u. T iMPS. - A catalunya, per la meitat N del Pafs, el oel
apareix galrebi ser& I per la resta hi ha basta nts núvols.
Els vents solament tenen amportà ncaa per la costa on són del
seotor E.
Temperatures extremes: màxima, 311 graus a Seròs I mlnlma, 9
sraut a Estangento. Durant les darreres 24 hores ha plog ut 3 litres
per metre quadrat a Fresser.
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Azaña parlarà a Bilb o i a Mestalla podaran Pestaña i Barriobero
o

e

Guió del moment
MESTALLA, NUM. 3
Diumenge els r a.dica.J.s celebraren el «seu» acte a. Mestalla, dintre la

fíéne d 'aquesta curiosa competició establerta despres de Ja tormtdable
manifestació republicana provocada, el 26 de ma1g, per la presencia i
pel disCurs de Manuel Aza.na.
El lecto~ veura. la referenc1a del discurs pronunciat per Lerroux durant el ID!ting radical de dlumenge. La setmana passada pague ier-.:oe
carrec del que h1 pronuncià l'altre ctiumenge el ministre de Ja Guerra,
aenyor Gil Robles. I bé. Ni l'un n i l'altre dll;curs --<:om a peces polerruqu~s. amb un suposat contingut politic 1 amb les ctirectnus d 'una norma. d'aCCló i de conducta- poden resistir la mes lleugera compara.c¡ó
amb el parlament de l'ex-pre51dent del Consell de mmJStres, senyor
AZ&fia..
En aquesta. nora de tants i tan greus problemes;

~UMERO

3 DE LA SERIE

ll:A [LEI ElECTORAL

Madrid. 8. - El diumenge vinent
se c-elebrara n dos a ctes politics aJs
q'.lals es concedeix im portància. el de

lmoux no ernulenà ~iumen~e el
~e Me~tal~a
[amu
., , • d" ' •
•
•
•

Els quat r e ca ps d e la. coalició governamental espanyola van
dOnar, el d issabte p assat. un cop de teatr e. Quan ja hi h.avia ta
g enera l cr eença que l a qü.esitó a e la n ova Lle1 elect oral r estava ajor·
nada, ving ut d e sob te l a notiCia que aque.ls senyors s'han posat
t hwLment- d' acora i q ue et senyor Lerroux va esser en carregat
de portar la f ór mula al Consell de m in istres, amb el propósit de
p r esen t ar·la al Parlamen t tot seguit I de ter -La aprova· abans •te
.e& vacances. Quina sor presa' EL redac t or-correspons . l d 3 eLa Veu
de Catalunya~ a Mad rid, q ue dos dte.~ abans haVIa escri t amb t ota
r otunditat q ue L'ajor nam ent era segur. ha h.agut d'escriure dcspm
que ela llei etectora l r essu:scita de Les :SéVe$ cend res>.
Els maliciosos poden creure o &v:;pltar que eL rapid canvt d e
espeoial a València, Albert A. Carbó)
decor ació es degut a haver-se accent uat Les possi billtaLs d' una mo••
ñez, diu que ell les agraeix com a onróxi ma ceLebració d'e1eccions legf3latwes. E. Jet es que el s q uafill Ta mbe advene1:.. que enca;r• "'
que en aquell ac~.e hi navia una t r e caps d e la coalició consider en q ue la nova .l ez p orca pressa i
1
representacJó de Ja seva sang .lper que n o els conve deixa r- l a per a la t ardor vinent.
Que el G overn p or t ara ara ta seva t •uman• ¡ órm uia a les Corts,
Marius Blasco lbat\ez.J no tu haVIa
·
esp~:nt. Fa l'apoloel seu
en
ap rovada u.bans d e les .vacances•. Ja 1
R a.dl· sem bla segu r . Que <a Llei st;ut
t Autono!DlSte.
del Part
g a cann
1
1
ca.l, comentant les diSSldenc¡es que n o h o es t an t . De totes maner es, ht ha dos f ets s1mpt omàtws:
h ora
·
16 s a qu è h an arrtb a t eLs qua t re cap s a u·zt tma
·
hi ha hagut d ' un t emps a aquesta l' acor d 1ntracu
t el carlict er tenàenczós ae La f órmwa u.àopt aaa en princt pt. Tot
banda.
~caba dient que aquella declara.- tndica que es tracta a'unct maniobr a d e salvamen t elect or aL deLs
.
.
cio de Gil Robles, quan cllu que el 1
que top1n en els pnnc1p1s doc- I par tits coallga ts. angun wsos d avant La creu:en amenaça d 'un
rua
trma.J.s es separaran com a. cava.- nau/ragi. a Lu u r nes. T an t or ta e,s, ~n ef ecte, aq uesta am enaça, que
llers. la ratifica el senyor Lerroux. fins el jove senvor Primo de Rivera ha decLarat q ue en les pró'
OQsepararem
ctiu - a.1ens
Llavors
e¡eec tons t r to m 1aran segur amen t ¡es esquerres.
x.mes
del :.enyor
costat
blement.- Estem

NI en•ustasme ns emoc o: :n Iii erencla
(Crònica del nostr• corresponsal

València 8. - Ja ha parlat el
partit rad.lcal. L'«e::.pent paciuca aor» ha ::.urat per damunt dels dJs.
oursos com un himne de pau .. .
Al camp de Mestalla ens trobem
de nou diSposats a recollir amb sin·
ceritat allo que pa3Sl. Malgrat la
o·~
,, . 1
.. 1
B 1)
1. 1.,.a el ~u
bona orga-nització comarcal 1 tem r
~ny ~
' u, ~ 1 " 1 ,.ua P·• " •
A?.~iLa, 1 el de Mest alla, on parlaran
valenradical
autonomista
partit
el
dos governants de la Repúbllca pugen a la tribuna pu- cló la direcció ofiCial del P als Vat-U. senyors Eduard Barriobero 1 An j
ge¡ P esLaña que representen el parlencià., Mestalla no na estat ple.
bl1ea
11
tit smdicallsta d tendè ·
Diem el que hem vist . Ni polèmiEls eeus d1sc\ll'SOS no tenen valor
ncles po • e
ti
No és gran cosa per ques ni convenienctes. Mestalla no
ques.
era ple.
dos cape politica. Sense passió n1 partidisme, r eportem el lector al dls·
•
•
•
eurs de Manuel Azaña.. No anem a fer-ne ara una glossa. La varem ter
A les sis de la tarda comença
en 1& seva oportunitat adequada. No volem n1 prendre par tit quant a l'acte. El cel am ena~,:a pluj a 1 al
• • •
vigilant le. Republica.
la. tendència de les idees 1 de la critica que aquell cllscurs contenia. Però camp es noten conSJdera bles buits. Lerroux
La mantobra Ucnica de la fór mula acordad a consistci:r en la
(El seu dlscurs es mterromput diQuan el senyor Ler roux entl'8. a Ja
compan'l el lector amb els que acaben de pronunciar Lerroux. abans tribuna acompanyat de les perso- ver, cs wgades pels xiulets dels trenl d ivisió de le& ctrcumscr t pctons eLectorals en dues classes: pet ites
d'ahir, i Gil Robles el diumenge antenor. El pensament d'Azaüa es una na litats del Pa rtit Radical. comen- que passen per darrera el camp.l
t gran&. ~ Les ~etit~s. q ue serien .ze~ rurals. s'aplicar ia el sistema
Ja s'ha. celebrat l'acte lerroucosa. densa.. fluida. original, personal. Tê un contingut, una j~ ça a ploure. La gent que ja s'havia A conUnuació comença el seu c~;.s. major
ltarl p lunn omtnal de vot ltm1t at . com als antics districtes
Xlsta a MestaLla. El F ull Oficial,
rarquia. 1 una. emoció. Es un discurs amb una categoria i un pes
aquesta vegada, no aventura cap
provin cwl& t muni ci pals d ' Esp any a; a les grans, s'aplicaria l a r e!"""""....,._
específic en la vida politica de la. República. ¿Quin contingut, quin
càlcul sobre l'assistència a l'acte.
presentació p roporcion al p el mètode del quocient.
1
par la d'un camp ple, de «mulpes especific, quina ambició hi ha en aquests dos rosaris de paraules -i
ZL t r uc avia.t està vist. L a coalició espera guan y ar a la major 1 tEns
it ud>> i àdhuc de <<molt entusias.
res mês- que Lerroux i Gil Robles han conjummat, amb mes o menys •
part de le& petites ctrcumscr ípctons, en les quals obtindria el gros
me», però no dona cap xifra. Mal
fortuna. retorica, davant dels seus auctitorls?
senyal, mal senyal. Si els di ar is
lot que imp lica el sistema majoritari. I compr enent que perdrà
Assenyalat, de pas, aquest fet evidentíssim, anem a l'objectiu cona les gran& cir cumscri p.cions, q ue &ón principalment les urbanes, I del senyor Pic no procuren jer
ambient a la cosa molt ens t~
eret del nostre comentari. Remarquem , d'antuVi., una frase de Lerroux
es propo~a de m tnv ar-ht t or tamen t el lot de la maj oria mitj ançant , mem
que la gent es creurà que la
oració: «Aquell que es senti perseguit que
en el curs de la seva
1 l!np1icac i6 del . p roporcionalisme.
crida a la «cor tesia>> feta peJ parho digui». Si dJSposêsslm de la necessària llibertat per escriure, comen~n lloc del ~ tema del lleó, tentm el si&tema de la guineu ...
tit des de les columnes anuncia.
ta.riem extensament el va.J.o~ psicològic d'aquesta petic1ó del president •
dores del carrer , no va tenir èxit.
,
I
Segons la referència del Full
1
:1& cer t que ht ha algun precedent de· barr ej a maj ori tàri a t proOficial, el S"nyor Samper comen-
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-----L I!l~r i~litic ~~!~e: d'a?a~ad'ah~ ~ Mes~ll~ ~ ~~~u: !u~
festació ciutadana? A veure: fou un t:racàs de públic en relació amb l'a ci sobretot en relació amb la concentració del 26 de
maig de les esquerres republicanes. Fou un tracis de públic. La. crònica
del nostre corresponsa.l a. València en dóna una. bona Idea.. Mestalla. n o
a'emplenà. i bon tros &e n 'hi faltava. Es clar que no anem a entretenirnos a fer jocs malabars amb les xifres. No va.l la pena.. Però la realitat
erua. 1 objectiva és que ni el presid~nt del Ool13ell de mmJStres. Sr. Lel'-roux ni la bona organització 1 possibilitats del radical-autonomi.!me valencià no aconsegUiren concentrar a ValènCia una gran multitud n1 assoliren una a ltra cosa. tant o més unportant que la quantitat: donar
a l'acte núm 3 de Mestalla. un contingut d'adhesió 1 d'emoció. L'auditori
de Mestalla - separant-ne aquells elements que per diverses causes consutueixen sempre la «claque» d·aquesta mena d'actes- fou un auditoll
fred. i mdlferent, que disminuí en quantitat a mesura que l'acte se celebrava.
I això si que politicament és un factor a considerar. Un a cte com
el de Mestalla, orgarutzat amb tots els ressorts del Poder a ls dits

te de la C. E. ::>. A..

...

.

I porc tonal.

Per · exemple, el de l' Est atut de l'A utonom i a pat rocinat
per la M ancomunita t de Cat alunya l' any 1919. Segons aquell pr o- i
j ecte, en les elecciom del prtmer Parlament cat al à h.avien d' apli- I
car-se les prescripcions de les eleccions d e di p utats pr ovinci als
( si&tema majoritari p lur inom inal de vot limita t) , amb l'excpctó
de la chtt at de B ar celona, qu,e formaria una demarcació en la qual
¡
1 P~ttír!4 11 Pfi>Parcional tsm e.
• " aqu~t cas, però. e$ t ractat•a d'un assaig de bona f e, sense
éap especut1 int erè' d e p arttt. A r a succeeix tot el con t rari. Es
tracta. elector (l.ltn.ent, d 'una mena de joc de m ans. Si es cantir- I
men les versiom q ue cor ren r especte a la fórmula adoptad a pels
qua t r e cnps, les esquer res hauran de ter al project e la m àxima
oposició, t ant si es discuteix abans de les vacances com després.
E l ~stema dels quatr e és molt pitjor enca ra que el de J i m én ez
• F ernllndez i el d e Por tela-Cambó.
1
A. ROVIRA I VIR GILI

Ll eg iu ca da di a LA HUMANITAT
o ês un èxit esclatant, tormidable, o ês un
es troba el míb ng núm. 3 de Mestalla. En
publicat fotografies i r eproduït articles de
siderar l'acte núm. 2, organitzat igualment

fracàs. En aquest darrer cas
un cas molt semblant (hem
dians monàrqulcs> cal condes del Poder 1

El &enyor Jover Nonell
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çà dient que no atacar ia ningú
perquè li falt ava temps per a abocar l'emoció republicana que sentia. I, dit i jet, entrà a «saco»
contra els socialistes i les «Casas
del Pueblo», de les quals digué
que nomes s'!rvlren «per a alimentnr els home$ dirigents del
partit». El r edactor del F ull deu
haver negligit algur.. «bravo» i algun «vlt:a la pol ítica honrada»,
p erqu~ és i ncreïble que el senyor
Emiliana s' h agués pogut aguan.•.
tar davant la frase càl ida i emotiva de l'ex-president del ConseU
de ministres.
El senyor Lerroux tmprovtsà t
a això es deu segurament que 110
esmentés per a r es el projecte de
reforma consti tucumal. Potser j ou
per una qüestió de modèstia., puix
que tou ell el qui tingué l'honor
de llegir-lo en una de les darreres se!sions de Corts. Hauria est at int er essant compr ovar, en
aquest punt, l' entusiasme dels autonomistes val encians i, sobretot,
en el que es refer eix a qüestion..f
religioses.

IUl donat ordre ~ Ajuntament$ qu.e no destitueixin ~P
empleat, perquè aquest proced1r
1W111eS és propi de l'Esquerra venjativa.
Ja veurem el r esultat pràctic
d 'aquesta «recomanació)), perquè
ens consta qu.e en aquesta qüestió /¡¡ ha qu1 segueix un procedj,.
ment similar al de la destitució
de regidors populars. En alguns
casos es Ja un expedient t, si ell
no dóna prou, algú altre, que es
veu que en això està per damunt
del conseller, aplica la penalitat
separatóna, atesa «la simpatia»
de ('empleat pe~ /ets d'octubre. I
tots contents t l 'ordre acomplerta.

En canvi, la coneentraetó del dla. 26, organitzada des de l'opos1c<ó

amb totes les «oposicions» imagmables, va reunir a. Mestalla un aU<il·
ton molt superior a la capacitat del camp 1 constitui, eu relaCió amb Ja
t.rajectona politlca. del mom€llt actual, una clara. rotunda 1 homogema
manifestació de disconforrmtat.
I aiXò si que és r ealment IIDportant. Si el contrast entre aquell prtmer a cte i el de la «Ced.a» no tema un caràcter defmit1u quant a valoració d'elements, el te perfectament precisat. en aquest cas (ie la. fracassada concentracló raàiCal-autonomista valenetana.. Fent moltes con~
slons, acceptem que aquest acte de diumenge passat va moure's dint re
l'òrbita republicana. 1 era organitzat des del Poder. I constitut un fracàs. Da.vant d'Azaña es reuniren mulbtuds Immensament superiors 1
s'exposaren, 1 s'aplaudiren . clares posicions 1 dures critiques.
La d.Uerèn eta ev1dent, escandalosament eVIdent, ha de pesar damunt J'espent de qui te el deure constitucional de discernrr la converuencia politica de la governació del pals.

Darr erament, els pro/wm.s de
L liga Catalana s'han jet homenatjar. L ·acte tou celebrat amò
tota ma1estuosa intimitat. Tot el
bo i mil lor de la Lliga h i era pre.~ent. ¡Es tall gran i intensa 1~
tasca dels d1putats i r egidors que
be es mer eixien aquest gran homellatge'
Un concurrent, però, no reconeixia un prohom alt, òru t tm.
pecablement vestit. lm.:·estigà per
tot, però 110 en treia l'aigua ela.
ra. El senjtOr Secanelt, diputat
per, Lte1da, 110 ho era pas. puu
que l'intrigat militant de la L liga, el cone!Zia a traves del seu
historial parlamentari consignat
totalme1tt en unes cillC r atlles del
darrer Dlarl de Sessions del Parlament de Catalun¡¡a. Quan anat a a deixar per intitil tota investigació, t tot creient que es tractaria d'algun turista l l<>gat pel
dtputat Estelric per a ter bonic
se li apropà. tm amic que aca.bO.:
ra d'assabe11 tar-se'1t per la presidtncla de l'acte í li d•gue que el
prohom desconegut no era altre
que el diputat senyor M iracle.
-Ara - ategt - cap dels prolwms de la lliga 110 sap si, etectlvament, aQuest diputat s'atansa
al Palau dc la Ciutadella a prometre el cà.rrec,,,
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Una informació de «La Libertad » sobre el moment polític
actual i el futur ·immediat
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«Res del que a}ecta a l 'agr icu.Z...
tura i a la pàtria no ens es estralt7J», C?IU:Iou UI~ article del s~
n.yor Enn c Sala a la pàgina agr~
n a de La Veu de diumenge. .t
veure, d 07lCS, si ens ent endrem
Al camp de Catalunva s'esta~
portant a cap una i nfinitat de
des110naments d'arrendataris. A'xó causarà la misen a de molts
treballatüJrs catalans 1 portara a,
la Patrla, tard o d'hora, molts
trasbalsos . Comenci, don~s, el senyor Sala ~r demanar als proptetans lltga¡res que 110 facin mal
a l'aancultura. t a la Pàtria, que
es comprometin a 110 Jer Uançcxmenú.

la hur- - ~ ltdt
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FRONIO NOVETATS

_T_EA_T_R_E_S__--. ~------~,
TEATRE NOVETATS fEATRE BARCELONA

1

~

TEATRE POLI OAAMA

eo

I

m o • n , 1a e • t a •a n a
d' ASSUMPCIO CASALS
Primer actor 1 auector :
o.IOAN CUMELLAS

Companf!a de Comedles da Marta
Fernanda Ladron de Gu1vara
Avui, dlma rta. nit. a les 10'15 :

I

Nit a les 10ï6 E:$l'REN A tle
la comed1a ~n tres actes d ' Enric
Jsrd •al Ponoela:

Un milionari del Putxet

DIJOUS nit.
IL COHFLICTO DE MERCEOEI
de Mu"oz Seca

MARIA ROSA

\ CINEMES

DIJous. debut de la Compan!fta
ti tu lar del ~Teatro Serrano o, de
Valénçta.

REVISTES
Avui. tarda. S' lS. Butaq ues. 1
p ta.: AL CANTAR EL CALLO,
per Laura f'lnillos, Alady • Lepe.
NJt a le& 10'15. El gran t!xit : LA
SOTA DE OROS. Triomf de La ura Pmlllos, Alady i Ltpe i tota
la. Companyia.

felelon 'l2028
El teatre mes Cresc. EsDit!ndlda
T er raasa. A les 6':l0 I 10'15.

NICOLAU • MARTORI

Un altre ¡ran exlt de Qu intero
I Gu•ll,n. Un altre triomf d '&·
questa C..ompanyu~. - Oema, tar·
aa I alt. LOMO TU, HINl.li.JNA.
Aviat. Benel•cl del primer actor
I director Rafael Bardem, amb
La ramosa ol>ra àe Qumtero 1
Guillen: SOL Y SOMbidA

representar& l'obra de SAGARRA

LA RAMBLA
DE LES FLORISTES
a Badalona

SU ULTIMA PE LEA
(Junlor¡

MATA- HARY
per Greta Garbo
El meraveuo:. esvectacte de

~-----------------J ¡

ELENA BRITO

VICHY CATALA i BRISAS
FONT ESTRELLA
Estomac, Fttae. Melaa, Reumat••mt. Dlabstu
BALNEARI a Caldes de Malavella <Girona¡
Preua reóutts tms ei :n aagost
Administració: Rambla de les Flora. 11 • Telaton Ul652 • 8AfiCELONA

·COMERÇ I FINANCES •

CAPITOL. -

I

Borsí del migdia
Nord, 49'10, 48'85; Alacant, 38'60 I
38'50; Ford, 265'50, 265; Petrolets; 1
5'.0 0; Explosius, 125'75, 125'50; FI.I.Jpmes, 390; Chade, 434.

Borsa oficial

Festival a profit de
Germanor Catalana

I

CINE

GRAN TEA) AE tSPANYOL
Lliures
lo ranca
Dòla.ra

L1rea
Marca
SUISSO!I
Belgues
Flor! na
Escuts
<.;or Praga
Cor. sueques
Cor uorue¡ue.
Cor. daneses

Borsa del matí

AVUI, seBSió continua dN de

les 4 de la tarda:

86'25
48 ab
7'33
604b

36'35
ttl40
7'36
IIUI>b

~11 '50

:l'&ll'76
123'76
4'1111
a3 '10
1:10110
1'88
1'83

~'1146

1:.!3'25
4'98
32'70
1:10'70
1'86
1'81
1'61

ELYSIA
LA PEL-LlCULA QUE HA DEsVETLLAT EL MAXlM INTER~S
A MADRID, VALENCJA , SARAGOSSA CORUNYA. ALACANTRigorosament prohibida l'entra.
da als menors d'edat - ELYSIA
es proJectarà a les 4'10, a les
6'40, a les 9 I a les 11 '40.

~'11611

1 '63

Nord, 49'40, 411' 45, 49'00, 49'20; Ala~

COLISEUM

F ELMAT
I PAL PRATS

AvuJ, tarda, a les 4. Nit, a
les 10 : REVISTA PARAMOUNT •
PERRO VIE.JO (Documental) I

AS SER

Aeu.benta a la seva cUentela

el

&ra~llat

Salmeron, 104
TANCA
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CANVIS DE MONfDES

e

LOS 20 GORDOS

AVUI . tarda, a les

m1llor producc1o de Richard Dix .
LA CARRETERA DEL IHFIER·
HO ; MAMA CONQUISTA NUEVA
YORK 1 DIBUIXOS.
EXCELSIOR. - Avui, sess1ò
contm ua de 4 a 12·ao. LA lSLA
DEL TESORO. en espanyol, DCr
Wallace Beery 1 J acltte Cooper;
NEBLIHA, per Donald Cook i Oe·
nevleve Tobln; LA LLAMA ETER·
NA, per l''redenc March 1 Norma
Searer I DIBUIXOS.
COMTAL. - Aquest local cont i·
nua tancat per reformes.
WALKYRIA. - AVUI.
&e8816
contmua ce 4 a 12'30. Preus d'estiu: Entrada unlca, 0'60 ptes. :
DAMA POR UN DIA, en espanyol, per Wanen William, MI
VIDA ENTERA, per .Fredet·lc
March, J eorges Ra!t I Mlrlan Hopklns; EL CAVILAH, per Charles
Boyer I DIBUIXOS.

cant, 38'80, 38'50, 38'80; Explosius,
126'57, 126'00; Ford, 264, 268, 265'50; 1
41 '50; P etrolets, 4'90; A sland, 72, 73'50, 72'86 ; Rlf, 61 '85; Ftllplnes, 383' 391 ; Cbade, 433.

Nord, 49'30 ; Chade. 432, paritat;
Chade D, 84'89, paritat; Chade e:
84'00, paritat; Fillpmes, 385, 389; Ex~
plosius, 126'25, 125'85; tUl, 61'75; Petrolets, 6'00.

MONUMENTAl
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1ColoJllal,

Els Deutes de l'Estat, sostinguts en
general, excepte els B ons Or, que pel
que es ve parla nt d e rebaixar l'interès dels esmentats B ons, han so!en;
un retrocés d 'uns set enters.
Les Obligacions Municipals, Dipll·
tacions, Provmclals 1 Tresoreria de
la Generalitat, amb una gran mancÀ
de negoci, només r epetiren els canviS
antenors.
Les ferroviàries, més animades en
la contractació l un xic nulloraues en
les cotitzacions. Les Industrials, amb
escas1sstm negoci, es limitaren a re·
petlr les cotitzacions ja conegudes.
Al sector de fi de mes, amb força
nunva d'operacions, tant les Accions
ferroVIàries com les industrials, no estiguer en pas massa sostingudes. Hom
terna a notar algunes vendes, la qual
cosa féu que l'especulació es retretes
un xic.
En el rotllo d' Accions Chades 1 F!hpmes, les pruneres no regist raren
cap mov1ment; les Filipines, assoliren una. puja d 'uns vwt enters, 1.
com hom pot suposar, es cot1tzareu
amb molt d 'entusiasme. Veurem si
aquest entusiasme dura.

DE lA HABANA

4 . Nit, a les 10. O ran ex1t de la

LA BORSA
Impressió

I-BRAus

amb EDUARD BRITO
Pil ar Aloatoe (oa.lannaJ; Ann
Mattlanu·h~nry ili ay (Parella a e
ball) : Charhe Hlntsd (ballarina
internac ional): Xalma (chanso•
n1er moc.emo): Germanes Asulr•
re (ballarines); Orchtstre Palo·

I
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Avui , stSII6 continua
Oea oe les 4 lS a tes 12·30:
pet Dou¡;las Falrbank•
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::!ess,c CODLIDUa tielent lJIIIA t'~
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TEATRE ROMEA

Avui, la Companyia oflolal de
Teatre Català

r.

f
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LA MAR I L AIRE

VAIXELLS AARIBATS EL trànsit t càrr ega general, cap a .\
A vul. dimarts, tarda. a les 4 :
DIU:\I ENUE I DILLUJI.S
gel; l'alemany «Savona» amb 11
PASTOR - URZAY contra AtUR·
D'Anvers I escales, amb càrrega satgers de trànsit 1 rarrcga general
Ml:.NDl - ABAoOLO. NI&. a les
~eneral
I de tràns1t. el vaixell an· cap a Sant Feliu ; l'1~allci «Capo Fa·
10'11>: ARAQUISTAl N . PEREA
glès «Cid»: de P alma. a mb correli. ro». amb passatge I càrrega gen coutra QUINTANA IV • CHIQUl·
rreu, mercaderies i 198 passatgers ral. cap a Marsella ; el noruec «E~
TO GALLARTA. - Detalla per
cartells.
per a aquest port, el motor postal trella». amb càrrega general 1 d
«Ciudad de Barcelona»: de Marsella. trànsit. cap a Marsella: el «Toura¡:
amb dos passatgers per a aquest port ne». amb passatge i càrrega generat
i nou d e trànsit l amb carrega gene- cap a Kobe l. escales; e !francès «As.
ral I de trànsit, el postal frances ru». amb carrega general, cap
8
Barcelona. - Tarda: cM.! abuela la «Sidi Mal:>rouX»: de Brema. 1 Anvers, l\1arsella.
pobre•.
Nit:
•Un
adulter
lo
decente».
amb cinc passatgers de tràns1t 1
VELA. - El «Franclsco CasanoAvui, d imarts, tarda: OUlLLER·
Conllc. - Tarda: cAl cantar el ¡a- amb c à rrega general i de trànsit, '!l vas>>, amb càrrega general, cap a
ML'< • ELOLA contra RICARI)().
Ilo». Nit: •La sota oe oron.
vaixell alemany «Besselll; de Braila OancUa.
t>ARASOLA. Nit : GABRIEL 11 •
No;~~~~t. -N~~r~~ia;l~nRrg¿:;~narl del 1 .escales, amb cmc passatgers de
CA¿ALlS U contra QURU<;EAGA
•
lBARLUCEA.
Romea. - Tard& 1 rut: «Como tu, nin- transit I amb càrrega general I de
¡una•.
I trans1t, el va1xel1 suec cFalsterbo»·
AER0 DROi\1 DE L'AERO..
Poliorama. -Nit: cEl stenlo alegre».
d'Amsterdam i escales, amb SIS paS:
NAUTICA NAVAL
I
satgers de trànSit I amb carrega gePr~dent de Berlm, amb escales
r\
Yl
I NEME
I1 neral I de trànSit, el vaiXell hohm- a Stutgart, Gmebra I Marsella, arr¡.
dès «OI'pheus»; de Valènc:1a, amb bà el dlumenge, a les 14'50 l'avió
1
Amèrica. - •La ~ener.alltu, cFueros vUit passatgers I càrrega general, el postal alemany «Junkers D-Akys
JAZZ · BRASSERIE
11
numanos.; 1 dm1tac1on de la vidu. vuxell espanyol «Rio Besaya»; de amb correu, mercaderies ¡ dotze P~
Arenes. - «El paso del Ocaso», «OJo Tampa Nova Orleans 1 escales amb satgers
f J 1(
sol~eros».
cOracla
y slmpat.lu.
'
'
p
·d
I Actualitats. - Noticiari
• "'""
r,ox ¡ cLos ili· dos passatgers per a aquest port 1
r,oce ent de Madrid, a les 13, arnVia Laietana. 6 • Tel. 15688
umos :.10 allos».
sis de trànsit 1 amb carrega gener al bà 1 av1ó postal espanyol «Fokker 11
Aatbrla. - «La cucarachu i «Volan- i de t rànsit, el va1xell nordamericà Ec-Ppa>>, amb correu, mercaderle.s 1
1 cto 1\acta R1o Janeuo».
«Prusa>> ; de Cartagena 1 escales amb I nou passatgers.
Av1n11 uda. - ~Musica en la aan¡re:t I passat.gers 1 càrrega general ei' val
Procedent d e Berlin amb escai
&homores de ucero».
•
•
S
•
es
Barcelona. - eLa momla», cEl case- xel! espanyol «Roberto R.»; d e Oris· a
t~;~tgart, . Gtn;b~~ 1 Marsella, a
ron de laa &ambras» , •El hOmbre tòfol I escales, amb 80 pc.'.Satgers t les 14 35, arnbà I av1o postal alemlllly
CRAN PARC D'ATRAClilONlS
invisible».
càrrega general i d e tràns1t el val- «Junkers D-Anyf». amb correu. mer
Bohome. - «Amantes rug!tl.vos», cAl· xel! «Magallanes»; de Casablanca i 1 cadenes l 12 passatgers.
•
Obert cada dia tarda 1 nit. Fun
~~a ~ab~~t"~:~~~ I actuac10 per&anal escales, amb . càrrega general 1 de , Sorti, el diumenge, a ~s 6'35, l'aVió
clouen tot..s les atraccions. I:;nBoso. _ «Escaladores de laa cumbreu transit, el vaiXell frances «A~nill; de ~stal alemany «Junkers», per a Bertra<la, 50 cèn tllllS. l' u UICU tar 1 en1 cTierra de pas1ónt.
Maò amb correu, m ercadenes 1 '11 1 lin, amb escales a Marsella, Omebrc~.
trada. 1 ¡:ha uat·re•· lUili<:Ular.
Bohemia - u>ràculu, «La volunt&d passatgers el motor postal «Ciudad i S tutgart. amb correu, mercaderie6
IL ICS ~.
del muerto», ~~~ ür. Frankeateltn.
de 1b~..~:a >>; de Londres 1 escales, amo 1 17 passatgers.
Broadway . U~<! temas
al amon, càrrega general 1 de trài\Slt, el valSortí, a les 9'40, l'avió postal e&!~;~nelo con musica. 1 d ..¡ numeru , xell noruec «Torfmn J a r l»; de Cons- panyol cFokker 8 Ec-Ac», per a Ma·
Oollseum. - 1 un aventurero audaz•. tança J escales. amb deu passatgCJò drid. amb correu. mercaderies 1 nou
Uèntr1o Cinema. - eLa vengana de per a aquest port 1 42 de tra11S1t 1 passatgers.
rom», «La Jamllla lo desea• ¡ eLa amb càrrega general 1 de transit.
Sortí. a les 8'35, l'avió posta¡ ale1
pellrroja».
el vaixell romanes «Alb a Julla».
many «Junkers D·Akys», per a Ber.
Cap1tol. - eLa carretera del ln!lernoa l V.I!.LA. _ De Sant Ca rles amb efec- !In, amb escales a Marsella Gmebra
Diious, 11 . Tarda, a les 6'30
cMamà
Nueva York».
tes, e1s 11au ds e v1cen~ca»,
· ' 1 el «M!- ¡ Stutgart• amb eorreu. mercaderies
'
Diana. _ conquista
«1!.1 nombre 1 et mónstruoa,
Presentac1o de la Banda Còm1co·
eLa venus rublat cDeuda de ho- guel»; de Maò, amb carrega gener11.l. i 18 passatgers.
Tau nna Musical
non.
'
el pailebot «Pons Marti>>; de Palma,
Excel•lor. - «La lsla del tesoro», «Ne· amb carr ega general, els pailebot::;
AERODROM
DE
L'AlBbuna» «La llama eterna».
• «Cala Contesa» 1 «Carmehta>> ' de
FRANCE
01
~=~ra1Y
_:_
-;M!~:~~~~~s»
cAnny
Annr»
Valencia,
amb
càrrega
generaL
tll
5 «novi llos» de sort, 5
Procedent de Tolosa, a. les 6'58 am
1 «Masacre».
'
'
pailebot «Cal Marsal»; de Vmaroç,
1
TORE.JAMEHT SERIOS • CHAR·
Fantàsio. - «Sucedló una noche» 1 • amb efectes, la. balandra «Ptlpito»; bà l'aVIÓ postal francès, amb Correu,
LOl' S • BANDA COI'IIICA 1 UNA
«Ma~ca.rada».
d'Aguiles, amb càrrega general, la mercaderies I un passatger.
VALENTA «REIIO ... EAOORA»
Femma. - «La taqulmeca ae caeu I balandra cCentauro»· d'EiVISSII. a mb
Procedent de Marsella, a les 6'58
«Mamcelle
Nltouche».
à
'il b
'
Entrada, 50 cèntims
Foc Hou. - «Un Ilo de tamilla». cEs- e rrega genera¡• e1 _Pa
e ot «<sabel>>: arribà l'avió postal trancès, amb cor:
trellados» . «Torero de oca.aiónt ¡ 6 dt> Gandia, amb carrega general, el reu. mercaderies i dos passatgers.
Procedent de Casablanca, amb 136·
peHicu1es còmiques més.
pailebot «Cala Murtra»; de CartageQoya, - «Dràcula». •El or. Franques- na, amb garrofes, el pailebot «VIr· cales a Rabat, Té.nger i Alacant. a
~In» i eLa voluntad del muerto•.
gen d el Remedio»; de Torrevieja, les 12'20, ambé. l'av1ó postal franlnt1m. - «Romanza rusu, «Caballe- amb sal la goleta «Adela VIllanueva · cès amb correu, mercadenes 1 sis
ros de capa y espada• I «Una uesta d'Aguue's arnb car
· reg_a g
ni
¡'
en hollywOOd».
•
>ener..., e p assatger s.
Sort!, a les 12'35, l'avió postal frao.
Iris. - ~La v1ua privada de ' Enrlque pailebot «Arsenio Canada>>.
Que tindrà lloc el 13 de Juliol
VIII», «El gran experimento• 1 cEl
DESBARJO. - De la mar, amo cès per a Tolosa, amb correu. mera l carrer Muntanya, organitzat
rey del Jazz».
el seu eqwp, l'lot mònac «Les llots» caderies l quatre passatgers.
pel
Kursaal. - «Sl yo ruera el amo», cYo
DE GUERRA. - De Ja. mar, amb
Sortí, a les 12'35, l'avió postal franCERINF
Y la emperatriz» 1 cOuerra de Val· el seu equip, el destructor de guerra cès cap a Marsella, amb correu, merses».
I
J
é
L
·
D
caderies i dos passatgers.
Prendran part : Cor eFlor Re·
Laietana. - cSu mayor éxlto•. cAsi espanyo « os
UlS lez>>.
vinguda Martinense», «Esbart
Sort!. a les 7'07. l'avió postal franama la muJer:t I cDos buenos ca.maDansaire Oermanon 1 cCobla ca.
radas».
DISTANCIA
NAVEGADA cès, cap a Casablanca, amb escales
talunyu. sota el següent prorraMalèstlc. - cTempestad al amanecer:t
DELS VAIXELLS SORTITS a Alacant, T à nger i Ra bat, a mb corma:
, «As de aaes• 1 cEl terror de los ban.
EL DIU!\<IENGE I DILLUNS reu. mercaderies l tres passatgers.
SECCIO CORAL:
M:;~c:,··- cTorbelllno en socledad», F óra d 'horitzó es t roben els valcEl saltiró de ta. cardina» i cEls
l •Nobleza de corazón• 1 eLa parada xells «Ayala M~ndi».. amb càrrega
CORREU DE L'EXTREM
pescadors», de Clave.
de tos mónstruos».
general, cap a Bilbao 1 escales; l'«AS·
ORIENT
SARDANES:
1
Maryland. - «Maria Lulea de Auat rla» tur», en llast, cap a Sant Pere d e l
L'avió postal fr ancès de la Compa«noies poblenovtnes» 1 cRcnoera»,
1 cVuetan mis cauciones».
Plnatar; els correus «0. Segarra» n yia Alr-France que sortí de Sal·
ambdues de Saderra
Metropol.
cTrader
Horn•
1 cEl amb passatge ¡ càrr g
¡
'I
· 30 de juny proppassat cap
COR :
secreto de una noche»
e a genera • cap gon el d1a
•Llevantina». Bou; «L'emigrant»,
Mlstral. - cHombres ctê ¡¡resa•. eLa. a. Ceuta i escales: . el «Rey Jalme II». a Europa ha arribat a Barcelona
VIves
hiJ& de nadiu i cCaballeros de capa amb passatge ~ carrega gener al, cap ahir, a les 6'58.
I
y espada».
a Maò; e l «CIUdad de Ib!za», amb
ESBART GERMANOR :
«Dansa de VIlanova», cEspun:yoMonumental. - cGlorla '1 bambre», passatge 1 càrrega general, cap a EiCORREU D'AMERICA DEL
let-Espunyola.t
«El potro salvaJe• i cOente de arri· vissa' el «Ciudad de Barcelona»
SUR
ba»
'
,
.
SARDANES:
Muniial, - cTorbelllno en aoc1edad• I amb pass!'tge i càrr E-ga general, cap
L'avió postal francès de la Com•
«Girona rumada1 t cLillana»,
«Oro
vlrgen».
a
Palma,
el
postal
francès
«Slcti
panyla
Air-France,
que sort1 de Bar.
ambdues de Bou
Núr~a. «Siemprevivn . •Bolero» 1 MabrouX», amb nou passatgers r:le celona el ctiumenge, dia 7 . a les •
ESBART:
5 30
cAlma de ballarina•.
BaiJ de ¡!tanes del Vall~a
Paris. - cEl ultimo vals de Chopin•.
bores, amb destí Amèrica del Sud,
•Un ladrón en la alcobat 1 cEl altar
ha arribat a Dakar ahir. a les l'~
de la moda».
hores, I ha continuat tot seguit amb
Pedró.
«El
hombre
el
m6natruo11
Prb~:~a~
cTI:~:C~:~;:t
6~:. las curo- l' hidroavió cSantos Dumont» a tra·
FESTES MAJORS
«La venus rublaa 1 •Cuando el amor Prlnolpal Palace. - cMata Hary11, csu ves de l'Atlàntic amb rumb a NataL
THE CATALOHIA .JAZZ
Pa~hueer:~iace. _ •La borda malditu.
u ltima peleat I espectacles Elena
actuació diària. Acadèm ia Emoorium
eLa tala de1 mllsterlo1 1 cEl encan·
Brlto.
BASE AERONAVAL
BOIRA, 17. Diputació, t58. Tel 6058:Ï
to de una noche».
P~r~!t~lnema. - Reportatges d'actuaProcedent de Roma, amb e~l~
Rambles. - «El vlaJero solltarlo» 1 a Gènova I Marsella, a les 17 ~.
cCadetea».
arribà l'hidroavió postal italià eSa·
Royal. - cDedé, •El mlsterlo del Acua- , boya I·Egem>. amb correu, mercadeOANCINQ D'ESTIU - Tel. S31C1
rium» I eLa travtesa moline1·a».
r ies i vuit passatgers.
PASSEIG DE L'EXPOSICIO
••¡·~~~~=~~e Br~'i~;~;~ tu¡ltlvos» OcdgDEL1AH etaoln shrdl taoeinn
tEdattol funicular)
Smart. - «Diablos celestlales» 1 cNo
deJes la puerta ablerta».
SplènQid. - cGedeón. Trampa y Cia».
»Bouboule 1, rey n egro» i cinc peHI·
Tarda, a lea 8 I nit. d '11 a 4. Formidable• Atracolona e la pl1ta
CLINICA MENTAL
culet còmiques mes.
(Torre de Campderà)
Talia. «El noveno huésped», cEl
tango en Broadway• I cEn mala co1n
A L..LOHE'I U E MAH.
G lR().
pal'lla».
NA · TELEFON 10
Triomf. - cl'orbelllno en socledad».
GRAN EXIT- SENSACIONAL SUCCES
Per a 1 asslstencta dels malalts
cNobleza. de coraz6n1 1 eLa parada
de los mónstruos•.
nerVIOSOS. mentals 1 toxLcòmans
I la cèlebre orquestra.
Volp, - cWonder San, tCamarotes
d 'ambdós sexes
de lujoll I cTarzàn de los monos».
Metge U1rector H.es1dent
Xile. - cPiomero a provechado», cDon
Enredos» I cCuando el amor mueret.
Doctor Bernat carrera&
Wa lkyria. - eDema por un dia», eLa.
vld& entera» i cEl aavllàn11.

Frontó Principal Palace

UN ADUlTER lO DECENTE

Nit a les lO 16 Butaoues dea
de , ote&. RellOSICIO del v1goros
dr.una en- tres acte& del g\orlos
l.HJIMERA :

TEATRE COMIC

tarda. a les 5'16:

Ml ABUELITA LA POBRE

Avul. dilluns Comtat de la Com
pany1a Tarda, a tes 5. Bu taques
dea da , otu.:

EL GENIO ALEGRE

dlma~.

i agradable. PORTA CELl, final
Trencaones, Far. Cu1na uuupera..
ble a 1a car ta Coberts populare.
a 6'50 Serve¡ de canots des de
les 12'30 a 3 tarda.

ESPECTACLES PER
A AVUI

Com oanv11 titular del Mar••
lsahel de Madrid
Avui

•
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LA PREMSA

RECEPCIO DE TELEVISIO EN UN TRANSATLANTIC

•

Re<l&CC16 1 Admlnlstrael6
fl O N D A U N I 11 E R S I T A T , U

Telèfon 22122

La llei electoral
ressuscita

Ells...

Impremta

Reprod1Lhn a continuac:W un artiCle que .publica dissabte pa&sat
a La Nactón, de Madnd. Es refer eix, com el lector comprovara, al
President t ex-consellers de la Generalitat de Catalunva, que es troben als penals de Puerto Santa
MarúL t Cartagena, no es v ulyu¡
saber amb qumes condtcion&.
L 'arttcle és una ca1tallada estúpida., escrit amb una pedanteria
perfectament a7Ullfabeta. Però volem reproduir-lo. Ja que ens
es impossible de dir clarament d
que pa"sa, 1a que ens s&n censurades les mes pet1tes allusions als
nostres empresonats, la reproducció d' articles ai.n servira per posar mes en evldèneta el contrast
i la tn¡usticia que es comet amb
nosaltres mentre Lerroux af irma,
per aquests mítings, que cell no
persegueix ningú».
Diu aJ.Xi l'artlclet de referencía.,
signat per un tal Monterde :

N U M.
f A L L E R 8
Te lèfon 14448
PREUS OE SUBSCRIPCIO
3' 50 otea.
~trcelona, un mea
10'50 •
Fora. un trimestre
America Llatina I Portusal
•
13'un trimestre
Altres oafsoa. un trimestre '27'- •

El corresponsal a Madrid de La
Veu de Catalunya parla de la llP1

No ve d'un mes
El Diluvio. cxnn.entant l'estat
d'e.xcepció-avíat l'estat d' excepc¡ó
serà el narmal-, escr¡u;
«Entramos en el déclmo mes de

electoral. del senyor Lerroux, del nuestro embarazo ciudadano.
La palabre embarazo no se usa
senyor Armasa 1 d'altres coses per
aqu! en sentido .meta.fórico, slno en
l'estil:

el directo y explicito, en que en pnmer lugar la registra el dicctonarlo.
En esa acepción embarazo vale
tanto como traba, impedLmento. obstàculo, di.ficultad.
Todos hemos oldo las declaraclones que los prohombres del bloque
gubernamental hacen a cada paso,
aseguràndonos que v1vimos en el mejor de los mundos po:;ibles.
Suben en Ja Bolsa los valores,
a.umcnta la recaudación de los lmpuestos. progresa la natalldad, hay
este año una excelente cosecba...
?Qué màs neces1ta.mos para ser felices?
Parece que con tantos beneficlos
como nos llueven del cielo, habria-«No nacieron ellos para. héroes. Ni
mos de baber alcanza.do el no va
VERBENERA
para màrtires tampoco, sl tras una
màs de la euforia, y sm embargo...
- i Revlslón constitucional o trea vida de aparente rellgiosldad se huAlgo debe de falta.rnos para colbieran vista. en el trance de confespelo tas un real!. ..
mar nuestra satts1acción, cuando
(De «Heraldo:D)
sar a Jesus. Vinieron al mundo como
el régimen de restncciones 1nsLaura-ta.ntos millones de seres, lnnominado a. ra1Z del 6 de octuore no solados, vulgares, que apenas dejan al
mente no cesa, sino que màs b1en
partir-y esto, por muy corto tiemL1ende a su mtensificación y agrapo-, un surco inperceptible de Jà.vaclón.
grimas y unos negros crespones, que
Después de la parada derech1sta
ni siqwera tlenen tiempo de desteMestalla, creunos que se dejana
de
ñlr-se ... Arribaron al mundo-destino
llbertad a plumas y Jenguas.
en
tràgica--, para contemplar, en la
El correu del Reich ha fet el prlme r assaig de recepció de televisió am b molt hlt davant repre~entanta
¿Que mayor momento se podria
grotesca vida de ellos, su propta
d'electrotècnica i de la premsa al vaixell • Caribia», de I' Hamburg-Amèrlca·Linia
pare ell.o e1egli', que aquel en que
(Express - Foto.)
muerte: muerte, que es tortura de
c1elo y t.ierra parectan umdos para
seguir viViendo en el despreCio de
granes
Ale
don
o
Alà
que
proclamar
los que, torpemente, contlaron en
<le y SU pro1eta QOn l>ti tamOlCU'/
sus prédicas; en el ridiculo de quieY no obstante, se ha deJaao panes, por haberles conocido, los desar la ocas16n, que d1ce que pintan
1 finleron y juzgaron.
calva, y seguimos con el embarazo,
No; no nacieron ellos para hèroes
dificultades y embrollo en que hace
ni para màrtires. Y es que en los
REPUBLICANISMO
t1empo nos debatlmos.
momentos crítlcos, deflnitivos-hora
El Governador general, interl, no
-Este acto debe ser defendlendo suprema de la verdad-, no supieMal s1stema de a<1mm1stmr es ese
la reforma constitucional.
de las trabas contlnuas, porque en era ahir al seu despatx de la. Generon arriesgar la vtda por un ideal,
(De «El Libem!»)
pos de unos embarezos vlenen otros. ralitat, quan els penoclistes h1 anapor una creencia, por Wl sentJmienY despues del embarazo llega el ren com cada dla
to. ¡Si solo poseian y alentaban un
El senyor P1c 1 Pon fe1a d'Alcalde
parto.
LA REIXA
caudal negativo, fangoso y nauseaPer la Galena Gouca hi havia
bunda! Qulsieron jugar, pero con
PENTAGRAMA
EL
I
FERIT
SOLDAT
UN
desammació.
lamentable
més
la
ventaja. Y lo que a la. postre-reDiumenge hagué d'intervemr el
Unicament es destacaven els grups
cientemen~hubo de ser conquista
M'han vingut als dits, simultà.
de cada dia. El ~els agents de po~ jutge de guàrdia, comandant Urde una vida miserable, puramente
mament, una lletra del meu amic
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todas sus consecuencias. Pero no se te i secret. Evidentment, el lllstema cia, manlfestado ante los mlnistros
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1 nicat ahir mati.
disposlcwns.
guents
y
Cortes
las
a
presentase
bierno
no en el despreclo y en el rldfculo. propòsit és tan groller que ha de
s<'u.s sofreixen per nosaltres i és
Segons sembla., el jutge estigué
Cult~a. - Ordre en virtut de la
Y si cayó cobardemente, sln un provocar grans protestes en les opo- éstas aprobasen la nueva. ley elecpl!r dignitat que ens cal alleuge.
I dissabte al mat! a la Presó on prengesto viril, sin gallardia, con el es- sicions. La primera condició que ha. toral. Hasta. abora todo bablan Sl· qual 1 Escola Normal de laa Genera-rzr-los el sofriment...
la con- · gué declaracions als processats, aicamio, la mofa, la hilaridad-que de reunir un sistema electoral és la do discrepancias entre los grupos de lltat obre un concurs per
Tot pensant això, fullejo les solentre los par- cesst~ de quaranta beques alS Mes- x1 com també celebrà diverso& aca.nunca se bartan-los que siempre de permetre el joc dels partits polí- la mayoría. La pugnaproporcional
tes. Les ratlles primes, rectes, d¡,.
Y tres 1 Mestresses nacionals que. reu- raments
hieren sus retinM y zumba.n sus tics afectats pels mateixos avantat- tidarios del sistema
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que són ferros d'una retxa,
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ges I els mateixos inconveruents del los que defendian el mayoritarlo era n~tJes con~tclons 1~ ~·~~~~~ •
darrem la qual els pu,¡ts negres
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La muerte es el premio que, en la sistema. Però la baralla dels par- irreductible. Al fln se ha convenldo, d'enguany.
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de les notes semblen presoners so• lucha adversa, obttene todo Ideal tits que han d'anar a la lluita en al parecer, en la fórmula m às senEconomia 1 Agricultura. - Decret
ta la vigilància del compas,' els
' arraigado y puro. Es Wl tributo, igualtat de condicions, l'ha de deci- cllla Y hacedera: modificar la ley facultant el senyor Conseller d'EHa ~ortlt cap a Vllafranca. el cab~molls, els sostinguts... R eixes, he
terriblemente severo, doloroso y has- dir, en darrer terme, la voluntat dels Vlgente en dos extremos: en los de conomia 1 Agncultura per 51gnar c1 P!ta l!~ge Ramon Mola, ~r tal
dtt. I em ve a la mem.òría aquella
ta cruel, que la Historia exlge a electors i no la mallcia i el frau de suprinúr la segunda vuelta, Y con- contracte que ha de regir les obres d instrmr d1hgencles amb motlU dels
«Reixa», a la qual 10 havia cotitquienes ansfan vlvir eternamente en la llei. Unes eleccions tetes de con- secuentemente el «quorunu exJgido de repoblació forestal de la finca illçendis de garbes que s'han proznt en temps de Manau i Avella.SilS pàgtnas. Pero sus elegidos han formitat amb un sistema que es ba- e. las minorias.
del terme municipal de du;t en aquella localitat.
«Canyelles»,
n et .i que tanta falta ens Ja avui._
de ser esplritus selectos, ulerosos: si en la desigualtat estaran condem·
Mayoría y minorias de oposlción Barcelona.
Pero tornem a la. música. Sota d'a.almas escogidas que se remontan, nades pels seus mateixos origens.
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«Dlcese que el señor l· alturas de lo infinito. Genlos, que vació del seu projecte en la present reforma. No habrà, por tanto, gran- blic1tat a la del Mjms~n _d Industna l'auditor estima convenient la seva
Jtménez Fernàndez im!- construyen y dirigen y aman a sus etapa parlamentària, el redactarà en des dificultades que vencer, y la re- I Comerç de la Repu~lica, del lO E'levació a plenari, la causa que
d'una aria d'aquelles qÚe cap tetarà al se1ior Vallente, pueblos, aw1que, al remate de su un sol artrcle a l'objecte d'evitar forma de la ley Electoml qUedarà de juny proppassat, disposant que s'lnstruetx contra dos paisans que
nor que s'estimi no pot deixar-se
sl
que
possible
molt
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l'obstrucció.
·on
cometldo, hayan de desposarse
dejando de actuar en
de jugar í que emocionen, consiaprobada, siquiera sea necesario pa-- mentre no sigui promulgat el Re- dfes enrera fixaven cartell.:¡ al Pla
la muerte.
el Govern intenta treure per la vio- ra
Ceda».
derabtement, el bon poble que no
ello la pròrroga àe las seslones glament defimtlu de Policia indus- de Palau
¡Cuàn dlstinto el modo de sentir lència i la _força de la majoria un parlamentarias
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del a Verdi, perquè ningú no l i
No puede decirse lo mismo por lo neral, totes les lndllS~ries, estn..;an leyació a plenan de la ca.llSa que
-Tal vez lo aparten, en efecto, tes sin alma-y siD conciencia-, minories republicanes de l'oposició
ha fet comprendre Debussv.
mJraron hacla abajo--la Estlgta pes- r ealitzaran un significatiu acte d'hos- que se refiere al proyecto de ley subjectes a les dlspostc1ons que s es- 's'(nstrueix contra un individu que,
oomo al otro.
ur:a td~a. Durant 1nolt6 anys,
j trobant-se embriac, va intentar a- l'cst1u
- No creo. Mire que es hombre de 1 tllente, viendo retlejado, en las aguas tilitat 1 adoptaran actituds polítiques de Restricciones. El martes comen- menten.
tema l'az.ticient de les temgr.,dir un «sereno» quan es disposasucias de la superficie, y en toda de gran transcendéncia. com a res- zarà la discusión sobre la totalidad
pelo ~n pec ho...
porades d'òpera, populars, sovint
VIt. a fer-se escàpol de la Delegació!
del dictamen. Se ha.n presentado 50
- Bten. blen. Pero, ¡acaso no era su monstruostdad, su rostro Innoble. posta. a aquest greuge.»
a l'azre lliure, que solien aconselleno de ambición, sediente de vaniel otro vallente?
pohcla, on havia estat traslla· de «El Uberal» contra la devo- òd~t
votos pe.rticulares, princlpalmente na
,
por la Lliga i por el Uustre cate1 guir èxits molt falaguers. Artistes
dad, bambrlento de odio, afanoso
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seus pinyols í «fermatta.u.
ets
sus
de
De sempre que els problemes de presentados por éste tienden de ma.- nato Y en la desestunae~on
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d ssims. Per què no ressuscitar
por el carà.cter antilíberal, anticons-B
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va. Pero les faitó lo principal-lo
a ar- titucional y dictatorial, en sume., de próxunas elecciones tendra que sa- III Esquadreta d'AVlacio.
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proftt dels que són a l'ergàst'Ul?
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mucho
Y
deuda!
mas
traer
la
de
reforma
la
a
cuanto
en
y
dejamos
que
lo
cuento
a
«Viene
Les Arenes encara s'omplirien a
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preus econòmics, amb una céar.
Pero la Providencla ha rematado
PlET ARI S VI S I T EN EL
mcn» o una «Aida». Treballaria
su casUgo--¡oh, designlos ineludi- ve oonflicto que plantea el paro de algo que no hace muchos dlas decla- rras cuyos titu.os de propJedad no
GENERAL DE LA DI V J . ,. molta gent parada i quedaria un
bles!-, haclendoles caer en el ri- las fàbr1cas de la Unión Industrial ramos. Se trata simplemente de la t1ene por qué récotiocer la Repúbli810
r emanent considerable per als que
diculo que màs pudlera humlllarles Algodonera, ya hay quien ha recu- situación que en el régimen Interno ca..»
Acompanyats de la Secció Agrà.e¡¡ tenen necessitat. Per què no
y espantaries: cumpliendo el regla-- rrido al tema manoseado del Aran- de la Ceda pueda crearse con esta
rill de Lliga Catalana, estigueren ¡ assagen això els que poden fer-ho?
mento-alguna pena ha de cttmplir- cel, propugna.ndo por que no se con- cuestión. Hay dos orientaclones muy
¡
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agrase- les ha s!do rapada, «al cero», ceda por el Estado el menor auxilio distintas entre los popuJares
LO QUE SE PREPARA
Vi.·IÓ els presidents de les Cambres
la hermosa cabellera... Y es que a la Un16n Industrial Algodonera. rios. Cuenta con mayoria, la que veJ. M. FRANGES
dc VIc i de Montblanc 1 comissions
Revlslones y r&-Constltuyentes
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El Sol dediCa a l'home de la Baix Llobregat I Pla de Barcelona. ~--------~*----------hilarldad. Los béroes y los màrtires no de incapacidad o Sl el clerre de -en acentuada minoria-la que deNOTES POLITIQUES
hubteran prelerido mil veces, antes las fàbncas es causa de la crlsls fiende el ex ministro Sr. Giménez
di/unta d¡.çtadura el segue1tt ra1
----------~*----------- que conclulr asi, el honor de la que sufre la Industria textil. Pero Femàndez, que va. contra esos priLA REUNit> DE LA JUNTA
meLl d'U'onies:
D' URBANITZACIO_
muerte.»
indigna, duele Y descorazona que el vUegios, y en beneficio de los mo- . cDespues ae escuchar ayer al seEl general de la DiVISlO acompaEl discurs del senyor Manuel Aza•
problema lo vean algunos, que des- destos. Si el señor Gunénez Femàn· nor Calvo Sotelo hemos llegado a la
tinent coronel cap d'Estat l'la, a Bilbao, - Vençudes les difi·
del
nvat;
nueslra.
que
ae
conctus1on
detlnmva
~ciadamente son muche&, bajo el dez se doblegó a ex.lgenclas poUUpnsma de prejwCIOS antJpatnóticos cas, ahora, cuando se treta de algo v.erdadera. nqueza. naciona_l !a cons- Major Sanfellz, assisti ahir a la re- cultl<.ts que s'han tractat d 'oposar a
contra Ca.taluña, ignorando que en tan fundamentalmente importante t1tuye el petróleo. Sera mutU que umó de la Junta Mixta d'UrbanitH o dtu., per boca de l'alcalde el Japón y en Alemanta los indus- para la vida social de España, es se nos piaa una expucac1ou real- zació ¡ Encars!'rnament.
la celebració de l'acte de Bilbao en
no deuen planxar-se mai d'Almeria,
-un dels diaris dretistes triales, para que se encuentren en muy <ilflcoil que el grupo polltico que mente clara de este extrano tenoel que Manuel Azaña ha de pronunInformaciones:
significats:
més
BoSarret,
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Call,
ora,
F, Ba
condic:iones de compet1r con los del el sei1or Gil Robles dinge pueda con- meno. No podremos daria. DeSde
CITACIO ciar un mteressant discurs, és ja
mostrado
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ruños
éramos
que
...
integridad
su
servar
rortisllnas
reciben
«Por ser Almeria una de las pro- resto del mundo,
Quena, 2, J . Deulofeu, Call, 30; J ,
1
Jaume Bullon Grau, que VIU a segur que el mltlng s'efectuarà el
Wl& espec.al mcapactaad para Ja R1oo,
Ferrer Batlles, Boquerta,_ 38, 1\la¡at.- vmcias que estuvteron &empre màs subvenciones, aparte de la lamenta13, compareixerà en el termieconomia.
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mucho.>
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desamparadas
Duran,
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terns ccEl Slglo"; JL
m de 10 dies davant del jutge ca- proxim dtumenge, dia 14, al camp
compilesta
comprenderemos
.~amàs
· 1es, que no se ban enterado
AV1llguda del Portal de l'Angel, 12; cos. es naturalmente, 1& que màs e:spiUIO
cada alquunia del juego econórruco. piu), Enric Agudo, per tal de pres- d'esports de Lasesarre, de BaracaJ1
~latacas i Camprodon, Ftveller, 9; agudlza.dos tlene silS problemas y
razon de que no poda- tar declaració en l'exhort rebut
He a.qw
do.
aú.n que varias industrias de Espa3L Plntó, Rambla. de les Flors, 18; que puede exigU', con màs derecho ña, incluyendo, naturalmente, en
mos aemostrar de una mauera. dia·
J.
A les oficines del Partit RepuhliF. Pons, Salmeron, 49 ; J. Roca Pu1g, que otras, ISOlucionea de los DlJ.S.- elias las catalanas, pueden compeno uene
que
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un
que
por
fana
VISITA D' INSPECCIO cà d'Esquerra, es reben encàrrecs
Santa ~a, 39; 1\liquel Telxidó,_Arcs, mos.
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~~,~
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El general Pei\a, cap de la Divi""""'
El Llbeml ditl que no seran torEs inexplicable cómo a esta. clu- j
Il.~ ,2; Felip Torrent, Pi, 13; V1dal i
nats els bens a la Companvta de paua, Coll:>•aera. al pe.r01eo como su sió de Ctw111ler1a, va fer ahir, una d 'emrades l tribunes, amb l'adver~lila, Ramola de les Flors, 1~ ; Josep dad ta.n noble, tan resignada, tan eras.
.1!:1 de- n;.1ta d'mspecc1ò a la Caserna del tim, nt que cal avisar amb temps,
.
nacwnal
nqueza.
genuma
màs
en
mientras
Afortunadamente,
Jesús ni als o:qranden d'J:;snnnva.
sufrlda, se la ha. postergada slem- nomb re d e un patrio Usmo a b surd o
X&llco, Pl!l de la Boquena., 1
b&.te par1an1cnLano soore nuesuo co,._
Cavalleria. num. 10.
ja que el camp de Lasesarre nomes
pre ae forma. tn<l e,¡ageraaa, ya que se ridiculiza el champaila Codorn1u
Temem que E 1 Liberal stgui mas- marcio exteríur planteado por el st:- Rcgtment dt'
por esas sus virtudes, amén de su -que seguramente pagan a 20 y 30
PELS FETS te cabuda per a 80.000 persones. El
CAUSA
LA
nor Batlia, ha tenido la VLrtud de
sa optimista..
envidiallle sttuac16n topografies. y
D o eT u a RE A VILA- Partit Republica. d'Esquerra. est-à. or«La Reforma agrana no tiene màs t!escuou.I.:o.:. u.oru.vu..e:. uu;us¡.ot:d•a·
botella quiene, lo demgran,
magnilico clima, Uene un legJtlffio pesetas
FRANCA.
El que no es perd
a.ceptàndolo como producto de la finalldad que la de CO!Tesponder a dos en la mtst..enosa maqumana de
garut.zant una. excursió en autocar
derecho a. merecer otro trato màs Champaña por llevar etiqueta tran- los sacnflcios que hicieron los gran- .mestras fu1anzas. Por el hemos sa1 L.a. !lllardta ctvt 1 de V1 1afmnca del en condicions immillombles, les
Relació dels objectes trobats a la. conslderado, mas justo.
~a-y las mtransigencias extremis- des de E-:;paña subscribiendo canti- O!dO que una de las mas rumes
Vl& Publica i depos1ta.ts a la majorActualmente, Almena y su provin- tas crean dificultades e.1 desemolvi- dades para las elecclones del 19 de colwnnll.S que &OSttenen los mgre:;os Pe l;des ha. procedit a
detenc1o quals ~ faran publiques aixi que Sl·
dOQl.la mun1cipal a díSposic1ó de les cia es, siD duda alguna, 1& màs afecp.-e.. ~puestanos es el petróleo. lngla.- de » 1S mdfvldus que estaven ja pro- guin decidides.
Persones que jllStifiqwn que els tada por el paro oorero. La criSis se miento de act1v1dades que sólo con nov1embre... se le:, prometió la de- terra
en aocorreguts
!ets
pels
;ats
e~
·
carbón
el
con
enrique<:e
se
1ncauta.das
y la buooa vo!Wltad voluc1ón de las flncas
Pe!:tanyen:
deja. sentl.f con una mteru;tdad ta.!, la cooperación
los clnco con mdemruze.cíón de da.i'ios cau- 11 aha lundamenta su pro;,peridnd eÓ que lla ciutat el pa.;sat mes d'octuDues claus I una. cartilla militar a. que bay que posecr el espintu . de de todos pueden tnuntar,
la venta. de•• macarrones: Alem3.1ua br • 1. que es troba\'en en llibertat
~om de Jaume Cassi. Una cartilla de sa.crilic10 y abnegac10n del almeneu- mll obreros empleada& en las fàbrl- ~ados. y como esto no se les pucde
cas de la Onión Indl1Stnal Algodo- cumplir por los ~entam!ento; que bac~¡ hent.e. a la cn.s~. econom1ca prtlVIStonal. els quals han estat
Manna de Guerra, a nom de Jo- se para sobrellevarlo.»
acabau de dar un ejemplo de se tuc·eron en t1empo.:; de don c 1r;-jtabncan<.¡o salch;chas... Todo:. los tr. ,nedat.; a Prefectliia de Pohc1a.
Garc~.a. Tres amencanes 1 unes
1 à01u:s? No havtem quedat que nero.
:;.c~m~s sembla, aquesta nov,a depatriottsmo, de buen sentido y de lo de!· Rlo. ~e mt.enta ahcra. con la ¡:,',!ses e.'\plot&n SilS nquezas oatu. bates. Una cartilla mUltar, a nom
un Govem de dretu sena la feli- cooper&Clón etlcaz ofreciendo su jor- reforma de la Reforma Agrana, Jus· r.1.es y con elias hacen sus nego- te.1c16 es deguda al. fet que. s acusa
~Ainad.eu Oli\11, Un carnet d'inscnpc¡tat dels oèrer3?
nal de uno 0 dos dias a la sema.na t1preciar esas fmcas y pagar lo que c1os. Pero este comerc1o aebe de els esmentats proce;;sa,.ts. d esser els
t:1~?,ft maritima, a nom de Sera.p1 Inpara que Ja cantidad que un porta se acuerde a sus antiguos proplet.a.- ser_ t..ernolemen..e dUJcil cuando Es· autors de la mort. d un . caporal de la
.._ Una. cartera contenint una ceASSOCIACIO DE MUSICA
Plll}a no ac1erta a WlplanLarlo. Es- guòrd~.a clvtl 1 d un .tment de car-,
esta renWlCl&. generosa de joma!es rios con pape! de la Deuda...
dUla, a nom de Mar!& Barrio. Una
DA CAMERA.
Por 51 es poca la. que tenemos. se pana sena un pats anegado en fe- I rabmcrs en...OCD;Sió d aquells fets.
P ueda. servir de garantia para el pa.Patent circulacló, a nom d'Enric San. .
,
A consequenc~.a d'aquestes detenntarla. con un mu llcidad Sl no tu~'lera ~ horrendas
~e. Una llibreta calendari amb
L Assoclacio de Musica Da CameY ca.lamidades de produc1r acelte, tri- clons, el jutge Martínez Peñalver
mill n
go de los mtereses de los dl~z mi- trata de aume
tnó. cèdula, a nom de Fmncesc SidHtgènctes ra celebrarà Junta General ordinào .es. que r o. naranJ9.5 Y toreros con exceso. I haurà d'mst.ruir nov
Uone~ de ¡¡e.,etas que la Union In- respetable numero_ dc
tnentsUna. cartera contenint docudl1Strial Algodonera ha pedldo a los d evengari;Sn mtereses en c~ntldad no ¿Dónde colocar el aceite, el trigo, al sumari que està tramitant amb r ta, segona se~ó. el dljous vment,
bossa • a nom de Jaume Canals. Una
I dia 11. a tres quarts de deu de la nit,
I moliu d'aquests feLS.
oanq':le"?S para. poner en aCtiVldad dcspreclaole Y ~ue det~rmmarlan ' las naranjas Y los toreros?»
cador moneder, contenint tres m oen la Sala de descans del Palau de
¡ baja en e.sos va.ores po1 la 00~1las fabncas.
la MusiC:a Catalana.
s, un espill, una agulla. amb Agradables per a esttu; sense costures
Es una lecClón, Wla mas, de buen I derab:e olerta que de ella& hanan 1
ru arrugues
~es, un moneder amb metàl:ilc 1
La secc1ó «Audtcions Intimes» es
jwc1o la que acaba de aar un sec- !os grande:. de Espana.
t~ra ampolla amb liqu1d. Una car- Arpu, Ronda. de Sam. Pere, 8 , Manuel tor del pro!etarlado catllla.l a. lo.:.
BLEN(iRRAGIA AGUDA 1 CRO NICA, reu!lira Lambe en JunLa General or¡E..<o no puE>de ser! ~'>de &hora
cesc 'à~tC!_ocuments, a nom de Fran- Capdevila, Boquerta, 31 ; Casa sarret. imbuu:los por preJWClo.:. e mtra.ns1- nos a,xenturamos a dec1r QUe t:SO
SlfiLtS, dinana, una vegada acabada la JunTOTAL. GUARIMENT
¡n¡..t. .......... Un maletí contenint jo- Boquerta, 2; l\L López Duran, Avm- gencias que sólo con<iucen a den-o- no serà.
PELL. LLAGUES DE LES CAMES ta. ¡eneral de l'Associació de Musica.
.
Da. Camera,
Sepu.
P ueden m_ucbo toda':'la los gran!Ali~ ~o quUomètric, un anell I me- guda. del Portal de lAngel, 12;
tismOS trúecundos y a. parali7.ac.:.otor~ n clauer amb tres claus 1 una Sociebf. Anònima; M.iquel Tehidu, n e.:. que traen como cortPJo la mi- des de E!'p<\na; JX>ro mas Plledcn los rallers.
S'estan cursant le6 corresponent!
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Arcs, 2, Felip Torrent, Pl. 13
• • •8!l r
Jes:.ut.. ~ 'i no oo;tant~. :a ~cr.!Di)a·
seria y la d~c..peracion.»
«A vuJ Ja llei electoral ha. ressuscitat de les se\·es cendres. A les dotze quedaren reunits a la Presidt:nCia els quatre caps dels partits governamentals: Lerroux, Gil Robles,
Martínez de Velasco i Melquiades
Alvarez, i al cap dc mitja hom el
senyor Lerroux declarà Que havta
estat encarregat de formular un projecte de llei electoral que serà llegit al Consell de dimarts i presentat a les Corts la mateixa setmana.
El senyor Lerroux ha preciSat, encara, que la base d 'aquesta llei electoral serà. el mantenunent del Sistema majontar1 en les petites circumscnpciotiS I del SIStema proporcional
en les grans.
Com que el senyor Lerroux ha
anat avui a Valenc1a en avió, ha
estat impossible de saber més detalls
sobre el que sera aquesta. llei. M'he
posat en r elació amb el :;enyor Armasa, president de la ComisSió que
ha. de dicta.mmar aquesta lle1, 1 no
l'he pas trobat en posessió de mes
detalls. LI he preguntat Sl consídemva que la 1dea de gran circumscnpció serta donada pel fet d'elegir
mes de deu diputats. El senyor Armasa m'bo ha confli'mat alXí, car
aquest senyor soste que és tnapllcable la proporc10nal a les circumscripcions menors que les que elege1xen aquest nombre.
M'ha confirmat, a.lxi mateix, que
le. cosa Important d'aquesta liei serà el planteJament de la quest16
electoral en les circumscripcions de
Madrid i Barcelona, capital. Llevat
d'aquestes dues circumscripcions, es
podrà aplicar a molt poques més.
Aquest és. almenys, el criteri dels
radicals: eixamplar fms al maximum la noció de petita circumscripció. El senyor Armasa ha afegit que
les declaracions del senyor Lerroux
eren molt vagues, però li semblava
que el senyor Lerroux podrta fer cedir les dificultats que s'han trobat
fins ara, r elatives a aquesta questió, en el partit radlca.l.1
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Geltrú, 11 volums1 aLas hennanas
Gyurkovicsll, de F. Herozeg; uAmor
de ¡::anlah> i ((E l Singlar>,, J. 8. Pous ;
«El desenganyll, M. Poal Aragall;
<< Rudimentos de Derecho», Hermeneglldo Giner de los Rics; «Modo de
defenderse en la calle sln armas»,
Dr. Saimbraum; uL'amlc Albert», Jo·
sep M. Folch I Torres; u1oo.ooo du·
rosn, Josep Marll I Folguera l Fre·
derio Soler; uEn Manal iohn, August
M. Carner; «Els cent millors contes
còmlosn, ((El gris 1 el cadmill, Josep
M. Junoy; uA imanaque médlco 19'29>>,
<<Les poesies de Manuel de Caba·
nyesn, «El cas misteriós del Dr. Jeklll
I Mr. Hydell, R. L. stevenson; uEis
encarrílatsll, Joan Torrendell; «Ml·
quel Angeln, A. E'Sclasans; uCatàlogo
general de dl~s Regal", <e la Blbllu,
e< Ropresión. lmpreslones de octubre»,
Antoni Castlllejo.
JOAN ANTONI ALCACER, 16 VO·
lums: «The Diamond·Buckled Shoe>>,
<<Vista de Ja ca1.sa seguida contra el
Sr. Sànchez Guerra», «Lo que todos
deben saber>>, de Q , M. Besrède;
uL'Atlàntida>>, de Verdaguer; «Mis
contemporàneoa>>, de Blasoo Jbàfiez;
ecEI a rte en Espafia», uTorbelllnos»,
de Bersandln; aEI hljo de la Parro·
qula», de Dickens; «Chórh>, de Colet·
to Willy; «Ocells de gàblal>, de Coca
Vlllmajor; «Felipe Derblayn, de Jor•
ge Ohnet; ccEI sementall>, de F. Tri· 1
go; e<E I hombro de la rosa blancan, '
de P. Mata¡ ceoe la vida que pasan,
de Dlcenta¡ «Diàlogos llterarlos», de
Coll I Vehl; teExposlclón lnternaolo·
nal de arte en Espaí\al>,

EL TREBALL •

ELS CRIMS DE LA MONARQUIA

BIBLIOTECA PER
ALS OBRERS EN
ATUR FORÇOS

Entre els anys 1917 1921, ocorregueren
443 atemptatS COntra frebal adorS Ï Aportacions nombroses
•
•
:~~t~~ tr!~~sEol~;~~~m~~a't~
151 con'ra patrons. - ArIegu1 mantenia ~ua~~v:· ff¡~!~~i•.~s:~~~~g~~·~: ~~~
• LIaf raca- resPeJn~~~n~,Ó~S~~'!~:;tat
una a·fra banda terrorista~~
t de. fabr~can
~
t de (a
ment I• assass,no
- - a
o.
badel I TeodorJen ray
~~J:r~a~~.
¡T:k

·

deah,, «Filosofia I Cultura>>, «Figu.
1 perspectives de la Història del
quatre volums: e• EI cercle màgiOll, de Puig I
Ferreter (primer I segon volums);
«Per la concòrdia», de Cambó; <<DOS
dies Sant Boh>, de
de Bellmunt.
UNA LECTORA DE «LA HUMAvolum ¡ uRevottall, de ...
A. E. G. ena ha tramès dos vo·
IUITI$1 «J ol •>, de Bertrana; tc Catalu·
nya 1932·19341l, d'A. Deulofeu.
, M. MARSAL CAPDEV ILA, un vo·
1um1 «El al\o terrlblel>, tc Ruy Blas11,
ccConcluslón del Rhlm>, de Vtotor
• ••
Hugo.
Aportacions a la nostra Redacció,
JAUME VADELL, de VIlanova I la Ronda Universitat, 211.

t

Entre els anys 1917-1921 es co- tró francès, Teodor Jenny, per uns
metereu a. Barcelona 594 atemptats, lnd1vldus que mal ningu, com era
dols quals en resultaren víctimes corrent en aquell temps. no desco151 patrCJilli 1 443 obrers. Repugnant. bri. Però en canvi foren empresoUn règ¡m que posseeix una pohc1a, nat w1s ciutadans que tothom sab1a.
unes llelS 1 uns Tribuna.ls de Justi· que eren mnocents 1 els aga.rro~a
cia, no pot permetre que es cometm 1 ren. Es tracta. de Martí Martl 1 VIC·
un tan elevat nombre d'atemptats toriè. Sabate;, dos desgraciats que
en el terme de cinc anys. Bé es moriren al patíbul pagant culpes
ventat que a les autoritats no els alienes.
mteressava ni els convenia descoE~s treballadors de Sabadell, sa·
bn.: ~ ':; au Lo,., dels atemptats, ja que bent-ho declararen la vaga general
aixi tenien pretext per a organitzar 1 el d1a 6 de ma1g del 1922 contra la
una acc1ú terronsta governamental. . doble execució.
A honor
de la.
hem de
dir pressament
Salvador Segui
féu un
ex·
11 '
qu.:
no to~
els veritat
atemptats
foren
a Madrid
per viatge
tal d'enperpretat.. pel Sindicat Ll~ure. J~ trev1star-se amb JObep Sànchez
explicàrem
oportunament.
l~ctuacio
Guerta, aleshores president del C,Onde. les bandes
de Bravo Portillo
1 de sell de ministres, amb el propo:;¡t ·
1
Koenmg. Despres, Arlegm, tambe or- de provar-li la mnocèncla de Sabagamtza al seu torn, .la seva banda. I ter i de Mart!. Inúti!. Sanchez GuerAquesta era capltaneJacf:a per Homs ra. no aconsellà l'indUlt. Exigia com
I Feced. que actuaven mdependent- a prova definitiva. que Segui preEl 14 de maig del 1935, el govern
ment del Smdicat Lliure i sota. les sentés els autors. També fou ad· de l'Estat lliure d'Irlanda va publi·
ordles ex¡. .esses d'Arlegui.
~ vertlt a temps l'Arlegui el qual con· car el text d'un projecte referent a
• • •
testà:
la Institució d'un règim general de
En aquells anys de terror !a gent
«Qué màs da que sean estos u pensions d'assegurança obligatòries
de malviure aprofitava les c1rcums- otros los autores; lo lmportante es a profit de les v!dues 1 dels orfes.
tancies per tal de fer de les seves, dar escarmiento. La. vida de dos Aquest projecte determina no sola·
arnbant fins. a ofeJC!r..se a les ban- descono~idos no tlene ,la menor im· ment pensions contributives fixades
des de terror1stes ofiCials,.
I portanc1a para la soc1edadl>.
en la base de l'assegurança, sinó
A Sabadell fou assassmat un pa- . ExceHent argument.
també pensions no contributives.
1 A Madrid I a Barcelona, se sa.b!a.
. perfectament que Sabater i Martí
ELS SENSE FEINA, A TXECOS· ' eren Innocents. Però calla fer un
PENSIONS CONTRIBUTIVES
LOVAQU IA, PASSEN DE SIS·
«escarment».
camp d'aplicació. - El nou sistee ENTS M 1L
De tota manera. hom aconsegu1 ma, que acaba. d'aplicar-se en el réPraga, 8. - Segons estadistiques que els dos condemna~ a. mort es glm nacional d'assegurança per maque acaba de pub:icar el Govern, declaressin «convictes 1 . confessos». laltia, té un camp d'aplicació gairea finals de juny ultlm existien a Es veritat que Sabater JUrà al seu bé idèntic. Tots els obrers, excepTxecoslovàquia 602.000 obrers sense pare, en el moment d'acQmiaóar-se tuà.ts els treballadors no manuals Ja
treball, contra 666.000 en maig úl- per sempre més, que ell no .en, sabla remuneració èds quals sobrepassa
tim.
.absolutament res, malgrat I have~ 250 lliures anuals, són obligatòriaL'òrgan governamental escriu avui fet córrer els di!ltiS que es declara ment assegurats a n de constituir
. , que hi ha tl'lOltes 1 ben fundades «convicte 1 contes».
d' · les pensions de vldues 1 orfes. Passa
·, esperances de reduir considerable- · De la. hmocència ~el& dos con em- Igual amb els funcionaris I ds
meh,t el nombre dels obrers en atur nats a. mort, en podria dir quelcom agents de les autontats locals 1 de
• · tota vegada que s'han adoptat les el jutge que l_nstru1 la. causa, senyor ·¡ les companyies de ferrocarril, els
mesures necessàries per a. combatre'! Ma~tfnez Muniz.
f M tf 1 quals no estan lligats a l'asseguranSigui com vulgui, Mart
ar
ça nacional per malaltia
CINC • CENTS MILIONS DE
Victorià Sabater. !oren exe,cutats. I El nou sistema es re!erelx també
DOLARS PER ALS SENSE
s: es fes la revisió del proces, res- al règim de pensions de vellesa no
la. Innocència.
No demanem
· t IVes
·
ins tit UI"t en 1rt t d
Washington, FEI
8. _NAEl Tresor anun· saltaria
això. Sabem
que no és possible.
Uni- contn~u
v u
e
cia. l'emissió de 500 milions de dòlars cament consignem el fet car són dos la. l~glSlacló de 1908·19.32 sobre les
d'obllgac¡ons
·
pensiOns
de pensions
vellesa, temnt
en compreem borsa bles e1 d eSP.m· cruns m .,.'! que porta en la seva ja te
que les
de vellesa..
han
bre del 1~39.. Dita suma serà inver- ¡na.ssa llarga història la. mouarqu1a estat substituYdes per les pensions
.t~~~.
_en
lawali
dels
sense
!elna.
àel
darrer
Borbó.
,
· ¡de vídues. de 70 anys acomplerts.
1
• .. •
.. ..
Pensions, - L'atribució de pen1
""t·
...
,slons està. subordinada a. l'acompll:..... • ;,·.
<"'·.·
• e
• '
•
•
I
Taxa setmanal

I PER ALS INFANTS.
A profit de l'Associació Protectora
de I'Enaenyanoa Catalana se oelebrà,
diumenge, la Xli Festa d'Infants

ASSEGURANCES

SOCIALS
I
p ' t d
ferent a la I'nst'tuc'o'
d'un
I ,ro,jeC e e el, re
. I I
regim de penSIOnS als que VIUen a l'Estat
LI'IUre d'I r(an da
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LA PRESO PER DINSJJ

' Magnífic Album de 120 pàgines, mida 27 x 38· '
I: . :

·•· \

! .l?

•·.

Cinquanta dibu'xos de Lluís Quin,anilla

..

..~.~

•

•

.. . ,

TTaxa. normal ............. ..
axa pels sobrevtvents dels
.I treballadors agrícoles .. • .. .

~1

·

~\:.~f

JULIAN ZUGAZAGOITIA
En aquest llibre Lluís Qulntatúlla ofereix una obra original
per molts conceptes, ja. qu~ per pnmera ve¡ada ha. aconseguit un
artlSta reeixir totalment en la visió ¡ràfica Interna 1 intima
de la presó. La presó vista per dins 1 en el seu var!a.t as.
pecte &necdòtic, psicològic 1 el documental, icono~ràfic l bis·
tòric.

············-··································..··············.....
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Cinc a.nys després de l'entrada en
El pagament de la. doble cotització, ,
vigor del règim de pensions, els so- l'ir.1port de la qual ve a ajustar-se a
brevivents als treballadors agrico- l Ja cotització d'assegurança per ma,.
les assegurats es beneficiaran de laltta, és efectuat cada setmana per
pensions calculades sobre la. base Ja soHicitud del patró el qual coHode les taxes normals.
ca un segell, que representa el va,.
Fons. - El cost del règim, com- Ior total d'aquelles, sobre el docupreses en ell, segons sembla, les pen- ment de cotització de l'assegurat.
sions no contributives, serà. cobert
La taxa. de la cotització varia seper una cotització pagada slmultà- gons el sexe I segons que l'asseniament pel patró I l'assegurat, alxi gura.t sigui o no un treballador agricom per subvencions de l'Estat.
coia.

'

~ta_

. tramet a. la Impremta EUROPA, Llbertad, 20, telèfon 20390,
. ~

Madrid, 1& quantitat de ........................ pessetes, perquè li sl·

Municipis ... ... ••• •.. - Aglomeracions urbanes - Zones ruraJa ........... ~ ... ·-

DENI'RO»
llanatura
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2
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2

1
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la ptOSIO

Passeig de Gracia, 68
Telèfoo 803~1

L------

Recursos
generals

· CORBATES
O ' l:.:!~liU

E..XTi.M:) A~UH.TI'I EN UBJt.<.r
TES PER A PRE::>ENTS propis per
a re¡als

------------~~~-----~-

CAL INTENSIFICAR ELS

DO r~;, .,IUS!

EL CONGRES INTERNACIONAL D'ALPINISME

Coorre&h;tes a la

(en schlllmgs)

1\0\-UAh

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

-A Organyà s'ha celebrat l'enter.
'"ment civil del soci de la «Germandat de Gocors Mutus d'Organyà», se.t.vor Josep Soldevila.
• •·
., , A ,.Ja. •.pre¡¡ldèncla a del . dol anaven
una representació del Mont de l::lo.,¡ors ·de la dita localitat l el, seeyor
Ferran de Zulueta, de la Seu d'Urgell; també hi anava la Junta en
pes de la Societat d'Esquerra de la
Seu d'Urgell.
Ass1stl Igualment a l'acte 1.10 nombrós públic, el qual volgué testlmomar per darrera vegada l'afecte que
hom j.Jrofessava al traspassat.
Un cop al Cementm, parlaren el
senyor Zulueta, el qual s 'adherí al
dol en nom del Comitè PrOVIJlctal
d'Esquerra. 1 el senyor Serradell, pre..
sldent honorar! de l'esmentada. ((Ger·
mandat de Socors>l, el qual pronunclt.. unes sentides para'ules acomla·
dant els presents a l'acte.
El traspassat havia estat volunta·
ri de la revolució de l'any 1868. Era
una persona honorabilísslma i est!·
mada per t · s aquelles persones que
el tractaren.
La famUia del mort pogué constatar les simpaties que el finat comptava entre tol 3 les seves amlstat.s.

2

'

Aquestes taxes !iÓn reduïdes d'un J tible am!:' el, pagament lnte¡ra.l de
'valor ¡gual al de les entrades set- la. .pensto. L rmpon d aquest-s benemanals del benellclal que sobrcpas· jllcts çar¡a lgualmen~ ::.e¡ons el lloe
sen el nivell dels bene!icts compa· del doonuli.
Import dels recursos setmanals compatibles amb el pagament Integre de

I·

DARRUU..lll

CIUTADANS:

Dones
Solament
patró

tan~

¡uin tramesos ........................ exemplars de «LA CARCEL POR

l'adam

L'EXI T FORMIDABLE D'UN FE&
TIVAL BENEFIC :: UN ENTER•
RAMENT
Lleida, 8. <Per telèfon.) - Pa.tro.
rinat per l'Associació Femenina., dis·
sabte passat se celebrà un festival
al camp d'esports de la Joventut Re·
publicana. L'èxit sobrepassà tot tl
que hom preveia. Més de 15.000 per.
sones ompliren el camp. La carretera estava materialment coberta
d'automòbils; hi hagué moments que
aquesta quedà completament obstruïda.
Amenitzaren la festa l'Orfeó Lleidatà, les orquestrines «Rojos Jazz» 1
«Baker Jazz» i la cobla de sardané.S
«Prinripal de Lleida».
Tant la pista de patins com. el
camps eren plen de gom a gom.
L'organttzaCJó fou esplè-ndida tia
COI111SSIÓ or~anitzadora rebé nombroses feltcltac10n per la tasca portada.
a cap. De moment s'ignora el resultat econòmic de l'esmentat festival,
si bé hom suposa que ba sobrepassat el que es pensava. ja que no
se n'ha I et e11cara la liquidació.

pensions pagades als sobrevivents,
a les persones que no haglll efectuat
ma1 cotitzacions en virtut de la
llei, a tres categories de vídues alxi
com a llurs criatures I als orfes que
deixin a llur traspàs.
1)
Les vídues el marit de les quals
hagués estat assegurat en virtut de
les llelS d'assegurança per malaltia
però que hagués mort abans de l'entrada en vigor del nou règim.
2> Les vidues dels pet1ts cultl·
vadors l'explotació dels quals no tmgul un valor valorable en mes de 8
lliures anuals.
3> Les vidues, el marit de les
quals estava. assegurat en virtut del
nou règim, però per al qual no s'ha
satisfet el nombre de cotitzacions
prescrit.
Les vidues sense fills no tenen
dret a pensió flns l'edat de 50 anys.
Pensio ns. - Les pensions no con·
PENSIONS NO CONTRIBU• tribut!Ves són d'un import inferior
Tl VES
a les pensions contributives 1 vaBeneficiats. - Seran concedides rien segons el lloc del dom!clll 1 els
pensions no contributives, és a dir, I recursos financers del beneficiat.
Taxa setmanal de les pensions
(en schllllngs)
Vidus.
Pr1mera Cada. cria- Cada orfe
cna.tura tura res· dc pare lrmare

................... carrer ....................................... numero ....... ..

CA~llSt.tUA

LLEIDA
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Les taxes Inferiors establertes pels
treballadors agrícoles, no valdran
mes que durant els cinc primers
anys de l'aplicació del règim.
La subvenció de l'Estat pujarà
a 250.000 lliures esterlines per any 1
serà pagada durant els nou pri-¡
mers anvs de l'aplicació del sistema,
després ·dels quals, el sistema serà
regit per mitja dels seus recursos
propis.
lnstltuolons. - El rè¡im serà admmistrat pel 1\ilnisterl de Governació local 1 de la Higiene publica, en
coHaboració amb el Ministeri de FInances. Es podran establir, amb altres països, pactes de reciprocitat en
vrrtut dels quals les pensions contrl·
butlves determinades pel projecte
podran ésser pagades mentre el pensionat estigui domiciliat en un dels
països signants de l'acord.

Trameteu 15 pessetes, acompanyant l'adjunt Butlletf, i rebreu
un exemplB.r magnJUcament relligat 1 signat per l'artista.. Comandes de més de CINC exemplars, a REEMI:'' ···'\MENT, amb lm·
portants descomptes.

...-
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Taxa n1>nnal ... ••• •.• ... ••• ...
Taxa per als treballadors agricoles ........................

Entre els 50 dibuixos reproduTts en aquest llibre fi·
guren els retrata de1 MANUEL O, BENAVIDES, XA·
VIER BUENO, WENCESLAU CARRILLO, SANTIA·
GO C~RRILLO , LLUIS COMPANYS, RUFINO OOR·
TES, F. CRUZ SALIDO, VENTURA GASSOL, CAR·
LES HERNANDEZ, RAFAEL HENCHE. FRANCESC
LARGO CABALLERO, f, LARGO CALVO, JOAN
LLUHJ, FRANCESC ORDOAEZ, OGIER PRETECEI·
LLE, AMARO DEL ROSAL, JULJA ZUGAZAGOITIA,
la tripulació del «Turquesa» I altres

En
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Taxa de les ootltzaolons setmanals
(en penics>
Homes
Patró Assegurat
Total

Apareixerà el dia Ui de Jul .ol

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

Cada. cria- Cada or!e
tura. res· de pare 1mare
tant

criatura

.. · y

AMB UN NOTABLE PROLEG
de

..

(~~d~:hllll~t!nera

Poble Espanyo¡ del
Dos aspectes du.
rant la festa

Montju~c.

(Fotos. Sagarra i Centelles.)

I

I · ..

A

Paro de

ment, pel d1fund, d'una residència
d'assegurança de dos anys I al pagament d'un total de 104 cotitzacions
setmanals o d 'una mltja.na. anual de
26 cotitzacions durant els tres anys
que han precedit el traspàs. Les cotltzacions realitzades en virtut del règim
nacional d'assegurança per malaltia
compten per l'adquisició del dret a
pensió, la qual cosa explica que les
pensions contributives podran éssPr
paga.des als sobrevivents dels assegu- 'I
rats que morissin immediatament
després de l'entrada en vigor de ¡a
llei.
1
Es poden beneficiar de les pensions les vídues i els orfes d'un pare ·
assegurat, igual com els orfes d'una 1
vídua assegurada.
La vidua té dret a una. pensió fins
al seu nou casament o fins a l'edat
de 70 anys, per beneficiar-se aleshores automàticament d'una pensió no
contributiva de vellesa a la taxa 'Plena de 10 schilllngs per setmana.
La vídua pensionada pot rebre un
altre abonament suplementari per
cada criatura de menys de 14 anys,
1 els orfes de pare 1 mare tenen
dret a una pensió mentr.. no ha~m
arri ba t a aquest a ed a t ; e1 11m1·t •e·
dat és elevat a 16 anys .s l les cria·
tures freqüenten regularment l'escola.
Les taxes setmanals de penslnns
difereixen segons que l'as~egurat ha·
gué.s estat o no un treballador agrt·
cola.
de tes pensions

I

I

1 de Flors al

1

Muntclpl$ "' ... ••• ... ... ...
AglomeraclOll.i urbanes ... . .•
Zones nll'a.ls ..................

Recursos suplementaris a
títol de r entes de treball
Cada cria· Màxuns per a
tura.
totes les crtatu·
res
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ortlda dd Palau de la Generalitat de:;prés de la sessió de clan!'iura.
U~'oto Pwg Farran)

~1.\S & ROC!
CAMISERS
0Al\1lSEs PLA'IJA l CA:\lP
amb fU t seda
La casa aullor aSSortida
Pun.l Al' Wililtil:>A 24 I :.16
FONIANELLA, 16

ANUNCIEU A

LA HUMANITAT

Camins de Ferro del Nord
BITLLETS D'ANADA I TORNADA PELS VOLTANTS DE LA
CIUTAT A PREUS REDUIDISSIM.S
Valedors des del dissabte a les dotte del mi¡dla Uns el dilluns
&e¡tient a l'esmentada hora, durant els mesos de JULIOL,
AGOST I SETEMBRE
Per

&

informes a taquilles i al Dsepatx Cntral. Ve¡eu prospectes

11

l

la. humcmitat

DIMARTS, 8 DE JULIOL DEL 1935
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LES LLETRES
TOTALITARISME

LLEGINT ••:
LA ESTRELLA SOLITARIA

(Naclonalldades lbérlcas)
CLARIDADES 1: Biblioteca
Aribau : : 1935
Aquest llibre és l'obra d'un enamorat de l'iberisme; afir~ació rarobusta i mdestruc
..... tò ·
1 ....,
nca,
cial
els segles i els.
recolzen
tlble que
bornes que dalt d'ells han poblat el
bOCi de terra que habttem. Concepte contraposat a aquella pruija un1t ormista i absorbent d'aquells qu¡;
hi!Jl fet del mot ~tEspanya» un clan
els
guerrer i tmperlalista, tancant
n a la
ulls a realitats que no escape
percepció de l'autor del llibre que
ensEn~~~:;m noveHada, amena.. acu- da d'estil 1 sòlldament amb1enta·
'd d
· 1
·~
da «Clartdades» descnu a Vl a e
Bàrcelona durant les tràgiques jo~nades del setge del 1714. A tr aves
de diversos personatges, Valent! Esperó s 'anomena el central, l'autor
erus fa viure mtensament aquelles
bores transcendentals per a Cataluya La. htstòna 1 la novella es fo~en. admirablement en e.l curs a.e
IA narració 1 aquesta deve suggestlva 1 fa que la llegim de cap a cap
6fDSe que ens decaigUI l'interès.
Tot 1 que «Cland.ades» emp~a una
dlcció i una sintaXI que no son pas
les del darrer mOdel 1 en ce~ manera recorden els prosador.s vUltcentistes la lectura no esdeve encarcarada 'm feixuga, defectes comuns a
llibres de tipus hlstòr~c.
eom a novelia, opmem que «La
estrella solitar1a» acompleix meraveuosament ei fi per al qual ha estat
rita com a document històr icaesc. lc. cal agrair avui mes que mal
~o~~va apanció 1 restar reconeguts
a «Claridades>> per la valentia amb
a.uè planteja problemes que, als ulls
q certa gent són «tabú».
•
de

•

Un article de Guglielmo Ferrero

ésser-ne capaç. I el món occidental
d'avui dia no n 'es capaç. cNo és
permès a tothom d'anar a Connb,
diuen els grecs.
En efecte, tot el que hom ha Intentat per fora o contra del règ1m
representatiu, no ha fet més que
aguditzar els mals que el món pa-tei..x. Els pobles que no han reeixit,
després del 1919, a governar-se democràticament han calgut en l'esgarrifosa barbà.r1e dels Tribunals especials, de les policies totpoderoses,
de les deportaciOns administrat ives.
de les dilapidacions esenfrenades. de
les ver1tats ofic~als que canVlen cada mes. dels assassinats clandestins
0 de les matances a la turca emprades com a sistema normal de govern:
· en tots els horrors, en defimtlva
•dels règims totalitaris. Heus aci
l'advertiment que els esdevemmentS
repetixen cada dia als pobles que te1 nen la sort de conservar en ells quelcom del que resta de la gran clvlhtzació del segle XIX".
..
El ctota.litarJsme» -la !iominaclo
exclusiva, gairebe teocràtica. sense
control ni limlt, d'una sola doctnna, d'un sol partJt, d'un sol grupés el monstre vomitat per 13. guerra
damunt Europa, el nou perill que
amenaça de lien¡ ar Europa a una
nova edat mitjana de la nitroglicerina. La Inquietud atroç que l'Alemanya nazi ha escampat per tot
Europa I la. guerr a amb Ab1sslma,
son tilles del totalitarisme; els primers deliriS 1 les pruneres catastrofes que el totalltarisme ha engendrat. 1 les que segu1ran, cada vegada mes funestes, Sl aquests n.'girns perduren!
La grandesa del régun representatiu rau justament en la. pluralltat de les doctrines, dels partits,
de les forces socials que reconeiX
en condlctons i¡uals, 1 entre els
quals cerca d'establir un equillbn.
Tota la. grandesa europea del segle XIX ha nascut d'aquest pluraliSme. El totalitansme el nega 1. per
consegüent, tendeix a ter caure novament Europa en la barbàrie. Els
europeus que vulguin combatre la
barbarie no tenen necess1tat d'anar
a l'Africa; tenen prou feina en llur
Continent.
JOSEP SOL

«La Dé)>echet , de Tolosa, acaba les calamitats que pot reportar, a
de publicar un article molt inte- I tàlia I a Europa, la. guerra afn ressant del conegut pubhclSta ¡ta,. cana.
lià. S'hi !a ressò de com, arran de
Hom fa sovint a O. Ferrero la
la darrera ens! francesa, ban plo- pregunta seguent:
gut de tot arreu els atacs contra
«Qtian i com creieu que Europa
el parlamentarisme. «No obstant-- podrà e1xir de la situació afrosa en
escnu Ferrera--, els fets els tenim què es debat?» I Fcrrero respon,
al davant, tan evidents. que una invariablement: «El d1a en què alcriatura els entendria. La repúbli- menys totes les grans potènc1es tinca de Weimar no era un gran go- dran un Govern parlamentari com
vern. Improvisada per la. desfe~. els de França 1 d 'Anglaterra.» En
en una situació esfarrifosa, mal sos- sent1r aquest~~. resposta, els extretinguda per un personal no preparat
i Insuficient, sabotejada pels vence.
dors que U han imposat unes tasques Impossibles. facUltant d'aquesta manera el cop d'Estat que l'ha
anorreada, la república de Weimar
h a fet el que ha pogut. Amb tot,
basta només comparar la sttuaciO
act.ual d'Europa amb la del 1930 per
aprec1ar de quina importàncta era
pel món sencer la dolorosa existència de la malaurada república. Mentre hi h agué a Berlin un govern
parlamentari, amb partits que discutlen i lluitaven dintre un règim
de llibertat, Europa ha estat alme,¡ys
a l'abric de l'afrosa ps1cosl gu~rrera
que Ja condueix ara a la ruïna.»
Per a G. Ferrero, aquells temps
semblen tranquils 1 prospers c1m·
parats amb el desesper i el desnn
actuals. «El desori dels esperits, els
armaments frenetics, les exasper~
clons del nacionalisme. l'empobnment i el descoratjament general que
sofreixen més o menys avu1 dta. Iots
els pobles 'lO són pas l'eiiec~ de
l'advenunent al Poder del partit caI cional-sociallsta, sinó de la destrncció del sistema. parlament'!'ri que h a
fet aquest part1t, davant d un~ Europa bocabadada, apenes arnbat al
GUGLIELMO FERRERO
P oder . Si encara. existls el règim de
PER LA JUSTICIA I PER LA Weimar. el Govern nazi seria vigi- mistes s'indignen 1 omplen d'inveclat. controlat, limitat pels altres par- tives el règim «abjecte i podrit>>.
LLIBERTAT
tits, per les discussions lliures de la
Al fons del descontentament dels
LLUIS CAPDEVILA : : Edl· Premsa i continuar ia essent un pepobles encara lliures hi ha una coció qua rta
rill però un perill llmltat, que born lla d'iHusions estranyes. El règlm
La censura hermètica que va ser- pOdna vigilar; actualment, ben al parlamentari, tal com funciona a
Vir de çuirassa a les dictadures del contrari, els seus caps poden fer França,
a Anglaterra. a Bèlgica, a
1923-1930, va encevar-se en la pro- el que vólen. sense donar-ne comp- Suïssa, a Holanda, als Països Essa àcida i dura, de Llufs Capdevila, te a nln¡ú. Si Alemanya és més candinaus, representa l'alt nivell
Ell, però, no es donà. Va conservar feble que a.bans del 1914, el partit d'ordre, d'intcHigència i de moraliles galerades i, en el mome~t opor- militar hi és més poderós, perqu~ tat a què pot arribar un Govern
tú les va aplegar en un llibre.
tots els controls del Parlament 1 occidental. en l'esgotament lntellecAquest llibre fou «Per la Justícia de l'opinió pública han estat supri- tual 1 moral en què ha caigut la
amb el règim parlamentari.» nostra època. Seria bell, sens dubte,
mits
seu
al
qual,
del
Llibertat»,
Ja
1 per
temps, en vàrem ocupar amb el.ogl. D'aqui ve la inquietud que s'ha apo- de poder trobat quelcom de millor
La popularitat del nostre arme 1. derat d'Europa; Inquietud justifica- i menys imperfecte; però caldrla
el gust amb què un gros sector de da que no té remei mentre Alemapúblic llegeix les seves obres, que- nya estigui governada per un pOd~r
den palesats a bastament pel fet a bsolut, Incontrolable. La supress1ó
d'ésser la que tenim als dits la quar- del règlm parlamentari a Alemanya
ta edició del seu llibre. Enhorabona. ha fet Irrespirable l'atmosfera de
tot el món. A l'altra banda dels Alps
ens trobem amb una altra forma
ALGO
del mateix fenomen. Cada dia s'ac(Poesies origina ts )
centuen més les probabilitats d'una
J OAQU IM M. BARTRINA guerra !talo-etiòpica. Es una. nova
Llibreria Central :: 1935
causa d'inquietud, en aquest món
Les poesies i les idees de Bartrina ja prou enervat per altres malestars.
són prou conegudes de tothom per Aquesta guerra . sl és que esc~ate,
a. estalviar-nos descobrir-les. «Algo» serà ur¡ cop fatal per a la ~~e~t
conté un recull molt inter essant d.e de Naciona I tindrà conseqtienCles
la més caracteristica producció n- mundials. Però, ¿com és que aquesmada. del gran lliurepensador reu- ta guerra, inversemblant en ella mateixa, i en la qual ur1 a':Y enrer:a
senc.
«Llibreria Centrab n'ha fet una no pensava ningú., aparegu¡ ara galencertada reedició, dignament pre- rebé inevitable? El fet prové de ~u
sentada, havent-hi respectat una or- ses diverses; però. entre elles, hi ha
namentació molt de l'època. que es- el caràcter l!.baolut i Incontrolat del
ce.u perfectament a les poesies ap1e- Poder . Ningú no hauria pensat en
una guerra semblant si els cops d'Es·
¡ades.
tat del 1922 i del 1925 no haguessm
destruït el feble Parlament de preguerra amb els mOdestos poders de
controi que posseïa. Itàlia no h~
Un company de redacció, q!l€ es tingut mai un Govern parlamentan
trobava accidentalment a Pans, va però si un començament, un . esbó5
pilotar un dia per la capital un tu,. tlmid de parlamentarisme; n'hl ~au
rista de Barcewna. Es tractava. d'un ria. h agut prou, però, per a evttar
fabricant, taujanot, però d'aquells
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TE:A T RE I C I N EM·~
COLI s~~ UB\
UN ACTOR EXCEPCIONAL

El IV Concurs de Teatre
Català Amateur

fkdd

coLman

VEREDICTE DELS JURATS

Onzè premL - Al ~tGrup Escènlt
Reuruts a Ja «Sala Stadlunu els
Jurats del «<V Concurs de Teatre del Centre Coral d'El Masnou», El
català Amateur» ur1a vegada ober- Ma~nou, dmg1t per Manuel Farré t
tes les pliques de classJficaclO 1 des· Oliveres. Amb 178'25 punts.
Dotzè prerru.-A l'«~ola de D~
prés de l'oportuna deliberació, dicclamacló Miquel Rojas», de Sant Fetaren el següent veredicte:
Secció «A». <Actrius i actors ama- llu de Llobregat, dirlgtda per Felip
••.......__. ___
teursl. ExceHència I Primera cate- Roldós. Amb 175'93 punts.
Tretzè premi.-A !'«Agrupació d'Art
de goria
Pnmer premL - Al «Quadro Es- Dramàtic Renaixement», de Cassà de
cèruc Mossèn Cinto» del «Foment la. Selva, dirigida per Hermenegild
Sense reestrena fins el mes d'oct ubre Autonomista Català:t' de Barcelona, J Roure 1 Tuneu. Amb 168'25 punts.
Catorzè premi.-A l'«Elenc ArtJa.
dlrig1t per Andreu' GUiXer. Amb
tic La Gloria Sentmenatenca», de
282'60 punts.
SeKon premi.- A !'«Agrupació Ro- sent1:nenat, dlrig1L per Joan Lloncb
mea>>, de Sant Feliu de Gulxols. dl- I VIla. Amb 165'81 punts. .
Qumzè prem1.-A la seccto de teangida per Benet Escribà i Roma"
tre del «.Foment Excursionista de
guera Amb 273'16 punts.
dlrtgida per Antoni MoBarcelona»,
«Societat
la.
A
Tercer premi. }}
Iris» de Mataró, dirigida per Lean- 1reso 1 Llauradò. Amb 142'96 punts.
'
Setzè pre.m1.-A lt.Atnics del Tea-L'editor d'aquest film en. propo- 1dre 'vuaret .1. Padern. Amb 262'!l6
tre del l'oble Nou», Poble Nou, dirt·
sar-se la seva realització tenia pre- punts.
per <.Jarles HayOd i Mainart.
g1ts
sent, segurament, un altre flim ameAmb 137'14 puntS.
Avui, dima rts, nit, estrena
ricà: «Jo sóc un fugitiU>>. Això no
Dissetè prenu.-A !'«AgrupaCió Sol
vol dir, però, que puguin establirIxent», de Parets del Vallès, dirigise comparaciOns entre un i altre ni
da per Ramun Casals i Basart. Amb
nosaltres no gosanem tampoc. a fer123'33 punts.
ho convençuts de la distancia que
A aquestes VUit compp.ny1es, el J uQuart preml.-A !'«Agrupació Teahi ha entre ells, però en el fons teels atorga el titol de segona
rat
de
Pol
Sant
de
Iglestes»,
nen molts punts de contacte. Espe- . tral Ignasi
cialment en allò que és crítica ~el Mar, dirigida per Joaquim Pou i Categona per a la vinent tempo1porada.
règun p~mtenc~arl als Estats Umts. Mas. Amb 253'37 punts.
secc1ó «B». (Actors amateurs 1 accmquè premi.-A !'«Ateneu Obrer
Efect1vament. «La carre~ra de
l'intern» ens mostra tambe i en Manresà», dlrtgit per Pere Roca i t rius professionals).
Primer premt.-Al «Grup Teatral
certa forma les combat durament, Cubells. Amb 252'10 punts.
les. crueltats humanes de què só~ 1 Sisè prem1. - A !'«Agrupació Tea- de l'Ateneu d'Esparreguer a» dirigit
Ermengol Ventura 1 ' Reynés.
per
de
Coloma
Santa
de
Farnés»,
tral
pres1O~Jecte e.Js presos en alguns
1
Farnes, d\rigtda per Josep Mart! i Amb 249 punts.
dts amencans.
Segon premi-Al «Quadro Escènic
Pel q':'e..es veu, hom no c,reu en I Parramon. Amb 251'90 punts.
setè premi. - A !'«Ateneu PI i Joventut>>, de Prat de Llobre a t diles posstbtlltats .de reforma d aquells
homes entre .r~txes o bé consideren Margall», de La Bisbal, dirigit per rlgit per Esteve Forga.s ¡ ~odma..
Ineficaç .u~ regun humà de reforma. Antoni Crumols ¡ Toralles. Amb Amb 218 p ts·
un
ts
El pres1d1 és un càstig exclusiva- 12.,1.49
Tercer premi.-Al «Quadro Lirtc,
.
pun ·
ment i cal fer expiar als presos els "
IH K ~~l
Vuitè ~remi.-A la «Socl~tat 1 Es- Dramatic del Casino L'Aliança del
seus delictes sotmetent-los a tots
els sofriments. Aixl entenen la seva trella>>, d'Esparr~guera, dmgida ~er Proble Nou», de Barcelona- Poble
AUTOG.H.AFS, DIBUIXOS,
missió les direccions de les peniten- 1 Ramon Ramon 1 Torres. Amb 250 83 Nou, dirigit per Francesc Rajadell
AQUA REL-L ES
i Domènech. Amb 201 punts.
ciaries americanes. «Jo sóc un fugi- punts.
¡ el mes important assort iment
A aquestes tres companyies, el Jutim> combatia ja ardidament, indig- I A aquestes vult . company~es el Jude G B. A V A T S de Barcelona
nadament, aquest règim. Ara. de rat els atorga el titol d ExceHeu- rat els atorga el titol de Primera
«La carretera de l'infern» se'n des- Cia, que compartrran ~n ~ vinent Categoria., per a la vinent tempoExposlció 1 venda a preus
temporada amb . «EstUdi d Art Dra.- rada.
prèn una critica semblant.
inversembli!Jlts a
De totes maneres l'argument d 'a- màt.tca», de Molins de Rei 1 lt.Am1cs
ME TROPOLiTANA
quest darrer film és molt conven- de l'Art 1 de les Lletres», de Sant
clonal 1 ens ofereix situacions for- ~ Feliu de Llobregat.
Llibreria vella 1 nova
Nove premi:-~ l'«Orteó Calellenc»,
ça inversemblants. A desgrat de tot
Mozart)
Canuda., 31 (baiXos Sala
però hom pot apreciar-ne la seva de Calella, dirig,l t per Josep Pera i
s'estrena a.vui nit al
Massó. Amb 220 15 punts.
intenció
Dra.!'«Agrupació
BARCELONA
premi.-A
Desè
TEATRE
sela
acomplert
hagi
L'home que
va condemna sota aquell règim de Jl'!àti?~ Santiago f3-ossinyob>, de RuQuart premi.-A «Companyia. de
crueltat haurà esdevingut una fera. b1, dir1glda per M1quel Segarra MitComèdles Art Genuh>, de Barcelon¡v
La societat, representada al prest- jans. ~mb ~16'32 punts.
cU pels seus directors, és el seu ene- , Onze prerru. :- Al «Quadre Escèm:: Sant Andreu, dirigida per J a ume
mic i covarà contra seva un odi 1m- de La Unió Liberal de Granollers>>, Carrera. Amb 184'29 punts.
Cinquè premi.-A la «Companyia
dirigit per Antoni Jané i Busom. Amb
mens.
Amics del Teatre», de Manlleu, diHi ha moments, en aquesta cinta. 205 punts.
A aquestes tres companyies, el Ju- rígida per Pere Marcé. Amb 168'80
molt dignes d'atenció. Aquests són
aquells que precedeixen la revolta. rat els atorga el titol de Primera punts.
A aquestes dues companyies, el JuA l'ambient es respira la tragèdia Categoria, per a la vinent temporat els atorga el titol de Segona.
, a punt d'esdevenir. De totes mane- rada.
Secció «A». (Actrius i actors ama- Categoria. per a Ja vinent tempo: res, el director ha tractat d'escarn!>"
rada.
I tejar-ne tota. la seva transcendènc~ teurs). Segona categoria.
Secció «C». (Homes sols).
Primer premi.-A la «Joventut Arconcepctó
la
segons
canalitzant-la.
Primer premi.-A la. «Companyia.
dels qu~ regelX~n als Estats, Umts tfstica Manémt, de la Colònia Maels destms del cmema 1 que s espan- nén-Puigrelg, dirigida per Francesc Sala Cabanyesll de Mataró repreten
. 227'70 .P unt s. sen t a d a per M'anue1 Planes' 1 P ou.
com un encert evi- Pa.rcerlsa 1 Mosoli. Amb
assenyalarrealitats.
cald 'aquestes
.
dent el traçat dels tipus del film. 1 Segon prem1.-A 1 «Agrupactó Ar- I Amb 243 13 P.unts.
Segon prem1.-A Ja seCCJó de teaRichard Dix porta a terme una vi- . tfstica Lleó Fontova», de. Barcelona,
gorosa creació. admirable de juste- dirigida per Ferran Pares i Ferruz.l tre del «Rec~s Montserrati>>, de Ba_rcelona, dirlg1da per Domènec Rotg
Amb 226'35 punts.
i de m tfs '
Tercer pretni.-A la «Joventut del i Domènech. Amb 230'86 punts.
a ·
sa
Tercer premi.- Al «Centre S ocial
Centre Català», de Sant Bm de Llobres at, dirigida per Francesc Amat de Santa Madrona», de Barcelona,
a ..
... 1
dlrigit per Conrad Candellà. Amb
1 Batllori. Amb 223'31 punts.
.,
'-' ..aa... .-:Quart premi.-A l'«Assoclació An- 204'04 punts.
Quart premi.-Al «Casal Catòlic
dreuenca de Teatre Amateur», de
........_.,.. Barcelona-Sant Andreu, dirigida per de Sant Andreu>>, de Barcelona-Sant
dirigit per Isidre Aloy 1
Andreu,
218'06
Amb
Borràs.
Marian Cortés i
Grau. Amb 200'10 punts.
punts.
A aquestes quatre companyies, el
Cinquè premi.-A la «Societat Coral Erato», de Figueres, dirigida per Jurat els atorga el títol de Prihomes a qui plau ter el viu.
S'assegueren a. dinar en un clàsJoaqulm Crumols i Toralles. Amb mera Categoria, per a la vinent temporada
216'53 punts.
sic «Duval» i el nostre amic va. tra..
LA
DE
PREMI
GRAN
EL
l'alque
all.ó
tot
d.uir a la. cambrera.
Barcelona, set de juliol del mil
Sisè premi.-A !'«Agrupació ArtlsMont juïc, de Barcelona, dirlg1- nou-cents trenta-cinc.-lgnasi Agustl,
Repartl.menl de premis del concurs d'Història. de Catalunya, a l'Ateneu
tre va voler demanar. En acabat,
DE
GENS
DES
«SOCIETE
pt:r Conrad Casadellà I Coma. Martan Amat, Josep Artis, Andreu
E
per a ell, va encarregar una «omeBarceloní
A. Artfs. J. Bernat 1 Duran Josep
Amb 213'87 punts.
N
(Foto Puig Farrp.n)
lette». Tot plegat. a.mb aqueU deix
LETIRES
Setè prem1.-A l'lt.Agrupació Dra.- Cariteu, Ambrosi Canton, LIÚfs Capque ta que hom ens conegui d'una
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,_'""!!_.,."'!'1_ _ ""!!!!1""!!màtlca del Centre Agncola, de Sant devUa, Agustí Collado, Florenci Corhora lluny que no som jrancesru.
. .4~fi1fij Sadurnl d'Anoia, dirigida per Zaca- . net, Vicenç Coma i Sole1 Pompeu
13'25: «Cocktail d'avui», del ResL'altre oïa i callava.
r1es Cases i Homs. Amb 210'91 punts. Crehuet, J . Cortès Vidal, Miquel Clitaurant Brassene Tivoli. - Conti·
1 quan li varen seroir el. plat, el
Vu1tè premt.-Al «Grup d'Aficio- vUlé, Francesc Curet Josep Maria
nuació del programa de discos.
Jamtcant va començar a nure:
nats I de l'Aliança Pa.lmarenca», de Folch i Torres, Enric ' Forcada, Joan
13'55: secció Cinematogràfica.
-No entenc que a aquesta. gent,
o.1 A
perquè us duguin una. truita. hàgiu
Gimeno
1 Castanyer,
FemàndezJosep
per • Navarro,
de Cervelló,
Palma
de :~~!!!!!~!!!!1!! La
emissió de
or
«Lala Paraula»,
Elies,
Lluís
Lleonart, J.
Amb 209'48
I Obiols. dirigit
Tintorer
Agustl
tarda. Informació
dues de
les14'-:
de demanar «U7ut maleta».
J auAbrll,
Màs
F.
Ribas,
Mauri
P
punts.
UNIO RAD IO, S. A.
Barcelona. - Actualitats teatrals 1
•••
1
t! ~ovè premi.-A l'«Agrupac1ó Ar-~ me Marill, Martf de Riquer Victor
musicals.
En determinada. oficina pública h.i
Ricard
Costabella,'
Navarro
J.
Moré,
La
i
Vilanova
de
Av~nlr»,
ica.
~
14'30: «El fet del dia», per Joan
treballava-és un dir-, per pocs
Emissió Ràdio Barcelona Alavedra.
Geltru, dlrlglda pe~ Jaume Montaner Opisso, Miquel Poal AregaU, Albert
AL POLIORAMA
- «Butlletl O!lc1al de la
dmen, un oo11.egut novellista i autor
Piera, Seglmon Rovira, Tomàs Roig
1 Esteve. Amb 202 77 pun~.
de Catalunya». Sumari
Generalitat
I,
AVU
PER
ROGRAMA
P
dramàtic. No hi solia. anar gaire,
del num
A aquestes nou companytes el Ju- 1 Llop, J. Roig Ouivernau, J"'"'Uim
1
à
b
1
bt
d'
t
Conti El
. ~ro publl·cat avu1
DIMA RTS
\~
però quan h.i anava teia dues o més
paSSa ISSa e Ce e r e rat els atorga per a la vinent tem- Renart, Gracià Sànchez Boxa-:l.Iuis
7'15: Prunera edició de «La Pa- nuac1ó d; les Actualitats.. \.-.
L.
hores tard.
raula», diari radiat de RADIO BAR14'55: Borsa del Treball, de «E A seu benefici Maria Ladron porad~, el tlt?l de Primera Categoria. Soler, J Soler Parcerisa, Modest Sa~
"'El cap de l'oficina, bon amic, es r
Dese prem~. - A la Companyia baté, Josep Subirana, Emili Tintorer
J 1».
CELONA. - Discos.
f
oo creure en el cas d'assa.bentar-l.o
d~«Art Dramàtic Talla», de Sabadell, P. Vinyoles Vlvet, Ramon Vinyes:
de Guevara
15'-: «La Paraula», emissió de les
8'-: Senyals horaris de la Cate/
~ · r;.... ~
que corrien mals vents. 1 el tele- 1
per Jc;>sep Gtrbau i Presse- Baldomer Xifre, Llufs Masriera, predlrlgida
-s'esgovessar
a
fins
ple
un
Amb
des
Directament
tarda.
tres de la
fonà a un lloc d'on el sabia. concursident; Claudi Fernàndez, secretari.
de Madrid. Mmistcns. Resum de la taren totes les localitats-- es celebrà guer. Amb 184 96 punts.
1
rent.
de
«Gaseta». - Sessió Rad1obenèf!ca.- el benefici de la notable actriu que
1
-Amic X... Caldrà que vingueu
respon als altisonants nom i cognoms
8'20: segona edició de «La Pa- Discos escollits.
~
per ací, puntualment, i cada dia. La
T ARDA
raula», diari radiat de RADIO BARde Maria Fernanda Ladrón de Guesuperioritat h.a prescrit cinc slgnatu,.
De la campanya contra el «cinema immoral»
vara.
CELONA. - DISCOS.
re, diàries...
enso1
arcaica.
una
representà
Es
discos.
de
Programa
16'-:
Catela
de
horaris
Senyals
9'-;
ama..
resi-replicà
-No tarem pas
18'-: «La Paraula», emissió de pida comèdla dels germans Qumtero
dral.
'
(
ten.t l'escriptor-. Jo no puc reben11,-: senyals horaris de la cate- les sis de la tarda. InformaciÓ ge- titulada «El genio alegre>>, obra. la
.......
Wr tant els meus autògrafs.
- Programa del Radiooient.- qual, a desgrat de l'eufònc titol qu>!
neraL
la.
de
Meteorològic
Servei
dral.
•••
Temps enrera fou tncomprenstble- El tllm va a passar al «Teatre EsDIScos a petició de senyors sub;;cnp- porta, no té res, precisament, d'aieGeneralitat de catalunya.
/
\
ment prohibida a Barcelona la pro- 1panyol», però la seva presentació,
gre.
tors de RADIO BARCELONA.
Al voltant d'una taula cLe oajè,
Al final de l'acte segon foren pu- Jecctó de «El~ss1at que tracta sobre segurament per la por de provocar
18'30: Suplement de «La ParauM1G 01 A
una oolla. de r epòrters comenten la
ANDR E SOARES
tivantor de rekl.cions entre Itàlia i
12._: Senyals horaris de la cate- 1 la», dedicat a la Secció Infantil de jats a l'escenar1 un sens fi de ramells, desnudlSme. l!:n canv1 aquest mateix ¡les ires d'alguns diaris, es feia d'una
és a dir, Andreu Suàrez, I no p\s dral _ SecclO Femenina. _ Musica • RAD I O BARCELONA. Rondalles, cistelles, cistelletes, coves ¡ covenets f1lm havia pogut passar lliurement, manera callada. Jo no l'he vist anur1Abiss!nia.
contes, consells utlls, etc. - Cont1- curulls d'oloroses flors, tots els quals 1 amb èxit, a Madrid 1 a altres llocs.¡ ciada en lloc. ¿Per què aquesta
-La. guerra sembla imminent---$en- Calderon de la Barca. és e l senyor seleéta en discos.
l'escena, lmposl- Però a Barcelona, sortosament, te- por? ...
tencia el més vell i autoritzat-. A el retrat del qual reprodulm. Autor
12.30 : «Plat del dia», del Restau-~ nua~1ó. del prog.rama del .Radlootent. envaïren t{)talment
La contesta la tenim act: El ple1930. cV1atges, ~xcurs1ons i esbrl- bilitant aJxi que la beneficiada i al- niem qu1 vetllava per la nostramovosaltres, que sou joves i teniu sa.. entre a ltres obres notablllssimes, del rant Tivoli _ Contmuació del pr~
naments unagmarlS». Conversa per tres art1stes poguessin moure's amb ral i segumt una campanya lnlciada tós coHega «El Mati» en assabentarde discos
lut, se us obre un ample cam' per a. ((Viatge del condottlero» I «Tragè·
desrmboltura. semblava la Rambla fe ren tots els esforços perquè aquest se'n ha sortit en la seva edició do/er-vos un nom. oom a 001Tesponsa1s dia d' Eiectra I Orestes». Hom a ca- ~: senyals horaris de la cate- Adri,à ?ual.
¡ ba d'atorgar-li, amb j ustlcla, el Gran dral. _ «CocktaU del diall, de Pere 19 45. Cotitzacions de monedes. de les Floristes, sense, però, florls- film no arribés a les nostres panta- mmlcal amb «UN PREC A LAalAUde guerra..
cel
lfles. Ela.l resultat fou que, ur1a vegada RITAT». En ell aixeca el crit
tes.
-Res. Ja em veig voltant Abissí- 1 Premi de la «Soclété des Gens de Chicote. _ Programa de discos vapropaganda sobre el mateix, indignat 1 reclama el manteniment
El distmgit públic que emplenava eta
NIT
nial-Ja tot content un noi ;ove, Lettrea>> de Paris que Importa una
20·-: «La Paraula». Notic1ar1 es- la sala, ovacionà llargament a la se- i per tant després d'haver despesat del 'Criteri que havia decidit la proriats.
crescuda suma
molt curtet, al qual l'esa-iure li ja.
nyora Ladron. No ho teu amb molt grans quantitats per la seva presen- hibició.
portm.
perdre el llegír.
L'únic que trobem ara anormal és
20'15: cEls infants amb detectes calor, pUix que aquesta ja es cwdava tacló, el film era prohibit. Oportu-Vós? A tot estirar voltareu una. t1
de paraules». Conferència pel doctor d'apre;.ar de valent, i ensems perquò nament, nosaltres que segurament la manca de propagació del fUm. Pel
&inta-respon el que h.avia. parlat priAzoy. - «La tasca de la ComiSSIÓ de no és propi de persones distingides havJem de scntlr-nc;>s absolutament contrart el fUm ha d'esser propagat.
mer.
Foment. de «La Protectorat. Confe- l'aplaudir com un menestral qua<- indiferents davant d aquella J>:CHicula Cal que s·anu~:ci\ pel que és. Cal que
de no mitjançar aquelles crrcums- el que vagi a veure'l sàpiga prèviar ència per Miguel Guinart. - Pro- , sevol.
La beneficiada va rebre molt emo- tanctes anormals -i la nostra indi- ment el que veurà. Amb aquesta stngrama de disc<?S selectes.
ferèncta.. era producte de la nostra ceritat poden ésser permesos tots els
i
aplaudiments
i
regals
els
clonada
20'45: Not1C1ar1 des de la Redacper tal de correspondre a tantes pro- convlCClO que el fllm no tenia films.
ció de «La Publlc1tatt.
Recentment haguérem de parlar
20'55: Cotitzacions de mercade- ves de sincera SJmpaua adreçà unes gran .i mportància sota cap aspecte--,
5entides paraules d'agraïment al ge- haguerem de manifestar la nostra del nostre criten sobre les prohibiries, valors 1 cotons. .
21'-: Sanyals horariS de la Cat,e. neròs públic que de tal manera. li diSConformitat contra la_mes.ura pre- cions. El film reportatge de l'acte
sa La nostra protesta_smsprra_va no d 'Azaña a València en fou urla vicdral - Servei Meteorolog¡c de la haVi8. palesat el seu afecte.
a causa. del fllm, smo, per prmc1p1, tima en tant que el de l'acte orgaI
Generahtat de Catalunya.
contra aquestes prohiblc1ons que con- n.itzat per la CEDA fou permès.
21 o¡¡: Amemtats Arustiques, preConcedelXi's al cmema -cridm 0
s1derem injusttflcades i contrapre>P arera».
«Perfumena
per
sent.ades
de
Pròlag-Comentan
Amb un
no cndin alguns senyors--, una ab2l':l5: Orquestra de RADIO BAR- EAJ-39 • RADIO BADALONA 'I duents.
Els inspiradors de la. campanya soluta llibertat d'acció amb tal
CELONA.
contra el Cmema que ells en diuen que sigui smcer i deixi's ara que
DIMARTS
22'05: «La. Paraulall, emisslO de
les deu i cinc del vespre. Directa- j A les 12: Obertura, senyals hora- immoral -ms1Stlm novament a pre- «Eiyssia» faci el seu carni per les
ment des de Madnd. Sesstó de Corts. rlS, mus1ca vanada en disco;.. A les guntar <.QUè entenen aquests senyors nostres pantalles Impulsat per Ja proEstudi poUtic - Assaig lllstòri~ - ReP<?rtatge anecdòtic - Un llib•e
Resum de les tnformac10ns radiades 14: música selecta. A les 14'30 . mú- per moral?-, poden palpablement paganda gratuïta que 11 fa cEl .Made pensament 1 ace1o
I s1ca vanada. A les 14'45. F1 de l'E· comprovar-ne els resultats de la tl.».
l durant el dta.
I ja veurem qui serà el primer d 'a22 15: Recttal de vtoll, en comme- nusstó. A les 19: Obertura, senyals mateixa manera. Ara la prohihorans, mustca selecta. A les 19'30. btció de «Elyssla», les manttes- nar a visionar-lo. Ells o nosaltres.
Wttnlawslty,
de
centenan
ractó del
per Juh J arque. Ptanlsta R~aura em1ssió del ci1sc del radiooient.. A tactons critiques interessades d'algun La vida té les seves contradiccions.
JOSEP SAGRE
l les 20 : Cotttzac1ons. A les 20'03 mu- dJAn confessional, no han fet. mes
Coma.
22'45. ActtVltats. - Ràd10.-cGa- s1ca. vartada. A les 21 : Nottciari I que donar-li a aquest film una unComande! o :
servei Meteorològic. A les 21'15: E- portància. de que era mancat. Ara
seta» de nda catalana.
23'15 : Programa de ballables en missió de discos mterpretats per cElyssiat tindrà, per mólt públic un
l'Orfeo Català. A les 22 ballables. interès. Aquest és, diguem-ne, postís LLEGIU CADA OIA
discos.
2~·-: eLa Paraula», emissió de A les 22'15: Noticies de premsa des però el te. Es indubtable.
~~ LA RELACI O DE TOTS ELS
..NE PASSARE..'\' PER LES PREpennfs
ha concedit
A les 22:~0. Jazz. A les II deL'autoritat
1 les dotze de Ja mt. Darreres mfor- I de ~1adnd.
se'ns diuelalmenys.
projeccio Aixi
~2'4..:>: Fi de 1'EmisSlo.
..,•·.o:-.:&~__....._________________.___~ I _mac1ons.
!l>ONS FLOTA..~T S

"lA CARRETERA DE l'IN·
FERN Al CINEMA CAPITOL
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Aquesta set mana
sort•1r à el ll.lbre de

JAUME MIRAVITLLES

Crlrt•lca del 6 d'octubre
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LLU IS COMPANYS

Preu: 5 pessetes

Llibreria CATALONIA Rda. St. Pere, 3
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LA HUMANITAT

la humanitat

DIMARTS, t

DE JU LIOL DEL 1t¡s

Oli

LA GU ERRA DEL CHACO

Haurà resultat progressiva
per Bolívia
La P u, 8. - S 'anunclll que el GOvern té en estudi un conjunt de
projectes de caràcter financer, encaminat a. Ja reconstruCció de la VI·
da econòmica de Bollv1a , que 'Incorpori rlp1dament a les actiVItats normals els individus mobilitzats del
Chaco, i que acceleri el ritme de les

INFO RMA CIO DE l'ESTRANG ER
EL CONFLICTE ITALO-ABISSINI

t~~~~:~~H;~~J~~i M. ~ven11 vi~ita lon~re~ JHr

x i com la construcció de nous ca.-¡

m ins d'automobils.
En matèria lndustr!Rl existeix el
propòsit de v'lgorltzar totes les ma-¡·
nufactures que varen ne1xer o q\lf'
~~. conscquen·
es
aque- ~
fomentant
de la " \!erra, com
ela desenrotllaren
lles prtnclpaiment. que contribueixen

\"ia pü bllca actual. Feu especial es.
menL de ies associacions catòliques
de [l.lJ1cionariS professionals o de l<>
11es. 1 deixà entreveure que la seva
<llssoluc¡ó serta unmediata.
L'orador passà a referir-se a l'actltud de la Premsa, t digué que a.ques
ta. a !'¡gual que les associacions d •
qualsevol classe, ha a'ésser excl e
vament alemanya i excluSivament::
clonal-socialista..
Frick acabà dient que l'únic inl
tant era conservar la. unitat del pOr.
ble alemany tal com ba estat for~~
per Adolf HiUer perquè gràcu~s
~questa umtat ha estat possible rea~
litzar en dos anys l mlg la. fOrtnida
ble tasca portada a cap pe]. r~
nacional-scxaalista..

a tra[tar
I
O

~e

la

JD~i[ió ~ne ~a ~e Jren~re

f

•

Itàlia no acceptaria les sancions de a
·anes cap
Me' s tropes ·tal
S• de N•
1 1
La premsa francesa diu
~e~s~~~c~óq~~ar~~~~~~~e e~~~[~~ a Somàlia
' I"la
' conÍ ra It a
h
amb èxit amb les ~¡miler& estran~ea d'·mÍ ervenrr
res. El ram de la. Industria rarlm···a¡ que França no
com la fabrtcac1ó dtl

la t

~e ~.

ELS NO ARIS NO PODRAN
ASSISTIR A LES UN IVER
•
S ITATS ALEMANYES
Be~lin, 8. - En virtut d'unes d!spo&clons del Min1steri d'Edu~i6
Nacional, &'aplicarà el principi de la.
sel~cció dels aris per a l'Ingrés a 1~
Umversitats alemanyes o a les Etcoles tècniques del Re!Cb, en les
quals sola~ent .seran acceptats els
alumnes d ambdos sexes de raça àrta
reconeguda.

PRE PARANT-SE PER A LA PAU

liU·

lllxi

ELS AMERICANS REBEN
cre tindran atenció preferent. igualD'ABANDONAR
L'ORDR~
me•lt que l'elaboració de teixits de I
ABI~SINIA
co~~vent-se prOduït de~ut a la guer-1
Addls Abbeba, 8. - La Le¡¡aciO dels
rà l'augment del cost de vida. el Oo,·em h& dictat un decret ~1 qua l Estats Units en aquesta. capital ha
els bancs, les cascs de comerç, le:s recomanat als ciutadans norc1Ame10dúlltries prlYaeies, els empleats el- rlcans que abandonin el territori
v1ls. 1 els militars, hauran de rebre abissini el mes ràpidament possible.
una bonificació en els eeus sous e- Atenent a aquestes Indicacions que
t tenf'n el valor d'una ordre. dem/t. 11quivalents a un 50 per 100.
!!s coneix el balanç d<\s ferrocar- marts (a\'UiJ. abandonarà aquest:~.
rils d'Antofogasta a Bollvla, el qual capital ei primer contingent nordadóna quantitats i.mport~nts, 1 se- mcricà.
~ons un informe el trà!1c durant
I an\' 1934 ha prOdl!lt un superàvit
ELS DIBARCAMENTS DE
d~ 465 000 lliures esterllnes.
TROPES DE CADA DIA
Quant a la. m1nena s'anuncia que
incrementara les ~e\CS explotaci~ns.. Nàpols, s. - Prosse¡ueixen els em~stablmt . que la mdustna de .~ es- barca ments de tropes 1 material ,j~
tany mat no estigur. t~n florelx~nt guer ra per a l'Afric&. Oriental itarom ,ara, degut a I eleteda cot1.tu"l.· liana.. Aquest mat1 salpà. amb rum'J
c1ó d aquest metall. els mercats dEu- a l'esmentat noc c1 tr ansr.tlàntlc
• «Pt'inclp~ssa Maria.». requisat pel Gorol)& t Nord Amer1ca.
Immedlat.~ment de su~pese~ le, vern, a bord del qual marxen cap :1.
1
h o!>tllitats s ha oper&t una ¡;ra: re- Eritrea 10 caos i ortcials i 1.100 hoacció en el canvi del pes boln·¡a, la mes de tropà. En l'esmentat vaixell
cotlt;c;acló of1Cu1l del qual es de 12 ha estat embarcada una gran quatl·
r titat de material de ¡uerra.
pen ics or.
LA PROVA DE LES DOTZE HORES 1
CANVIS E ~ L'ORfiANITI
zAc to DE L'EXERc iT ITAcau un dels avions ¡ moren

UN PERIODISTA lTALIA
DESAFIA UN COMANDANT
ANGLES, PERO AQUEST 1
DEGUDA·
REPLICA
U
1
MENT
Londres, 8. - El periodista italià.
capità Fanelli, ha desafiat a duel al
major Attlee, cap adjunt de l'oposiCió laborista. a. la Cambra dels Comuns.
El major Attlee es negà a batlr-se
amb el seu reptador, el qual li h avta. ¡
provocat per certs comentaris relatius al conructe !talo-abissini que
féu aquell recentment durant el deba t a la. Cambra dels Comuns.
Raonan.t la seva actitud, el comandant Attlee h a declarat textualment:
«A causa de la total carència de
llibertat de paraules existent al seu
pals, el capità Fanelli pot ésser perfectamen t excusat de no saber-ho qut>
està perfectament permès a Angla- 1
terra en un debat parlamentari. A
més, el duel està justament prohibit
a Anglaterra, perquè constitueix un
mètode bàrbar i desusat d'arranjar
les di!erències entre bornes ClVlhtzats.»
LES SANCIONS QUE AN·
GLATERRA VOLDRIA QUE
APLIQUES LA SOCI ETAT
DE
NA e IONS I t::LS P t::RlLLS QUE CO~u·OR1'A·
RIEN PER A LA PAU D'EUSoldat s alemanys. aprenen el maneig de te s armes
ROPA
<Foto. Urbis Press>
Londres. 8. - Avui és esperat on
aquesta cap1tal el senyor Avenol, secretari general de la SOCietat de Na• ', All ~ a.
cionsb, e1 qual es posarà en contacte , dt 'e1scdlaus ai sa·atidopta1riedn !llesur~s. per
lli I ,._,
.&
W
.._ ..t!l ~ ..t!l
re. a a¡g\la
e g r .n r e
arn e1 m 1nistre d'Afers Estrangers a
.a.
A V
~ Ítl.
senyor Hoare 1 amb el senyor Eden I al pastore1g de les tnbus que diS·
VI ES OR.ll.'I.'\RlES . BLE!IIUl:UtAUlA . VENERl
A Londres es relaCiona aquesta vi~ fruten de la protecció britànica.
lMPOI'ENCIA - CURACIO ABSOLUTA
llita amb el problema italo-ablsslní.
LA PREMSA FRANCF.8A
Com es recordarà. entre els tnltjans
Consulta de 12 a 1 i de 6 a 8 • Carrer SANT PAU 66 praJ 1 •
ATACA D'U~A MANERA
de pressió que pOd rien exerct r-se so•• ·
•
·
'
I~ï>lRECTA ANGLAl'FRRA
bre Itàlia. de portar•se a terme l'aParis, 8. - El corresponsal a Lon-1
gressió d'aquest pafs a Abissínia ft.

I

I

.

dOS aVIadOrS

LtA

EWma, .S .. - Recentment ha apraAngers (França), 8. - Durant la. vat el consell de Mmistres unes dispro\'a &eronll.utlca Dotze HOI'es d'An- posicions les quals tendeixen a lliurai'
1<"%'!, va. caure a terra. un as.ó trlpU· als comandaments de les divisions
lllt ptl capit& Pngct i 1!1 tinent Gu!n- i dels co~sos d'exèrcit de totes aqueI lles funcions que. en cas de mobllltgot. Ambdós han resultat morts.
zació. depenen dels comandamenl.s
DT.SFILADA DE LEO IONAltiS , territorials. Gràcies a. aquestes disposicion.!;, l'er.èrclt lta.lia posseirà en t'l
TXECS DE LA GRAS G'ULRRA
Praga.. S. - 30.000 le~iomms tx~eos- successiu dues organitzacions permaloYacs de la Gran Guerra han oesfl- nents i diverses. Una est.à constituïda
lat p~ls pnnc.1pals carrers de P_ragu. !)E'r les uml.~ts de campany& a les
Ve!ti~n P.IS uniformes dels excrc1ts quals, en cas de ¡¡uerra, hauran d'a:
trances. rus o 1talia en els que com- nar envers les fronteres. L'altra esta
constituïda pels serveis que hauran
bateren.
HI hagué una parada d11vant el de funciona r a l'I nterior per tal d'asmonum~>nt al soldat, desco11eg11t. ;!!:I seaurar la defensa, sobretot aèria 1
senyor Benes pronuncià nna e.Hocuc1ó Ics costes dc les regions respC>ctlves.
1 va traMmPtre als leglonarls PI sn-.. una altra mesura important és la
lnt del Pre~ldent l\IMaryk. i proclamH reforma dl'l cos dc l'Estat Major. el
que TxPcoslovàqt~la. es manté fidel a qual, en el successiU. estarà constiI tuïL cxclu&ivament per tinents coreIts scvrs amistats.
nrls 1 coronels. mentre que per als
graus inferiors hi haurà solament
O 1oficials en serve! d'Estat Major. A·
1
questa. rcformJo assegura a. l'Estat
Major l'aportació d'el~mcnts madur&
la
Vis.it~u
í d'una expcri~ncia certa. destinats :1.
ben conerepresentar una veritable èllte mlL":Uda CfiSio
lltar.

1

J) E

J

YINT·I·DOS COMUNISTES
ALEM ANYS CONDEMNATS
Hamburgl 8. - S'ha dictat sentètt
ela contra <:2 comunistes que el 6 d~
març del 1933 dispararen contra. un
manitesta.ció nacional socialista
d'ells són condemnats a cadenà J)&r.
pètua, 18 a penes que osciHen entre 15 i 1S anys; un a un any l
'
dues dones són absoltes.

no!

EL GRUP TARDIEU PER
L'ENTESA DIRECTA AMB
ALE MANYA
París, 8. -:- En tm article publicat
'Per «Le Pet1~ Joumal» diu Mr. Paul
, Re¡naud, fmancer pertanyent al
¡ grup r~publicà del Centre, el cap
del q\lll.l! os el senyor Tardieu que
no ~xistelx la possibilitat reai que
s'a1'1'1b! a una. vcr1table pau Mnse
unR. intelli~ència franco-alemanya.
1
, Creu Mr. Regnaud que aquest~ it\ tcH~g•ncla. fóra. tambe altament benCflCIOsa per a millorat les condic1ons econòmiques actuals. Afegeix
que Alemanya desitj& recobrar alguna. de les seves antigües colònl.cs. la qual cosa és expl¡'cable _
pOrtaria I& 50dm-:-. però que
110
luclo per a les actuals dificulta~
L
econòmiques d'Al
'opinió
emanya.

!

1

d.el món. 's'arranjarien fàcilment
fm!J tes més grans situacions de la
1pol1tlca.

I
I

LES CONSTRUCC IONS HA·
VALS QUE COMENÇARA
AQUEST ANY ALEMANYA
Berlin, 8. - Avui s'ha anunciat
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I~glu~~:1~1lJa. Rf:n~\ ~a~f6 Q~~o~~m~

r~tzades pel Tractat angle-alemany,
del nitrat
clons acordés l'embargament sobre glesa scn:bla que pensa. ara, t:n nous
s1gnat recentment. Durant aquest
les trameses d'armes envers la Soma- 1 compronusso~ pels quals s arribarà
Alemanya Iniciarà. Ja construcany
L'INTimiOR,
DE
1\UNISTRE
EL
un
a
arribat
S'ha
s.
Hala.
La
angl~>o
condomlnJ.
dc
espèc1a
una
a
1
eLèncom
la
de
lla 1 Eritrea, seria
cl~ de l'organisme lntcrnaclonafglnc- italià sobre Abisslnla. amb arrau~a.- .acord dc bon antuvi, en la conferèn- 1-'ftlCK, ATACA OURAMENT ELS ció d'un cuirassat de 26.000 tones
CATOLIC:s I Az\lENAÇA Al\16 LA I armat amb canons de 28 centíme:
brt Inspeccionar els vaixells que pas- i men t a bases anàlegs a les. de 1a- cia tnternaclonal del nitrat.
tres: dos creuers de 10.000 tones caPERSECUCIO
sen pel Canal de Sucz 1 apOderar-sl! cord secx:et preparat el 1923 entre ¡
Berlin, 8.- Alur es reunia Muns- da un, amb canons de 20 ceutllneTERRATREMO LS A L'INDI A
dels carregaments d'armes 1 muu. Londres 1 Roma. sense. que els Goter el Congrés del Partit Nac10nal tre.5: 16 destructors de 1.625 tones
' I verns trances 1 ab1sslni hagm e:;tat
cions.
Simla. 8. - Al sector més septen- Socialista de West!uha. Pl'onunc1è. m1 c:ada un. 20 submarins da 250 tone3
consultats.
Ningú no dubta a Londr
Per altra part, no s'espera ja n trlonal de Bengala I al districte dc 1mportant discurs el mlll.ll;tre de l'ln- i 6 submarins dP. 500 tones. Mentres.
d'adoptar la Societat de Nac·10es que
Important acord Itàlia es n1s tau Londres que les proposicions que 'll Darjetllng, s'han exJ?erln,cnta.t tres tt:rlor ~el Reich, Frtck, el gual co- tant s'll<:tlven els plànols per a la
: secretari general de la SOCietat da movtment~ sí:¡1mcs, l'últim dels quals mentA ampuement la. carta diriï;lda c~n:t~rdó dels vab:ens porta"d.·
Immediatament de Glneb r¡t r3na
tarJa una posició do violèl~ai a 0P· ¡ Nacions. senyor Avenol, pu¡ui sot- 1 fou. especialment violent I d 'una du· pel bisbe dc Munster al governttdor nons 1 altres vai:ocrlls de guerra, q,ue
tal acord. Aleshores srnb;r~a contra metre als ml~stres britànics tingum rac1ó aproximada de trenta segons. d:} la prov!ncta sotUcltnnt que !mpedls hauran de cons'truir-se a l'any 1938
Els sL.~mi~mes han estat 1.1ot.ats a les escoles la difusió cte les doctri- I successius.
alguna relacto amb la. politlca de
a
t
grau àlg1d la discussió
Carrer de llú•ia 2
espcciRlf!!ent al llar¡ de la via ferra- ucs CI'Aifred Rosemberg.
LA CO:UIS!'itO D'tiOt,ANDA terra i Itàlia 1 podria ~n re :"ng U· sancions econòmiques».
(tocant. Plaça d'Urqu!naona)
1
Frtck prote~tà. enèl"JlCament concEl J ournab diu. <~La posició de da de Calc!-lla a Darjeellng 1 a la
\'A CL LEBRANT LES SE· moment de gran perill P OdUir sc un
tra aquesta carta 1 tt~clura que era ALINK:NJ~ OltTtTI(~
per a !a tran- França. en l'afer d 'Abissínia és ~la· ' ciutat de S,illgun.
VES Rl UNIONS
qwHitat d'Europa.
Rebaixes extlaordinàries ll
LL ~
mLil 12
Tambc s han sentit els terratre- intolerable que a l'Alema11ya na el().
ra. Fran~a s'eri¡eix en campió d un
mols al districte de Jolpauguri (Ben- nal-soc1al1sta un dignatari eC!esliiSttc
_ concepte Ideal».
ELS DELEG AT
La HayR, S. - Contmuen els trefon f1ls, or¡i'llldls, estampats.
•
autor
les
a.
!Orlllular
Ahir encara Anglaterra consagra- I ¡¡alal, 1 a tot el districte dc Olnadj- fos capaç de
NO ACCEPTt:N t1~~~1AN:S
balls do \a. Comissió. d'arbi~ratgc que
brodats i altre& articles de to::nl·
1
tats semblant petil!ió.
ISCU:o;- va. la tcor1a del fet ccnsumat 1 do· pur.
SIO A;\lB ELS
enten en el llt1g1 ttalo-abiSSII'U.
porada
Rosemde
elogi
gran
un
ter
Va
lmportà.nla
encara
cone1x
es
No
1
prOen
Covenant
al
l'esquena
va
na
.
ELEGAT~
D
ABISSINI~
mos-¡
es
imparcials
I Els informadors
I posar a. Itàlia. un compromís !'ora ela dels danys produl:ts pels s1smtS- bcrg i dlguc d'ell que la seva pl'efecLa Haya 8 _ Contra. del
._...._...__.___ _ _ _ _ __ -.J tren molt pessimistes I consideren
tura repre.:oenta.va la. volunta.L políque es dels procediments gmebrtns, Fr:m- mes.
CAP AL RECONI!~IXEiHENT OE que en la Comissió a rbitral s'ha arri- cr eia, res no. S'h a. a van.
ESTOMAC ! lli'l'ESTI NS
t1ca. del règim nacional-soclallstB..
1 la Com¡ssió d'arbitrat çat avlll per ça no pot admetre quedar enmig j
bat. a un carrer ¡;ense sortida.
RUSSIA PER Bl:l,GICA
DIABETIS - ALBUMINO·
A continuació va atacar durament
INUNDACIONS A XINA
La impressió es tant més pessirnis- en el litigi itale-abl·s~T que actua d'Anglaterra 1 Uàlla perquè s'hagin
Patís, s. - S'ha celebrat una enR.l À - lNFANClA - E'l'O.
Ronqueu. 8. - Les lnwlda.clons els catòlics; es refcr1 concretament a l
comès errors».
Quan el representant' d 'Abt:;sl
trevlstt, a la Qupl hom concedP!x ¡ ran '¡ ta pel fet que el represen tan.t d'Et!ò•
L'«Excelslor» declara: «La temp- provoclldes pel desbordament del rJU part1t centnsta 1 recordà que hana
. ma
.mportancio, entre l'AmbA.ni:ldor de p1a, professor Jezc, encara no ha h a posat a discussió la .
CARRER LLURIA, 62
Ru~~a . a Paris. senyor Potemkine. 1 estat invitat per a prosse¡u1r l'expo- les fronteres els delegat~uer:~? de tativa d'Anglaterra per tal d'arroa- Ittng-Tse adqwrelxen alarmants pro- estat diSSolt per l'hitlensme a. l'ig~<l\1
(entre Consell de Cent I Ar agó)
l'Ambaixador de Bèl¡;ica, senyorOaif- sicló de la t.esl del Govern d'Addis s·han ne¡at 'a discuttr sobre a 1uan~ segar F rança per fer pressió sobre porcions i es tem fonamentadament que els altres partits polltics, pero.
q es Italia ha trobat el Gorern frances que arriben les algüeb fins la pròpia pel. que es veu, vm encara el ~u
Abbeba1 que mlcia l fou interromput part icular 1 han declarat
flor d'Hestro>'·
2:.!2
I ant1c esj)er1t que el féu aliar-se amb ~lANSO,SALMERON,
Als cercles ben InformAts es de- el matl del divendres proppass&t . i erència nomea tenia eque la. con-¡ reticent i circumspecte. A Paris e::s Hanqueu.
Tl tdM·ant del Mercat)
El nombre de víctimes no es molt els marxistes per a governar l'Ee
A darrera hora es diu, sembla que so>bre l'mcident d 'Ua!-Ualompetencla pregunten si. es sabut i prudent en=lora que aquesta, entre\'lsta, la. sedur1r les diSCiplines dc la Soc1etats crescut. mentre que les pèrdue:; m¿- • Declara Frick que umltes asso. .
·
;on& que es celebra. entre els dos de bon or1gen, Que la jornada. d'aVUI.
I
ES CONFIR~fEN ELS TER de Nacions fills a la. ccr.rclsló amb ter1als r evesteLxen considerables pro· Clons l orgamtz~c10ns catòliques ,,·.
ambaixadors, supcr.;a l'jnici de les serà probablement decisiva 1 que
caracter prolessJOnal són Utilitzades Espanya compra materia
1\IES DE LA' NOTA A:ltERI. respecte Itàlia quan Londres ba dc- porcions.
oe&octacions o.t\cials entre els Governs no cap e~;perar cap resUltat pràctic
t
I
A
d
dc
actiVltat
una
d'encobrir
tal
per.
disciplínes
mateixes
aquestes
billtat
·
·
ABISSINIA
A
CANA
d& BruseHI!s I Moscou per al recotlet- dels treballs de la Coll116sió d'arbí.·
ng a erra
e guerra
I1fins Ja complacèncla amb rcspec~e LA CONFERENCIA INTt.:RNACIO- caracter politic dirigida. contra l'EsI Addls Abeba, 8. - Es COn!i
t ratge.
~ement del, Sovie~ per Bcl¡¡ica.
Pari:;, 8. - Diversos periòdics relat 1 contra les seves lleis 1 d'una
NAL DEL ~IERCURI
rntcn a Alemanya».
els termes generals d 1
Amsterdam. 8. - En la Con!eren- maner~ especial contra la llei d'este- cullen la notícia que el Govern esEl «POp~laire» diu que sl Analan~t resrsia
dels Estats Units a
11
panyol ha encarre¡at a. les famoses
nlitzac1ó.
a terra contmua ocupant-sc dc la So&
qual Abissínia invocav
1
~fi~mà Frick que l'Estat nacional- fàbriques angleses d'armes VickerS,
Bríand-Kellogg. La nota ~ef GPoacte cleta~ de Nacions solament quan el:; cia Internacional que es celebra &.
dels Estats Units que Ablssíniavcrn seus mter~ssos directes o particulars Schvenlngen entre productors de soclallsta no pot tolerar maniobres 767 mctralladol·es per a aeropla.ns de
rebre ahir diumenge expressa va estan eu JOC, la ¡;eva cr1da caura al mercuri s'ha arribat, en prmcipi, a subterr anies d'aquesta naturalesa 1 caça. i 5~ torres blmdades amb les seq1.1ue bul't i la Soc~etat de Nacions morl· un acord, encara que manquen per està decidit a aconseguir per tots ~ls ves corresponents metralladores à e
el Govern dels EstatS Units
1
938
~!~~~~~ algtulS detalls sense lmpor- nuLjans que les qüestions confessie- calibre més gran, per als grans
rà a conseqüencia del cop rebut
i arn~ això tindr 1a., una granc~~ti~~
TE LEFON 11
PETRI T XOL,
nais dc:;aparegu!.n per complet de la avions plurimotors de bombardeig.
facclo, que la Societat d.e NaciOns
CAPELLS PER A SENYORA
m -·
r
____
NO S'HAN ENROLAT OF If
1 16 ¡
trobi un
CONDEl\lNATS
E:SPIES
DOS
L'EXLRA
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SUI
CIALS
!talellcte
con
a
uc
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PREUS FI DE TEMPORADA
11
LINCOLN
ABRAHAM
HONGRIA
A
IUORT
A
I
ABISSIN
CIT
per
~:Í~~s ~~~ts~l¡ut 5atlstactori
Budapest, B. - El tribunal suprem
Basilea, 8. - El periòdic «Schwcl~ el que es refereix a la invocaa.ot A
1l:i' ll
d
~
c1o per part d'Abissínia del Pacte zcr Faschit», que es public~ a Zunc, militar ha condemnat a. mort a un
~.lS.
~S..
~ UI~
.J..~
súbdit txecoslovac 1 un Súbdit hon! !!!!!!!!!!I!I!!!!J!I!!!!J!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!I!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!'!!!!!!!J!I!!!!!!!! Kellogg, el Govern dels Estats Units anuncià recentment que vint-i-cinc
declara que no creu que cap dels oficials fmisos s'havien. allistat a garès per delictes d'espionatge.
signants d 'aquest Pacte, entre els l'exèrcit abissini.
EL MILLOR CORREDOR D'OBSTACLES AMERI CA quals es compta Italia, arribi a Aquesta noticia, que havia provo- R l-:t! ~ IO DELS GOVERNADORS
DEL:S BANCS D'El'ttiSSIO
a!tres mitjans <¡ue no siguin els cat vius atacs de la premsa italiana.
Ba:;! lea, 8. - Els govemadors del.:> 1
d un arb1trat¡¡e Imparcial 1 pacífic, ha estat desmentida avm catcgòrija que en cas contrari desvirtuarien cament a Berna I es posa de rclll.:u Bancs d'Emissió han celebrat als
les obligacions morals que varen que, d'acord amb la llei fcdc- locals del Banc 111terna.cional dc
contraure en signar el Pacte el qu&l ral, no es permet a ningú posar-se Pagaments una reunió, en el curs de
al servel d'una potencia estrangerA. la qual han examinat, entre altre:;
posa. !ora. de la llei la guerra.
sense una autoritzaclo especial del coses, la millora observada al mercat
u N A DECLARACIO D E Consell Federal, 1 aquest no podia monetar 1.
Desprès els reunits discutiren arran
HOA;tE ROBR.E L'AD.l\liS- ha\'er donat autorització per a. enSIO D'ABISSL"\IA A LA trar al servei del Negus per raons de les eventuals disposiCions que hauran d'adoptar-se per a donar seriosa
de neutralitat suissa.
S. DE N.
lliçó als especuladors que trafiquen.
.
Londres, 6. - A la sessió d'aquesta a la Cambra dels Comuns un dl· Als Cinquanta anys mor una en gran part, sense cobertura, o amb
una cobertura insignificant, contra. el
V d b'
putat de l'oposició ha pregÚntat al
franc francès, el suis i el flor!.
an er llt
ministre d'Afers Estrangers sir Sa-l
Aquestes mesures \'an encaminaNova York. s.- Al~ cinquanta an~·s
muel Hoare en QUmes condicions
va aprovar Anglaterra en 1933 l'ad- d'edat, ha mort en aquesta capital Iu des a fer més rigorosa encara la. conmissió d'Abissló com a membre de coneguda milionària 1 fUàntropa nus- cessió de crèdits a aquestes persones.
tress Graham de Vanderbilt.
.
la Lllga de les Nacions
El ministre ha Informat sobre les
condicions especials sota les quals
Angla.terra, d'acord amb altres membres de l'organisme lnternaclonal va
acceptar l'admlssló d'Abissinla a Glnebra. La r.rlmera condició era que
Ab!Sslma Signes una declaració per
la qual es comprometia a la supressió total de l'esclaVItud 1 dels mercats d'esclaus. La ~e¡ona <'Stlpulavtt
el respecte per part d'Abis.~lnla de
les regles que tots els paisos tenen
intereSS06 a Abissínia ha.via ja acordat 1 convingut respecte a la Importació d'amtes 1 municions. La
tercera condirló era l'obllgar1ó de
formar una Junta o Consell que
prengues en con:.1deraci6 totl's aquelles recomanacions que podien
fer-se en relació amb les obllgaclons
d'Abissínia.
El mtnl.stre digue que donat l'exigu de la in!ormacio que es posseeix sobre el particular, fóra molt
dl.f!cil exposar amb exactitud el resultat de les me~ure~ preses PE'l Gevern etiòpiC, reia tives a l'e~la V1LUd
El mm istre ha rec·ordat qUI' aqnc~
del 19l1. Percy M. Beard ts considl'r&t el oorredor d'obstaclu ama· tes mesures han c~tat reVll!&des re·
centment pt-r un Conute de tecmcs
·
111
¡
•
'
rtca quo ~!See Jt m or est11 - Fotografies proaes a I' Eatadt dt Prtnotton .,obre la qUestia de l'escla\1t.ld.
Charles R Mlles, da Los AngeJes !Ca llfórllla), descendent del President
dels Ea tats Ullits, Abraham Llncoln, s a ~mbla tant al S4U avantpas:.at
SEMPRE CONDICIONS MOLT AVA_Nl'ATJOSES
Ell relauó amb 111 projectad& rPs.lNOva York· Iu quala otmostren la seauretat 1 agil itat amb q~ Peroy
quo pertot arreu oau. gran expec tac!:>. Mlles ha dedloat totes les ..,
L
&ó de territoris a Ablssmla, .,
Beard, d'Al~ au. eia obatulea
ves actlvatats a J'eatudl de la vida de 1 famós prastdel1t 1 a eacriurt la , .
iiiiïi~
J!.lïiÏÏiiiiiiïiiiiiïiiiiiïiïiiiiiiïiiiiiïïiiiiïiiliiimiiiiiiïiïii!Eiiiiiiiiiiiiii
pro
formal
la
ecòplC
Govern
d.el
glna.
Foto.)'
<.,._,..
·
va m6s detallada hlstOr.la
mesa que en ella n o ea !&ria trà'fec
•
_.,
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r lr-ule. un coru:uu pe~ a e..t~&OIJ.¡' ~n 
Un míting d esquerra
tre tots eL:; republicans la pau."
Eibar
Oesltjl!. que e.s formi a Espanya un
partit republicà potent d'esquerres.
ja que existeix en el sector contral'l.
I el cUa que aixO passi, ell acudir&
al cap de l'Estat per assenyalar-11
UNES MANIFESTACIONS DEL.
l'existencia de les dues orgatutzaPRESIDENT DE LA COMISSIO
(Ve de la. pàg. 1.)
clOl\S com A element.s repubUcans I
San Sebast1an. 6 - A Elba.r, a l
com a lllstl·ument.s de Govern.
Ma<1nd, 8. - Pre¡untat el senvor
n1 t
g16, nonna conve en per a molts Pere Armaa. prf:'!ldent. de la ;.,~
A!egeix que el partit ha hagut de frontó Aslterlena es celebrà un
'-"'"
ó
llOmes. a canvi de no immiSCi r~
realitzar transigenmes per a portar mttma d esquerra. Parlà en primer
en l'Estat. El que vulgw v~o.ue dins m1ss1 par1amentarla que ha de d1ca cap l'obra necessària amb el ti lloc la t;en,yora VlctOria Kent la qual
<> •publtca ha d'esser repuullca.. tarrunar el projecte de Lle1 electoraL ha nlamtestat:
que existeixi aquest part1t cie dl·etes, dlgue que el passat moviment revola ~
-He par:at amb el president del
c,AlgWlS republicans d'esq1...erra voi que ha hagut de prescindír d'al- lucionari el Provocaren les dretes.
t
'I d
Jen reoonstr uJr una SOCietat coman- Co
guns p06tulat.s del seu programa en AZaña d1gue que es el senyor Oil Ree mm 1s res. que m'ha cinse•
&r.ad& pels sociallstes Sl els deixen
gracia a. l'eficàcia que es perseguia. bles 1 no el senyor Lerroux qui actat per a dema, a la tarda. al sflu
esser ela socis 1ndu&trlals.»
PerO ja estem en caml de recobrar la tualment dlrlgellt els destlns d'Espa~T ~ tendènCies socialistes pug- despatx. No ttnc noticies conc re~
in · d 111be t Sospito que tota ve¡ada que s'ha
ls
nostra llibertat d'acció i collocar-no:. nya. Bn atacat la reforma de la
.....,....
rta arr1bat a un acord entre els repr enen cont.r11. e 8r ctp!S 1 e
al lloc que Ja nostra consclênc1a constitució 1 ha dit que s ha projec1 democràcia. ontra e s male~os sent.ant.s dels ¡rups majontans, tot
ens incllca. Té paraules d'elogi per a tat perqu~ no hl hagi amnistia.. Com
pnncipl.-> de la Constttue~ó. A Hus- ba de redutr-se a hxar les ClrcumsSamper 1 Bl:ll;CO Ibà!lez, i un a!ec- que s'estengué en terme!S de durs
ABAS . DL L'ACl i:: q lE: en la Repúbhca e~ poden de!en- de~pré:; amb un altre Govern. tam- tuòs recorci per al pare d'aquest àl- atacs. el delegat de l'autoritat 11 ha
· 61J. la dictadura. del proletanaL es cnpCloru. majors que nan de reg1ra·ame3ura
a
qual
el
mlnontari,
bé
sortir-se
sense
postuhus
els
I.Ots
sar
abans
molt
de
Des
7.
Valèt\Cia.
.
les
exerc1da. per una. trunona que no el se pel sistema proporc\()nal 1
putat. el ~lorlós I batallador escup- cr.dat l'atenció.
representa. plenament..» tEn aque:sts menors que han de st¡wr el SJsta- de començar l'acte de Mestalla A:l de la lt>¡;aíttat 1 couqu1star la volun- quest Parlament. han anat artrmam tor. Tambe saluda afectuosament a
A conunuaci6 ha fet ús de la. patat del poble per m1tjà del sutra¡t la. se> a fe repnbllcana. ¿Que volien
camp otena un aspecte onllant.
momentil es. nota. .en el publlc una ma. maJOntan.
raula l'<>x-~·· •stre de la OovemaciO
els que han as.slstit a l'acte.
gran m diferencla. 1 hns 1 tot molts Els repre~cntants de les llllnones En les prlmerea nores de la taràa 1 perque IOL Republica. és per a tots els soctal1stes 1 repuoltcans't An! Que tots
Assenyala la importància que olen senyor Ca~s Quirata. el qual en
enpe~c~s ca~J'ê~ix als obrers v~ de l'opoJICJó, a la Coml.$sió, no han el cel s·ennu,ola. AIXÒ feu que la els espan)·ols. tfcsaltres som àlpo¡.¡ta- nagucçsim tancat el 'Parlament, d.l.s· el dia d'ahir l'espectacle del camp to l.ron!c s'ha rdHlt als importants
am
tnarx
el$ diu que quan el so- pogut formar cap judiCI, tota vega. tem¡>t:nnura ros mes agraa~u:c ri:. d'aquest sagrat dipOstt, 1 per soluciO 1 w1a nova apellac10 al cos de Mestalla, i diu que els ~us ulls documr:-nts que t'S digué havien estat
lellQl&ni
cis.ll.&me 1era al tiovern dl! la 1-f.L'- da que no ex1ste1x encara J)ónenc1a Al camp .hom vela banò.eres de al¡¡Ò estem per sobre de les dretes electoral. En aquesLes cln:umstamues, no havien Pl·.asenc1at cosa semblam. tr()bat.s al senyor Azat'la en ésser de ¿es pod1a anar a ta consult<~. de la
·' blica, Ja part mes con~cumt del numstertal; no !aran atxJ que aques- les oraamt.ca<:IOilS reih.mall;. LIIL l de les esquerre::>;>.
Ungut a Barcelon!\, clocutnr>nts que
~obre les campanyes de les dretes voluntat. del pals una altra veaacta?» I és que la demom·à.cJa valenc1ana
ta. st¡ut publicada t prev1a reun1ó tnbuna. del>tmada al:; oradors e~op..
«En l'ordre pollwc -conunue.- que demostra quina es lA seva capaCltat no apa~·eí:<en per enlloc.
proletariat no est~va. al oo:;tat dels dels Séus grups re;;pect1us. PO<lem. tava adornada ~mb llora. Al cen- 1 arrun de la .seva. rellgló, diu que
Es refen a la par.Uetpac¡ó dels soSociall:>OCS· El socHdiSH\e - <ilu - no ob.::itant, antiCipar una uupres- tr . del camp a havia trut.allat un ell es respectuos t que la reh"tó t!S &c'rn digw en qwna oosa ne nagui. en un acte s'molam a aquest. nunbe clallstes
al Poder 1 d1gue QUe aquests
perjudicava els ollters que no esta.- sJò: el projecte de Llet electoral que cada!al amb un gegant! escut de Va- necel:i.>arta, però no na de llarrejar-su que traus1gu eu el 1onan1eutaJ a les recorda que ta una setmana vingue es sacr1n~;aren
en prestar-se a ¡overes redacti sobre les base:> ja. cone- le11c1a t al centre de l'cscuL un grau en les quesuons de l'Estat, 1, per essenc1es republlc~.nes que t:uul cons- UU home QUO 110 (¡(IUdelX de COrQlli.• nar la ttepublh:a.
ven axillaW. a ells. 5
durament
Despres contmua amper 1 vol gudei., donarà. molta reina al cos reLrat de Blasco l bà.fiez. .~ota el re- conl>eguent, no na barreJaNM! en titu\t la raó ae J.a meva eXlstencu¡, utat en l'ambient del poble, 1 parla el scny..,r L<>rrouxcensurà
1 ha comoatut
ter w1a crtt1~ de laPsev-. actuacto leg1stador. La r aó es sem.tlla. els trat es Ueg1a la inscnpclo «i V1va la polit1cu m els catollc;s servu-se d'll· 1 o dels IJOStuJat::. del meu par ut. AbSO- enmig del rcsp.cte 1 la consideraclo
projecte de retorma consutuc1onal.
questa rehglO per a les prop¡:¡gandes luwuuent. en cap. Quo llaurem de de tow.. Un aJLre dia han apa.rc¡¡ut el H.a
.
a.l tront del .g:e~mp~~o ;gmhiq~¡ p~rtlaans del ststema proporc'tonal Republlcal»
acabat dient que no hí pot
¡ter-ho, em d1ran atgw\S; no ¡¡,van- aqw 1-cpresentant.s de la dreta, i
Moments abans de començar l ac~.<: electorals.
' 1 eb del major 1tan es veuran desegons e1 &en~
PARLA EL uCAU DlLLOu cem els .:.uccessos. Ac1 :.'na dit. 1 ad t:unbe nan parlat an1b el major res- hater com·lvenc!!l 11"'ntre no ht ha¡,1
frauaats amo el projecte que te c8l~e un fort ¡¡atec, que refrescA
temPS, anunc1a que per a una
En aixecar-se a parlar el ~>enyor s'na repeut... El que ue d.lt JO. ai:Mtb pecte. En cap dels actes, ni fora una àmpUa amnist1a pels darrers
t.r!o v~:¡ada. fieser:a aquesta ~post- tots els sunptomes d'un cent.-peus. encara mes .l'atmostera I leu que
~tx que o dl- Hl naurà. elS lnconvemenl.$ d 'amb- part del put>hc ~s puclpiLC::o als 110\:s Leuoux e.s acollit amb una &ran que rungu a. ~aJamanca, 1 no wrno a'ells. s'obscnà la menor mam1c:.- successos. I ha afirmat QUe la perClO. (Ei pub e, 11
• a repetir: quan arrliJI aque.st momeut. t.acio de manca de respecte, 1 lllXO secució contra el senyor Azatla 11 ha
(lli ara. matetx, 1 samper m:il~teJ.X dós ststeme.s 1 trobara. obStacle en re:.guardats de I atgua. Una uauda de ovaclO.
El cap del Govern comença d1ent: I l'e.;Ueta. ae ma. en la qua! no nt nau- és la dem0<>1.racio de com ValenCla fet un sòcol, com·ertlnt-lo en 1'1dol
les opoSICIOns i en algun seLtor "aels mUSica interpreta algunes compo.,¡dient que no :«' te,mps.«Ctula<1~tlS: Ja esta acl l'home. 1 rà el puuyal de la tra1c10, smo l'aco- fa Ul> aels drets d~:mocratic.s. Avut dc totes ""' esquerres.
clons.
Acaba dient. «Nosotros, 1os raeU- 1banca Illlilli>ter laiS
no ve cerLament a entrar en pu¡nes · 1ruadameut. per a anil!' a llwtar tront ens reumm nosaltres, 1 passa el maConstitueix et projecte de la ! ucales, crecmos que el co~ltenl~? que
COMENÇA EL MlTlN G ru a e:.tablir competenctes: ve. sen- : a lront com a adversariS llCJailS.
debe darse a la. Republ ca es. l:'az tura Uet electore.l un de~ punt.s
teiX. Jo dic quo a un pobl<! se'l pot
Els condemnats de Turon
Momeats després de les sis de la ullament, a demostrttr que acudeiX 1 Pero abans a~bt!m l'our~~.. Aquests tnomenlll sobirà quan sap ofenr
d1s previs 1 ronamemats per a la retorT~baJO.»
1 A conunu~cl6 comença. el seu
element:. ac la dreta que n11.n vult~ ut aque:.t magnútc esp::-ctncle.
.
- ma constitucional La. r~present.acló tarda com.ençc¡ l'acte.. El dipulllt .tU- a la. cnda del aeu~.
Act e:;uc, una m~ea mes vell, una a la Republlcll., 1 1ormen p11.rt del
de l'Estat desitja. ue abans de ro- tono!TUSta senyor Angel Pwg uuclll
curs el sen)or Lerrou.".
··No só si es una cosa de dreta,
llUCa mes cansat. st; pera amo aques- Govern, ae Ja Republl~. no poeteu
¡¿Y.a. eslt. a.quJ el hombre»: No cedir a la. revU;IO qde ta. Carta. ~~~- els discursos.
ta. cousctenc1a glonosa que es des- esser tra1dors, pel tet que resLen dell- d'esqu<:rra o del cenw·e, pe1ò Sl que
Co ta
.
d 1
vinC acl - cUu - a prOdwr cliscòt- 1 ti
PARLA Sl GFR ID BLASCO cans per als homes que saben 1t<<11· 111t 1vamcnt 1dentlh<:at:> 1unu 1~ Repu- és la aemocracta, 1a llibert.a~. la 1.0provlfl 1a
r
dies m competències. He dit que e~ e pal;\'· 1es
A conttnuac\6. reu us de la paraum , gar-se tranc¡utHament. Consctent del ollce.. PerqtlO jo ho nc d.lt ! ho torno ler:.nc!a, l'acatament a les Ue1~. 1
cnvJana. la meva partida seva capiJ:Citat Ieglslat.tva. en. l estu·
vindri&
0
Madrid. 8. - Una comissió de la
de detuncló. è.Per què no havia de ~Eled~ ~~etsd t~ tfPfrtan~ ~m el president del parttt republicà auto- ¡ lloc que ocupo, Sl hi nagués ha¡ut a. repetir St veies en ctrcttmstanme3 !Jet' al:<O 1el.lc1to el poble de Vl\ltlU~;lll,
es r cc ona. e u- nomi~;ta de València. Stgfl'ld Blasco. una provocac1ó, ja 110 haurta pensat. de desapartClÒ la Republ!ca 1 po- i a aquells que ll.an vlngut a com- Lhg{l de lJtets de l'Home. acompae r • . e
venlr ? AJla on em crida. el deure,
Jo no esttc en condlClons de lhu· gues salvar-la, lliurant-la a Wl <.To- partu- aquestes ho~s aè rraterm- nyada de dl\'e:rsos diputats, vls1tà
acudo. J o no est.tc en oond1c10ns de rats Mtxto¡; 1 de Re!orma a grària, El pullllc l'e.cull amb una ¡ran ovac10.
Comença. cUcnt que es dir1ge1x at:. rar-me al prnner que vmglu amb bit- 1 vern de dretes, ho hma per l!alVIlr- tat."
lliurar-me al pruner que vingui amb 1 mentre la . Cambra. no dlscutetx1 o
avui el mimstre de la Oover11ac1ó
b'tllet d'anada. i tornada a la Re- aproVI aquestes lleis, que no penst rt>publlctms de València I als de la llet d'anada 1 tornada a la Repu-' la»
Afirma que lA. Republica està defi- per tal de demanar-li l'indult dels
Re·
la
btemu
del
després
que
Úiu
I
bhca».
rapartit
el
que
i
d'Espanya
resta
constituC>tonals.
reformes
en
~bliC&.
nitivament mstt~ur 'ria. a Espanya. condenma'tll 1L mort. a.mb motlu dels
dical .es el balu~rd de la Rcpub.Uc.t. I Recorda que abans hnn parlat en . pubtica, en la. seva base econonuca, Aitgelx qne mentre sigui cap del successo::; ae '1'uron.
p Es refere1x a les obligacions que
que
La conuSSio Jou acollida. cordialatlrma
atXo
1
!alltda,
en
queda
oraaltres
lUlS
camp
eLx
~lat
aquest
I
Afegc1x que sera breu pcrque ~omtots hun contret per a. salvar la KeGovern, com és pl'oLocolari. complirà
mem pel senyor Portela Valladates,
pren que I.Ots estan pendenLs de '" doro. «Es una gran contrarietat. un 1 ho pot demostrar.
ubllca. «Aquesta. llavor he hagut
d~ure, i que sempre esta
seu
el
amb
paralU& dels al1.res oraàors. l, soore- , ¡;¡ran dolor per a 1111 -d1u- que no i Assenyala 1'ae1vemment de les dre- àlsposat a ¡:uardar a tothom les mà- el qual olen transmetre al Govern el
ge realitzar-la obb¡at ~~meu amor
1 ha¡;¡m estat els pruners com els se- tes al Govern 1 dtu que, Sl es volgué
prec de la IJ¡ga de Or(lts de l'Home .
tot, de la. del senyor _Lerroux.
a. Ja. República 1 la Patria.»
El partit autononusta no ha vol- gons I com nosaltres. homes que ve- governar en dretes. ell m!>pJrà els xunts consideracions. No obstant.
.:Jo he apres en la realitat la cauo E ¡;ut an~r a mobtl~tzaclous de llllli>Sl'S nen pensant, n~ en el que els dtvt- actes del Govern sense oC1J envers son
MANIFESTACIONS
superiors
que són
atgunf:'s
ha que
n'hi les
u. de la transformactó del.'i pobles.»
de l'Es-i
al cap
es deuen
m ha ;olgut ter t.~~poc una ostel:LI•- , deix. smo en 1obligació que Jlmts les esquerres. 1 pregunta : E&en&- a1xò
CONDOL.
«La. Republlca. que vin¡:ués a 1!:5com
vo.<;aJtres
tots
de
nom
en
I
tat.
-les
elles
evoluc1ó,
fet
ha
¿qLu
aiXl,
de
conservació
la
a
per
contret
han
¡
\'lllha
umci\ITlcnt
smo
Madrid, 8, _ Aqueat mati ha mort c10 de forces.
·a. ha\1a d'éSser una Repilbllca
Sevilla, 8. - El termòmetre ha. ara jurament de fidelitat a la Repu' en codll·l la República sobr~ fonaments defim1- dretes- o nosaltres?»
ro~hc de transi¡èncla &Ocial. Una la senyora. Natàlia de Oriburu, mare gut a aquest acte eals posar-&cbl
bUca, com a jurament de disclplma riba~ a marcar 61 graus al sol. La
repu tCtlns e tlus. Pero cadascu respon a les restacte amb t~ts
E
d
.
•
1
és insuportable.
calor
a
·llèneia
'
d
i
partii.s
dintre dels
putblllcat-nacalolnaplr.~A& de la pr"- po ttlra e S. . el President de la València sanse preocupar-se deóls ~ue ponsabilltat.s que ha contret en la
ReR
ELS SACRU'IeiS QUE FAN les lleis, jo em·Jo al President de la
Republica. L'enterrament tindrà lloc els han precedit en l'orgamtz.aci d ac-~ vida públlca
v~
e e~ n se
L ES DRETES
P.epubllca. des d'aqut, ta satutacio El senyor Chapaprieta i la
piu que eÍl no disputà mai a nin~:~i. de l'Estat tes semblants.
c~a;Iópo~!r 1~ ~~~lt~~fl~ ~~ de~bat!Ís ~~;1~
I
'ó d
..
demo(·r¡iCia valenciana
Record:~ · I mc·· .nent revolucionari d'aquesta
la
de
lloc, 1conscient
pruner
el
gu
que havien• s uspengué lt'S audiències que tema
quells
:s t
."!..t
e
UNA INTERRUPClO INES- seva responsabilitat de la eeva mo- que est·:atà qtum •
els Bons de Tresor
d!P..,... .sa¡¡ra , l a
és la unció sobr · c1 venerable cap quest1
que
~~n al Go' '1'11
I dèstia. Ell entetua que Ja República L·s dretes, I ('Xposa el panorar
PERADA
d haver anat darrera. seu es po¡a anunciades per a avu i 1 tampoc no
de l'tmJnlstre
El
Madrid, s. _
' que
de la Repllbllca."
En aquest moment passa per dar- ¡· que arribés a Espanya havia d'esser s'o!erl aleshores. D'aquells !ets s'han delElPresident
. _ s'ha. ret la presentació de cartes creren enfront.»
nance~ parlà avui amb els 1n1orma.dw·ant
encara
¡·oman8ué
public
transtde
d'ordre,
P.cpublica
una
tren
un
Mestalla
de
camp
del
rera
xeT
de
ministre
nou
del
«Yo confiaba que el Poder en ma. denclals
derivat una munió de responsabili- lla.rga estona dlnt.re del camp, espe- dors ¡ va preguntar-los sobre la. sesn06 d~ un rc¡lubllcano harl~~:_ que co~fvt~~\~·ent de la Republlca està dc la litúa d'Aragó i la màquma xiula 1 gêncla, de convivència social ; o si tat.s. L'opinió en aquells moments rant que abandoni!~ l'estadi el senyor sió dc l>O~sa que acltbaVa de celedeja.sCll de parLtclpar element1~h. que rebent nombroses manlfes•"clons ne d'tma taiSO esfere1dora 1 no acaba de no, no podria arribar mal.
demanava justícia, que és ajusticia- Lu-roux, al Qllal la n.cll•itud acomia- bt'Ul'-6e. En assabentar-Jo els repò.-.
Xiular fins que ha so¡·ttt dels voltants
"""
yo r espeto, pero que no erc a _conters, es mostrà molt s11.tisfet de 111.
LA PRI MERA eRIS1 ment. ' ~~ produi una CI'ISi pnque dà. amb una. ovació sorollosa.
venicntcs, y vtno el seuor Azlma a condol. entre elles la del ministre de del camp. Bl senyor Blasco es veu
poMc1ó dels Sons Or després de preRecorda a continuació la primera els radical; •• nteniem la necessitat
ds.rme cuenta de la. 1orm1tc1ón del la Guerra, que acudl al domicili del obligat a. interrompre el seu discurs .
sentar el projecte de la seva recollida.
Quan pot continuar cllu: Aquesta es crisi de la Replibhca. Jo a ella, per d'Indultar els responsables de deterOòl:>ierno con los soclalll:itas. Estoy President aquest migdia.
Com algun lntormadOr ll fes veure
minats de"·' ~nlftlcs. Qué lla pasEL CONDOL DEL CAP una demostració de detcrmillhdes ten- la meva pròpia. Iniciativa, tent deiltc!. sat
colwencido que de&de entonces n~
que els Deutes dc l'Estat en general
u sprés? Doncs que. contagiats
dèncics. Ell l'obscuritat criden I des- dels ineus indiscutibles drets. vatg
DEL GOV ERN
c!6 la. encmlstad quo hoy se~ara a
haver adoptat avw una
semblaven
prés s'amaguen entro els matalassu::.. posar sobre el paper la ttaura del d'aquesta t?:enerosltat, els mateixa.~
loa republicanos. ¿Culpt~. mia ~ No.»
r.ctitud de re;,ena davant el supò&t
··~ exemplarisegueix dient el senyor Blasco que senyor Azal'la. insigne borne public. que demanaven
Madrid, 8. - El mlo~tro de la
OOnt.tnua !cnt un cstucU d'aquells
de noves conver:;lons, digué er sedies, i cUu que ells, els radicals, ne- Governació manifesta als perloàlstes a Valèncta no ht ha hagut, durant el qual, des de molt temps abans de tot han acabat per votar el contrari.
nyor Chapaprlllta:
ces&ltavcn una ol)Oslció que contrt- quo a la 1'20 del ml¡¡dia havia arri· l'acte del senyor A:r.afla, un nou Ca- la f\epübllca, havia ja confessat el 1 an. quan e.5 .,, .senti una altra
-Per ura. no ~·ha d'esperar rea en
lr>l< &Jl';
bul.e e. fer marxar la Republ.lca. Pe- bat, procedent de València, · el cap torze d'Abril, sinó un bahm9 d'O<tl::.. nostre ideal, i va saber ldentlncar-se ~·nt~ncla. de mort.. ama
relació a aquest particular.
tò ela abandonaren i vtn~e la re- del Qoven . senyor Lerroux, eJ qual AiXl pagil. el ~n:~-or Azana 1 hospna- amb l'ànima nacional 1 l'ànima demo. ulls 1 •---·<· ·..,r ~> ks mar.s, tinc IR
-Podéu cllr-nos quelcom d'alaun
seguretat que ells ,·otaran a fa'\'ot
acd6. Avui - d1u Lerroux - con-~ Guspen¡u.; la resta de Ja seva expe- Utat que li brmdaren els valenctRl•S. cràt1ca del nostre poble.
altre asumpte prOXim a. manllesI ho repeteixo. No parlo per a pre- del no compl:;u• nt d't>qu • · l~nes
vemixen les tribunes en un pregó dlcló, per tal de presentar el ~eu Ací vmgueren molts republlca~ autotar-se?
condol 1 respe~tes al Cap de l'Estat, nonustes a olr el senyor A?.ana amt; sentar factura ni per a demanar res- de mort. \Moit.c; aplaudiments.)
de difamacions.
-Possiblement podré dir- bo en
«A mes ur a que la ct.reta ha colla- amb motiu de la mort de la mare l'esperança de trobar una adhesió re- ponsabilitats. Parlo per a justificarQui són els que nan e\O•li <1nat'l
breu.
borat amb n.osaHres, a'/¡a" anat pa- polltica. del President de la Repu- publlcana l nomes senttre~ paraules mc. Jo valg murar. per la. meva prò- Ells. I el ma:.c..., ~. ~-llcionaran en
- I de quelcom relacionat amb e.1
d'Odi. amb la qual cosa tS apartaren pia voluntat 1pcrqué haw·ta passat altres coses. Pero .cniu la s...¡¡uretat
blica.
t•ntítzant amb lo. R epubltca.»
el que volgués però pocUa succe1r que qu-- e5 presenti un problema e L " s s 1 F 1 e A e I o oEis Es- Banc d'EmissiO?
-A part d'això -afe¡t el senyor més que mal d'ell.
«Es celebraren unes eleccions 1
-D'això solament puc cUr-vos que
Té paraules dc condemnació per '¡ que no fos 'president del G<>- en el qual l'estat r1~ con~rl~ncla els
perquè no afavorien a. uns es dema- Porteta Valladares-, no t1n . res de
potser el Consell del Banc d'lt$panya
la pohtica tnlciada 1 de:senvolupllda vern) a l senyor Azaüa un dlpòs1t Impedeix' ,. 11urionar. si per alxO P., NYOLs DE~PRES DE LA ClN- ci'avm
na.va la dls.<.olucló del Parlament. nottclable a comunicar-vos.
hagi acordat, a proposta meva,
QUt:NA ETAPA
per l'ex-President del Consell de Mt- sa¡rat s les seves mans, el de la s'arriba
0om que allò, es rcalit:U. lc¡alment
· ~cions en les qual:~.
reduir el tipus de deocompte ot\c1al
nose.ltre:; hav1em de rc.speetar-les,» Una estadistica del Ministeri nlstres 1 afegeix c¡ne el senyor Azana. confiança republicana. I a. mi no cm més que de e• .t.. .;rendènciP.. serien
en un nug per cent. que com ja sabeu,
32. O&rdona. 35 h. 9 m. 58 s.
de~:tué la. seva. prunera acta. al 1>acr1- preocupa. que al oovem del nostre 1-espo•l..,alJ tat.s de tolcrtncla, jo no
A contlnuac·ló diu que no ha tranes~a fixat. en el cmo 1 rn!g.
37. Bachero, 35 h. 14 m. 22 s.
tim del partit autonomista pcrqul! país intervinguessin republicans de donaria un xk més perquè la. R~
del Treball
sl¡it en res al que es rcferCix a la
-E::; comenta a Bors~~. -dlgue un
el senyor Lerroux pregà P. un cor- tots els grups ni encara republicans públlca no l'S pot e .: •n ..ar sobre
$éV& dòetrhla..
43. Ptior. 35 n. 20 1n. 26 s.
periodista- si la recolltda dels BollS
religionari seu c¡ue es retirés l es sa- als quals enéara se'ls veies els se- claudicacions. Però l'obra. cal acaAt;senyaliL el fet del pacte dc s~
57. Alvarez, 35 h. f3 m lS s.
Or es faria al cam1 fixat per a Duacrifiqués perque po¡ues ésser dl~u- nyals d'haver servit la monarquia. Ni bar-la 1 està en camf d'acabar-la, o
ltmanca, cUent. que quan arribi el
nes o pel de Zuric.
6i. oepeaa, 35 h. s• m. 44 s.
tat a les Constituents el senyor tan sols esn preocupava que formesmoment en la. Vida. politica que els
n ys &>'P<!''O veure-la acabada. A
-D'all<O -dl&Uc- res no m'b an
sln part amb una participació exces- alm.
70.
s.
Azafla.
15
h.
36
Demet.rio,
~tinc1P~ topin amb els seus col-laconsultat. 1. per t.ant, c11cara no be
nosaltres no ens queda altre deure '
Es refereix a. la polltlca desenrotlla.- s1va, ets' representants d'Ull partit de que realitzar la missió a la qual ens 1 78. Figueres, 36 h. 48 m. 21 s.
bòracloniStcs, es separarà d'ells com
format criteri.
da pel senyor Lerroux al front del classe, el qual aspirava, pel que c.;
.
èls ce.vallers: llelalm~ut.
compromès.
Govern 1 parla dels sacrlficls que .CS,tà veu. a monopolitzar al pais, 1 que hem
«Les drete 1 hem ¡urat la Repu.• • ò::tegacló 1 s11crlfic!s
Ptu
realitzant per la Republtca. CEl public fugll\ de la responsabiUtat perquè
bUcCA f corn a CC111aller~ rto poden
aplaudeix). Aiegeix que . el cap del hàbilment rebutjava els Go~erns Cl· Que això exigeix, pero efegclx que la
lMntlr.»
partit radical no ha claudicat nJ clau- vils. però que tenia homes seus, al- República no pot subsistir si no te
«1 '' arrtba un. moment de perill
¡¡uns on els convenia. molt dels quals organltzat.s mes partits republicans
dicarà. .
en qUè hagt de murar · ez govern a
Fa història de 1"' situació dels par- encara segueixen per la nostra con- que el radical. "E.'> m.'Ce&ati -diu~$ dretes, Ito faré per a salvar la
que els homes que es titulen d'esfiança.
&~~ve:;
les
de
1
blen~
el
durant
Uts
TreMadrid, 8. -Al mlnlsttrl de
Rcpt1bllca.»
Diu que confiava que, en estar querra tornin al camt de la raó. que
«El bienni ha deixat l'ordre des- ball s'ha facllltat. una estadistlca. de amblc1ons, la. qual . cosa, di¡ué, feu
aprovada la Constitució, abandona- s'incorporin els partit-s organitzats o
l'atur obrer Involuntari a. Espanya., gran mal a la Republlca.
trlllt.»
senyor Ler- r1en la partlclpac!O en el Govern uns s'organitzin altres que no tingwn
Acaba dient que tant e)
L'orador passa. a. estudiar el m<>- el 31 de maig del 1935. Es Ja sc1
1
autonomista clements la coRaborac1ó dels quals. banderes de discòrdies, Odis i ranroux c~m el seu paru~
\1ment revolucionari i en nomenar gUcnt:
Quiosc, Glorieta 14 Abril (davant núm. 4)
Indústries agricoles i forestals, en valenClà. . estan en el seu lloc 1 ~uc en la manera de coHaborar, els p~r cors. Perquè nosaltres, que venim
Catalunya com a. filla predllecta de
la. RepubUca unes veus. al matetx atur complet. 243.9111; atur parcial, ells se¡wran el carni traçat pel ;,eu tlts de nobles posicions, és una dc- exercint el Poder, no hem fet perse))
cepció de la seva pròpia Idea, o és cució de <:ap classe. Jo demano que I
Glorieta Bilbao, carstonada Sagasta
temps que a'plaudclxen, diuen: «No 170.352; total, 414.303. Indústries dc pare.
PARL.\ SA)lPER una mlstlficacló de l'Ideal democrè.- s 'aixequi aquell que pugui pa1·1ar d e
era. Cataluña. ¡Vlva Catalut\a repu- la mar, complet, 6.210; parcial, 5.565;
tic, la qual cosa contribuiria. a des- persecucions. I li dire, amb testimototal, 11.875. IndúsLrtes de l'al1menbllcana.l» .
Puerta del Sol (davant «Bar t·lor»)
nis vius. que sl a mi m'hagués donat
prestlg1ar la Rcpublica.
Es refereix després al mov.unent tacló. 4.991; 2.310; total, 7.301. In- cro~fo~o~~!~~;~~~d~~~n~~l c~~n~\ 1
a elegir, ningú no podria jactar-se
})
a.sturià. 1 cU u: «Cua1ut0 sc subleva.- dustrles extractives, 7.823; 5.304; toCarrer Alcalà, número 22 (davant
ASARA, OBSESSIO DE L'O- d'innocència ni de t-esponsabllilata.
l'On n.o' .to conte1ttaro" con morir o tal, 13.127. Slderurgla 1 MetaHurgta, Ministres senyor RIC8l'd Samper, el
RADOR
ovació.
Mtar, slno q~ cometian eL hecho 7.s 29 ; 7.841 ; total, 15 .370. Petita. me- qual és acolli~ amb una ¡ranparaules
Teatre Alcàzar)
Diu que vol que les seves
.,_
Recorda que, en una reun.tó d'AJO NO HE PERSEGUIT
tallurgla, 7.846: 4.372; total, 12.213. . · netes 1 dlàr~ 11 ~ . puuc que 110 liança.
...., robar.»
Republicana, el prinlcr par~.
Siguin
NINGU
elèctric i Cienttflc, no,· 84·, ve
«Yo, con mi scntlmiento, como Ma••rial
els odis, tidari d'aqul'sta separació rou el pr<>a increpar ni aa excitar
""
P~dente do un Ooblemo, tuve la. total, 494. Indústries qulmlqucs, 1.166; sinó a raonar, in1 po:;ant-:oc un 5acriflcl pl senyor Azai'la, I, no obstant, ~ les -Jo no he perseguit ningú 1 amb
nin¡ú m'he encevat. El que es crean¡usua. de !1m1ar unas senten- 54.7; total. 1.713. Indll!rtrles de la que accepta amb gust.
vint-i-quatre hores A:.aïta 11 comuniFa historia del cordial adveniment cava la. consbtuctó d'un Govern amb gui per~:oegult. que ho digui. La meva
Construcció, 77.990; 16.136; total,
eliS.»
Vídua de Vicenç Pastor, ~Jau, 15
Segueix dient que no ha fet per- 94.126. Indústries de la. fusta, 11.321; de la República i diu que Espanya els mateixos SOCialistes, per la qual dignitat m'indueiK a no posar-me la
6tcuctons. Diu que moltes ve¡ades 5.053; total, 16.374. Indústries tèxtils, demostrà aleshores que volia ésser causa ell es nega a. partiCipar en mà a la. butxaca si algun republicà
vol oferir-me la seva, i estic dispo«Quiosc Modern», Plaça de Castelar
tnu haver nascut per a. Germa. de 4.761: 6.258; total, 11.019. Indústries republicana: però no n'hi havia prou aquell Govern.
a no negar la coHaboracló lleial,
de la confecciO, vestit I pentinat, amb dir-ho perquè. exceptuant algula. caritat.
En allò no lli hagué deslleia.ltat, sat
afea
ve
&i
Aca.ba cllent que cal la collabora- 3.759; 1.986; total. 5.745. Arts gràfl- nes pro\'Úlcies a la r esta hom des- pel fet que es féu amb tota clare- generosa y desinteressada
cio de tots els republlcam. S1 aques- ques 1 p 1·emsa, 2.373; 130; total, conelxla. l'autèntic sentiment repu- dat. No obstant -afegeix- aleshota. coliaboració vingués, estaria. dis- 2.503. Transports .terrovia.rls, 227; 21; bllcà. i qwna era la miSSIÓ d'un pob!e res natxé l'enemistat profUnda 1 el
PQS&t a presentar la qüe&Uó de con- total 318 onres transports terres- que volia governar-se per sl mateix. r encor que avuJ separa molts repuUN NOU INVENT ALEMANY EN RADIO
fiança. 1 dir al President de Ja. Re- treo ' 6 243'. 2 490 . total 8 733 Trans-~ La mls.~ó Intensa del::> po!ltll;S era blicans dels seus germans, 1 els soPublica: A la. dreta. hi ha ~ma. mas- ports ·ma;ítÚns ' 1 aerÍs, · 51 3; l.553; republlca.nitzar E:spanya, .1 s'navía de cialistes dels republicans.
I
Ell preconitzà la necessitat de la
sa. per a ¡ovemar. A 1 esque~a. total, 2.066. Al~a. Gas 1 Electricitat, dir al poble que la Repu~hca ofe~l<l
també. Nosaltres ja ens collocanem 868 . 94 . total 962 Comunicacions posslbllttats a tots els ciu.adans. s a- seperació, perquè va creure que era
d'esquerre3,
o
dretes
de
nomenessin
'
·
•
•
.
'
.
al nostre lloc.
tenir a l'esquerra dels parnecessari
en general, perquè dintre d'ella hi havia vies le- tits governamentals republicans una.
L'orador diu: «YO os pro/etizo que 10 • 1 ~· tot~. 22 · Comerç
932
8
71
216
11
totts
a!<..~lir
a
per
1
tots
a
per
gals
14 Repub!ica està dejtnitl11amc11te 4 ·116 : 244~· total,4 360· · Hotel~ria,
força que els estimulés.
•. total! · · Serveis d Hl- les conquistes. Aquests au tènues pro· •
mataurada c1t España.»
Quan es va veure -segui dient-1
Fineix trametent una salutació al¡ giene, 713, 116 • total, 8l 8. ~anca: cecUments !oren de!;coneguts en l'è- obligat pels desencerts del senyor
President de la República. í dient A55egurances 1 Oficines,, 2.'712, 281: poca del bienni. En lloc d'e5tabllr els Azaña a acceptar el Poder, sabia
QUe la. lllbertat 1 el radicalisme és total. 2.293. Espectacles publica, 5.17'7 • veritables sentlment.s republicans, els el que es posava a sobre. «El que no 1
obra de construcció 1 ho represen- 46; total, 5.223. Altres Industries i governants e~ dedicaren 11 la. persc- podia preveure -afegetx- és que a
professions, 20.226; 10.339; total, cució. a sembrar odis. a crear recels. les següents eleccions la inexperiènten els present-s a l'acte.
Nosaltres assenyalàrem el perlll 1 po- Cia u em limito a 11qut>.st adjectiu)
30.636.
• • •
Total atur Industrial (¡rups 2 al sàrem tots els mitjans per tal d'e- donés per re5Ull.at un Parlament en
Durant tot el nútin¡ no hi ha ha- 24>: Atur complet, 185.260; atur par- ,·itar-ho.
el qual les drt>te~ portaren una proRecorda (\Ue el propi senyor Gil porció extraordmà.na».
:S~tentusia.sme. Lc;:; ovaClotls han ctal, 71.667. Total, 256.92'7.
Total de l'atur: Atur complet: Roblcs arriba " dir al PIU'lamcnt qu'!
parcials 1 &lxi Q.ne s'acostava.
.
1hora el publlc ha. desfilat pac!f1- 429.211; atur parcial, 242.019. •rotal, el sen~·or Azai\a ~tovernava de tai
CIO DE LA BAL'.\:\IPU;\
L'acte aca ba va j a ben en- 671.230.
C&tne.nt..
~E RlPUBLieA."A
manera que tc1a mes propa.¡¡mda per
t.r
molt de lamentar aleshores
a les dretes que els propis element.s
.
éi.da. la. nit...

Núñ'n!"ro 3 de
la sèrie

El projecte de Llei
Electoral

LERROUX HA PARLAT A MESTALLA

a

NO HEM PERSEGUIT NIN·
«NOSALTRES
.
GU. AQUELL QUE ES SENTI PERSEGUIT
QUE HO DIGUI»

PARLAREN VICTORIA KENT I
CASARES QUIROGA

Cap informació no concreta la quantitat
de públic que acudí al camp de Mestalla

I

8

&i·¡

1

Visita al Sr. Portela, en súplica d'indult

HA MORT LA MAR E
PQLITICA DE S. E.

Sl GRAUS AL SQL!

I

dil

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

Ultima hora
De la Volta Ciclista
a França

SEGONS LES DADES QFI·
CIALS, El NOMBRE D'O·
BREAS PARATS A ESPANYA
ES DE 671.230

!~

humanitat

Es ven a Mad rid
»

m¿;

A València:

I

"

l

amb la gent de dreta'! q~¡~o~~uells que fiRUraven al PardeQ~è ~dfeia
la llençaven al feixisme o a · lament ronstitudon~ desaparc¡uesAMADRID S'HA CONSTITUIT La redudcecsicóomdepltteipus de Doncs
Tot. men;:s pon.ar-los cap 6ln del mapa, perque. detxaren una
DE DONES Madrid. 8. - El ministre de F1- l'anarquta.
al camí de la Republlca. Això s'ha sene de representactons personal>
l'AGRUPACIQ
nances ma.núesta aquest matí que aconsc¡;uit ara i esta ben !et. 81 que avm conve•telXen la tribuna en
en el ConSt>ll ordman del Bmc d'Es- aquells governants hagueSSin fet el¡lloc de difamactó J)t'r als que no vnI
'ESQUERRA
panya que es celebrara avui ~:aco1·- contrari de la tascR que reaht!.aren. ren contreure cap responsabllttat pel
D
daria probablement Ja reducClO del ningu no els hauna censurat, però : que ocorregué».

b drid, 8. - Un grup de doncs re"" M&
· li d 1
uni al d
.,.1 llcanes
Casa de la ft~~blica pero~c~e c~n~
~tuir l'Agrupa<'.ió de doncs republila
1
....nes de""
següent
J~nta du~~~~.a. s·e e¡t
d dent .... : Carme de LRa: vlcePrtr;esi
ht~ e.nt.¡¡. primera, Emlha Barr1o
\' ray-ta; V1ce-presldenta 2.•, carm2
S:Cga • secretàna, Te re~ Nebot. l.'lce... retaria, Conxa Mourtlle. tre.;ore·-: A~umpctó Hemàndt'Z: vtce-tre, ,·era, Maria Luzon· yocals· 11ana.
~\·on:.eus, Isabel Pér;._ ., __ ,: un,.;&
·6llejo 1 !.tana CàbalÏ~ro.~ ..,.... ...

tipus de descompte bancari en un
· pe cent.
r
InJg
E L GOVERNADOR o EL
s A Ne D'ESPANYA CON·
FIRMA LA REOUCCIO
. Iadnd. 8 - Aque::.ta tarda <>C ~elebrà l'anunciada reumò del Consell
ael Banc d'Espanya.
El governador. senyor ZaLJ,¡,}a, con.
firma que dur..nt l'•cte el Con.,;ell
h .a acordat rcaulr el tipüs de descompte ba.ncari en un lllli per cent.
D'acord amb aiXò, el nue re~'-'
d'an. endavant ~era el del--~ per ÏOÓ:

\

I

«Davant aquella realitat del tr1omf
com que no ho feren per aquesta causa podem ara censurar-ho. El purut de la majona de dretes. ¿qum era el
radical i l'autonomista no ban ret. :>eu deureb ¿Qwna polillca bav1a
mes que segmr la tr¡¡jeclòrla prec<>- que realitzar. no tenint ell la maJonitzada per VIcenç Blasco lbàl\ez. 1r1a en un Parlamen~ on no ht ha\'hl
També d1n que el Partit Had1cal un partit repubhca a ln .SC\'& esquercamina entre dUE'S forces comradlcto- ra que ofens volum sufictent per s
ries: Utl.l de d~I.CS I una al~ta d'es- comp.ar ambla majone. encara que
qucrres, 1 :tmbducs, por l.ll.des pel !>Cu ha~:uc" estat JU~ta?
~,:,I llaiZues C.Xlf>>lt aquesta mmoscctarl,me. arnbaren a parlar en el
mateix to, en el dc la d:ctadura. «Ell. na -ate:;e1x- . JO ha1.1na ,lliurat a.
uns enfront. alS altr~ volien lllenjar- ella per tal de realitzar 1obra que
..e 1 davant aque5tet~ du• tendèociaa be Vllliut realltza.Dt. prlll'ler amb un
calla imporsar el règim liberal Govtrn mlnor1t.a • • t~ ·ban n aq_uesdemocràtic. Nln2u no ha d'oohdar tes dretes Ull ajut rel>O!t 1 ¡eneros. I

Una or.a d un declmetre (de
Els tecn!cs alemanys en ràdiO en¡ a nuncien un Invent mclt lnterouant.
~envs d un metre de llargada), la caraoterlatlca de la Qual és tenir díraccló fixa. uentre Iu altres ontl
s adreçaven en totes d1re7c1onsJ , aquesta pot ésser dirigida se!lse dificultat. A l'esquerra, un aparell de r ..
dlo per a I ona ae 19 centlmetres¡ a la dreta, J&parell d'ones de 10 dac 1metres.
lE:~p:css-Foto)

I
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8

DI MA RTS, 9 DE .JULIOL DEl

DEL MON DEL CINEMA

La revisió rlels serveis traspassats
d la Generalitat

Un acte de «Unión Republicana» a Huelva

9aa

1

La carrera artística de Claudette Colbert
'Entre altres oradors~ parlà
,
.
No és filla dels Estats Units
Parla el francès a la
l'ex-cap del Govern senyor No es. cert ~ue hagi quedat perfecció
El seu primer film --- Chauchein és el seu
Martínez Barrio
enllestit el d1cta~~n referent
veritable cognom
per LLU IS ALONSO
a Obres Publiques

Huelva, 8. - Se celebrà l'acte or- diu que davant una gernació famoEn la brillant carrera. de Claudet- cola d 'Art per tal que aprengués d1· aleshores cercava l'actriu que ha
ganitzat pel partit d'Unió Republi- lenca els propietaris volen deixar de
te Colbert. una de les més rormoses bulx 1 pintura. Aviat aa-atà estima d'in terprctar el paper de
"la
treballar
la terra mentre els obrers
cana, en el qual prengué part l'exMadrid, 8. - En vista que alguns s'han introduït algunes modifica- I aplaudides artistes contemporànies amb aquest estudi 1 tot seguit es gonlsta. en una obra que es PrE:!.~
·
ll
1
d
'
ll
1
del
cinema,
tenim
un
bon
es
moren
exemple
de
tam.
posà
ter plans per a quan s'establis va presentar a Broadway. Dit i ?
president del Consell de ministres,
periòdics de la nit publicaven refe- Clons eugeres, a guna e es mpor- que Ja glòria assolida hn estat fruit com aa cllssenyadora
vestits de se- Al dia seguent Claudette, sense ~~~
Nega autoritat moral a les dretes rències sobre la marxa de la tasca de tant,
senyor Martinez Barrio. P arlaren en
però no fonamentals. Gairebé d'una continua 1 hàbil tasca, ¡ no nyora. No obstant, dede Quan
en quan tlclpar-ho als seus pares, s·enea ~.':'":
primer lloc el cap local del partit, per a la reforma de l'ensenyament, la Comissió revisora dels servelS tras- pot dir-se que en general ens hem d'un desig Ulus. Fou Paris el bres- l'assetjaven
forts
desl¡s
de dcdlcar- a l'otlclna de Pemberton. lA~
senyor Narvà.ez 1 el senyor Fernàn- ja que durant segles mantingueren passats a Catalunya, àdhuc afirma- limitat a la marxa portada per l'ai- sol d'aquesta notable actriu. Tot Just se al teatre. Un dia, mentre
parlava decideix el meu esdevenidor 1 es d es
el poble en la ignorància més com- ven que està gairebé ultimat, i que tra. Comissió mixta. En la qtiestió sort! de la infantesa Quan els seus amb diverses de les seves amigues, mentre s'apropava a l'esmentada
dez Labandera.
e¡,
Finalment s'aixecà a parlar el se- pleta.
el dictamen referent a Obres Públi- pessetes no puc d ir res, puix que parcs. arrumats pel desordre mun- una d'elles 11 digué Que pOdria re- elna. Pernberton la rebé amb m~~
Respecte l'article sisè, diu que en ques el més important, s'examlnarà. nosaltres ens limitem a reviSar els dial ocasionat per la guerra. cercaren comanar-la a Brock Pemberton, que Hnor; ella, per la seva. part m
nyor Martinez B arrio, el qual comenserlooament però somrient CÓme o1l
nou camp d'acció a Amèrica. A Nova
çà dient que de fa cinc anys que tom a ell gira la polltica d 'agressió en Ún pròxim Consell de Ministr es, serveis traspassats i res més, és a York
és on la noieta francesa asslsa explicar-li els seua esclatants é UCà
parlà per primera. vegada a. Huelva, a la. Republica. Ell no ha e~tat mai un redactor de l'Agència Cosmos dir, que la Comissió es limità a I'X- tl per primera vegada. a l'escola.. L'aen altres ciutats, moltes de les q1~:!
han canviat moltes coses a Espanya. sectari, i per no ésser-ho, te autori- s'entrevistà amb el secretari de la posar els fonaments que originaven legrla de l'esperança. és l'únic que,
no ap:u·etxtcn en cup mapo.· par¡-"
nmb tanta naturalitat 1 desimboJ~va
E ns trooem en un momen t solemne 1 tat suficient per a dir que l'article Comissió, senyor Gonzàlez Parrado, el traspàs i la seva valoració, però :per algun temps, animà. a. la. familia.
el
Gover
n
donà
les
normes.
Nosa!Ja.
que
els
pares
Ignoraven
l'anglès
i
1
ra,
que Pemberton la cregué U·
el
qual,
responent
26
no
constitueix
a
les
seves
atac
a
prela.
consciènd iflcil, que ha tornat a partir-se la
tres exposem al Govern aquests les dttlcUltats de la. vida se'ls feien,
com que li apressava. el contraê 1
cia religiosa del pals, sinó un pacte guntes, manifestà. el següent:
nostra Clutadania.
l'artista sense mès pèrdua de tem:!r
-D'aquesta referència publicada punts seguits per l'anterior Com¡ssió per t.'lnt. més penoses.
D'una banda, s'alcen audaços 1 transaccional on totes les creences
corregué un «nlbur». I això és el ....,
mixta sobr 1
¡
Ió aixi
En la 6eva
va. prevaler ,
r eptadors els que volen continuar la tinguin el seu empar, el seu respecte en els periòdics no en tinc la menor ·
•
e a ve. orac •
com l'antiga usança; educació
de casa a l'escola ¡
fou, ja que la representació co~te
tui un gran fracàs, tant, que un .•
h istòria negra d'Espanya a base de i sopluig. La República no podia noticia. Nosaltres, certament, portem les raons que els portaren a això, i de l'escola 1\ casa; un passeig amb
tic eBcrlgué en un periòdic: cL'o~~
mon opolis, oligarquies i privilegis perpetuar en la seva carta constitu- la. nostra tasca amb Ja majdr rapi- també assenyalem altres punts pels la seva mare per un dels parcs 0
desa,
a fi de deixar acabada la revi- quals pot fer-se el traspàs, o sigui, anaven a algun dels grans estab11dolenta de veritat, 1 la. XIcota Coi
seculars. De l'altre, els que tenen cional el poder de l'Església catòlica.
bert, pèssima.»
•
Afirma que si el pzr!ode consti- sió com més aviat millor, però no fixant el criter i d'aquesta comissió ments o magatzems, quan s'havia de
l'esperança 1 la Ulusió d 'arribar a
revisora.
Però
la
valorac.->
és
en
abfer
alguna
compra;
mat
sortia
sola
podem
estar
conformes
amb
aquesPerò no ha mancat savt que cU
una convivència. harmòruca de tots tuent s'obre, s'haurà obert també el
guès: «Els tracassos són e.ls to asseveracions que la tasca està solut compte del Govc..ü. En això n1 la mare la portava al. cinema a
els espanyols. Als poderosos he d'ad- periode de guerra civil. Afegeix que tes
no ésser en ocasió d alguna resta asments dc l'èxit», I a1x1 ho enteng~
ja gairebé ultimada. Repeteixo, 1a n~ltres no hi en t rem per a res, ~r- senyalada.
Als deu anys d 'edat subsvertir-los que no poden repe'1r din- ell defensara integrament el respec- marxa
ren,
tant Pemberton com Claude~
és vertlgmosa, però d 'B.lXò a que ~1 modlfiq..1em el dictamen, s1gui tltuïa, a vegades, a. la seva mare en
Ja que segons sembla en aQuesta 11
tre de la República allò que amb te a l'actual Constitució, encara que què estigui
acaoat
hl
ha.
un
ablSme.
restnctm
i
com
sigw,
necessàrlaela
quefers
de
la
casa,
Ja
que
se
11
ducc1ó
apren¡ueren els dos a no !ra.
tant d 'èxit feien durant la Monar- no podrà impedir que si els que es- Ens reunim gairebé tots els dies 1, ment la valoració ha de canv1ar, ensenyà a fer de Ja llar el lloc de
cassar més.
quia. En 1932, en un miting de Ba- tan a la seva esquerra triomien en com és natural, avancem força, puuc però no perquè ho assenyalem en tote~¡ les ,seves alegries. La seva apli- .
Lluny de desanimar-se pren~·•
dajoz, vaig dir aquestes paraules: les eleccions la reforma es faci en
els caclo a I Escola de segona ensenyan-~
són moltes les hores que desti- la. revisió• sinó perquè l'alterar
aquebt fracàs com a estimui per ;¡"""'
. ça. Cou tan exemplar 1 l'examen de
"La República no pot ésser un mer sentit contrari al que propugnen les que
tr. aspa.ssos comporta tambe necessadlcar-se
exclusivament al teatre Co~
nem
a
la
revisió.
revàlida. tan brUlant, que el director
canvi de rel per un ¡..:· siàent; no pot dretes.
bati ami... èxit l'oposició deis· Pares"
dictamen potser serà exammat nament aquest canvi en les pessetes. de l'Escola. la premià amb Ja distinEls republicans tenim l'obligaClo enElun
reduir-se a portar al Palau d 'Orient
1
començà
a prendre Part en funcionà
-¿Aleshores, l'acord portat al Go- ció d'escolllr-la perquè pronunciés el
dels propers Consells, puix
teatrals sense donar-se cap descans.
una família honorable per a subs- de t er que no prosperi el propòsit que a tal efecte l'hem lliurat al Go- vern, en definiUva, varia poc de discurs de comiat en acabar el curs.
es féu coneguda de tots els empr •
tituir a una altra. La Rep~blica ha revisionista, i tenim també l'obliga- vern fa uns 15 dies poc m~s o menys, l'acordat abans per la Comissió Aleshores la. mare Ja 11 tolerava que
saris 1 durant alguns anys trebaJÍÀ
amb les seves amigues anés de quan
d 'esser quelcom més. Ha d'ésser la ció de realitzar un programa defen- però noticies d 'això no en tinc cap, Mixta de Traspassos?
nmb tots ells. J a se l'esmentava en
-Sl, ja li he dit que fonamental- ¡ en quan al cinema.
transformació des de l'arr el al re- sat des de l'oposició 1 promulgat des ja que no és de la nostra missió.
els periòdics; el publlc es referia
ella. Aviat la contractaren per a Chi&
mat de la vida d 'Espanya". Alesho- del Poder.
l'Escola es representaven dtverRespecte a la valoració d'obres .l)ú- ment. jo crec que no hi ha cap dife- sesA comedtes
o drames durant el curs·
cago. Alll conegué a l'actor anil~
Diu que ell contragué davant del bliques, torno a dir-vos que no liS r è nc1_a. Es ¡¡x>t afirmar que 1es modi- ' tots els alumnes
res yo començava a advertir que els
1 les alumnes pOdien ·
LesUe
Howard, que actualment és
enemics de la República i d el pro- poble el comprom!s de demanar l'am- puc comunicar absolutament res. No ficac10ns s assenyalen, però encara participar en tan Instructiu passo.- !
dels
art1stes predilectes ctel cloem~
grés d'Espan ya començaven a infil- civll d'Espanya els que avui son a la sé el criteri del Govern, ni quina que per a Catalunya pugui tenir m- I temps, però Claudette era excesslval)esprés d'una temporada bastant per
trar-se en els r engles repu bllcans presó condemnats com a participants serà Ja seva decisió, I Ignoro encara terès qualsevol per petita que sigui, ment ti~lda per naturalesa. 1 s'allullongada a Chicago retomà a Nov~
en el nostre dictamen no sóu sensi- 1 nyo.va d aquelles activitats inneccs- ,
York. Es captà l'admiració del molt
si existeix un cr iteri format.
per tal de donar a la Repú blica. el en els successos d 'octubre.
bles
tals
modificacions
conegut
empresari Al Woods, la Qual
'
sàrtes.
Una
de
les
seves
amigues
era
En el dictamen d'Obres públiques
Parla de la unió dels republicans,
mateix contingut que h avia estat
·
molt
aficionada
al
teatre
1 en moltes
cosa
donà major impuls a la seva nat.
causa de la perdició de la monarquia. i diu que per a ella no hi ha més
xent carrera. La prematura mort del
ocnsions represent à papers de poca •
Els meus advertiments foren des- que un carni: el de la inteHigencia i
Importància. En anar a. un dels as- 1
seu pare cobri amb un vel la eeva
olts, i aqui teniu tot el secret de l'ac- l 'acord de tots els partits per a dosaigs 11 pregà a. Claudette que l'o.- .
fellcitat durant algun temps, Ja Qua
I
companyés, I aquesta que no &a bla i
aquest anhelava veure el dta. que ella
te que valg realitzar en separar-me nar una. sensació d a.uwntat moral i
negar-se a complaure. arribà per prttriomfés decisivament, amb ho féu
del senyor Lerroux, encara que els tenir dret a reclamar en el seu dia
mera
vegada
al. saló de teatre. L'entemps després en representar l'obra
meus a dversaris vulguin atribuir-Jo dels elements obrers que no són recarregada, una senyora molt ama«Un beso en el taxi».
a. ànsies de Poder, la qual cosa és publicans ni tenen cap flliació, una
ble, s'alegrà de la seva presència. all!. 1
No es ta preclS esmentar les IllOI·
.
"
•
I, sense cap pretensió. li digué que
absurda, perquè quan em vaig sepa- obra efit!lç i fecunda en la consoliMadrid, 8. _ La Premsa d 'aquesta d e 1a car1catura
tiss1mes representacions que consou.
diu:
El
publico,
llegis
un paràgraf llarg que la pro- 1
rar del partit radical aquest era al dació de la. República.
I
daren
la seva fama d 'excellent ~
nit comenta l'acte d e Mestalla.
a la lzquierda."
tagonlsta havia de recitar. Tant pla- ·
ta, ja que !oren moltes i de to~
Poder.
Diu que ell contra davant del po«La Nacióll» diu que el sr. Lerroux,
La resta dels periòdics es limiten gué la mestressa la forma amb QUè
menes. La darrera obra. que represenEs refereix a l'acte de Salamanca, ble el compromis de demanar l'~- republicà. autèntic, ha assegurat que a publicar la ressenya de l'acte de declamà la. Jove. que no la deixà sori tà a Broadway abans de murar-se per
•tir sense prometre Que tornaria el
1 critica durament al senyor Lerroux nlstla p ~rquè amb ella es normallt- en el fonamental de les essències re- M es t a 11a sense fer comen..,.:rts.
complet al cmcma tou cver Nàpoies
Entre
dia
següent
llesta
per
assaJar
el
pa1
per haver jurat que no abandonaria zarà la vida del pals, i els que usde- I publicanes no ha hagut de transigir els que no fan comentar15, figura . per que ella u assignaria. I com que 1
Y morin. Durant aquell temps diverses editores de peHícules anaven a 1a
els elements d"' Acción Popular'' fruiten ara el Poder no poden negar- . el més mirum en unir-se amb la Ceda. l'òrgan de la Ceda, "Ya",
les coses bones després de provades
recerca de 1'artista. per tal de pr&passés el que passés, traint a.lxi els la als homes d'octubre, perquè ells j Nosaltres -diu- no hem d 'oblidar
són més cobejades, la Joveneta 11'em- 1
¡ ;;entar-la a. Ja pantalla. La. novetat
plenà d '!Huslons 1 s'uni a un grup
postulats de tota la seva vida. El portaren com a bandera electoral que entre aquestes essències republi.
del nou art l'animà a fer el debu~
d'aficionats que, poc desprès, reprej canes està el laicisme. Si el Sr. Lerpacte de Salamanca no té altra fi- l'amnistia per als del 10 d'agost.
, en la peH1cUla «El amor de MiJ¡u,
LLUIS CAPDEVILA
sentaren una obra en la. qual ella 1
No tem el cop d'Estat que amb roux no ha hagut de sacrificar el lB.l• 1 encara que féu el seu paper amb
nalitat que la d'afermar-se al gaudi
il!terpretà el princlpa.J paper feme- I
reiteracló anuncien que el desitgen , cisme, la «Ceda» ha hagut de sareconeguda brillantor, Claudette no
del P oder.
1
m. La seva actuació fou un esclatant
¡ s 'entusiasmà 1 continua presantantels que apartant-se de les obligacions ! crificar Ja religió, i no era precisaéxlt,
a
conseq
üéncla.
del
qual
el
ca:JC a les taules. Posteriorment. a l'adEstem en vigílies de clausura. de de servir el pals contemplen des del ment amb aquest programa amb el
parró de la jove començava a delirar
veniment del film sonor, se 11 oterl
les Corts. La majoria parlamentària marge la. marxa d els negocis públics. que guanyaren les eleccions de noquan els pares, Que ho advertiren, li
el paper de protagonista de Ja Pillli·
es disgrega, mentre que les oposi- un cop d 'Estat és cosa greu, perquè vembre. La República està regida per
digueren que era molt bo tenir 1Hucula
«Un nombre de suerte», la qual
s1ons sempre 1 quan un no es deixés Per a les estones de lleure, Claudette s'anava
clons republicanes romanen fermes i si es triomfa tot va bé· però sl no una dreta i una esquerra. La dreta
a tllmar a Nova York. L'ac;
NOVEL-LA
an·ossegar per elles, 1 sense més ex- s'ha fet lnstallar un billar. ni qual ceptà 1 quedà
tenaces als seus llocs perquè no pros- l'horitzó s'entenebreix d:una manera és la que , governa. L'esquerra és la
encantada aquesta vepllcaclons la matricUlaren a una Esjoc
és
molt
aficionada
gada;
el
Seté Art encengué ara e11
per! l'obra de dissolució de la Re- tràgica. N'hi haurà prou amb què el que ha de formar-se. Segons el se5 pessetes
ella noves llluslons. Bs de notar que
pública.
poble se senti advertit del propòsit nyor Royo Villanova, no hi ha ~sen aquesta pe!Ucula Interpretà per
El Govern deixarà les sessions in- perquè el fet no es produeixi.
q':lerres possibles sense. ~ ~r. Azana.
la tasca que aquest cregui necessà- primera vegada el distingit actor Ed·
terrompudes perquè quan es reprenEs refereix a unes paraules pro- , ~· doncs, . la conseqüenc1a. és que
..,
ward G. Robinson, el qual des d'alesuR, tal volta es pugui assolir una hores tlns a ta data ha rccoJilt molts
guin en octubre es pugui plantejar nunclades per un significat feixista · s ha de fa<:illtar, des del ~oder al
diStribució mOderada per quintar mè- aplaudiments en pelllcules que ban
·t
'
1 senyor Azana el cami de l'exit. No
1
bl
d
1
f
t
e pro ema. e a re orma cons 1 u- que digué que en els suec~ P?li- caben, doncs, tantes presses i tantes
t:f!C d.e bl¡¡c. que,. naturalment, faci- mer~cuc l'aprovació mundial.
clonal. Diu que no creu en l'auto- tics la darrera paraula la. dlU 1 es- 1 actes acusatòries si han de governar
lltarà . la _tasca per a fer les dites
Després d'aquesta època, l'any 1929
<QUARTA EDICI O)
dissolució de la Cambra, 1 afegeix carnot de soldats. ~ll creu que la dar- 1 per tom els senyors Azaña i Gil Rola hlstòr!d. de Claudette Colbert es
REUNIO DE LA COMISSIO adjud1cacwns.
que la reforma que es pretén de la rera paraula la. diu sempre el poble. bles.
Sobre
les
enUtats
que
acudiran
al
una successió de triomfs cmeC<dt<r
DE PRESSUPOSTOS
2 pessetes
Constitució és temerària i inoportu- Més d'un escamot ajudà. la tirania
concurs, el senyor Velayos digué que • gràfics, cada nou trlom! supera e.s
Madrid, 8. - Per a aquesta tar- segurament seran de caràcter agrari
na en aquests instants. Si es produis, de Porfirio Díaz a Mèxic; però l'afer
que
el precediren. Amb Walter Hus«Heraldo de .Madrid», després de
Ll~u aquests dos llibres
da., a darrera hora, estava convoca- . 1
. .
ton, tamos actor, rea.l.ltzà a Nova York
s'Incitaria tots els espanyols a una. no es resolgué a favor de Porfirio.
r~produtr els pnncipals paragrafs del
1 a gu1;1es econom1ques. Jo considero Ja verslo anglesa de Jo. peH1cU1a cDoda.
la
Comissió
de
pressupostos
per
guerra ciVil. La Constitució té els
Fou el poble qui obligà. al tirà a 1 discars del senyor Lerroux, pregunta
que als qui pot interessar fia Mentlras» 1 amb Maur1ce Che~a
a examinar les esmenes presenta- -afeglseús errors, les seves llacunes, les se- romandre a l'exili per tal de salvar el quan creurà el senyor Lerroux arribat
el concurs són els fabricants de fa- lle1· cE.! uran Charco». Fllmà altres
des
al
projeote
de
llei
de
Restricves deficiències; però encara aixi és seu cap.
rina,
els quals estan en millors con- d1verses pelllcules mès a Nova York
el moment d'assenyalar al cap de l'EsCondilis a Itàlia
cions.
dicions que ningú per a fer la reti- 1 els èxits continus la. condurren als
el compromís polltlc de tots els parFa un paràgraf sobre la tirania ~t la necessitat que les esq~errcs par.
estudis ae .liollywooa, on, amb _¡;·reSols assistiren a la reunió el pretits que portaren i implantaren la cedista 1 es refereix també als sol- ~lcipm en les responsabilitats del
d
d 1 bla ts, Ja
que, assegurant- clrlc Marc Interpretà en la pelllcula
sident de la Comissió, senyor Cal- ra a e s
República. I ara vol fér-se la refor- dats que servien el rel d'Espanya, oder.
FARA UNA EXPLORACIO REFE· deron, els representants de «Reno- los el preu _en el mercat de venda per «La tncorreglblc», com a comença.ma des del principi fins a la fi, ex- contra els quals n'hi hagué prou
«La Epoca» diu que Mestalla sem- RENT LA RESTAUR ACIO MONAR· vación Espailola» i tradlicionalista al blat ret1rat a 62 pessetes el quilo, ment. A aquesta seguuen moltes ali ,retirant els blats que ofereixin tres, entre les quals són dignes d'estraient-li tota la substància republi- amb què el poble, papereta en nià, bla _la Meca de les murmuracions.
i el de «Unión Republicana», senyo; dubte de conservació, segons dicta- ment .tes seguents: «{.Qulén ea
QUICA A GR ECIA ?
cana i liberal que té.
assenyalés el camí a aquells preto- Azana d1gue alli unes quantes coses
Pérez Diaz. Com que no hi havia men dels enginyers agronòmics per qulén?», «El tenlente seductor», amb
Examina a grans trets el programa rians i a aquella monarquia.
contra Don Alexandre i els seus corRoma, s. _ Aquest mati a les nombre suficient, i no hi eren els
. •
Mamice Chevaller 1 Mlrlam Hopklns,
reformador del Govern i l'ataca. vioAcaba dient que vol veure el pals religionaris i amics. Gil Robles i Lu- vuit ha arribat a Roma el vice-pre- membres de la majoria, 1 tampoc a ltres procedents de la collita ac- direcció d'Emst Lubltsch; «El pre.
lentament. Diu que sols vólen rea- en tranquil-la convivència 1 en pau ela s'entretingueren a dir coses de sident de Grècia ¡ ministre de la els autors de vots particulars, el se- tual, tenen a llurs mans totes les sldcnte ramru.ma» «Reina el amon,
De totes maneres, el Go- «La confldente», cMala a. pesar sulitzar-lo amb el pretext que les auto- absoluta.
les dretes extremes, com ells anome- Guerra, general Condills, acampa- n yor Calderon acordà suspendre la facilitats.
vem posara en pràctica tots els mit- yo», etc. La qual coaa prova que
nomies regionals puguin constituir
No impediu -acaba dient- que nen els mona rquies. Blasco, Sa.mper i n yat d'alguns alts caps helens.
reunió per a celebrar-la demà.
jans 1 procediments provisionals que <Jlaudette <.;ulbert ga1rebé no ha desel punt de disgregació de la pàtria, la voluntat del poble es manifesti L~rroux també s'han entretingut a
La visita s'efectuà. com a partiInterrogat el senyor Ce.lderon di- té a la seva disposició per a soluc1o- can3at des que començà la. seva car·
oblldant el Govern que amb ocasió perquè el poble, com a
immensa d:Jr coses del senyor Azaña.. A con- cular, i s'addueix que Condills ha gué que demà. mateix podrien exa- nar aquest problema. I si a desgrat
rera al cinema.
dels successos d 'octubre el va esta- allau, pugui enfonsar-ho tot si no tï?uació recull alguns paràgrafs del vingut a Roma per tal de prendre minar els vots particulars 1 lliurar- dels mitjans que s'estan aplicant en
El gran director cecll B. De Mllte
t
Ja deolgnà perque en Ja pell1cUla. cEl
blir a. Catalunya, per a oprobi 1 ver- se li marca un carni pel qual pugui ~~~~ ~~1 ~· J:r~oux referent a l'e- part a l'Assemblea nacional de vo- los de seguida al saló de 5eSSlons. l '!lCt ua l"t
1 a , no tenen el x:esultat de- signo de la crm.;» tes el paper d'emgonya de la unitat del país.
discórrer.
e s.
luntaris de la guerra. Amb tot i Afegí que el total de vots particu- Sltjat, haurem
de c~nven1r que fins peratrtu Pop...a , Ja hlstònca dona d'esAHudeix a altres articles, entre
L'acte transcorregué amb el major
" Informaciones" diu que el senyor això, l'esperaren a l'estació el com- lars presentats es de cinquanta-un que no es reglament¡ de manera de- perit tan cruel com estranya era la
ells el 4:4, relatiu a. la propietat, 1 ordre i l'orador fou aplaudit.
Lerroux ha volgut treballar per a te Senne, d el ministeri de NegoClS i d 'ells en pertanyen divuit als se- ftnitiva. la distribució del blat, caldrà. seva bellesa. En aquesta interpreta·
la convivència. pacifica, per a una Estrangers, i el comte Trezzani, del nyors Villanueva i Pasqual Corde- seguir lluitant per a imporsar a tots c•o Ctaud.,tte <.;olbert assoli Ja mAX1·
- - - - - - - - - - - - -nov
la
ministeri de la Guerra.
alçària. Algun temps després C&ro, vuit al senyor Barc1a. 1 els altres directament o, indirecta• el complí~ ma
a era en
qual la politica no
Aquesta tarda a les cinc, al capi- als
ell B. de M1l!e tornà a dlstlnglf·lS;
senyors Ara, Badia i Vidal 1 men t d e 1a I f'l.
1
J'escoll1 per ul paper de Cleopatra, la
A SEVILLA
es li_mltl sols a. rancors enveges. En tolí, tingué lloc la recepció dels veGuardiola. Els vots particulars dels
el dlSC~s de Mestalla el senyor Lerreina. eglpcla. que lnflul desastrosa·
roux tmgué frases d'agraïment per terans de la guerra, i a les sis Con- representants de Lliga Catalana es
ment en lo. marxa futura del gran
ls
h
dill:; fou rebut pel sots-secretari de refereixen al seu desig de salvapoble romà, en Ja peHicUla d'Igual
a que an coHaborat amb ell en el Negocis Estrangers, senyor Suvich.
nom. Durant ¡·any 1!134. en una. pelguardar els interessos de la Caixa
magne gest de portar a Espanya la
.
,
·
licula anomenada cSucedió una nopau, i tingué frases d'invitació per a - Aqu~sta rut s ha anunc1a~ que autònoma relativa. al cotó.
li
che», Claudette aparegue amb
CJark
aquells que encara no viuen lliures <J<?n~hs serà. r ebut en aud1ènc1a pel
Gable, I per la seva exceHéncia ar·
..'ACTITUD DEL DIPUTAT
del despit, a fi que puguin acceptar- re 1 celebrarà un_a entrevista amb
t1st1ca rebe de la Motion Pictuxe Aca·
RADICAL S ENYOR VI LLA·
se 1 amb l'objecte de fa litar 1
demy ot Arts and Sclences, la meda·
el senyor Mussollm, i se sap que en
mi ~~
CI
- os ambdues es tractarà. sobre el Pacte
NUEVA
lla. d'or correapouent a dit any. Tam·
bé tèu la gran pclhcula «lmltaclòn
ca
.uanc; ~rò creiem que una de la Mediterrània i prop de la resMadrid, 8. - A darrera hora de
La policia ha aconseguit identlfi- de vida». l•ecentment ha estat molt
vegada més l actitud generosa del tauració de la monarquia a Grècia.
la
tarda
el
diputat
radical
senyor
Sevilla, 8. - Al local del partit t el mateix s'inicia a Mèxic. La di- senyor Lerroux només provocarà
car
la
nma
que
resultà
morta
a
les
aplaudida
en «Ltrto dorado» 1 cMWlEs reco da
e dill f
d '" Unión Republicana", i assistint-hi vi::.1ó d e les esquerres ha fet possible burles i menyspreus. No vaciHem, dels repub~ican~u~és oFerve~ts of s~~ Villanueva e.cudi a. la Cambra. Els proximitats de la Presó, fa uns dies. dos 1ndlvldua¡es».
97 delegats de Comitès, s'ha celebrat la invasió de les dretes. La nostra l!o
li preguntaren si es pro- Es deia Carme Ramos Gómez, natuClaudette Colbert sosté que tot ar·
obstant de proclamar novament prengué recentment els seus vells se periodistes
l'Assemblea. del partit.
posava mantenir els vots partJ.cu- r al de Lugo, de 18 anys d'edat, i ha- tlsta. ha de voler ésser sempre on·
unió no agrada als nostres enemics, 1 oportunitat
de
les
seves
pa~
aules
1
guidors
quan
es
d
eclarà
decidit
parlars que tenia. presentats al proj ec~ v1a vingut del seu poble per tal de ginal, això ès, mostrar-se amb dlstJD·
Ha presidit el senyor Martínez Ba- però n'hi haurà prou perquè ells ens
ttus propis, Ja que sl a això h1 aco:n·
rrio, el qual acabades les tasques de vulguin robar la República perquè els de..dedlcar-.~ el nostre ap~audm~ent." tldari de la restauració monàrquica te de llei de Restriccions, car s'ho.- servir, fa cosa d'un any i mig.
La Voz aHudeix a 1 acte unica- per considerar que Ja Republica ha- via dit que els r etirava. El senyor
Es comprovà. el seu nom als ar· panya el bou gust, l'electe en el pU·
l'Assemblea, ha pronunciat un dis- republicans i els socialistes fem el
bUc
és al tamen t S3tisfactor1. FI.OS I
curs. La primera part ha estat de- front comú. No vull una República ~ent en una caricatura que titula via fracas.sat precisament en allò que Villanueva. contest~ que els mante- xius de la Prefectura, degut a estar tot en
lo. seva manera de vestir obLa faena de ayer tarde". Apareix amb més interès esperava d 'ella.
d" d
1
liti
1 al 1·
·
monarquitzada. Jo sóc republicà. i
nia. i que no era cert el que es deia fitxada per haver-se apoderat d'unes servo. aquesta tendència. Els seus ve.:.e;~~ a. a a po ca. oc
proVln- amb aquesta autoritat v~g poder dir el senyor Lerroux amb la muleta
Es creu saber que Itàlia no s'o- sobre Ja retirada d'aquells.
arrecades de la casa on prestava els tlts mai no són iguals als que porten
-Es que s'afirma - insistiren els seus serveis, motiu pel qual estigué les altres artl:.tes; sense esser extra·
P arlant després de la politica ge- • a lli.. més alta pe!sona.J+tat ,q ue em desplaçada a la dreta l al fons d e posarà. en principi a la tomada del
periodistes - que el senyor Lerroux a la presó fa poc temps. Es donà. a vaguntb, destaquen pel seu to ele·
neral, ha dit que el partit no podia considerava. c1utadà. leg1tun ~una de- la muleta hi ha una Ceda. AI peu rei Jordi.
us
ordenarà que els retireu.
la mala Vida i freqüenti diversos gant 1 senzill. El seu color predllec·
tenir respecte als qui volien fer de mocràc~a pura! però ma1 duna dete es el blanc.
la politica, grangeria, i han portat moc~c1a prost1tu1da. No e~ do~are~
-Doncs, fins ara, no m'ha dit res llocs. Tingue nombrosos promesos
Aquesta smgular dona es dlstingeU
a. la vida politlca. sistemes 1 maneres la replica en aquella ocasió: Vlngue
-contestà el senyor Villanueva.
que l'explotaren.
Igualment en assumptes socials; te
mést¡¡.rd.
Un
diputat
que
es
trobava
al
grup
S'ha
vingut en coneLxement que ¡•nab111tat de pensar amb extra.Ordl·
desconeguts. Ha condemilat als que,
Contra. una República com les
format pel senyor Villanueva 1 els sostenia r~lacions. amb elements ex- nàrla rapidesa Tot assumpte humà
d iu, envileixen e~ ressorts del co- d'Austria o Portugal, contra la ReSENYOR AOMINISTRAOOit DE
periodistes li digué que el senyor tremistes 1 que Vlsque amb un indl- 11 lntere:;sa; les arts, la política, ls
m andament, i si es prec~, els perse- pública teocràtica, haurem d 'emprar
Lerroux estava obligat a prestar vidu que té antecedents com a atra- literatura, la conducta socla.J, les meguirem. Les esquerres venen supor - la mateixa empenta que contra la
ajut al senyor Chapapriete. en aquest cador.
. .
.
des. els costums, etc.
tant tranquil-les la persecució.
monarquia dels Borbons i la dictaassumpte, puix que en encarregar- 1 Aquest ind1v1du es actuallnent als
En companyia de la seva mare viU
Els governants actuals -ha afe- dura de Primo de Rlvera.
calabossos
de
Prefect
ò
h
en
caseta que està situada tD
se de la cartera d 'J:IIsenda, el se- I
ura, per
a un una.
pmto•·csc turó des d'on do!IIl·
git - organitzen actes espectaculars,
Volem una República que sàpiga
nyor Chapapr1eta h féu present negat rodonament que la conegui.. La n:1 una. ¡r.1n extensió de terra
semblants a. aquells altres que pagava respectar la Con 5tttució i en la qual
· qumes ereu les s~ves mtencions, 1 seva negativa és la que l:J. indult a 1 al¡ua en Lotes direccions; diversitat
la dictadura. Ha arrib~t l'?ora d 'una no es donin vergonya els seus lnlara no estane. bé que els propis per¡sar que sàp1ga tot quant fa re- de uo.rs a1e¡;rcn el .jardt 1 una varie·
eonsult.a general al palS. Sl el Govern nistres de pronunciar la paraula
membres de la mmoria. radical di- ferència a aquest crim.
tat d'arbres truiters embelleixen IS
vol convocar eleccions municipals, Republlca.
flcultessm Ja seva tasca.
També s'ha sabut que havia estat stva propietat. Alll llegeix els
que Siguin les altres, perquè hi ha
Nosaltres volem imprimir a Ja Re-Doncs jo no en sé res d'això_ o frequentava una taverna del car- poetes 1 dedica moltes estones a ~
1
vacants de diputats a totes les pro- publica el sentit d'austeritat i moray 1_ rer de Palau els amos de la qual fo- musica. No obstant. sembla que amJa
Serv1u-vos anotar la meva subses limi'"
""' a contestar el senvor
~
d ·· '
aquest petit cel no en té prou.
Vincles. Que les convoqui i sortirem litat; una República que com la gent
uanueva.
ren con Ul~ a la Prefectura.
que ha aprovat els plànols per a. una
crlpclo
a
L
A
H
U
M
A
N
I
T
A
T
d e dub tes. Nosaltres sols demana- modesta i honrada, sàpiga caminar
1
En ésser mterrogats. negaren que sumpLuosa casa que aviat es consr em que es realitzin amb les garan- amb el front tan alt que no el faCl
LA QUEST IO DEL BLAT
la coneguessin, per més que se'ls trulrà en un dels llocs més artstocrà·
ties degudes.
baixar ni la resplendor dels cels.
mostrà la fotografia, i en veure que tics de Hollywood.
El Govern, que tem l'escissió d'~
Fou molt ovacionat.
'fes tacJOns
·
de1 mi- se'ls
tancava als calabossos. aleshoTot ets esports 11 agraden, però el
U
quest Parlament, es prepara unes vanes
mam
res la dona manifestà que. efectiva- goll és el seu predilecte.
Hom .. ......................................... " .... ............. ..................... ............. .
cances per a ordenar una tasca ie- El
nistre d'AgrJ· cultur
ment, la morta havia estat uns d1es
Es ài:ll 1 bruna. amb un rostre
Madrid empata
Les
glslatJVa en octubre i plantejar la
i
a casa se11a, però que de momen no ple de trescor: els seus ullS SÓil tosreforma constitucional. Si s'arnba a
Madrid,
8.
Interrogat
el
mmisl'havien
reconegut
en
la
fotografia
cos
1 v1us. ombrejats per ¡rrans ~
•
~
ptar
del
d
t
.....
....................................................
...... ... ...... .. .
Palmes
tre d 'Agricultura sobre el concurs que li havien ensenyat.
tanyes. Té UI,l metre 1 seiltallta
alXò es collocarà. a EspanJ'a en una
Madrid, 8. - El partit jugat ahir,
per a l'adjudicació de blat, anunciat
La mestre.ssa. de l'esmentat bar cenumetre,. d estatura.
s1tuac1o de violència.. La Constituc1ò
o om 10111
s'ha de reformar quan el país estigUi a. 110. tarda, entre el Deport1u Tenenlb
a la Gaseta de diumenge, digué que afegi que l'havia tret de casa perquè
Porta sts anys nmb la Pa.ramoWlt.
en calma. J o defensare -afegí- la i el Madrid, acabà amb empat a
no dubtava que hi hauria licitadors féu manifestacions de voler-se suïri- En aJgw.1es occstons, na estat a~;o;
zero
gols.
Èl
joc
fou
med1ocre.
Constitució actual integra, però si
per a ~·adjudicació del concurs per dar i que una vegada li va prendre ntzada. per a prestar els seus sen •
...__..
_..
surten t riomfants les esquerres i els
provmc1a, però <,.ue no tenia Igual de les mans un ilascó d'àcid corrosiu. a. altres editores.
grups que les ajudaren, jo no podré
seguretat respecte a què els concurnespres freqüentà altres bars dels
En vtat¡e de recreu :mà a No~
evitar que vulguin donar a la Conssos fossin adjudicats. Tant les ent1- voltants dels carrers de Tarragona i York !a unes :.etmanes; l't:st.sclo ~
Detenció de suposats sabotitució un to més avançat.
tats
agncoles
com
les
econòmiques,
Salou,
si
bé
de
moment
sïgnora on tren e::>tava plena dc repòrters deSSl>U:ii&O&tura O se¡ell del SUbeCl'lptorl
que acude1xm al C(.ncurs han de t.e- ' dormia
rlòd1cs I de molts admiradors. A e's
Advoca per Ja uruo dels republicans
tejadors
mr present els mo
t'
tl al» prmclpals teatres. visita
i per l'amrustia.. La unió deis partits
..
men s que estem
Les recerques son per saber amb ctneme.;, 1 pnssà delicioses bores 3 '·~
Agents de la. Br1gada de perserepublicans està p ropera 1 haurà de cuciò de ~oabotejadors, procediren a
Vl\ mt respecte a aquest problema 1 I quma mena de gent es relacionava prtnc1palc comerços. en els quals cou:
:.ubSlStir molt de t~mps. L'expenenc1a la det.encio d'Eusebi Jarque Valero.
han de pensar que no poden fer uns aquests darrers temps 1 hom sosp1ta prà. entre altres moites coses. ~
grans negoclS. En aquest cas es evl- 1 que més que d'un crim vul:mr es dot:tcua de capells de darrera m •e
fara que no hi h ag¡ noves d.n>tstons. al qual ll fou ocupada. una. pistola
den~
que, reservant-me les facultats tracta de quelcom relacionat amb J~ de .etorn a llo:.ywood s·entreaL'e5Cl.Sló de les forces d'esquerra. a sense el corresponent perm!s; Leanque s'Indiquen en el cOI~curs, ~o po- una qüestió social, ja que les darre- d~cny.,nt un vestit per a cada
I tàlia portà com a consequència. et dre Bema! It.urbe. comuniSta llitriomf de Mussolini i la democraCla bertan considerat com a perillós, 1
dna portar-se a cap 1 adjudltaCió ; res detencions que s'efectuaren d'e- P ·
an
est.a alli aixafada fa tretze anys. 1gua1 Pere Aliaga. Garcia, flxat com a
però Sl, pel contrari, aquestes enti- lements perillosos ho foren precisaColbert és el nom que emprà QU1 ~
pMSa. a Alemanyll-, Austna 1 Portugal, anarq~ta. d 'acc1o._ ..
tats creuen que eaJ imposar-:.e un ve-j ment pels esmentats carrer·
lla per primera vegada. es presentà a~... rltable sacrinc1, 1 faciliten al Govern freqüentava
.
.s que e
taules, ja que el seu verttable e
·
nom es Chaucbem
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El projecte de llei de
restriccions
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Sota la presidència de Martínez barrio
s'ha celebrat l'Assemblea provincial de
«Unión Republicana»

HA ESTAT IDEliTiflCAOA LA
NOIA MORTA PROP DE LA
PRESO
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LA JORNADA ESPORTIVA DEL DIUMENGE
I

EL COMBAT DE BERLIN

A Les Certs

Després de demostrar una superioritat
ltècnica ben palesa, Schmeling tornà a
vèncer per punts Paulina Uzcudun

Barcelona, 11
Irun, 1
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Jean Taris, al qual els aficionats catala.Ds tindran ocasió de poder admlrar el proper dissabte, a la nit, a la
p lseina de Montjuïc, amb motiu del
IV França-Espanya. de natad6 I
water-polo

DE L'EXCURSIO DE L'ATLETIC
DE l\IADRID 1 ESPANYOL
-

En el seu primer partit, empataren · a dos gols amb la
selecció nacional argentina
Buenos Aires, 8 <urgent>. -

Berlin 7 - Aquesta tarda, ha tmgut eJ.ecte el matx de boxa entre l'espanyo! Paullno Ozcudun 1 l'alemany
Max Schemelmg, el qual ha estat
celebrat a l'Estadi del Correu, que
té una capacitat per a seixanta mil
persones. Al matx només h1 han as.
sistit. uns quaranta-cmc mil espectadors.
A la tnbuna ocupada per les aut~
r1tats hi havia el Comissari de l'Es·
tat per a la ciutat de Berlin, que
presidi el combat, el qual tenia a
l'esquerra el Comissat·! d'Estat per a
la propaganda i a la dreLa l'Ambai·
xador d':&.panya.
L'Estadi cs •.lva exornat amb moltes banderes espanyoles 1 aleman:res.
A les 5'45 entr aren els dos boxadors, que foren rebuts amb molts
aplaudiments.
Paulino ha pesat 92 quilos I Schmeling 87. El mal.x hav..a. estat concertat a doue represes.
Després de donar-se la ma els adversaris 1 de treure les fotografies de
ritual, començà Ja lluita.
Des del primer round les escaramusses 1 els atacs son bastant v1~
lents.
Schmeling ataca tmmediatament.
pero l'espanyol encalXa tots els cops,
com si no fossin res, la qual cosa
provoca una certa admiració en el
públic. Aquest prtmer round ha estat
mes aviat d'avantatge per a Schmellng.
El segon round presenta les mateixes característiques que el primer, 1
en el tercer, Paulino comença d'atacar amb energia.
Schmelmg, molt tranquil, demostra
estar en forma superba I es defensa
molt bé 1 activament.
A partir de la quarta represa I
fins a Ja. vuitena. el combat no té
cap interès.
La fesomia d'aquests rounds és,
en general, d'atacs de Schmeling,
efectuats amb una tècnica superior
als del seu adversari. Aquest, però
. no dóna cap mostra de fatiga, àdhuc en sortir dels cos a cos més apretats.
Paulina encaixa diversos directes

I

de dreta de I alemany, però en cap
moment no dona senyal d'estar ressentit.
Aquesta represa sembla conf1rmar
l'\ sl!penoritat tècnica de Sclunelmg,
però PauL .o seguetx resistint, 1 tot
1 que se'l SE:nt bleixar I te la cara
¡::!ena d~ sang, no de1xa ni un m~
ment de lluitar amb un gran esperit.
A la novena r epresa, Paulino intenta tmposar-se I aplica per dues
vegades directes d'esquerra a la barba de Schmeling, el qual els encaixa
estoicament.
Els at.acs d'Ozcudun, molt vigor osos, topen amb la guàrdia sempre
prevmguda de l'alemany, 1 entre t:ls
dos boxadors s'enta1..la un cos a cos,
que acaba amb avantatge per a
1 espanyol el qual ateny durament
Schmeling ni mentó.
A la. desena rt:prcsa, Paulino presenta t:na terida a l'ull esquerre. Malgrat ai.xò, no dóna senyals que la
seva resistència hagi minvat, ans al
contrari, segue1x atacant I imposant
al seu ad versar! el co:; a cos.
A l'onzè round, Schmeling ataca,
però topa amb la defensa exceHent
de l'espanyol. el qual esquiva molt
bé i respon als atacs de I alemany
amb uns cops d'esquerra molt forts.
A la dotzena repres~~o, Schmeling
ataca 1 aconsegueix atènyer el seu c~.d
versari a. la cara: els cops del campió alemany sovintegen, encara que
sembla que deixen Indiferent PauUno. el qual Intenta contra-atacar
fins a l'acabament del round.
L'àrbitre. tantost acabat el combat,
declara. Schmellng vencedor per
punts.
Els dos adversaris es donen la mà
cordialment, entre els aplaudiments
del públic.
En resum. el combat. el resultat
del qual ha estat rebut amb mdlferència pels espectadors, ha des!Husionat bastant els aficionats, els
quals. en llur majoria. esperaven mes
del campió alemany.
Uzcudun. en baixar del ring, fou
acomiadat pel públic amb grans aplaudiments.

Ahir,

a la tarda, es jugà el primer partit
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entre el combinat espanyol, format
per jugadors de l'AUètic de Madrid.
i Espanyol de Barcelona 1 la. selecció
nacional argentina.
El partit, que havia desvetllat extraordinari Interès, fou presenciat per
una multitud que passava de 40.000
espectadors.
El joc dels espanyols, en el seu
pruner temps, va causar im.mlllorable
impressió. ·per le. seva depurada tèc·
nlca i gran compenetració a totes
les seves línies.
Els jugadors argentins, per la seva
' part, desplegaren tota la seva habilltat per tal de contrarestar la millor
tècnica dels espanyols, encara que
des dels primers moments del partit s'observà una tendència a la superació a base d'un joc excessivament fort.
El partit, en conjunt. fou interessant. però el resultat d'empat a
dos gols, que registrà el marcador
al final. causà decepció als aficionats
argentins, que esperaven el triomf
del seu equip favorit.
El combinat espanyol, des de la iniciació del partit, jugà esplèndidament. Es distingiren Prat i Bosch,
les Intervencions dels quals foren
objecte de càlides ovacions. També
Solé féu un bon partit 1 fou un dels
mlllors homes de l'equip espanyol.
A més, EUcegul fou l'Impetuós davanter-centre, perillós pels seus trets a
gol i fou l'autor dels dos punts que
marcà el combinat espanyol.
L'alineació del combmat Atlètic de
Madrid-Espanyol, fou la següent: Pacheco, A!ejandro, Corral, Edelmlro,
Solé, Espada, Prat. Ma.rin. Ellcegui,
Chaco i Bosch.
En finalttzar l'encontre, els jugadors espanyols foren objecte d'una
gran ovació. I la seva segona actuació és esperada amb extraordinari
interès.
DESPR ES DEL TERCER MATX
UZCUOUN·SCHMELIHG

La Volta Ciclista a França'
la guanyà Aerts

Equ1ps:
Barce:ona: Nogués, Rafa, Aran a.
Sa.as. Franco, Bardina, Vanto:ra
Morer&. Es..'"Olà, Fernàndez 1 Mun.
lloc.
Irun : Emery, Lerchund1, Mancts1dor , Unazasora, Arana Qulroga,
Oyauguren, Aguirre, Zula.lca, Es·
tomba 1 Sànchez Arana.
Arbitre: Baonza.
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les nits a les deu
FESTIUS TARDA 1 NIT

El veritable esdevenlment pugiUstlc amateur que es prepara per a
aquesta setmana a la nostra ciutat.
Es tracta que la F. C. de Boxa, seguint en -el seu propòsit lloable de
presenta¡; l'equip campió de Catalupeninpropera
la en¡ua
nya. aque
ha de celebrar-se
sular
0 y competició
a valència, té en projecte l'organitza
c16 d 'una sèrie de reunl~?ns naci~nals J
1 la pnmera
1
a la.
se~manad elles
celebrarà aquesta
esinternacionals.
nostra capitaL
De moment solament podem a vançar que s'ha contractat l'equip MetroÏ>olitàn, de París. considerat com
el bandol que compta amb mes destacades figUres de la boxa amateur
francesa 1 el qual serà oposat a l'eentatiu de Catalunya Es
I
I. qu
. Id'un equip compost per exce
p repres
tracta
lents elements elS quals da rrerament
guanyaren el Trofeu c:L'auto». que
aquest popular rotatiu parisenc posa
en disputa anualment pels amateurs
Diumenge tlngu6 lloo al camp del Patrle, de Barcelona, un partit de de la veïna nació francesa.
edicions
en successives
Seguirem d'aquesta
Basquetbol entre els equips Laietà 1 el Barcelona per a 11 classlflcao1ó l ocupant-nos
reun1ó que per
del sotHampló. Resultà auanyador el Laietà per ~o a 11 aJUnta. A dalt, la categona dels seus actors pot justament qualificar-se d'esdeveniment
l'equip del Patrle, campió. A baiX, el Laietà, sots-campió
pugtllSttc amateur a casa nostra.
<Express- Foto.)
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tou l'únic espanyol que es distingí

.Metz, 7.- A dos quarts de deu del waecke !belga>. tots en el mateix
mau hora francesa, ha estat donada I temps que el vencedor de 1 t>ta~ .
hi sorttda als corredors per empren- Se., R. Maes <belga>. 7 h. 24 s., 7e..
dre la quarta etapa de la Volta. Bergamaschi <italià>: Be., Olgne~f
Metz-Bel!ort <220 qms.1, en la que amb el mateiX temps que Maes : lle.,
figura l'ascens al cèlebre Balon d 'Al· Onbendauer, en 7 h. 31 s.: 10, Les'han confirmat tel; pess1- pebie (!rancèsl, 7 h. 2 ~· 30 s. 6e·
DIUmenge a Les Corts, 1 com a sace. No
notic1es respecte a Canyardo, guelxen després Morell!, Rmoldt, Bar·
partit fmal de la temporada. e:~ im!Stes
aquest encara que en condicions tall, Oestrl, Obach, Camusso, F. Ezjugà un encontr e amistós entre flslques
dolemes, ha pres la sortida. querra, A. Magne Gioeeobe, tot& en
l'Irun i el Barcelona: per cert, que
acudit a presenciar la sort1da el mate1x temps.
tot 1 tractar-se d'un partit de clau- Ha
Le Grevez, 7 h. 4 m. 15. ; Viet.tn
nom bros públic, que ha ammat eis
sura de la temporada, no s.conse- cor
s. Maes. Pomarede, Bemani, Speiredors.
gui desvetllar cap mena d'mterè~.
.
En eis pnmers 73 qullòmetres, o cher.
TRUEBA
donada la valua de l'eqwp visitant, s1gU1
36, Demetria, 7 h. 6 m. 57 s., as. ,
lins arnoar a lo'lemmiye. els
del qual tan so:S en resta el nom. corredors han 1ormat un compacte Pnor. en el mateix temps, 41, Car· gut a la baixada, 1 ha arribat sol
A mes, la neta superiontat de grup, ja que ningu no ha volgut ata- dona, 43, Ba.chero, tambe, amb el al velòdrom de Ginebra. Els belgues
l'equip b;au-grana feu que l'encon· car
a rons tenmt al davant tants matetx tA:mps: 5!>, Cepeda, 7 h. 9 m. De Caluwe 1 Danneels són els que
tre es de3enrotlles apaclblement
Als 139 quuòmetres de 41 s., 63, Figueres, 7 h . 13 m. 14 s.: l'han perseguit mes eficaçment.
sense que eis forans poguessin, en c.¡ullomeLres.
.'internac10nal su1s Amoer, ha 70. Garcia, 7 h 15 m 49 s.; 71, Al- , La classt.f!cació ha quedat esta1
cursa
defensa
la
mqwetar
cap oca.s~ó,
escapat, per a emprendre en nullors varez, 7 h. 16 m. 26 s.• 76. Can:¡.ardo, blerta com segueix:
;Jarceloruna.
1. Maurlce Archambaud, francès,
conàic1ons ¡·ascens al Balon d'Aisa- 7 h. 27 m 28 s., 78, Vicenç Trueba,
Quant a la part defensiva, sols ce, tota vegada que ha demostrat ~- al mateix temps.
en 8 hores, 21 minuts I 22 segons.
!a lín1a mitjana de llrun res1stí 6er una gran gnmpador. El conedor
3. Edgard de Caluwe, belga, en
S'han classHicat vuitanta - quatre
un xtc, pero nague de sucumbir su1s ha aconsegUit arnbar al peu corredors
8 h. 22 m. 5 s.
tam be tma..ment d.ll. vant la mtllor del Balon 1 na començat pujant
s. Danneels, belga, en 8 h. 22 m.
tecmca de l'eqwp del Barcelona. ta molL be, però de mtca en mtca, el
CLASSIFICACIO GENE• ¡ 37 s.
qual cosa ve a demostrar-ho el re· belga Werwaeck.e ha pogut reduir la
4. Stoch, Individual, alemany, en
RAL DESPRES DE LA
sultat contundent que e.quest ob- distanCia. per haver pujat amb molta
8 h. 22 53".
QUARTA ETAPA
tlngue.
A contmuacló Rlmdl, Morell!, Ro1 . R Maes tBèlg1cal. 24 hores 24
d empema. 1 ha arnbat a passar-lo,
Durant el pnmer temps el Bar- Igual que altres corredors. El pas per minuts 57 segons.
mam Maes 1 Cloarec.
celona aconsegUI set go¡g per un la carena del Ballon d Alsace ha esDesprés un nombrós grup, en el
2. A Magne <Francial, 24 h. 30
els visitants; per aquell marcaren tat per aquest ordre: Pnmer Wer- m. 27 s.
qual figuren Bachero 1 Cardona.
Escolà. (6) i Morera, I per l'Irun waecke a 23 c.; Nevllle, Lovive 1 el
• • •
3. Spe1cher. 24 h. 33 m. 51 s.
Agutrre. Al segon temps el Barce- suís Amber. a I m., Leducq 1 DaMitja bora. despres de l'arribada a
4. De Caluwe <belga>. 24 h. 33 m.
lona aconsegul quatre gols més dels niels. El corredor espanyol Esquerra, 56 s
Ginebra, es dóna la sortida als corquaLs foren autors Escolà <31 I Fer· donant mostres de la seva gran clasS. Werwaecke <Bèlgica>. 24 h . 34 redors indiVIdualment, per tal de disnà.ndez.
putar, contra el rellotge, els 58 qui·
se com a grunpador, ba iniciat mag- m. 30 s.
Pel Barcelone. es distingiren Ra· mflcament la pujada amb el grup
6. Bernard <individual), frances), lòmetres que separen Ginebra d 'Era a la. defensa. la linia mitjana I a dE: Leducq. però en els darrers mo- 24 h. 34 m. 44 s .
vian.
la. davantera.. Escoli. i Fernàndez. ments ba perdut terreny. Amb tot,
No participen en aquesta segona
7. Oestrl <Italià>, 24 h . 34 m. 59 s.
Per l'Irun sobresortiren, per I& seva ha passat pel cim amb una diferims. Ber¡amascht <ídem), 24 b . 35 etapa d'avui els espanyols Canyardo,
major regUlaritat. la Unia mitjana ela d'1 m. 40 s. de Werwaecke; en m. 51 s.
Trueba i Ezquerra. els quals s'han
1 Ja de fensa, a la. primera part.
retirat de Ja cursa quan encara no
vintè lloc a passat Demetno, 1 mes 9. Lowie (belga>.
s'havien allunyat cinquanta qullòmetard, Prior. amb una diferencia de
CLASSIFICACIO GENE· tres de Beltort, pels volt& de Le
7 m. 15 s. Els altres espanyols han
RAL DELS ESPANYOLS Pozet.
passat retardadisslms I per aquest
El Torneig de Promoció
La sortida ha estat donada comenDESPRES DE LA QUAR•
Bacheru,
Cepeda,
Cardona,
ordre:
RESULTATS
çant pel darrer número senars de la
TA ETAPA
Figueres, Alvarez. Canyardo 1 V1cenç
Badalona, 2.-Sant Andreu, 1.
38. Salvador Cardona, 24 h. 36 m. classificació general, el s.;, 1 contiTrueba.. A remarcar, que aquest. conGirona. 2.-Sants, 1.
nuant pel darrer número parell, és a
slderat gran gnmpador ha estat el 142 s.
Calella. 2.-Horta, l.
dir, el 84, 82, 80, etc., fins a Magne,
42. Bachero, 24 h 59 m. 1 s.
darrer dels espanyols, per trobar-se
Terrassa. ;i.-Granollera, 1.
que té el número 2.
ea males condicions fisiques, ja que . 51. Prior. 25 h. 6 m. 39 s.
El primer ha sortit a les 2'05 1 el
55. Alvarez. 25 h. 26 m. 26 s.
CLASSIFICACIO ha volgut abandonar en diferents
darrer a. dos quarts de quatre.
s.
59
m.
31
h.
25
Trueba,
v.
61,
dissuadirde
molt
costant
ocasions,
10 7 2 1 21 8 16
OIrona.
La classificació d'aquesta segona
66 Demetria. 25 h. 36 m. 15 s.
10 8 o 3 31 16 16 lo d'aquest propòsit.
Badalona
etapa d'avui ha estat:
ï3. Ezquerra, 25 h. 37 m. 15 s.
A la batxada del Bailon d 'A!sace,
10 6 2 2 19 10 14
Granollers
Dl Paco, !tallà, en 1 hora. 37 m l·
70. Cepeda, 2;; h. 40 m. 30 s.
10 4 l 6 15 18 9 Werwaecke ·¡ Aerts figuren al cap, 1
Horta
nuts, 24 segons.
81'. Flgueras, 25 h . 55 m. 4 s.
10 4 o 6 19 18 8 a poca distància baixa un altre grup,
Terrassa
Magne, francès, 1 h. 37' 29".
82. Canyardo, 25 h. 51 m. 55 s.
10 3 1 6 15 19 7 presidit pel líder de la Volta R. Maes,
Sans
Archambaud, ídem, 1 h. 37' 31".
10 3 1 6 10 25 7 el qual ha conservat d 'aquesta maCalella
Maes, belga, 1 h. 38' 4".
Romaln
PER
CLASSIFICACIO
classificala
de
lloc
primer
el
nera
Sant Ahdreu 10 1 1 s 12 28 a cló general.
Bemard, turista routler, 1-39-33.
NACIONS
Bergamaschl, italià, 1-39-36.
1. BèÍgica, 73 h. 33 m. 30 s.
La classificació de l'etapa ha estat
Lourle, 1-39-50.
2. França, 73 h. 37 m. 40 s.
la següent:
BOXA
Le Grèves, 1-4Q-20.
3. Itàlia, 74 h. O m. 12 s.
ler., Aerts (belga>. 7 h . 14 s.: 2on.,
Pel!ssler, 1-41-37.
s.
12
m.
24
h.
74
Alemanya,
4.
Danneels: 3er.• Neuvllle (lnd. belga);
~:~~~~~w~e~~!~~~ Lapeble, 1·
La millor selecció francesa I Urt., Tblerbach (alemany); Sè., Wer- 5. Espanya, 75 h. 2 m. 22 s.

.
amateur contra I'.equrp cam·
PI·ó de eatalunya

l'homenatge als avia
•
1Avuidors
Carreres i Cera

GRAN s eu1\~ s Es DE LLEBRER s

K EN N EL C LUB
.
des de la Plaça de Cat a.1unya,
Servei de taxis coHect1u,
a 0'75 pessetes seient
EL MILLOR ESPECTACLE D'ESTIU

1

Acabava d'apuntar ell
PER AL CAMPIONAT D'E UROPA 1 dia quan els 84 corredors que resten
en peu a la Volta d'e~guany, ~·han
DEL PES MOSCA
disposat a començar I etapa d avui,
tat I b I particularment dura. Són 320 quUòEvian, 8. -

I

-

1

rl

I

quJ~ò~~~'er,

eano' dro m Gu.In rd o'

CURSES DE LLEBRERS

11

JEMI Q RA A

DE 8 ANy S

NEMYR''
(LA Rt NCE

\

ATLETISME

ElS CAMPIONATS D'ESPANYA
fEMENINS
El passat diumenge, a l'Estadi de
Montjulc. tingue lloc 1.. celebració
dels CampiOnats d 'Espanya femenins, i en eis quals, per a donar
~~~rtànct'a que
.. de Ja poca. ~~
comnte
tingueren, sols cal dir que una txr
na part de les proves s'hagueren
lde suspendre, degut a. la manca de
participants. Les proves que no pogueren celebrar-se toren les dels

proves, en les quals sortuen guan~~~~tes Mana ?ua.sch, en el llan~ ~~ llan a:~~~~l An!la Tu¡ues, en
retard d 'uns quants corredors.
A 180 qullòmetre.s de la sorttda, en- line.; ~underlich, ~~el ~:ltlad'~~;::
cara no havia. arribat el moment ae ria, 1 Emilla Trepat en els
80 ~ar300
lluitar dde de bo.fSemblava qu e tothom metres lllso.s, totes 'elles amb
es guar es 1es orces per a 1a segona QUes bastant discretes
La celebració d'aq~e ts Oam .
etapa d'avui. Cal dir, però, que des~
pres de quatre etapes seguides, •·ls nats d'Espanya d n s h
~~ouç;;,s~0~1 e~~e~o~p~it~~ r~o~!~ mancada d'inter~.s. ~o ~laz:ente pe~
es troben amb una cinquena etapa la manca de participants d'altres
de les condicions 1 durada de la I reg:to~, s!nó també pel nombre redUtt d t>ll~.
Belfort-Evian.
Interca.ades amb les proves feLa pujada de la Sabine, a 180 qui- merunes se'n celebraren unes altres
lòmetres de cursa, ha estat feta per de masculines, amb intent de rèA
35 corredors alhora. Al cap ht ana- cord· en els 2 000 metres 11 .
vaElelmt~e~~~s~:mq~eudhavia e~ ge·la, del Buc, bate el rècorJ~Esp~=
rona~ la Sabille, ha empres la pu- 11l de la distàncta, emprant cmc
jada al coll de la FaucUie. de .., ., mmuts 1 41 segons, : ouerau G,al"Cla
h
d
1 " 2• bate el rècord dEs
. panya e 1 ora
metr~ d'altitud, però q,ue no te, ac- de
marxa &tlè~ca, cobnnt la ótstualment, la unportàncta que hav1a
tmgut antigament, quan s 'escalava tàncla de 12.281 03 metres.
..- .•
Resultats tècmcs de la jorn~......,.
pel canto· contrart·.
80 metres lli.!os
En la pujada a !a Faucille s'han
.E. Trepat <Faeet), 11 a. 7-10; C.
repartit el comanament de l'escamot
<C. E. Prat-, 12 s. 5-10; AnI Magne
Archambaud
francesos
ela lluita
no ha tingut gaire lnteres' xeu (Faeet): O. Trepat, M- CarLa
A la batxada, camí del control d~ rion i P. Wunderllch lPrat).
Pes
Oere, que es troba. a una vintenia àe
Anna. Tu¡as (Badalona>, 9'33 m.;
quilòmetres de Ginebra s'ha desJet
Guasch
7'26(Buc), 7'41 m.·, c. Riba
(Faeet>
1escamot. Ha estat conseq'u·e·ncia d 'u- M.
m.
,
nes estirades molt brillants d 'ArJavelina
chambaud.
Anna Tugas (Badalona), 20'45 m.;
F·tnalment, aquest s'ha escapat.
12'42 m.
Han inteutat atrapar-lo sense acon- C. Riba <Faeetl,Disc
seguir-ho. Home ràpid, ha sabut conM. Guasch (Buc>, 22'21 m; A.
servar en el pla que condueiX a Oinebra, l'avantatge que havia obtm- Tugas <Badalona I, 22'07 m .: c. Rtba lFaeet>, 17'17 m., i Trepat, 16'-la
metres.
poc res d'unportant, si s'exceptua el

I

I

vui, a les nou del vespre, per a ce- el titol.
El púgil .d'Artera ha dipositat !a
lebrar 1'ex1t assolit pels brillants rea.litzadors del ra1d de velocitat a la quant1tat ae 1.000 francs que assenyala. el reglament de la I. B. IJ.
pemnsula.
j El sopar serà servit al restaurant a la. Federació Espanyola de Boxa.
Mame.
t
Be 11
Les dues elunmatòrles foren gua- Cloneta de l'Escullera, i seran vàlids 1 Es de creure :E!e l'or~arusme inr n 8. - Sense haver drar¡,corce- nyades, respectivament, per Chiron 1 els mat.e1xos t1quets que s ha.v1en es- temacional accep rà el . esatl.ament,
1rebgut encara 24 hores des e
e ració al Poststadium berlinenc del Dre ·fus, ambdós sobre Alta Rom.:o. tès antenorment 1 que hom expen a prmcipalment Sl hom té en compte
final dona el següent resultat. les oficines de Secretana dc l'Aero ~ue ortega ha vençut darrerament
tercer matx Uzcudun-Schmeling, ja
1 sos boxadors de gran categopass i d G""'
CI b d Catalu
1! Ro
s·anuncia que l'alemany lluitarà en
· e g e .....
nya,
e
meu, qu1 . u
1. Dreyfus, sobre A a
I naver1 en llur prop¡ terreny.
revenja
combat
curs d'una cobreix en una bora 157'760 qWl~ eta, 3:1, pral.
en el l'ex-campió
Baer,amb
mundial Max
magna reunió que tindrà. lloc a l'es- metres.
2· Louis Chiron, A. R omeo, 157'386 1
tàdlum ollmpic d'Amsterdam durant
t
sobre cotxe A. R.,
quinzena del proper sela primera
tembre. Aquest combat, com els dar- 156 076
quilometres.
'
rerament celebrats per Schmeling,
4 Lehoudx, sEobre Mlaserqa~~ tripu
·
serà organitzat pel promotor d 'HamEl corre or t.ance rn,
burg Walter Rothenburg, el qual ha
d la rat aquest mat1 que 1es nego- Java
(Darrera l'Hospital de Sant Pau>
l'es.
de 5 litres,tanta
Maseratt
nou
havta desvetllat
qual
trenaeldel
ec
Avu'¡, nit
elacions per a. muntar la revenja expectació, abandonà. nespres d'ha·
r llmlna
Baer-Schmellng havien acabat amb
-~
ver-se clal;Si.ficat segon en e
resUltat positiu.
per Chiron. EtanceRothenburg ha manifestat que la tòria guanyada la
tlnal, per cpanne»
designació d'Amsterdam com a lloc lin abandona a
PEr a efectuar el pròxim combat, ho àe neumàtiC.
ha decidit pel lloc estratègic que ocu- •• •1· Taz'r o Nuvolari el de Tori
EL CANODROM DE LA MAXlMA VISUALITAT
ciutat holandesa a. l'oest
dP&'Eudtta
ON ES GAUDEIX LA TEMPERATURA
Tori, s. - S'ha corregut la prova
ropa, 1 per les magn1fiques con0 11m
· r tàdi
dlclon
MES AGRADABLE DE .BARCELONA
- dita Gran Prem¡ Automobllistlc de
unt
s que reuneix es
Pic en el qual podran presenciar el Tort Es diSputaren tres ellmJ.natOnes
òrt
11m
:~~¿.òmodament uns BO.OOO flr desprcs la final.
Despres de les tres e inat es.
t (
c?mbat de revenja amb Max que r...ren guan:;ade:;, respecuva.menr..
1 r s organitza per tal que Schm7 per Tadim. Tross1 1 Nu"olarl, es cor- ¡
La pJSCma obeHa al puohc tots els d1es de vwt del mao a ~~
tng Pttgut cpmpletar la tasca que ve regue la linnl, sobre 30 ~oites al cJ<~.s.
tres àe ta maunacia
realitzant desborrar dels seu record SIC cucu1t. del Va!entino t120 qu1Jò~~ resultats adversos o nuls amb metres 1 1 dona el seguem resultat.:
Bae~~ ~~·~~~r ~~~!t~~:la! 1. T~10 Nuv1olari, Alta Romeo,, en 1 A les cmc. te dansant. A ta Dit apats a l'amenc&D&, ~
per l'orquestra a.mer1can&
Obtenir la xallenge per a enfrontar- 1 h. 3m. 51 a. 1 5. Promedi de 115 2J9
se, per &I titol a! nou campió mun- quilòmetres <nou record).
11
2. Bnvio, A Romeo, l h . 3' 58" 2/S
dial Ja.mes Br&dock.
3. Pmtacuda. Alfa Romeo, l h . 4'
El combat Baer-Scbmellng es veuEntrada general, 0'50
r& completat per un gran progra.- 34" 1 5.
Entrada al recin te 1 prefer~ncla, 1 pet~~ ta
4. Farina Maserati, 1 b. 5' 40".
ma, d'una importància sense pre~nts en el contmeut europeu I 5 Taduli' Alia Romeo ta una I
AuLoOu.so.:. Roca. se.rvet eip&Cl&! au
coruulJicaCio.
àe
MltJlil.b
'
er de tot el món. A part d llltres
del carrer de peJayo; Autobusos Lesseps-Horta; Tramvta. à' Ror·
lmponanta comoil:.s. en tindrà lloc ~ol~al.
·~ ·• Servei collectlu de tuia dea de lr. Plaça de ONah~ " Oeo
un entre el ¡egant. tl.ah& Pnmo Car-~ La volta mes ràpida fou la 14 de
nar& 1 l'alenlà.ñy Walter Neusel, con- Nuvola.ri, en 2 m. 2 & 3/ 5, al ~
-:::r:-<:!!l!l!:::!!::!:l=:s==:l'llll---r--~..------m::~~-E.rO
medi de 121'885 quUòmetres <nou ribidera.t a Alemanya com el asegCIQ cord).
~ ·..:
na¡¡ tle.sat & Eurooa.

Thierbach, t-42-35.
spetcher, 142-36·
Ex-equo; Garcia 1 Leduq, 1-4.2-40.
A contmuació, Neuville, Oestri.
Bertonl, Debenne, Cardona, Sylver,
M~m:~· Maes conserva el mallot
groc i Antoru Magne el segon iloc
de la classlficació general. En els
altres llocs hi ha variacions.
Avui els «tours» reposaran a Evian.

El france' s Archambaud l''ttalt'à Ot'
paco han estat eIs guanyadors de
l'etapa d'aht'r
S'HAN VIST OBLIGATS A RETIRAR-SE ~om~~~:eat6~=· 1sarltelldeeva.mllaergnat.sn~.,
·
TRUEBA' CANYAROQ 1 EZQUERRA IperAl 75mati
es celebraren les altres

e e ga
I G I .Suspès, per causes de força major, Orteg~ ha rep
' . .
Kid David
als ptlots aviaDreyfus s ad}udrca e ran el sopar d homenatgecarreres
l Enric
dors Josep Maria
..
.
Premr Automobrhsta del Cera 1 al mecàntc Llorenç Fornes, El campió d'Espanya del pes mosque hav1a. de tenir efecte el dia 21 ca., Fortunat Ortega1 ha desafiat el
M
de JUny propassat, ! 'Aero Club de campió d'Europa. a'aquest pes. el
arne
Catalunya ha assenyalat el dia d'a- belga Kid David, per a disputar-U

HOM ANUNCIA El COMBAT
REVENJA ENTRE MAX BAER I Relms, 8. - Amb la fórmula de
dues elimmatorles 1 una final luna
hora de carrera>, s'ha dtsputat el
MAX SCHMEliNG
Gran Premi Automobilista de la

ai;

La quarta etapa Metz · Belfort

I

I
1

I

~erez

CANYAROO
metres els que han de cobrir, de Belfort a l!.Vlail. L'etapa, com es sabut,
es subdiVldetx en una correguda en
li.nja,
òm de BeUort aa1Gmebra, :.!62 qwtra amb sort1da
1 etres, 1 una
indlv1dual, contra el rellotge, de Gtnebra a Evtan, a.mb 58 qutlòmetres.
Feta una auca de frescor. Els Delgues est.a\en ra.d.tants, sat!Stets u e
ract.uae~o que ponen aquest any. EnLre et~ tl<iij,)o•l)O.;., en canvi, la desau1ruac10 era evtdent. Eb corredors
tt:>értcs aofrelxen una gran depressió
moral
Eren dos quarts de cwc quan els

I

Alçària

Wunderllch <C. E. Prat-, 1'16 m.;
m~ 1 c. No
rez tC E. Prat>, 1 m.

E. Trepat lFaeet>, 1'15

metres

_ • J
<Faeet>
E. Trepa.L 300
Andreu ondependent> 47 5's. 9 10 • •
' 52

El repartiment de premis dels
Campionats de Cross

:rr:or¡ru~nh.a~~~ ~~fèn~o~

quilòmetres que separen aquesta poblactò de Courcelles. En sort1r d'aquesta localitat, un pa.s a nivell tancat ha produit uns moments de confusió. Alguns contavi"S ban saltat 1a
tanca. l el .;1..;p s n.. dlSgre~at &.Jt:
:.a¡ .•1.:::a 01 hct nJ..;~,.;t .. ns une:tw. d'e.,_
capada. però nmgu no ha reeiXit..
S'ba a~ aix.i en grup tlns a samt
Hipollte, on la carretera comença a
pujar. lA pujada.. no ha donat tam-

EIQUERRA

Avui, a les deu de la vetlla, tmd:ra. eft>cte el repartiment de premis
corresponents als Campionats de
Cross. a l'estatge de la Federació
Ca•alana d'Atletisme (Sant Honorat. 7, pral ),
Amb motJu d'aquest acte ser\ ce·
lebrada una. sessió de c.ncma e$portlu, l seran passats diversos filma
obt.lnguts per amateur!.
Tots ela e..o;portlua són OOilvMats
a aquesta festa.

Dl

I
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El. gran acte benèfieo-espor·
tiu del proper diumenge a
Les Corts

•

LA CUlTURA •

!!
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Vicenç Olmos guanyador de la Travessia d'Arenys
El

C. N.

Barcelona

triomfa per equi p s
Diumenge passat a. la tarda, tin·
gué lloc la t ravessió d'Arenys amb
la qual es donà per Inaugurada la
temporada oficial de «travessies» 1
altres proves. Si bé el nombre d'inscrits era molt crescut no hi trobàrem pas el nom de valuosos nedadors amb què compta actualment
Catalun ya; potser per tractar-se
de la primera competició oficial la
majoria d 'ells no s'apressen inscriure's a fi de presentar-se amb el màxim de !orma possible en les curses
successives, així ho creiem.
Conegut, ja d e bell antuvi el nombre dels participants era d 'esperar
que Vicenç Olm05 r esultés guanyador, com ens ho demostrà amb un
estil suau i sense donar Ja impressió de fatiga. en cap moment, realitzà una cursa. admirable 1 va aem06trar trobar-se en bona forma.
Salvó de la FAEET no el deixà ni
un sol moment t ranquil I sempre
procurà donar-U el màxim de lluita.
Ollé l i del Barcelona demostrà les
1. C. N. Barcelona, 28 punts <OIIé
seves extraordinàries facultats en l i; Martí l i; Bem a!, Novo, Aguilarl
curses d'aquesta mena, ja que un 2. Bar celoneta A. C. 47 punts; 3.
tercer lloc, després d'aquestes figu- FAEET, 59

O iur....... o_.,

...

.

-~t~.ult

... ~

~.. ..,a... j4ol h i, se

f..iv·it,-J AJ .... .

""' "'

... -· . .

J

I
t
J

¿

La Justícia
AUDIENCIA

QUARTA S ECCIO
Temptativa de violació, - A porta
tancada es veié un judici contra
Fredenc Cortes, pel suposat delicte
de temptativa de violació.
El fiscal retirà l'acusació després
de la prova testifical.
Homicidi. - Es va veure també
la. causa contra Manuel Gallart acusat d'haver mort Manuel Vidal a
L'HOSpitalet.
'
Durant la prova testifical eis dos
testimonis que comparegueren no
aportaren cap dada que perJudiques
el processat i el jurat emete veredicte absolutori.
El tnbunal, a petició del fiscal,
acordà la reViSIÓ de la causa per
nou jurat.

...

nya d'Atletisme femenins. Heus acl un grup de concursants, 1
reta Guasc, campiona" del llenoament del d isc
<Fotos Sa¡arra i Centelles.)

LA OLIMPIADA OBRERA
A BARCELONA

NOTICIARI
Inspecció, - Es a Barcelona el ser.yor Llws PiernaV1eja, mspector de
tribunals, ex-fiscal d'aquesta Audiència, que es proposa realitzar una ms·
pecció.
Presó . atenuada. - S'na concedit
el benefici de pre:,ó atenuada a Llu!S
Garc1a. Ortega, acusat d un delicte
d'alemptat als agents de l'autoritat
el dia 19 del mes passat al carrer
de Casp.·
L'estafada de la COHOCllC IO, - Josep M.• Arquer ha presentat una denuncia contra un mdiVidU que 11 dlgue que era agent de pohcl8. 1 al
qual llmra 6.000 pessetes er{ una
ocas1ó t 1.000 en un altra perqué h
prometia una collocac1ó al Port
F'ranc,

NATACIO
Del m atx internacional
França • E spany a
LA COt.'POS ICI O DE L' EQU IP
FRANCES
La FederaCIÓ .r rancesa. de Natació
ha comunicat ja oficialment a la
Federació Espanyola, la compos1cló
del seu equip, selieClonat per a contmdre amb d'Espanya, el proper dia
1 13 a les deu de la mt a la piSCI.Il&
1 mumcipe.l de MontjUlc.
Wa terpolo
Delporte, Bulteel, Lambert, Padou
Cuveuer, Cuv1hy, D1ener. Suplents;
J oder, Vandecasteele.
Relleus 4 x 200 metres.
Taris, Diener, Nakache, Navarre.
Suplent: J oder.
Relleus 5 x bO metres.
T e.ns, Nakache, Diener, Joder. cuvllly. S uplents: Cu veli er, Navarre.

Tal com s'havia anunciat es celebr4 en el domicili de l'Ateneu Enciclopedlc «Sempre Avant», l'Assemblea
consLitUtiva de la comis.sió organitzadora que ha d'encarregar-se dels treballs pro Olunpiada. Obrera que organltza a Barcelona la Federació
c.;ultural EspOttlVa Obrera d'Espanya
pel proper mes d'agost en la qual
han de part1c1par eqmps obrers de
1< ra.nça, Dmamarca, l::iUlSS&, Txecoeslovàqu1a. Belgica, U. R. S. S., etc.
L'esmentada Comissió la. componen
els delegats de les entitats seguents:
Ateneu Enctclopedtc «Sempre Avant»,
Umó Esportiva Obrera, Penya Aligues Blanques, Umó Esportiva de
~nts, Umó E'Xcl.trswnista de c.;atalunya, Biblioteca C. E. «A vanti», Agru.
pació Elscultista.. F. A. E. G. E., t
.Biblioteca C. E. «Ponent». Han
LES ELIMINATORIES CA·
començat ja. els treballs preparatoris
TALA NES
i dels quals aniran donant compte a
D!umeng<! passat, tin gueren lloc,
totes les entitats esportives de Ca- a la piscina de Mon t juïc, les el.l.mitalunya.
natònes per a designar l'equip l'epr~~entatlu
per al vinent matx
L!eq ui p del F a e et vencé en e l l .f'rança-Espanya. Madrid ajorna les
.
1 · t
~>eves elimmatòr!es, per la qual cosa
ma t X tr 1angu a r JUn amb el l'equtp oficial encare. no és conegut.
Po nent i l' Avanti
Els t~mps rea.lltzats per Lepage, Sabata i Burcet en plscma de ~o !:leTal com estava anunc.1at, ahir, al tres, són torça signif!cat;us per a
camp de la Umversltat Industrial se demostrar la forma actual deiS esce~ebra a~uest encontre. que fou gua.- mentats nedadors. Carulla féu tamtl,}at per a FAEEr, malgmt de pre-¡ bé el ~u millor temps en piscina de
sen tar aquest els seus millors ele- 50 metres. Cairo!, ~ense trobar-se en
ments.
plena forma, féu una marca for ça
Resultats tècnics
notable. Els altres també realitzaren
ao
metres
b
1 to
Mire.món, 10 s. 1-10 (F.); Pérez CA)
ones curses
ts ells palesaren un
Heras (F .). Elias (P.). Linares lA.), ¡ entusiasme sense límits. Els l·esultats
capilla <P.>.
són els següents:
300 metres
200 metres lliureS:
Agullà, 42 s. 5 (F.J , Palacin, Casas
1. Lepage, 2' 28" 6-10.
fP .), Heras <F.J. Linares (A.J i Rabo2. Carulla, 2' 33 " 5-10.
~ !P.l.
5. Oairol, 2' 35".
1000 motres
50 metres lliures:
E.x-equo, M1que1 !A.J, Campos (P.),
1. Sabala, 27" 2- 10. Igualà. el rè2 m. 50 s. 4-10, Mwioz lF.>, Casas cord d'Espanya. de F. Sabater.
<P ), Sasot <F.) 1 Alca.yna <A.).
2. Burcet, 2" 5-10.
3000 metres
3. R. Puig, 28" 1-10.
Campa&, 9 m. 53 s. 6-10 (P.), Ca;
'- R. Canela, 28 " 2-10.
sas <P ), Gabemet lF.). Alcaina CA.)
1 Orche <F.)
El primer c urset d ' estiu
Pes
Campaf1à. 8 m. 92 <F.), Martínez
infantil
CPJ. E.>puña CF.), Ntcolau IP.J. LiEl Club Nat&cio Barcelona. organares \A.J. Palacm 1A.1.
mt/.8. pels mesus de JUliol, agust 1
Di sc
un curset. d 'estm de CulDe Gomar, 2:> m. 83 CA l, Campa- :.ctembre
tura
Fis1ca 1 Natació, per a ullants
fiA lF .). Espwía 1F.l. Capilla <P.).
menors
de
14 anys. En aquest curset
Nicolau <P.> i Palacm <A.J.
podran prendre part tots els lnfanAlçària
tUs que actualment assisteiXen al
De Gomar, 1 m. 57 (A.), Aguilà
1 .eJs de fora que ho soHicltln.
<F.>, Mtramon <F.), Pérez <A.), Elies Club
Les mscnpctons hauran de fer-ae
l P.) 1 Nu;olau (P .).
e. la Secretaria del Club.
Llargàr ia
Miramòn. 5 m. b2 !F.), De Gomar ,_.....;._ _ _ __
CA.I. Perez l A.J . Campai1à 1F. Ser.
cOl> <P 1 i Apan cto tP ·
P reguem als nostres te c t o rs,
Rellevaments 4 x 100
f
I
. FAEET 'aachs. campam.. Verde- qu e, en er 1 urs compres.
)o, Mlramon ), 5l m. 4-10 , Avant I dOnin OreferènCia alS eStabli·
Ponent..
Puntuació fina l
me:1ts anunciats en aQuestes
FAEET, 71; Avant., 53 i Ponent
49.
planes
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Demaneu p ro jectes I p ressuposto s g ratJ.S.
Importadora exclus ius a Esp any a:
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a niversari de la Siemen s Indústria E lèc t r ica
A l'espaiosa sala de festes de l'Hot?l On~nt :,e celebrà, diumenge al
mlgdla, l'àpat amb el qual el c onsell d'Admmistració de Siemens Industria Elèct.ri\;a a Barcelona obsequià tot el seu personal de Cataluuya, amb motiu de les noces d'argent
d'aqu~sta societat. Aquest acte coincidí amb el que se C<llcl:;<à a les vmt..1-set delegacions que hi ha a Espanye. d'aquesta sccletat.
i'ou una iesta de companyonia. en
1!1' q~al prengueren part membres
o.el IJO:!Sell, alt pcr¡¡onal tecnic 1 con1erc.t.al i tot.. el personal obrer de la
iabnca de CorneHà. i de les oficmes
c:e Ba..·c.;;.ona; en comunt unes setcentes persones.
•
'
Varen seure a la. taula de presidèncla els senyors: Caparà Neusmget·, Lack, F'lscher. Lasaleta: Mocnck,
Baro, Losada i Malsterhanz.
En breus paraules fou recordat
l'or,gea d'nqut:s,a soc1etat crl"aàa ara
fa vint-i-cinc anys, pronnent è.e la
fusió de l'antlgua Inc.tJst.tia Electnca, pr1mera empr.:sa netament espanyola que es,abil aqu~sta mena d'indústria a Espanra. i de la filial de
la casa alemanya. Siemens, de fama
mundial.
L~s pr~v ls1cns que vínt-i-cmc anys
enrera feren els sen~·ol's Llws Muntades 1 Guillem von Siemens. s'han
r~·a.ltzat totalment.
Avui existeiX
una gran indústria. elècl.r¡ca e. Espanya; a partir d'alesllores el capital
da la soc:ctat ha estat p_u
:1..::t dív~ rscs \egades 1 moltes han es:.at
també les am!)l.ac!ons fel.es a la. fàbnca d~ Co.-nc!là. L a..tn •.at comercial ha seguit el m¡;;telx camf me;1tre
el . personal obrer arriba gairebé al
milenar 1 el de lP.s oficines de venda
passa de cinc-cents.
Entre el personal obrer prengué peu
la id~a d'oferir al Consell d'Administrac!o una. placn. de bronze comrne·
tnorativa de l':J.cte de les noces d'argent. per a é::ser coBocada a¡ ·entrada
d<) la fàbrica de Cv.heJa de Liobregat.
El banquet, que fou esplèndidament servit per l'Hotel Oru:nt, tou
am~nitzat per l'orqu~strina de casa
Lllbre, i acabà a les quatre de Ja
I ~ard.J. enmig de gran entu.siamle.
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LLENGUA CATA LANA

DE
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L'ORDRE

BADALONA
Es rumoreja que l'Ajuntament es
proposa arranjar el Pa~seig Pi i

PUBLIC

Mar~alt

No estaria malament, com
tampoc no ho estaria que comencessin per preocupar-se de la p!atja
posant un aturador a la. disbauxa.
~:~
existent. Si es vol arranjar el PasDILIGENCIES PER L'A·
se:g sha d'arranjar la Piatja 1 ara
NOTES LOCALS
N01ES DIVER SES
DIVERSES
NOTICIES
TAT
T
dies que com a molts P<•bles sena l'hora de fe r posar en ordre
a·!fOna, 8 . - . Al mas «Manquet», deFa
d
d t
CONTRA EL
EMI>
Catalun.).a, es va constltlllr ht Co- les casetes tr~ure les barraques I alper haver per u un mone er :lmb
SENYOR GUADIER
tres coses de mal gust; deixar ald
pessetes, intentà sutcidar-se, del termt! munlc;paJ ae Sa¡,¡lll, 1:a
48ençanr,.se
La. policia, amb el JUtjat. ba elecd 1
,
pel mirador del pase1sg oconegut una oenstble desgrac18 miSSió Ge~;tora. mtegra a per eleUe p i Margall, ia. n01a PepeLa. Bel Joan ~cvas 1 MayoJo, dc aa an.).s, ~;ol- ments del Centre Independent I per gun espal perque e;s ba a orons ens tua. unes diligencies prop de dos en1
d calve,
cgats de Ja fàbnca Oamm per
poguesSJm apropar a l'8lgua 1 una ·
de 19 anys, que vm al nu- ter, 1 Joau Cuv.tdemont 1 ruver, oe mdependents.
ce t
Els components són: Jaume Pou Pila de coses més que gairebé ja ban ct·aalrrde pOder se assegurar s 1 e
solter, am'"'os ve1ns d'a~ero 65 de la. carretera. de Barce- 2J an'-'s,
.'ocal1tat
la
de
period:~els
tot,·
d1t
x
S
....
com ra
1 processat ra
que el aeungut
'""'
a v~er
ven en l'arran- (a Icu lde'· LI orenç. egarra
que U .,poble, treballa "'"'
1
10:!j(m;unadament, el jove Francesc Jlilllellt d'un ~:aun de !'e:;ment.at mas Sans. Josep Parera, Antom Felip, i no ~e·n fa cas. ,ara. sena l'llora. autor de l'atemptat aJ senyor Joa.qmm
cortès 1 Fartes, de 22 anys, que pas- quan, per a posar en n1arxa un mo- Josep Sans Pau Duch I Joan Grus perquè en tornar I any que ve els Gaudier. l'anomenat «Arengada» rrtLa majona de l''lntenor AJUnt.a- ban;~'tes. ':Om que el Pas.>el,g Ja es- balla o no el d1a d'a.utes en aquella
sa.va per l'esmentat Pass.eig, es do- tor d'un bomoa, oa1xa el Joan Nevas
na compte dels seus propos1ts 1 acon a. un pou d'uns :>lS metres úl! tonda- ment, que e~a d'Es:¡uerra Repubh· tara. arranJat, s1 ara. no se ls ense- 1fàbnca.
La dlhgència no ha donat el rede Catalunya. adreçà a l'lll'lu:ll u~ a la seva obllgac1ò el Passe1g tarà
cana
d'alelecte
per
ement
E'rooao
segui atrapar-la. en el moment que ria.
1
s•eiúUava a. la. barana per a llen- guns gaso.> noc1us, sotr1 un esval- alcalde un document ;¡rotestant a~ Iu goig. per~,la PlatJa. encara semblarà. sultat tavorable per al processat,
ja que cap dels dos amb qw el
seva destitu~:1ó. Aquest document rou una ~tcal;n.a».
ment 1 mor1 oregat.
r-se !rustant al.xl el seu intent.
ça-Sense
Tampoc no estar1a malament que processat u.gue que nana estat no
hl seu company, en transcorrer dl- ¡::ubllcat a la seccio de •La protesta.
donar cap mena. d'avis
els flequers augmentaren alur en guu temps, va ae;;cencllr al pou l)~r de les Esquerres», de LA HUMANI- a qUI 11 pertoque3 tmgues cura de pog1.1eren precisar que estigues amb
regar les entrevies del tren 1 e!s que ells.
cinC cèntims més el quUo de pa, la tal de veure que ocorna al Nevas, TAT
- El dimarts proppassat es c~le- passen pel Passeig U restanen molt
ual cosa. ha prOdu'it una. desagra- però el des•en"urat so1 n la mCJ...ei.Xa
MAQUINA DESCRIURE QUE
agraïts.
l'AJuntament,
a
ordlnar1a
sess1o
brà
~able sorpresa entre la classe treba- UISSOrt del pruner.
REAr'AREIX
La sessió ordinària del Ple de
_
Els cacta.ve1s ;oren extrets al cap la qual no va temr molt mterès. I:'X·
uadora. que veu augmentar les desHa es.at recuperada i lllurada al
peses mentre els ingressos sòn cada de tres nores per uns altres treba- <'Cptuant la propoSICió prc~;entude pel l'Ajuntament. que havia de temr lloc
dia més migrats. Caldria esbrmar llactors 1 a prt:::.encta uet JutJat, c1 senyor Llorenç Segarra per tal de el dimarts passat, no pogue celebrar; seu amo una maqullla d'escriure roSl l'esmentat augment està autorlt- qual va ordenar que es prac.;1ques prohtbir les sess1ons de cln~mu 1 ;ar- ~e per manca de nombre, 1 t.mgué bada el 25 de juny ultun. Ha estat
dllnes que es celebraven a la Plt1~a lloc el dijous, de segona, no a ;siS- det.wgut 1 autor ael robatort Joan
zat ja. que fa. un mes aproximada- 1 autopsia.
-UIS:>aote passat, a Ja tarda, tro- de la Llibertat, lloc On es troba em- Lml·hl t.ampoc la. minoria. radtcat. l Julio Mata la) «El J:>auhas>¡, CI QUiti
ment uns quants mdustrials varen
llavta venut la maquma per 400 pestntentar portar-lo. a. cap l desistiren banr,.se 1 e;;C011lonatre mumctpal de plaçada la Unió R~publu::ana, que es Que passa?
_ Al Centre Catàlé. d'Esquerra. setes a un magatzem de J'Avinguen els seus propostts en veure que Salt, Gaspar ru1g 1 Vmye:>, de aa l'organitzadora dels e...mentats uctes.
da Icana.
els altres no secw1da.ven la seva. ma.- any~;, casu~. ai a1pos1t ae ,e, t!::.Colll- Votaren a. favor cmc conbellers. dos
INTENT DE SUBORN
·
brancs aescarregam el tamooreu ae en blanc 1 un en contra !Jaume Pau, Republicana. en la darrera. reum6
mobr&.
La policia posa .a diSpoSICió del
ce.ebrac.a !oren elegits. Ptr a co~.
El comissari delegat d'Ordre Pú- la neteja pubnca, va temr ta aesgra- alcalde).
H. o s er Coru~
gua:rua
de
.Jat
,
J
I
sesenyors
Aquestes sess1ons cte ctnemR 1 sar- ti.~utr el seu Consell el:>
1
blic ha unposat una multa al vel Cia que a<¡uest se 11 tombes, 1 queda.
Igles1a la. qual tractava de subordau es Ie1a alguns any::s que es projec- guent!: . .
Josep Descàrrega. i Solé, a¡ qual fou ell a soia, reoentat.
I Pre~1dent. Manuel, Ripoll Saborit; nar u1~ ¡uard1es a la Porta de la.
La. seva moH na estat molt, sen- taven 1 eren Pltbllqucs. .
denuncia.t per un acte de desobeAquest fet es comentudtss1m per tot VJCC·prestdent, Ange, Rossell Fabre- Pau.
I
tida a tota ta. poblac1o.
d ència a. l'autoritat.
1-El paletes de Sant Carles de ¡¡¡,
·
A Empunes, quau es banyava tl el poble 1 els iuums estan uu x1c ex- ¡ta.; secretan. J~~qU1m Bosc Garrl-'1
EXPULSIONS
Ràpita. es declararen en vaga. per ve1 de ... 1gueres Joan :::ialleres 1 t't., c1tats. Hom recorda que l'Ajunta- g_a: vu!e-secretarlS. Angel ~yra. Martreballar en unes obres de la !oca- d~ 20 anys, va sotnr un smcope. Eis ment anter!O~ mal no es posà en tm 1 Josep .Esteve R?~1ra. tresorer. 1 Han estat expulsats, per haver ma que foexpulsiO
d
ordre
1
frmgtt
cot?ptador
.
v.lnya.s,
.
Gaya
1Antoni
Utat dos contractiStes de Tortosa els seus companys tragueren ae , a 1gua coses de política local.
- S'ha acabat la sega de rereals Joan Serra PuJol, V<Jcals. Ju,là Pon3 ren condemnats ta uns mesos. Esteel jove 1 el traslladaren al seu douals empraven gent forastera..
Q Després d'efectuades gestiOns, a mícll1 en grav1ssllll es~at.
' · sant~l:i<i Josep ~uy Cabot. Francesc tanm Ptatenettl, Anta! Lustilla. i
La colhta ha estat abundant
La Umó Repubhcana Le a ta d:s- Rodnguez C:ave,l, Joan Selva. Ga· Joan Manuel Protopappas.
-Al mas «Moll H.oger», del terme
les quals mtervingueren les autor!Tambe ba estat expulsat per lnta.ts s'arriba. a un acord en compro- munic1pal de 'forroeua de Mont¡,¡n, pos1ció dels seus soc1s els l!lbr.!::. se- tell 1 Pere Gtra.t. VIdal.
A la reu~io ulhma celebrada desitJable Paul Fnednck.
met.Íe's els contractistes a no llogar, es cremaren 28 garbes de c1vacta, gUents: «El 6 d'octubre tal (·om jo
obrers forasters mentre a. la local!- valoraacs en •óO pcs::;etcs. El toc es l'he vist>> per Aymaml Baudmo: pel Casmo Apo.o ba . quedat constitat h1 hagués gent parada. del ram creu -com sempre, es çlarl- m- «Barcelon~. 6 d'octubre». de Per~ tuït el seu Consell directiu com seFOIX, 1 «Catalunya-Companys», de gueix ·
tencionat.
de Construcció.
1 President, Joaquim Estapé: secrc-Al 4,Ullòmetre 28 de Ja carretera Gómez Hidal¡o.
-Ahir celebrà. sessió de Ple l'A·
- Per a la propera Festa Mt.jor tari, Andreu Carbó: tresorer. Ràmlt
Guixo1s,
de
r'eliu
sant
a
G1rona
de
prendre
varen
i
juntament gestor,
possessió dels seus càrrecs els ges- fou atropellat el ve1 ae ::.a1ha \...fili· els ball que organitza Umó Republi- Colell: comptador. Francesc Ferrer;
tors radicals Amadeu Bosch 1 Joan tina d'Aro, MelciOr Ji'1joa.n 1 Cateu ra, cana seran amemtz.ats per «La Pnn-¡ bib:lotecart Ramon Duran: vocals:
·~!!!!!!!!"!!~~~!!1!!'!!!!11!!!11!!!!!!!!!11!!!11!!!!!!!!!!!!!!!
Jc:sep Collado I Joan Mayné.
Anguera, en substitució d'altres dos de 60 anys. Va resultar amb Ja trac- cipah> ,dc Barcelona..
'!!
del mateix parlit que es negaren a tura. d·ambdues cames. l''ou trasllaj
acceptar els llocs que P"imerament dat a l'Hosp1tal.
-A Vilafant van topar els autoels foren atorgats.
Fent un petit repàs dels noms dels mòbtls G 2325, conduït pel seu prolA FABRICA DE
PELL SANG VENERI PRO'STATA
personatges que desfilen per la Ca- pietari, Josep Pujal 1 Hostenc, vet
Carrer NOU de 18 Rambla 11
sa. Gran hom pot observar que el de Pont de Molins, i el G 49lo, pro01reclon Or Riu Porta OIAlERMIA
IMPOTENCIA
MATRHJ
primer dels esmentats senyors ja pietat 1 conduit pel Vel de Figueres
Consulta 11 • t •·so • 11 f 10 a 1
havia. ocupat el càrrec de conseller Josep Sidre i Pujol. RCbultaren te- 1
governatiu en temps de la dictadura. rits aquest ultim I Joan Llistosella
11
1
i Pa.lomer queRocEuUpaSva el cotxe.
del general Pruno de Rivera..
, GLACIAL
.-A La. Riera, es cremaren 40 garVEN Bt\RATISSI.\1, OIREV11:.
bes de blat que el propietari FranAL VOI\SU;\IIDOR Lmmens ascesc Olivé i Torrents tenia. diposisortit per a tots els usos. ct~
tades en un camp, mentre en un
dels preus mes tnlims
NOTICIARI LOCAL
altre camp del terme d'Altafulla es
Neve1·es pattotade::. de maXlmu
Es amb satisfacció que ens plau
cremaren altres 93 garbes del maretngeractó 1 sense mescla de
de consignar l'èxit assolit per LA
teix propietari.
gustos 1 olors, a preus modlcs
Hom ce¡-ca. els autors per .creure 1 HUMANITAT en el seu nunlero de
Benet 1 Mercade. 2tl 1al costat
que els fets han estat lnt~oc10na.ts. Lumenge, amb mot.u de publicar
d'Estació Gràcia 1 Teatre BoscJ
-Es troba. a. Tarragona. l'equip un Interessant reportatge de la pred'una. casa cinematogràfica de Ma- só d'aquesta ciutat. Direm solament
drid que ha de rodar una decumen- que a mig mati - hora que comental qe la. nostra. ciutat sota. la di- ça a ésser posada a. la venta. la
- BARCELONA: VIa Laietana :¡
MAURIU: Passeig de la Castellana 14
recelo del senyo~ Ferran G. ~ant~- premsa - el corresponsal adminisCAOIZ · CANARIES
LINIA ~APIDA O~ CRAN LUXE BARCELONA
t:lortldel! setmanals els dls::;abt..s a les 12 Etectuurau et stlrVel les rnntonaua
lla., catedràtic d Història de 1 Insti- tratiu del nostre diari bavia exhauDmtre 1 fora de la c1utat
~
MADRID
DE
«VIlLA
1
»
SEVI'.LA
OE
CIUDAD
~
rlt totalment l'edició, malgrat hatut d'Alcalà d'Henares.
· Servei acurat · Preu& molt
liNIA RAP10A DE CRAN lUX E BARCElONA · PALMA DE MALLORCA
-A uns 12 quilòmetres d'El Pe- ver-se proveit d'importants retoreconomies · Con!.ulteu-no!t per
dlumeu~est de t:larcelona 1 Palma a IN
eta
(llevat
dla
cada
Sortlde8
telèfon (n.o a257::l)
relló bolcà un autocar de la matri- ços, i d'aquesta hora. endavant no
111 nores ue1 tes rnutonaus
cula. de Girona que es dirigia a. Va- fou possible adquirir cap exemplar. CALABRIA. 2 1 4 lcaratgel
• CIUDAD Oi; BARCELONA• I «C.IUDAD DE PALMA •
lèncta. el qual portava v~atgers de Aquest nou èxit de LA HUMANI- ""'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!"!"!!'!!!l!!.fi-!!!!~!!!!!!!!!!"1!!!!!! S~VEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA VALENCIA, ALACANl I PAL ... 4
·-oe .MALLORCA .ARCELONA MAO 1 BARCELONA ' EIVISSA
Barcelona. R~sulta. un fent greu el TAT ens obliga a mamtestar pubu- "=
WN'La L"Vll.i..l!.ttt;IAL AM.t:l ~SCALE::> A IOT::> u.::l PORTi:! UE. L..A MWI
qual fou traslladat a l'Hospital de cament el nostre agraïment als aNURO t.. Al'tti(.;A I CANAttlE::> - ::lortl;:lea CIUinreuatb oe dàr·
TlntttANIA
R R E
Tortosa. 1 dos de pronòstic reservat m1cs i lectors que conseqi.lents en
cewna e..s diJous L..lNIA IJOMERClA.l l::lll.t:IAO · lJAOI Z. CANAI:tiUI AMH 1
que foren auxU!ats pels metges del els seus sent1ments, estan des del
0
8
poble. Els altres sofrlfen contusions primer moment al nostre costat en' ~~~;-ao/ t:l}l~~ e~!" cu~~u~ rsL..l~~ ~~{:¡~A :f1.r/UNJ.~ iÑ l~L~~~.. ~~~nA
t3Qr.
coratja.nt-nos i prestant-nos cada
de poca. importància.
METGE ESf>ECIALISTA
I l'ElUtiTUfU::> UE LA •lU INEA t>!:)PANYOLA tfoER.NANUO I:'OUt
ttaes el dlll 11 ae cada mes. a.znb escales a Valeoc1a. Cad~ Las Palm88. t:Santa
dia el seu escalf i el seu entusiasSanta !Babel de fernanào Poo. Bata Ko¡¡o
VIES URiiJARIES Cruz de rener1te o fireetown
me, tan necessari en eis moments PELL
RI.> Henlto Del_, Yo¡>ors
actuals.
• PLUS ULTR A» 1 • LECAZPI»
LINIA RAPIDA REGULAR ENTq¡¡ UARCELONA I VALENCIA
-DIUmenge, a Ja carretera. de Sa- Rambla oe canaletes, 11. primer
Lepant, 2111, olnquil • BARCELONA
Sort1des oe Barcelona ela dtlluns 1 duoua. a les 20 hores
lou s'hagué de lamentar un accivCIUDAO OE VALENCIA•
dent d'automòbil a conseqüència del
Preu a conerta: 9 o ~ pessetes llill1 1ets r''a nada 1 tor nada a preu& redUIU
qual resultaren diversos .ferits. Les
MELILLA
LIIIIIA Rt:CULAR EN TRI: ~AROELO_.A · ALACANT · ORAN
ditícultats en què a Reus es topa
CEUTA ' VICE-VERSA
VILLA ALHUCEMAii
El senyor Joaquim Feliu, gestor per a exercir el comes periOdístiC
t:>ort1oes a e t:111rce10na cada <.11 umomato a la<; 11 nores. o Atacau t eta ouuarta,
gros de l'Ajuntament, acompanyat fa. que - tot ! essent els primers a.
d'Oran els e11.mecres: d'Orso cap a Alacant ete àlmarta t d Alacant cap e
Bo.rcelona. eh àlmecrea
del senyor Lluís Albareda, també lamentar-bo - no paguem donar
gestor-encara. que de menys cate- més detalls.
goria-, varen anar a complunentar
-A T1v15a. fou detmgut per la.
el deliciós Pic l Pon a l'autor <I!!>
de l'«Elogl de CatÍ!Junya». senyor 1 guàrdia. cml Pere Brull CaBal, per
Vallès i Pujals, l a tots els gestors haver agredit amb una. pedra, amo
de la. Generalitat. Quan foren a GI- la qual h pr0du1 lesions al cap, el
rona. confraternitzaren amb una. har- seu conveí Tomàs Sedó 1 Barren. El
monia tan exemplar amb els perso- fet s. passat al Jutjat 1 sembla que
Les ducs primeres ratlles 1'00 pesseta
natges de la. situació que els homes l'agressió fou motivada per uns jor))
CLINICA
I
VENDA
Cada ratlla de més •••••• 0'30
-enamorats del sabér de tan doctes na1S que Sedó reclamava.
1
-Diumenge se celebrà al Centre
personalitats - se'ls endugueren s.
U l!J'lUENWU~
una. passejada fms al lím1t de la. de Lectura el IU Concurs de LectuDIVERSOS
HOSTES
OFERTES
que tou provincia de Glfona. Alli ra 1 Escriptura catalana 1 Histona
es trobaren amb li~ coHegues en i Geografia de Catalunya, organlti PENsioNs
Pulmon.s.
MALALTS.
¡¡eueral 1 DEMANDES
oor. Medlcsna
gestona-1 no sabem Sl en res mes-I za.da per l'A. P. de l'E. c.
Rlllil X t:lol arde la. Generalitat 1 despres que s'ha13651
Tel.
42
Hospi1a,
PENSIO CENTRICA Der Sltllle,
MODISTA s otereu d
Cu11tP
Llula
Or
uttclal
-S'està ultimant el programa. de 1
gueren abraçat pel cap baix duesa tJ:r.OS. tot COlltOrt. Ca- u r¡eu :w. pral t;onawcasa • a domtelll Preus
Sanova. '48. pral.
centes vegades - recordem allò de: les festes populars del barn de Sants.
a
a
ta de
econOmies Rocatort. U4
ctodos somos amigos»- tornaren a. ta. Anna que . es celebren durant els
pral. 1.a..
PENSIO LAIETANA tot
Girona. enmig de la major telicitat. dies de Ja F1ra d 'aquesta ctutat.
coodern. preus
contor~
CASTELLDEFELS E~
-Obeint ordres de Ja superloriAlll-davant de quatre gats amb e~
redults per a tlxos. VIa pléndlda caseta de oany.
MOSSO O COBRADOR,
Lauitana. 19 · Placa Be- tocant al ttestawant desJtJa
blsbe al davant-acabaren de repre tat aquests d1cs la ¡¡uardia c1vil I
46 anys
reo¡uer. 2
1MaT 1 1:!01» 1 lloc ¡uar· 1 oouescollocaclo
sentar el seu paper amb un enc.ert les forces d'As~;alt realitzen servei
ret erènCJea E.saa cotxes. tra.sp~~&~ar• crlure a LA
tan remarcable, que entusJasmà 1 in- extraordlnan 1 permanent de vigtl:iUMA~IrAr
Vasa recomanable pel seu pel:.
SR A. SOLA cedeix na- per a.bOO ptes. lutormca num óa4.
clit ~enyo~ Pic, que en el màximum lil.ncia al sector fabril de la carreLeOitaciO a 2 companys.
tresc I menjars d'encarrec
de 1 eufòna. 1 en el terreny de la ra. d'Alcolea, fàbr1qt:..s de gas 1 elecamb pens1o o sense, trac- a 1..A HUMANITAT.
te tamJIIar. ramarlt, 82,
confidencta ~m1stosa que sol te~r- tncttat 1 altres lloc~; de la. ciutat.
COMPTABLE. conelr;eCOMPTABLE. coneiKeGran terrassa d'estiu pròpia t>er
pl':l.l. ara.
5e despres d haver ,ellnat esplèndida- No sabem a qué respon aquest luxe
dOl' an¡rlés 1 trancés 1 tre- OOT treball& à ouclna 11 oa banQuets t testes
toL el dia o nores.
terelx
ment, va. prometre ls que ens faria. de precauc1ons. Ens dm en, però, que
S'OtebalLs d otlcina
SENYORA sola, desitJa retx tot el dia o nores Esc. 1..A HUMANITAr
arribar la mar a La. BISbal, perquè lla tranqu1Hitat és absoluta.
1
dormlr
155
Joves.
nwn
dos
o
un
Avui, suculents coberts a preus
la dlStànci& que ens separa es tan
LA HUMANITAT
rentaT. molt econòmic Esc
molt ajustats
núm. 167
-Han estat cursades ordres en el
curta... L1 ho agraim amb la ma.Kaó: Ba4a.L lió. 2on. 1ra
que
tifa.
la
any
aquest
que
sentit
degueren
què
amb
afectuositat
teix&
MOSSO, s ·oreretx per
(liS&D\8)
ANCEL MART.. l 'all••
- PASSElü NAClU:"AL. li~
- m1g 0111., 40 anys, oones
comença. el ella. 25 del corrent mes,
&grair-li-ho els nostres herois.
enau;.oernaCJò IMartl· relerencles HUMANITAT
Barcelona. - leletoo 19235
I, mentrestant, visca la. conseqüèn- se celebri a la. plaça. de la Republlca.
PENSIO de e a 9 l)tes., dnez
de la R.o8a. 17. re- num. 6111.
des de 160 Pt.el
¡lxOò
1 Rambla de M1ro. res():!Ctlva.ment.
cial
7~a6:l · Barcelona 1
tot contort. Pl. Ma~.l. léton
lli, pr.u
- Són en majoria. els bisbalencs
MARE I FILLA. s·oteCOBERTS a :¡ I 3 pt.es
que cada ellumenge deserten de Ja
per culàW"-se de
Reparació .de rellotges
p!at.s a tr1ar tot com- ;elxen
VEGETA- ~près
MENJARS
:lespatx o oe DOrterl&.
n06tr& ciutat, cercant el recés aco25
a
Abonaments
RIANS 1 de règtm veg
LA
!!:sc.
30 ptes. setmana Mub· aum 539 . HUMANITAT
llidor de les platges. Els diumenges GR EU ACCIDENT D'AUTOMOBIL
ptcs 2'60. Pelal. U, pr&!.
lA Bisbal es veu, doncs, deSRnlffia...anar. 92. Bar.
5e¡ona.
Dissabte prop de la Ba.urna. tin- Especialitat en cronografs :·: Preus
diasl.ma. Per acabar-ho d'arranj9:r E:l
30 $ t . estar, b., dutCinems. Mundial, unlc que func10na. gué J.Joc un ¡¡reu accident automobi·
econòmics :·: Garantia absoluta
tel. b. menjsr, Bor&questa. temporada, ofereiX uns pro- listic a uns cromeros» catòlics sa- BOU Dt LA PLACA NOVA, 14 xa,
148, ler. 2na.
rell,
gra.mes francament detestables. Sor- badellencs que s'adreçaven a Monttosament hom sap curegar-se de pa.- serrat. Per referències ofic1ose~;, ja.
que d'ell 110 se n'ha donat informa-ciència.
ció oficial, l'accident revest1 caràcters greus, sl bé no tràg1cs.
El cotxe de l'mdustr1al sabadellenc senyor Canalia s'adreçava a.
Montserrat ocupat per altres conINFORMAC IO LOCAL
ciutadans seus - es diu que onze-,
Se'ns diu que del pont que uneiX quan en un lloc de Ja carretera que
~ dues bamades de Collb;a.nc-La. ~;'haVIa esllanssa.t i sembla que era 1
.. orrassa. 1 Santa Eu!alla. ja. ha cBl- arranjat de nou, s'apropa massa. a
IIUt un mfant, el qual ba. so1ert
la cuneta 1 el pav1ment !alia, estltn~~ contusions. La noticia. se'ns bam-se per un ~rraplè d'uns cin~ dona.t com a. certa, però no és quanta metres 1 donant à1verses
..., «Bona Tinta»; per tant, no re.r voltes de campaua. Consequenc1a
PO~ de la seva autenticitat. SigUi de l'estlmbament rl'sultaren sis percom sl.gul, aquest pont es un conu- sones tertdes greus, c:;pec18iment
nu perHJ. per als nostres 1nfants, la. una dona de ti7 anys que reoulta
!e8\lfetat dels qua:s e.> veu clara- amb la clancula fracturada, aoo
mlnent que a la uostra Gestora. no 11 com 1.1:1 nen qlle ~ la lracturaàa
tere..t:sa gens m mica. No cre1em una cama, 1 amo tot el ~;eu estat no
que les finances munlc1pals estigUin es desesperat. Els altres fents ho
~t en fallida. que no es pugUi bes- ~;ón de menys considerac10, s1 be toLS
urc la migrada. quantitat que val greus. Els accidentats foren guar1ts
I& xarxa metàWca, des del moment de primera. lntenc1ó, els que ho perQue la. nostra incomparable Gestora. metia les seves fendes a Monistral
:n~óet el ltlXe de donar una sub- i els altres amb autO'! dels «romeM . &l diari dels capel18l1S cEl ros» traslladats als seus domicilis
J?Crquè els adreci quatre estu- o clíniques particulars, on born els
aplicà el tractament degut.
"" u.tirambes..
El cotxe queda e,~mcolat .
._.-; Estem esperant impacients que
-El popular 1 cone¡ut corredor
-. e11. «in:.ellectuab crontsta de «Rei':~ótu demostn, com te anw1ciat motonsta catala Josep Sant va so~~ps, ela notable labor real.iza.. frir una calguda en de~pistar-se de
podeu comprovar la seva eficàcia soHicitant una mostra al Repre·
1& ~ PDC0 tiempo que funciona, la. carreters. Sa.badell-Barrelona I es GRATUITAMENT
va produir diverF-es !endes, con.&ide- sentant: Senyor Francesc Pag~ i Gili • València, 198, 2on., 2na. • BARCELONA
~Pl:a.:e~ Oomislón gestora de rades
de pronòstic ¡re\L

TARRAGONA

GIRONA

ARBECA

1

l

VIATGES A MALLr~CA
3 dies amb excursions ...
Primer.

c.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

í2

I I

~ ~:.

Bellver; segon, Soller ; tercer , C. Drac <amb entrada.)

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

3 dies amb excursions ...
c.

Prlmer, BoUer; segon,

80 Pts.

Drac <amb entrada.>; tercer, Inca-Pollensa 1 Formentor

107'50 Pts.

5 dies

4 dies .. . .. . 95 Pts.

Hotels de primera. - Autos parttculars <no a utocars) - Sortida
tots els elles des d'una persona - Reserva. ant1c1pada de passatges
- De:>comptes a. grups, penyes 1 societats

Agència dels Hotels de Mallorca
Barcelona

Rambla del Centre, 35 : Tel. 15457

BoHicltem agents

Demaneu programes de 50 excurs1ons per l'UJa.
pels pobles de Catalunya

Camiseria - Corbateria

Ferrer Batlles
36, Soqueria, 38

r

••

VESTlll:! HANY

HAH.NUS&Jl:!

CAMJ.I:)El:! PLATJA ;; CamiSa t-tA
GLAN (Patentada! : Mitges FERRO
de ~tan.. 1t1a

PREUS BARATISSIMS

I

CLINICA GALL EGO

l

- VIES

Muda ne e s Nu RI A l

p I J UAN

Orquestrina Gatzza-Hara

LA BISBAL

I

ANUNCIS PER PARAULES

eAs ASUBIRos

----

Bar Petit Miramar

I

PRISMATICS

CINI:MES
MAQUINES
DISCOS eto.

OBJ~VT~S

DE PLATA

RELLOTGES

JO IE S

~AfHE

BRILLANTS

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA CANVI

CASA BAGUES

Carrer de Sant Pau, 6
1 or11p

~motes>

Tel

"2a1

BAR C ~ L O NA

l bar-ra y ~.a, S. en C.
Unies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen
tlb:HVI!il k<.I\I:'IU I!.N l Hli 15AHA.il!.l..UNI\ I l:li.LHI\0

elb OIME;CRES a la 01t cap a Valencla Alacant, MAiaa&
SevUla. Vl¡o. Villagarcla. Corunya. Musel ~ntanàer 1 Bilbao.
~nt!; U4ll.~t.. ·::,t: t~b etH.. uH:::;. Ot>.
l:arragvna. ceuta 1 Huelva caoa oues cietma.nea
~:>ant Carles 1 Ferro¡ cada dues setmanes
t:>E.tt V E.l OUKI:U!lN'l l!:N'l'ltl!; t:IA!it;ELONA I tU.Ll:IAO
cacta oue11 setmanes
::>urtlae& eJ.a OIVI:NORES ll ta uit. .;ap a 1·arragona ~:>ant Carles,
VlllllrOÇ. VwJenc1a. Cuaera. Alacant, <.;anugena ARUllM. Almeria. Meulla. MoLril Mata¡a. Oeuta, Cadlz. t:Sevu¡a, l:iutnva. V1go. MaTin. Vi·
_ uacarclll. Ferro! Corunya., AvilèS, Musel ~DI,ll.llàer . I::IUbao 1 Paaa.Jee
tl.l!;I:W 1!;1 t>N ll:tl!. I:IAJ:!.l;.I!:LUNA. 1:11!;'1 E; 1 MA~l!a..l...A
til>nsdes auln.<enats els diJOUS ce.¡> a t:!ete 1 Marseta
::iervel QUIDUnal cap ,. UENO VA
¡..a carre¡a ea cep llJ lluitaoo oe ta Compan;la MoU ael I:LebaJ.x
reléton t36Rb
::wrtlà~s to~

-Q--

t:l.l:tAI:lU. · J:'l.ld A
moLo-transatlantJc.s correus espanyola
tlortldes uxes ca.1a :.u die&
SANTOlò MONTEVIDEO I BUENOS AIRES ~Ura
23 Jullo! del 1935, la ma¡¡m!lca motonau
b.l!;l'> V 1!:.1 tl.l\.1:'!U l;Ak' AL

DW

Cal:)

1l

81

d11

«CABO SANTO TOMÉ»
QUt! aClWetla ¡>u.t>:;a~&t:rs • wercaoerlee
ua c&rre¡¡a ea cep uns 1a vetlis àet diS de surtl(la. al tln¡l&àO núm 1
del Mou oe t:lruears. tel6ton ls:d74
OoOSl¡¡natarla:

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.
V lA L.A.L.E'l At>jA. I

•

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI

- - - --

SABADELL

l:iiNUCLI:S

BABY
fONOGRAf-t; UI: TOfES MENES
f>(;L · LIGUL I- ~

URINARIES

NEVeRES

FA

APARE LL S
FOTOGRAFICS

Uts MúHL.l!.;b Ji'lANUb, t<.A.I.JJ.().t;;, l:AU.I!b Ol
CABALS. MAQUlNES lYESVH.lURE 1 UE C().

JAUME CORBATERA

SI.H. M.AL.ETES.

CORTS

L'HOSPITALET

o~

etc

CATALANES,

Telèfon 30422

414

BARCELONA

di-

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

di!!? ..

CHO

•

- ~reu: n~ ~fet r~D~a

Llegiu LA HUMANITAT

Auto· Escola

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

fer 11~ ptes. =~~~ç~
Preu únit
de CondUCCIÓ, Reglament, MeLCOflca

cànica 1 tots els Documents amb Tl·
rOL garantit LA UNICA que en ~UlL
ales prepara els alumnes per a exammar-se de prímtra classe 1 pn:nera. especial.
TITOLS DE TOIES CLASSES
CA.', \'IS DE CARIIIETS

~: C:p1!~ C O R T S ,

4 12

Consulteu oficines

;

la humanitat

Dimarts, 9 de juliol del 1935

Barcelona -

Any IV - Número
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L1AGITACIO DE LES DRETES FRANCESES

Es·tiQueu disposats a la prime-ra ordre-diu La Rocque
~~~~~~~~~~~~~~~!!!O

la nostra subscripció
Relació de donatius rebut~ a les nostïes oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
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LLUIS COMt'AIIIYS

Cap a la restauració dels Habsburgs
Viena, 8. - Els consells federals
econòmic i cultural han aprovat enmig de grans aplaudiments i per
unanimitat. la decisió adoptada pel
Govern revocant les lleis d'excepció
contra la familia dels Habsburgs.
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LA COMISSIO GOVERNA·
MENTAL QUE S'E NTRE·
VISTA AMB EL PRtNCEP
OT
Viena, 8. - Han retomat a aques- 1

ta capital dos membres de la Delegació tramesa a Stenocket;zeel, re- ¡
.sidència actual de l'annduc Ot
,
d'Habsburg.
Segons informacions de premsa ,
dignes de crèdit, dita delegació portava l'encàrrec de tractar amb l'arxiduc sobre els detalls relatius al
trasllat de les despulles de l'emperador Carles a la cripta del Convent
dels Caputxins de Viena. Igualment
s'assegura que s'ha arribat a un
complet acord sobre el particular
i que el trasllat s'efectuarà aviat.
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EL PR INCEP D'S'fARHEM·
BERG ES MOSTRA PART!·
DARI DE LA RESTAURA·
CIO
Viena, 8. - El vice-canceller d'Aus-

Un interessant discurs del

tria princep Ernest d'Starnemberg,
Interviuat per W1 periodiSta, el qual
11 pregunta quma era la .>eva opuuo
sobre l'evolució de la Conca del DaMadnd, 8. - L'Agrupac10 Soc1a.- capacitat crea els organismes capa·
nubi i sobre l'esdevemdor dels pol~ta de <.:hamar!Ju orgaml.za w1 ac- ços de portar a la practica. Jes seH'<>
bles que l'habiten, ha contestat:
«Opmo que el desmembrament de te en el qual teren us de 1a parau1a idees.
El partit SOCialista té la seva dOC·
la monarqma austro-hongaresa cons- 1 el senyor Carles Rub1era 1 la :>ell)\>t1tu1 Ull pecat capital, tant sota el , ra JUlla A1varez. .t?er ll.ltim pana tnna, 1 per tal de portar-la a Ja
PW1t de mrra. polltlc com en el que es el senyor Jeroru Bujeda, e1 qual practica te el seu programa, els SC'.ll>
refereuc a. la pau 1europea. Constde- digue que en:s u:obem en una horc~. organismes d'acció 1 els seus metoro. naturalment, . m possible. pensar d ~:nomu~ responsabilitat pouuca, 1a de:;. Davant d'aquesta concepCJO
per a aquells que doctrinal, què tenen les dretes? .
la forsota els
restabliment,
en
po- c¡ua1 .s'accem.ua
el 1914, perqué
tema
queseu
ma el
En el món ha. fracassat el reg¡:.t
bles que constiturren l'Impen austro- ocupen un carrec 1 tenen una Ini~, capita:u:;ta. Davant d'aquest hl ha
hongares no voldrien de cap de les .SIO a compur del partit.
Le~ <1.re~ e"'pan.l'ult::s, . que estan el~ soc1allstes amb els nostre progra·
maneres sacriHcar .novament llur rndependencla 1 nacionalisme. De totes m~cades de Je:;po~aoilitat, hali ma, que asprra a naciOnalitzar la
maneres, estic convençut que es ab- anat. Lauran. pel s~:u P 10P1 Ue~>ti. Un prodw.;cJó, la diSLnbuclO, la nques.>
solutament necessari un estorç dels de~tl per a e~~s dob.emeJtl. cruel, 1 netej1:1r el món de la xacra moral
pobles danubians, mes mtens que el ~ ~ ue els ma.H:a el s:u . uacas, 1 dels defensors del cap1tallsme. Qu!lll
desenvolupat fins ara. Segons la me- llu¡1 1 e:s perque el prole.anat, en la s 'aspira al treball total, a la JUSta
remuneració de l'esforç, al !et que tl
ta, ha aaqwnt expt:nenclll..
va. profunda conviCCió, els pobles
danubians depe.1en els uns dels de~ dretes han . calgut VlCtunes treball no s1gUi mercaderia menys1
altres, prmctpalment en l'aspecte mtra.n~~v~ mca.pacttaL de la seva preada, 1 quan ur¡a, doctnna. combat
economic, e., wr e¡ u~ neo.::ssiten de la el pro 1e~n~~·el \e~~l ~:~:rrC:st ~~ la vagànC·la. l'analfabetis!De i la 10:
JUStiCIB. no h1 ha raons per a dlS
po
seva ajuda mu~ua. En segon llc;>c, :sal.Jllitat mcuspen:;abJe.
•
c.:a cu tir-Ja.
«Jo 110 conec mngu que si
considero que s han de mostrar so¿Per què la Ceda no s'ha coHocat
lldar15 sota el . punt. de mrra poa. paç de comp.endre com Ull gw ;
seva Vldli
La
s?
hullll'
d.::.S
co~tat
al
vover.t
.
u
tic. La prospent.a.t dEuropa no sera. POJtl a les '"'r•c
...,
.
. .· ·
n proJecte ae re- .
'JV " "
.
Possible mentre no ens a¡;.;eq uem :.o, <Orma. constiLUClonal :.eu.se ue , 1_ e:; una contradicclo. Es d1u que .
"
bre les mesqullles querelles polit!- I gw di:;cJtiL lmiilewatamen~ U, à obrer:; són bons l qui els emmetzma
~ues ¡·¡~entre no {onst¡tulm una l.OliSlltuClO en rt:Vl:slo es Wla· co:::s- sòl? els lider::.; doncs, Sl ~ ai.xl. ¿per
e~~~ !. a per a a nostra accio tltuc10 morta. uespres dira el üo- que no admeten els aC9~ada.ts, 'Pt{.
vern que compleiX e1s deures que que r.:baucen els salans. A.IXO pe
.
.
· · ·
·.od.
E1
rrlh lSt:e dl.l'lgl despres al Prln· aquesta ConsULUCIO j¡ 1mpo,;a '(,¡ •.u- judica els mateixos treballad•rs. 00
em . rg la seguent dehca- na torça. tmclra. aque.;ta hltuaél~ per els liders.
~ep
Acaba exhortant els obrers perque
a ter re:;,pect~r la UOnsUtuc:lo, per aJs
t
aA f!s~~~~~¡. es ve conslde
ran com seus euellllt:li l <-ap. A me::., un pe- . segucnon la llw ta empresa uns 3
a 11 uo.meu, •.i r :;, , r
dels Habsburgs ·a ~~s~cto de la (;..sa, nede const1~uent tan llarg tre11ca 1 aco:1seguir un règim d'¡gualtat, de
JUndlca
0
calo-=·
• . d del palS .1 pa.rautza, trebail 1 de justic1a.
e aun
tot,\'lda.
qu" lli la
pe¡ Ire.aquesta
• .,~ ·"'"a lu.lonac.a na,
,J,,ro
'"""'
Tots els oradors foren
el:; e mwores, ae.;enrotmajor part dels membres d r
1 \ · ac ual l•.auaent ae le.; m.:;utuclons en torm:~- ment aplaudits.
• govern austríac só
legal
:solució
una.
a
porta
ens
I
Cló,
1mlStes.
Que opmeu s A. n b egl
so re aquesta permanent que a rungu no conve
• ·
qüestlo?
menys que a les dretes.
·
Acusaren les Constituents de sec- LA CALOR ALS ESTATS u~'US
t 7re_~ !lue les pa;,aules «legitimises. 1 l~gmm.sme es t.ro~n en t.ànes, 1 aquests han estat sectarlt!S
mcapacts. Digueren que la majo1
troba
es
desus. El. Govern austriac
ammat d espent austríac, 1 respec- ¡ r1a. tstava esbeuacia 1 ara no tu ha
tant el .passat del seu país, co~1de-l quòrum, . te¡. aquesr. 'alhçonador per- Dotze persones mortes per
I<~ d s.;..¡ .... ~ enL •L-.ar-tu c.1" a que tossm dlSSO•tes en un pais ,te
un esdevemdor que. correspongui a st:nsibthtat la mvto!abilildt, de ;a
insolació
1 aquest passat. Per a¡xo, s1 la restau- I JUStlcia, la censuren. La J.:e1 del blat
rac1o de la monarqu1a i la pujada al e::.ta teta per tal d'a.favonr eiS aca8. - Des de fa eIJ1C
York,
NO\'&
podt:r de la Casa d'Habsburg, poden parador.>.
1
1
El moment de les dretes és d'u Ja d1es que impera sobre el teri' ~,
ler fehç a Austr1a. sense provocar
~Í
ona
formidable
W1a
Unió
la
de
l'ac~ió
de
sentit
E1
anarqu1a.
feroç.
confi1ctes m~nacionals. el Govern
austríac no farta cap resiStència. a govE'rnarr>cntal és francament desa::- calor Insuportable. Fins ara haD tnC•
troe. Quan un partit presum de per insolació dotze personeiaquetïta 60lUC10.

senyor Bujeda

amb precisió de fotografia
reprodueix

RARESES DE LA FIRA·EXPOSICIO DE SAN DIEGO

els textos taquigràfics
dels discursos, informes, declaracions,
testimonis i incidents
DE LA VISTA DE LA CAUSA CELEBRADA
DIES PASSATS DAVANT EL T. DE G.

•

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

~~ Ban~uill~"

''tl ~o~i~rno ~~ la ~~n~rali~a~ ~n
Concessionària :

Llibreria Catalònia
3, Ronda Sant Pere, 3
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Uzcudun, abans del seu combat amb Schmeling, és objecte d'una acurada
re'\'ÏSió mèdica
(Foto Atlàntic>
faha pres mesures que atecten a la
milia dels Habsburgs pels lligams que
uneixen aquella a la familia r egnant a Romama. No s'ha especificat
UN MITING SOCIALISTA A MADRID
quines seran aquestes mesures.

En el llibre
d' Alard Prats Beltran
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ROMANES
GOVERN
EL
PR ENDRA MESURES 80·
BRE LA POSSIBLE RES·
T AURAC I O
Bucarest, 8. - El Govern romanès

sobre els fets
d'octubre a
Catalunya
darrer President de Ja Generalitat

Instantània, arribada ahir a. Barcelona. per avió, del combat celebrat el diumenge a Berlin. A l'esquerra;•el
basc Uzcudun ; a la dreta, el seu adversari, l'alemany Schmellng
<Foto Urbls-Press)

s'ha de recollir amb tota mena de
reserves i fins amb escepticisme, referent al pròxim casament de l'arxtduc Ot d'Habsburg, pretendent al
tron d'Austria. amb la prmcesa Maria de Saboia, filla del rei d'Itàlia.
Es diu que els dos joves es varen
conèixer fa alguns anys durant llurs
vacances, 1 que pròximament es tornaran a veure novament quan el
princep Ot, com tots els anys, passl les vacances a pocs quilòmetres
del castell de Sant Rossore, on estiueja la familia reial italiana.
En certs cercles es diu que el rei
d'Itàlia s'havia oposat fins ara a
dit matrimoni per por a complica·
c1ons internacionals.

Là
veritat

14
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¿ES CASARA EL PRINCEP
AMB UNA PRINCESA ITA·
LIANA ?
Roma. 8. - Circula el rumor que

una . veritat
,
.
s.no

___________*___________
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Salamanca. - Aquesta matinada consegu¡ salvar d1versos nens.
s'ha declarat un imponent incendi
a la casa núm. 8 del carrer de Garcia Barrada, on hi ha instaHada la
con!iteria "La Rosa. de Oro". El foc
s 'ha propagat ràpidament a la bo- La desfilada oficial del
tiga propera que es W1a carnisseria
de juliol a Paris
d.: Marc¡ano banchez.
Els veïns, emre els quals hi havia
nombrosos nens que han estat sorPARTICIPARAN SIS- CENTS
presos pel foc quan dorrruen, s'han
vist impedits p;!r abandonar la casa
AEROPLANS
perquè ja les escales estaven crePariS, 8. - Un dels actes mes un·
mant. s·han desenrotllat moltes escenes dramàtiques. El salvament s'ha portants dels que tindran lloc el dia
fet pels balcons ¡ terrats immediats. 14 actual, te::.ta. nac10nal francesa, seLa casa on s'ha Iniciat el sinistre ra una gra.nwosa dcsUlada ai'ria <!n
la qual pnrLlcil;o.ra.n uns 600 aer~
1 1a del costat han quedat completa- plans, que volaran en perfecta forma.cíó sobre l'Arc del Triomf.
ment destru!des.
El llllniStre de l'Aire, general DeHan resultat ferits: el propietari
de la cenflteria, Joan Pérez, amb cre- nam, ha ordenat als aviadors que
mades greus; la seva esposa P rimil.i- gaudien de permís que es reincorva Esteban, de pronòstic reservaL; ponn a h ae prendre part en 1a
Angela Nieto, serventa, lleu, 1 una magna desfilada aèlia.
En la desfilada per terra davant
filla d'aquesta, anomenada Ramona
Gil Nieto, de nou anys, amb grans Ja tomba dèl soldat desconegut pren- ¡
cremades al cos. Tots ells han ingres- dran part destacaments de 'forces
d'avtaCló de forma que el pubhc tln·
sat a l'Hospital provinCial.
Els bombers han treballat activa-¡ drà oca.Sló d'apreciar el nou uniforme
ment en l'extinció del sinistre. El foc adoptat per l'arma aèria..
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Paris, 8. - L'activitat política dels rers Governs que -dlgu~. ba patit
partits d'ext rema dreta i d'extrema França, els quals quahflc.a de caesquerra fou durant el dia d'ahir e~- vards 1 incapRços 1 ecusa d'haver
1 fomentat els mov1ments extremistes
traordinària.
La nota sobresortint de la. jornada accelerant considerablement el seu
la constituí un important discurs I ritme fins l'extrem d'haver decidit
pronunciat pel cap dels Creus de 1 actituds violentes que portarien la
Foc, que en nombre de més de 3.000 • pàtria trancesa al desatre. la qual
cosa es troben disposats a evitar els
assistien a l'acte.
El coronel La Rocque, cap de dita. cOreus de Foc» apoderant-se del coorgamtzació, anuncia categòricament I mandament. Per a tal cosa -afegí-.
que es troba disposat a ordenar la no toi?arem amb grans mconvements,
mob¡Jitzacló contra els maneigs re- ' perque de fet ja som els amos del
volucionaris manostes en els quals país.
prenen part els components de l'a-¡ El coronel La Rocque després pasnomenat Front Unic, integrat per sà. a exp<>6ar la tasca que realitzaêlements des del comuniSme fins l'a- ' r1en des uel poder les «Creus de Foc»,
la. esquerra del partit radical-soci¡¡.- i afirmà que el seu primer objectiu
serà el de lograr el compte' restat:hlista.
EI cap de les «Creus de Foc» dl- ment de 1 ordre, per a la qual COòa
r igi formidables diatribes als dar- seran apartats de l'escena nacional
els fomentadors del desordre.
El cap de les «Creus de Foc»
declarà que era indispensable «tra.
vacances durant llarg
metre
Un vaixell irlandès topa i ·temps, a elferpodrit
parlamentarisme.
Aquestes vacances seran forçoses 1
naufraga
serviran per a sanejar els òrgans dl·
rigents del país.»
L'orador tambe es refer! a l'alta
NO SE SAP QUIN ES EL VAIXELL
I Banca per a la qual tingue qua111iCAUSANT
Pa rls, 8. - Davant del port de ca.tius condemnatoris, ja que I acusa
Lorient, un vaixell de matricula des- d~ practicar un doble joo puix que
coneguda ha topat violentamem mentre per una. part -dlguè-. s'aamb el va1xell irlandès «Mervyn» i ha amb els sov1ets, per l'altra s'a.
l'hi obri una via d'aigua, a. canse• propa a Aleman~a..
La. Rocque afirma que quan goqüència de la qual s'ba enfonsat.
La tripulació del vaixell naufragat vemm les «Cr~u~ de Foc» hi hau~
ha ti.ngut teJnps d'emprar els bots ran menys m1mstres. però tambe
menys obrers sense feina.
salvavides i s'ha salvat tota.
La darrera part ~el d l!curs del
Com que manquen més detalls de
l'accident s'Ignora si l'altre vaixell coronel La Rocque tmgue particular
importància quan, dirigint-se a les
ha sofert o no en l'accident.
«Creus de Foc» els digué que bavien de .trobar-se disposats per a
rebre en el moment menys pensat
L¡ES DRETES GOVERNEN GRECIA l'ordre de prendre les armes. Això
-segui dient-, pot succeir demà,
demà passat o d intre quinze dies.
Una proposta de Metaxas Aleshores haureu de lluitar contra
revolucionaris de la categoria de CaAtenes. 8. - Durant la. sessió de , chin, Blum, Daladier, etc.
l'Assemblea. el lider monàrquic se- f Resulta interessant consignar, que
nyor Metaxas ha propooat que la altres liders de les «Creus de Foc»
proposta relativa al plebiscit al rè- s'expressaren en termes semblants
gim porti l'anex següent: «L'As- durant el curs dels actes que ahir
semblea, en reconèixer la monarquia tingueren lloc a diVerses Ciutats del
com el règim més apropiat per a Nord de França, actes als quals asGrècia invita el poble grec a pro- sistir en nombrossos contingen~ d 'at !iliats a dita organització.
cedir al plebiscit».

. Un incendi important .~~t(uedat localitzat a ~ea VUit déi
Han estat diversos els casos d'h&roïsm.!, entre ells, un cambrer del
I
Casino de Salamanca, anomenat Joaa Salamanca
quim, que pujà. pels balcon.s i a-

.!la vlaltantl de la fira-exposició de San Olego poden veure aquesta nova
1 original manera de propaganda la qual consisteix en una bella senyoreta que ficada enm1g d'una muntanya de melons dóna un melo a cada
VISitant del HU stand del palau de l'Agricultura
N&tUJSiment; tot el dia aquest stand es veu ple d'elements del Mxe
maacull fent cu. per esperar el seu meló
(E..-q¡re.ss ·Foto.)

DEL COMBAT SCHMELING-UZCUDUN

Ataca durament el Govern i acusa les
esquerres d'estar en relació amb l'alta
banca --- Diu als seus partidaris que al
moment més impensat pot donar l'ordre
d'aixecament

PER ALS AMICS EMPilESONATS

1'Miralles ............... ···
............
Queralt
1'1' Suma anterior ..... . 103.795'30 uluis Tejero ......... ..... .
Pere Altés ................. .
1'SANT BOI:
1' - J. F.
. ............. .
1'Clara Maymo . . . .. . . .• . .•
1'- l?urcallas ................ ..
.....•
M1quel Casas
1' 1' - x . x.
Joana Valllmtjana .... .... .
2'1'- Un suoscr1ptor J. U. (5.•
.. .
Bema rdl Casas .. .
1'vegada) ................. .
M1quel Casas Vallmitjana.
76'1' - Una aragonesa castissa
Clara Casas .............. .
1'-.,asal Nacionalista Sagrel 'renc ................... .
F. Munell Paseua!...
25'Manna, Guil.art Riba (4.•
El deure setmanal d 'un s
5'. ..
vegada)... ...
amics ................. .
5'50
5'- F . B ...... .
Una aragonesa d'Esquerra
5'1u V. O. l7.• vepadaJ ........ .
Les nenes Mar1a Teresa i
5' Mirabel. ..
.. ............... .
ER.
2'5'Famll1a Aloy S. (6.• veg.J.
Per la llibertat 16.• veg.>.
5'25'Ramon Mèlich Font .. .
Deure setmanal d 'un estu2'diant d'esquerra ...
J A . A .................. .
2'25'Un grup de Bancaris (2.•
.
......
..
E. M. C.
vegada>:
2'Anticlencalment. ... . .. .. .
2'- Giralt .................... .
Pel tr10mt de la Republica
2'17' - Costa ................... ..
Un grup de Port.-Bou. . . ..
1'1'- A. Font... ............... .. .
Germanets Jona.ma ...... .
1'Moreno ................... ..
1'Cmc catalaru. 1 un valenBonjoch ............ ..... .
1'10'cia <3.a vegada)
1'2' - Asunción ................. .
Tant se val 14.• vegadaL ..
.
.................
Stlano
1'Dos rabassaires, de VilaSaenz ................. .
1'6'nova 1 La. Geltru...
.
.................
Nadal
1'de
d'Esquerra,
grup
Un
Mart1 ..................
1' 46'Gualba ................. .
0'50
4'- R10n ............... .... ..
Uns amics ...............
...............
0'50
4 '50 Paz
............ . ..
M. B
1'4'- Cardona ................ ..
... .. . .. .
A BB.Jsells
.
.................
Iglesies
o·so
1'Francesc Llonch . .. ... .. .
0'50
3'- Morales ............... . ..
Genoveva Segurana ..... .
Guizal ................ ..
1'1'........ .
Merce Pons
.. .
0'50
1 - Portos
Marganda Serra .. . ... . ..
RIUDE
ALF'OGONA
V
1'Adela Coc ................. .
CORB <Llista n. 7):
2'- Mag1
Mare 1 !illa Farreras ...
Farrè 1Ametlla)
1'Uns de Gas 1 Electricitat
Llobet Llobet
2'<5.• vegada¡ ........... .
5'- Ramon
Ramon Llobet Llobet
2'8'S. 28, de Terrassa .. .
Casimir Cardona
1'A la memòria de l'amic
...
Sardà
Llobet
Ramon
1'15'- Lluís Tudó
Manuel Novella . .. . .. ...
........ .
2'..:...
Umó Republicana, de Cas¡:_
Isidre Gaso! ... . .. •..
telltersol. a la memo. ............... ..
J . P.
1'ria de Macià ...
5'- Francesc Amenos ... ... .. .
Joa.n Padrós (3.a vegada).
5'- Alomeu Tiet .. . ... •..
~i=
J osep Domènech. admiraTarra.gó (Segura)... . ..
1'Francesc Torres
dor de Companys .. . ...
1'1'_:..
Calixte Llambies ...
1'- Narc1s Cases <Ametlla>
1'Adelina Allepuy . . . .. •
U n e s esquerranes <quota
1'. ..
...
setmanal)...
Francesc Minguella ... . ..
3'0'70
Centre Republicà CultuFrancesca Baruta, de Moral de VILOSELL (3.•
lins de Rei ............. ..
2'vegada):
Una admiradora d'Azaña,
de Malms de Rei
0'60
0'50 Sebastià Cumllera...........
•..
Pere Llurba Farre...
R ita Rovira de Munne, de
1'o ·s~
...
Molins. de Re1
0'50 Josep Poquè Cornadó ...
Pere Albagés Balsells ...
UN GRUP D'AMICS :
1'republicana.
veritable
Una
..
Borràs ...................
0'50
1'Anton GU ...............
0'50
J, Fuma.dó ...............
1'... ·Josefa Llauradó
0'50
...............
J ulià
1'2'........... .
Vendrell...
1'- Josep Llurba Farré ..... .
..
.
.
..
...
Huguet
Maria
0'75
Salvador M............... .
1'..
•
...
...
Huguet
Ramona
0'75
.. ......... .
Feo ...
1'...
...
Muñoz...
Francesc
0'50
R. Santgenis... ... ... ... •••
1'Gassa!. ....................
1'Suma i segueix ... 104.224'A . Artau ................. .
1'H. Borràs ................. .
1'(En la lliSta publicada diumenge
Aparie! ............... . ..
1'- consignem a Beristany, S . A. <terJ Artau ................. .
1'- cera "egada), 2 ptes. en lloc de 25
...... . ..
MadureU
1'que ens te lliurades. De totes maArenas .................... .
1' - neres la xifra de la suma total està
Salut .................... .
1'- d'acord amb la quantitat rebuda.~
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