EL TEMPS. - A catalunya en general el cel aparel• neouios I
l'Observen algunet zones de cel aerè per Ja conca de Tremp, pla de
Barcelona, Igualada 1 Reus. Els vents 1olament tenen alguna Importància per les comarques costeres on dominen era del sector Est.
curant les darreres ~4 hores s'ha reglsrat pluges fortes en gal·
rebé tota la meitat NW. del pars. Han assolit Ja màxima Importància
a la regió plrenenca.
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Ha caduc at el conve ni comer cial amb Franca
(•

què quedem? Sense comentari A les fronteres està ja en vigor
Guió del moment ANTENA EnLa burocràcia
muni- m:J'r:i~~~l~el ~~~~i~u~net~~ l'aplicació de la primera co ..
0

L'acte de Mestalla no ha tingut
nyor Lerroux pronuncià a. València.
bona Premsa. Vegem-ho sinó pel
que diuen els corresponsals mael que puedrilenys dels diaris barcelonins t
da. bablar de persecuciones, y yo le
per alguns comentaris locals.
diré, COn test!monios VÍVOS, que Si a.
El corresponsal de El Diluvio
Constantment arriben a. la nostra redacció cartes de lectors pregunmi me hubiera. dada la. gana, nadie
diu que, preguntat el senyor LerAhir, el senyor Jaumar, conseller- podria. alardear de inocencia. y de
tant-nos perquè no parlem de determinades coses 1 de determinades petiroux si estava content de l'acte, regidor-gestor, va donar una extensa irresponsabilidad.
clons al Poder públic que en aquesta hora formen l'ru:piració emotiva 1
contestà «con un inexpresivo mo- nota. referent a l'assistència al treNad:l me avergonzar!a. tanta, nada.
apassionada de tot el cos social de Catalunya.
nosílabo ajirmativo». Comenta el ball dels empleats municipals. EI se- me avergonzarla tanto como el que
de
resultat
el
pono
que
corresponsal
és
mateix
parlem
no
quan
No podem contestar res més que això:
nyor Jaumar, detractor de l'obra. de pudiera levantarse alguien con rala tan coneguda fórmula per a les esquerres a. l'Ajuntament de Bar- zón y con pruebas a decir que yo
dem. Que no podem! En aquestes coses a què fan referència innombral'aixamplament de la base repu- celona, quan ba volgut fer alguna he perseguida, que yo be aumentado
bles cartes de lectors hi ha. vinculats amors entranyables, devocions
blicana i diu que ;a no ens res- cosa. pràctica. en aquest sentit no la afllcción de los vencidos o de los
el pafs vei. La. boMadrid, 9. - A un quart de dues negociacions amb
fervoroses i afectes fraternals de la. nostra vida. Al seu r ecord 1 al seu
ha tingut altre carni que copiar les derrotades, que yo me be ensañado
t en «làgrimas para llorar».
d'Espanya. ha. estat
de la tarda. acabà el Consell de mi- na voluntat
Las Noticias no vol brocs i diu mesures que va prendre el darrer A- con los caldos.»
culte hi ha, integrament dedicada, tota l'intima. efusió del nostre r ecord,
però abans que res les seves
Naturalment, no h em de comentar nistres celebrat avui a la Presidèn- gran,
que el temps és a propòsit per a juntament popular per tal d 'acabar
vitals i defensives no ens
necessitats
tota Ja. viva. aspiració de la nostra voluntat. A l'objectiu concret de la
cia.
J?erò
ara.
deixaria,
exacerbar les passions. Conclou amb eis abusos d'una certa. mena de la. frase. No se'ns
han permès transigir. Anit a les dotreincorporació d'uns homes a. la vida civil 1 al calor de les llars familiars
següent
la
facilità
Lucia
senyor
El
favor
el
fer
pot
Lerroux
senyor
el
veritat,
la.
dir
a
que,
que la característica del discurs funcionaris
ze començà a les nostres fronteres
referència verbal:
d'informar-se adequadament...
LA HUMANITAT hi dedica, almenys en el bon propòsit no sempre reeixit,
del senyor L erroux és la claredat són pocs 1 no pas els millors.
duaneres a. posar-se en vigor la priacabava
B,
dia.
ahir,
que
-sabeu
desesperem
no
maneres.
totes
De
nota
la
de
part
una
estem
no
que,
cert
qual
la
Per
a
responsable
aquesta
en
el millor del seu esforç 1 la mateixa justüicació del seu nom
mera. columna del nostre aranzel per
acostumats. Diu que «ha Zlamado del senyor Jaumar no està pas d'a- de trobar una ocasió per a discutir el conveni comercial amb França. ais productes francesos. Amb tot i
lenta etapa dolorosa..
amb les manifestacions del seu amb Lerroux sobre aquestes 1 altres Hem arribat en aquest moment sen- això, les negociacions no s'han in·
cord
pan li al vino, vino».
pan,
al
De moment, poca. cosa. hi ba a. fer. El llapis del censor s'emporta.
Diario de Barcelona. diu, des de alcaldet senyor Pic 1 Pon, sobre la. coses, que farien riure estrepitosa- se que, per desgràcia, h agi estat pos- terromput un sol moment 1 contisible donar terme satisfactori a. les nuen en aquestes bores. El G<Jvem
implacablement noticies 1 demandes, informacions i articles. Hi ha, a la
València, que «el campo se haUa.- necessh;at de derogar l'acord de l'A-~ ment si no fossin tràgiques.
ba casí lleno».
juntament popular respecte a. l'a- "'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~;;!!~;;;;;~~; espanyol no ha. perdut l'esperança
República, noms de poble que no podem escriure 1 noms d'home -<¡ue
La. Vanguardia, per mitjà del mortització de personal. Esperem d'arribar a una inteHigència. amb
són el nostre orgull i el nostre honor- als quals no podem referir-nos
seu corresponsal madrilen11, diu que un dia o altre els senyors que
França
Impunement.
amb
d'acord
posa
es
que ni Déu
El ministre de Marina -a.!egiNo ens toca més que esperar. O bé sacrificar en el nerviosisme apasles xifres i que les dretes extreha donat compte al Consell del seu
entre
lluites
1
dubtes
aquests
tots
de
disgusta-més
d'allò
estan
mistes
a la base naval de Sant Xaviatge
de
constant
1
sionat del comentari d'un dia., la possibilitat de l'obra. lenta
des per la ratificació del pacte de grupets no en surtin perjudicats
vier, on ha assistit al curs atlètic
cada. setmana. 1 de tots els mesos. En l'alternativa, per avui hem de triar
més
tenen
que
aquells
precisament
i ha visitat els submarins i l'esquaSalamanca.
•
la prtmera. posició. A la. llarga. és més forta i serà més eficaç. Els nostres
dra. Ve el ministre gratament tmEl Correo diu que la nota cul- dret al respecte; aquells que han
lectors no han d'impacientar-se, ¡Quantes paraules no escriuria la nospressionat de l'excellent esperit d'aminant de l'acte 110 la constitueix
en e1
capacitat
seva
la
quells mariners.
pas la concurrència «que en nútra ploma sense el fre serè 1 categòric de l'instint de conservació, de la
Acabat el despatx ordinari es domero habrà decepcionado a los
fe en els nostres homes i de l'esperança en els dies futurs del nostre ponà lectura per la ponència del prodel
corresponsal
El
organizadores».
ble! Ja. parlarem a. la seva hora. Tot es farà. El dolor d'aquestes hores
diari tradicionalista es mostra
Américo castro ha pubztcat recentment a El Sol un article que té jecte de llei electoral que recull el
criteri sustentat a la conferència
molt enfadat perquè el senyor
no ha de destroçar en nosaltres, en un avatar impremeditat, la consun gran tnter~s per a Catalunya. Amb la seva prosa elegant i una mica dels
quatre caps de les forces goLerroux, davant els seus «anticiència en les possibilitats d'una. actuació lenta, serena i penetrant.
una ve- vernamentals. S'ha repartit aquest
plantejat
quedarà
aviat
que
1'emarca
escriptcr
l'illustre
espessa,
guos Jraternos», digué que contiPer avui en el curs d'aquests dies dolorosos, hem de limitar-nos a.
el
etot
sobr
i
projecte entre tots els ministres 1
vada més el problema de l'estructura de l'Estat espanyol
nua al mateix lloc de sempre t
serà portat al proper Consell, que
anotar. I a. expressar, amb la veu emocionada 1 clar a del nostre poble
problema catald.
que si algú aci ha afluixat són
probablement s'avançarà. per tal d'esels gilroblistes i no pas el partit
català, aquesta exigència:
Aquest nou plantejament vindrà a conseqüència de dos jets conco- tudiar aquest projecte.
radical. Ara que al citat corresAmnistia! Amnistia.!
electoral
mitants: tornada al Poder de les esquerres espanlloles i victòria
Un periodista. preguntà al senyor
ponsal no li ha estranyat això
de les esquerres catalanes, dels nacionalistes bascos, de molts autonomis- Lucia. quins projectes serien els priperquè aquells (aquells són els de
que es discutlr!en a la Camla Ceda), que entraren al règim
tes valencians i d'alguns gallecs. cEs muy posible que antes de un afio mers
bra.
per a aane;ar-lo, s'han jet ccómsu
-escriu Amérlco castro- las lzquierdas hayan puesto nuevamente
Crec -contestà- que aniran J uplice:s de impunismos li tcleranrats Mixtos i després Ja. llei de resMadrid, 9. - El senyor Lerroux, mano en la. barra nacional». I més avall afegeix: «Poco zahorl se nece- triccions.
cias altamente censurables». Es
plany que L erroux s'hagi pogut en arribar a la Cambra, conversà sita. ser para predecir en las próx!mas elecciones una. victoria total, abministre de Comunicacions afeapuntar un èxit davant els seus amb els informadors, i en recaure soluta., de las lzquierdas catalanas; en Vasconia. triunfaràn los naclona- gi El
que des de fa uns dies ve advera Mestalla i que això caldrà te- Ja. conversa. sobre l'acte de Mesta- l!sta.s en grupo compacto; los va.lenclanos obtendràn gran número de tint que s'utilitzen els sobres de
nir-ho present quan es parli del lla., digué que U interessava. fer diputades autonomistas y los gallegos mostraran aslmlsmo unos cuan- la. correspondència ordinària. per a
Ahir expirà. el termini de pròrroga. del tractat comercial que regulava.
procedir de certs sectors «que 1e constar que .s'havia. recollit erròniapropagandes politiques 1 socials de
les transaccions entre França. i Espanya.. No hem de fer des d'aquest lloc
ment la. frase inicial en el discurs tos portavoces de sus anhelos nacionales.»
titu lan derechistas».
tota classe. Les vigents disposicions
una critica circumstanciada de com s'han desenvolupat aquestes negoEn Pla, des de La Veu, diu que pronunciat en aquest acte. No vaig
Aquesta victòria múltiple de l'esperit autonomista, que pren cada prohibeixen qualsevol inscripció o
ciacions ni dels motius del seu fracàs. No volem més que fer notar la
«resulta que el senllor Lerroux ha dir «Ya està aquí el hombre», sinó vegada més un caràcter nacional, tarà que l'any 1936 els anhels de Ca.- segells que no estigui degudament
emplenat el camp de M estalla» i «Ya està aqu! el otro».
gravetat que representa. per a certs sectors de l'economia. catalana el
del País Basc i de Galícia siguin encara més autoritzat pel Ministeri correspoLa. primera. frase hauria estat talunlla, del Pais Valencià,
que les fotografies que publiquen
fet d'haver-se trencat les relacions comercials amistoses entre dos païl 'any 1931. «Después de las elecciones -de- nent. El Consell ha. acordat que el
que
vehements
més
i
vius
fou
que
segona,
la
i
bravata,
una.
els diaris madrilenys del vespre
ministre de Comunicaclona ratifiqui
sos veïns, l'economia dels quals es complementa en certa manera.
r~
una.
era
pronunciar,
valg
lograr lo que hoy es deseo monten- aquesta. ordre a totes les administraque
la
intentaràn
o
lograràn
castroclara
Lerroux
1enllor
el
que
demostren
No és un secret per ningú que les hortes del litoral de Catalunya
tingué tants espectadors com el pllca. a. les paraules del senyor Aza- tàneamente sofrenada.»
cions de Correus, arribant àdhuc a
senyor Azafta i Gil Robles. «Tot ña. pel seu disoors al matclx lloc,
t els colliters de vi han de sortir fortament perjudicats d'aquest trencaprohibir la circulació de correspon•
aproximadament,
digué,
quals
les
en
perres,
significa
no
diu
aixòdència de tota. classe en què es falti
ment de relacions. A hores d'ara els punts fronterers de França 1 Espa¿I quina serà la política de l'Estat davant el pròxim r essor giment aquest precepte.
què es tracta d'unitats seguides que havia. anat en una altra ocasió
nya han estat reforçats. Es evident que Ja mesura és més de caràcter
de zeros.» ¿On deuen posar els ze- a València. acompanyat d'un altre impetuós de les r eivindicacions d'autonomia?
home que ara no l'acompanyava ni
espectacular que d'efectes positius. A les fronteres, en els moments actuals
ros els seus i/lustres amics?
LA NOTA OFICIOSA
No pot prevaler afirma l'escriptor citat, ni la indiferència ni la reEl corresponsal de La. Publici- compareixeria. en aquell lloc com bo
d e Ja. vida internacional, el que més aquilata són els homes 1, més que
- Expedient per a
Governació.
pressió. La políttca repressitJa i d'ofensa als sentiments particularistes
per
començar
vaig
això
Per
elL
feia
pacdel
ratificació
la
que
diu
tat
els h omes, llurs idees. Es l'herència de la guerra pel dret i la. llibertat.
seria contraproduent, com sempre. Home liberal i inteUigent, Amérlco la contractació del servei de camt e de Salamanca disgustà els sig- dir cYa està aquí el ot-ro».
amb destinació a
cobertes
Es possible que el G<Jvern espanyol tingui una. gran r esponsabilitat
1
bres
jridistes, molts dels quals abanCastro es decanta per una ampla política estatutdria. Però ell sent molt vehicles propietat de l'Estat al seren el fracàs de les negociacions, però, en aquest cas concret, no podríem
donaren el camp. El reco.rd de
fort el patriotisme espanyol, i demana que al costat de l'activitat local vei de la Guàrdia civil.
lluites violentes pel r epublicanisenmir de responsabil!ta.ts el Govern de França o, millor dit, no podr!em
Guerra. - Projecte de llei sobre
quic no és de cap més acte que dels pobles autònoms, l'Estat doni un gran impuls a l'obra que dins ame valencià els féu marxar amb
deixar de comprendre que Espanya., França, 1 tots els països d'Europa. 1
passi a. la. reserva de generals i coel dels monàrquic;. ai, dels repu- quests pobles li quedi reseT'Iiada.
Diu que mentre aquests
disgust.
ronels.
d el món, estem pagant les culpes d'una politica d'inflació 1 de subordiblicans de «ensanche».
elements engruixiran les files de
La test d' Américo castro, que 1a ha exposat en altres ocasions, es
Decret autoritzant el ministre de
nació als grans monopolis internacionals. I, en aquesta politica, els gol'autèntic esquerrisme valencià, en
•
•
en els pobles peninsulars on impera la. Guerra per a adquirir, sense les
ara,
fins
ealitzat
r
ha
no
l'Estat
que
Samper-Blasco
de
partit
el
canvi
gran
una.
tenen
hi
guerra.
la
de
després
França
verns que han dirigit
Allò de l'explosió al local de el jet diferencial, l 'actuació constant i fecunda que era n ecessària. Ell formalitats de subhasta., material
es nodrirà de molts elements de
«Falange Españala» d'Oviedo es
responsabilitat.
la instau- d'art!lleria de campanya., que perla qual cosa, com
Patronal,
la
veu que tot plegat tou un malen- c.'Teu que aquesta actuació ha d'acompanyar indispensablement
metin els crèdits assignats per a. aCa!llaux, en un de!s seus comentaris picants a la politica. econòmica del
convindran els nostres lectors, no
de l'Es- questes atencions en el pla aprovat
edoblada
r
l'activitat
que
considera
I
autonòmic.
ègim
r
del
ració
tès.
seu pals i internacional, fa uns deu anys, deia que Clemenceu i els homes
d eixa de constituir una excellent
•
tat espanllol dins els pobles autònams, en tot allò que li pertany, ha per decret reservat de 19 de juny
compensació per als radicals d'ara.
de Ja guerra, fugint de la guerra tornaven peis camins que havien portat
cNada de engañijas», exclama d'ésser la compensació de la minva estatal que en altres aspectes impli- del 1935.
També assenyala el mateix corDecret aprovant el reglament del
l'editorialista de El Diluvio. I <tea la situació econòmica que havia. provocat la del 1914. Evidentment, eis
r esponsal el disgust que han cauCos de suboficia.ls.
mana que es digut clarament si ca el règim estatutari.
homes que ban dirigit Je:s principals potències econòmiques i militars,
sat als cedistes algunes frases del
•
I~em cedint a. precari a l'Ajuntahan de persistir o no els Estatuts.
en comptes de revtsar allò que de revisable -en la. seva posició demosenyor Lerroux. No volen que side Jaca. els polvorins de Sant
r egionals. Que ho diguin clar: «al
R econèixer i entortir els jets diferencials? L'articulista de El Sol ment
gui dit, de cap manera, que la
cràtica- pogués tenir el nacionalisme econòmic, l'agreujaren no r ectifi·
Miquel i Santa Bàrbara.
pan, pan li al vino, vino».
l'entusiasno
jets
Aquests
inevitable.
considera
acaba
i
ho
res
ans
en
oposa,
afluiXat
s'hi
no
hagi
Ceda
- Decret ampliant
Comunicacions.
Però ¿encara vol una claredat
cant tampoc la pol1tlca. de subordinació als monopolis internacionals de
dient que el senvor L erroux ha
més clara el diari republicà? Els men gaire, però els admet. Allò que ell vol és que l'Estat no continuï el servei d'urgència a les mostres
les indústries bàsiques que, avui, més que a l'any 1914, són potències que
donat arguments als monàrquics
de comerç sense valor.
Estatuts persistiran, no faltaria somnolent davant els diversos pobles desperts.
per a atacar els populars agraris.
estan per damunt dels Estats i dels pobles.
Indústria 1 Comerç. - Decret remés/ Ara que persistiran en susvegada
Alguna
important.
molt
és
Castro
d'Américo
tesi
Aquesta
surten
Pic
senyor
del
Els diaris
gulant el reingrés al Cos d'enginyers
Cada. país, sense excloure'n ni un, ba. vist com la crisi econòmica,
pensió. Ens sembla que haurem
de
i
cultura
la
de
erreny
t
el
en
sobretot
justes,
Gràfica
poc
Dia
El
aplicacions
jet
~t'emoció.
n'ha
plens
de Mines.
tret de dubtes l'editorialista de El
aguditzada a les darreries de la tercera dècada del nosrte segle, deixava
diu que van anar a València r eAgricultura. - Aprovació pel Conl 'ensenyament. De totes maneres, nosaltres ens estimem molt més, com
Diluvio.
en la indigència a centenars de milers de ciutadans, els més dignes de
presentacions de tot Espanya,
sell de l'ordre ministerial del dia. 6
catalana
l'autcnomia
de
reconeixença
la
som,
que
nacionals
catalans
a
respecte donat que eis seU$ guanys no ban estat mai, ni poden ésser-ho
«llenando por completo el campo»
del corrent obrint els concursos per
acompanyada d'un r edoblat estorç de l'Estat a Catalun11a en el camp a. la retirada 1 mobilització de blat
i us mostra les seves fotografies.
en l'actual sistema. de relacions econòmiques, els .suficients per a consEn canvi, Renovación, portantveu
que constitucionalment li correspon, que no pas la negació de la nostra i establint les bases a les quals han
tituir una reserva. Cap G<Jvern de cap pals no ha. tingut prou pit per a
del partit radical, només diu que
autonomia junt amb la continuació de la somnolència estatal. Una no- d'acomodar els indicats concursos.
prendre mesures radicals per acabar amb un estat semblant de coses.
Treball. - Reformant l'article pri(<reunió a millares.. .». Ara que l'eble emulació política i cultural entre la Catalunlla autònoma i l'Estat mer del decret de 29 de març del
astronònuxifres
a
arribat
han
Guerra
de
En canvi, els pressupostos
ditorialista s'ht ja el bo, s'emocioespanliOl en la nova etapa autonòmica que s'acosta, podria ésser un gran 1935, fixant el jornal m!nl.m per tal
na, esgota el diccionari de la truqut>s creant alx! un capital mort que no pot ésser de cap ut!l!tat per a
de determina r la indemnització als
culència i demana marbres per a
bé per a tots.
la creació de riquesa positiva.. En països com França, Alemanya, Itàlia
obrers de càrrega 1 descàrrega. de
«esculpir la oración». Cosa, aquesA . ROVIRA I VIRGILI
deeixorca,
completament
riquesa
guerra,
de
1 Anglaterra. les despeses
ports en cas d'accident.
ta, que s'haurà de deixar córrer,
Decret dictant normes per a reorPlSSen de molt la meitat del total de despeses de l'Estat. Una situació
no pas pels diners que costaria,
el cens electoral social.
ganitzar
ans per l'esgotament de les pesemblant no podia portar més que a l'exacervació del nacionalisme ecoObres Públiques. - Decret aprodreres.
països
nòmic del qual era lògic que en resultessin víctimes propiciatòries
vant el pressupost del segon tros de
La premsa monàrquica de Mala. carretera de Sant Pere de Alcànd'economia endarrenda com el nostre.
dr'id treu punta al discurs de Lertara a. Ronda.
,.. e " - ' ~'
roux i remarca la transigència de
En aquest punt és on potser resideix la responsabilitat de les ollIdem concedint subvenció per a
la Ceda en el Govern. El Sigla
garquies que ha:1 governat sempre Espanya econòmicament i
aprofitaments hidràulics al riu DuFutura titula aixi el seu editoratar.
En situacions com aquesta és quan
rial : «¿Quiénes han evolucionaIdem reorgnnitzant el Consell Sudo? ¡ElloS!» I com sigui que el
Espanya. toca. a. fons les conseqüències d'una poUtica econòmica que no
perior de Ferrocarrils.
president del Con3ell de minisha tingut altra missió que subordinar els interessos de tot el pals a una
Decret substituint
J ustlcia.
tres ha dit, a València, que calia
l'Institut d'anàlisi qul.mlco-tosilògic
fórmuia econòrruca agrària que té les seves arrels en el feudalisme 1
un partit d'esquerra, el redactor
de TosicoloNacional
per l'Institut
en mantenir Ja sotmissió més absOluta a l'estranger quant a la part de
s'engega i diu que aquest cable
gla.
vidiumenge
recollit
serà
llançat
matèries bàsiques que produeix el país.
Combinació de fiscals.
nent pel senyor Azaña a BaraFrança tanca les seves fronteres ais productes agricoles espanyols,
Hisenda. - Acceptant el solar ocaldo.
fert per l'Ajuntament de Lucena
industrialitzats en certa manera de cara. l'exportació; Anglaterra ja. gaiLa Nación diu que si s'ha d'es<Còrdova) per a. casa de Correus 1
rebé no n'lmporta. Això significa la ruïna de centenars de familles de la.
coltar Lerroux i R0110 Villanova,
Telègrafs.
la República només pot ésser gonostra. terra. que h an de contemplar com dins de les fronteres del maCanceHant les garanties prestades
vernada, e1t una mena de torn
pels drets aranzelaris corresponents
teix Estat, ru ba milions de persones que no poden ésser eis seus consupacijic, pel senyor Azaña i Gil
als- materials emprats a. Ja construclll.l.dors, no per saturació, sinó precisament per incapacitat d'adquisició,
Robles. Els lectors ja poden supoció del submari «E. b .
Problema que ateny de la. mateixa manera. la indústria. lleugera, única
sar els comentaris que aquesta
Que ha. arrelat a casa. nostra i que viu sempre a precari per la dependènapreciació li mereix al portant·
veu de la Dictadura.
Cia a que està sotmesa bàsicament en re:actó amb l'exterior.

cipal

EL NOSTRE SILENCI

l'Ajuntament el~s;:rt: ~~:~~~~ante
gest or

lumna de l'aranzel

A la sortida del Consell de Ministres·
d'ahir es donà oficialment compte de la
caducitat del conveni

I
~~~~!;nd·~~~~~o~~t~ d!"~~Ta~~ q~~ Ca ta u ny a e n e I pro~ d
d
XI m e S e Ve n ¡ O r
~:~~t:rat

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

El senyor Lerroux rectifica
una frase del seu discurs

NO VA DIR «YA ESTA AQUI
El HOMBRE», SINO «YA ESTA
AQUI El OTRO»

EL TRENCAMENT DE RELACIONS
COMERCIALS ENTRE FRANÇA
I ESPANYA

• •

-----------*:--------- -•

••

••

-------------*:- --------Aquest número ha
estat visat per la
censura

LA MORALITAT A LES PLATGES
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DIU QUE PER LA TARDOR lA MORT DE lUIS DE SIRVAL
ha d'a·
LA CEDA CELEBRARA UN El diputat Sr. Just
jornar la seva interpeHació
Madrid, 9. - El President de les
ACTE PUBLIC A BARCELONA Corts,
senyor Alba, conferencià amb
~adrid, 9. - Avui circulà a Ja
<hs bra la noticia que Ja Ceda es
ciu~sa va a celebrar un acte a Ja
vegaJac~tal _H om afegeix que una
gi tmgut lloc aquest durant
brar 1a tardor vment abans de celeribe~se les elecc10ns, 'sl aquestes aruna a efectuar-se, portarà a cap
l'àcte~tnractgran concentració de caa anal a Madrid
rn~tlcla, que ba es~t molt co• no ha tingut confirmació.

(Llegiu informació sobre
la caducitat del conveni
comercial amb França, a
la pàgina 5)

el diputat senyor Just, per tal de
manifestar-li que no podia. concedirU Ja. paraula per a parlar de la mort
del periodista Llu!s de Slrval, a
Oviedo.
El senyor Just pregà al senyor Alba que cerqués !a. manera que com
més aviat millor pogués parlar, al
saló de sessions, sobre aquest afer, i
el President li contestà que no podia.
donar-U data. fixa, per nil tenir un
pla concret de sessions parlamentàries.

El Brusi s'ha enfadat amb La
Rambla perqu~ diu que ha repro-1

duït unes fotos de l'act e de la
Ce da a Mes talla que són truca.
des. Diu que els lectors poden
compro"ar que han Jet desaparèixer del camp les tres torres t la
tribuna. ¡Si que ho han jet tort
aquests amics de La. Rambla posats a menjar-se coses! Ara que
al vell Brusi no l'agafa ningú f
diu que pela buits, pels grans
buits que es tJeue7t al camp, es
deu tractar d'una fotografia de
l'acte d' Azaña.
1tfolts dels nostres lectors varen
anar a València i «Saben» perfectament que no va r estar un lloc
lliure al camp. De manera que no
essent una foto d'aquest acte ni
tampoc del radical, la foto que
ha Jet enrabiar el diari mondr-

llegiu avui ¡·cada dia

---

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

=-------

-

-

- El, què fa? Què s'ha tornat olg?
-El boig és vosté. Què es pensa que vull que em possln una multa?

(Per NeHo.)

HUMANITAT, el vosire dia rt

•

la.; humanitat

2
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TEATRE POLIORAMA

Sfn'A: NOTICIARIS • DOCUMEH·

TAU • VIATGES, etc.

COMO TU, NINGUNA

Avui, dimecres, nlt, a les 10'15:

Frontó Principal Palace

el nou formidable êxlt de Quin·
toro 1 Guill én. Un altre trlom!
d'Antbma Herrero, Rafael Bar·
dem 1 tota la COmpanyia. - Demà tarda 1 nit: COMO TU. NIN·
GUÍU. - Divendres, nlt, BENEFICI del primer actor I director
Rafael Bardem. amb la ramosa
obra. de Quintero I Gulllén : SOL
Y SOMBRA.

EL GENIO ALEGRE
Oljoua x;lt:
El CONFLICTO DE MERCEDES
de Muftoz Seca

Avui, 11ssi6 continua
Des de les 4'ló a les 12'30:

SU ULTIMA PELEA

AVUI t arda, 5'15. Butaques, 1
pta.: Al CANTAR EL GALLO. •
Nit. 10'15. El ¡ran èxit:

MATA· HARY
Greta Garbo
El meravellós espectacle de
per

ELENA BRITO

LA SOTA DE OROS

Avui, dimecres, tarda., a les 5'15:

BRISAS DE lA HABANA

p el Laura Plnillos, Alady i lepe.

Ml ABUELITA LA POBRE

amb EDUARD llRITO
Pilar Alcaidt (ballarina): Ann
Maltland-Honry Bray (Parolla de
ball) : Charlle Hin gd (ballarina
internacional): Xalma (ohanaonior modern): German es Acufr·
re (ballartnes): Orohestre Palo•
mero, I les 10 Brito-slrls, 10,

Nlt, a les l O'ló:

UN ADUlTERlO DECENTE

NICOLAU • MARTORI

Demà, diJous, tarda., teatre d'InCants. EtiTRENA de:
PIPO Y PIPA EN LA BODA
de Cucuruchito

r epresentarà l'obra de Pagnol

FAN NY

EMPRESA CAPITOl

El local m6s freso de Barcelona

4 . Nit, a. tes 10. Gran éxlt de la

CAPITOL. -

DEMA, DIJOUS. Debut de la
companyia. titular del aTeatro
Serranot , de València. - Nlt, a les
10'1 5. ButaQues des de 3'50. ES·
TRENA de la. sarsuela en 3 actes
d el mestre Montagut:

El BESO DEl REMEDIO
genial creació del divo tenor

VICENÇ

SIMO

1 dels celebradlsslms artistes Pi·

lar Navarro, Sara Fenor, Carme
Cosso, Blaa Lledó. Paco Gómez
Rosell, Daniel Benltez, etc.
Magnifica presentació.

BRAUS

Un aventurera audaz

Avui tarda, a. les

per Ronald
Colman ,
loretta
Younc i Warner Oland - (Un
film d' Artistes Associats),

m!llor producclo de Rtcbard Olx:
LA CARRETERA DEL INFIER·
NO: MAMA CONQUISTA NUEVA
YORK i DIBUIXOS.
i:XCELSIOR. - Avui, sessió
coutwua de 4 a 12"30: LA ISLA
DEL TESORO, en espanyol, per
WaHace Beery l J ackle Cooper:
NEBLINA, pe1· Donald Cook 1 Genevleve 'f obln: LA LLAMA ETER·
NA, per .f'rederlc Marcb l Norma
Scarer 1 DIBUIXOS.
COMTAL. - Aquest local conti·
nua t a ncat per reformes.
WALKYRIA. Avul,
sessió
continua de 4 a 12'30. Pieus d'estiu: Entrada \mica, 0'60 ptes.:
DAMA POR UN OIA, en espanyol, per Warren Wlll!am; ~ I
VIDA ENTERA, per Frederic
Ma1cb, Jeorges Raft 1 Mlrlan Hop..
klns: EL GAVILAN, per Cbarles
Boycr 1 DIBUIXOS.

Avda. Pta. Anc-el, 11 I 13
T elèfon 14544
SEMPRE EL PROGRAM A MES
ATRACTIU I EL SALO PREFERIT
PER LA SEVA AG RADABLE VENTILACIO
Avui, tarda, a les 4. Nit, a
les 9'45:

Kay Francis, M~riam Hopk ins I
Herbert Marsahall en
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VERA ORLOWA

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

NAPOLEON'S BAND
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52 85 Atguea barcelona 6 •¡, U 1~~ 00
l'euerla .Moderna 7 '/•~ 86 _
oeucral t:te¡;ud1us 6 'I•
40 g¡- Unlo Cot.onerv. 6 •¡. ...
78 60 Uum 1 foorcu. Llevant...
117
48ggUnló Sa.Uuera d 'Ea. 6 •¡, 101 61160 MalllesaDa Elt:C. tl '/•···
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VaJèn.
Millores
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11460- Prod Forces MoLI 6 'I•
liS~S 50
6425 Prd ror. 114. bOns 7 'I•
89 15
AOCIOnl fnelu&trl&ll
Pro. l'or. M. 6 •¡ , hi;.!J
55
61 16
' " Cau 1 Regants Ebre ...
&I i
~. (). Urll.lls l:'endents
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71 7~ Bous l:te¡¡a.as UevllUt.. 104
["UUICUiar MOJlLjWC ,.,
15 8t- t:tegacttua ue~auç 5 •¡,
82 /6
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411Sevillana ct"Eiec. I ser. ~ ~
l'ramv. Bare. ¡¡ret. 6 ' I•
68 25
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l'ramv. Elec. Oranaaa..
80t;;evlllilua d ·&ec U ser. 101 AlgUes
VaJCl!Cia,
pret
_
181
101 60 Catalana uaa a. u ...... tO$ -_
Unlb Elect. Cat.alUPYa 1111 -

Valors amb ·•a ranlla de 1 Eslat
Caixa a'J:;wtli tl •¡. .
114
li6 Htdrògràllca l::bre 6 •¡
~ 60
Oeu1e1 Ooll.;aclon,
Ced UJes Arseo tln eo ••
1 66
Em¡¡rèst Ar¡cuu tl ;, A 1011 w

I

856525

HATA MARY
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I
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ELYSIA
LA PEL-LlCULA QUE HA DEsVETLLAT EL MAX!M IN'rJ!o'RES
A MADRID, VALE~ClA, SARAGOSSA, CORUN :i. A, BILBAO 1
ALACANT
Rigorosament prohibida l'entra·
da a ls menors d edat - ELYtiiA
es proJectarà a Je.,¡ 4 'lO, a les
6'40, a les 9 1 a les 11 40.

uov. lm¡¡

65 15

SAIGON

AVUI, sesSió continua des de
les 4 de la tarda:

•

b5 85

LA HUMANITAT

GRAN TEAfRE ESPANYOl

t;mpr.
€mpr
Empr.

67-

LLEGIU

CI NE

»

6464 -

I

Sucedió una noche
MASCARADA

1 151

t>5 /S
66 75

¡1.

Avui, tarda, a les 5 1 nlt, a
les 10.

Avui

66 éQ

I

FANTASIO

Borsa del matí

qU:

I

Un ladrón en la alcoba
Preferència, 1 ota. Esoeclal, 0'70
ptes. • DIUMENGE, MATINAL. A
LES 10'30. Preu únic: 1 pta.

Amb tendència quelcom fluixa i
amb gran falta de negoci es cotitzaren els deutes de l'Estat.
Les Obligacions municipals an1b
poques transaccions 1 amb tendènçla a decaure. Les Diputacions 6 per
100 i Provincials. aix1 com les Tresoreria de la Generalitat, sostingudes
1 guanyaren terreny les Diputacions
4 1 mig per 100, sèrie C.
En les Obligacions ferroviàries t:s
nota feblesa, encara que amb petiNord, 48'50, 48'00; Alacant, 38'25,
tes diferències. Les industrials sola- 37'60; Explosius, 125, 124'50, 124 85;
Aigües. 183'50, 183'00;
Ford,
264,
264'50; Hulleres, 51'25; Sucres, 32.00;
Asland, 72'75; Rif, 61'75; Colonial,
41'35; Petrolets, 5'00; Filipines, 389.

DELEGACIO
D'HISENDA

CERIUF

(Solament tarda)

El último vals de Chopin

LA BORSA

MONUMENTAl

Festival a profit de
Germanor Catalana

El altar de la moda

ment sostingudes i amb molt poc
negoci.
La tònica en el sector d e comptat
h a estat de falta d'operacions.
A fi de mes, amb tot i la nova de
la r ebaixa del descompte pel Banc
d 'Espanya, no ha impressionat favorablement com era d 'esperar aquesta
noticia. i els r otlles, en genral, bau
sofert r etards tant eu ac<:iollll ferroviàries com en industrials.
Les accions filipines no h an !et
m és que sostenir els canvis alts de
la sessió anterior. Les accions Chade
no es cotitzaren.

I

LOS 20 GORDOS

CINEMA PAR I S

· COMERÇ I FINANCES·

f

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

AvUI, tarda. a lea 4. Nit, a
les 10: REVISTA PARAMOUNT •
CAZANDO AL VUELO (Oocumtn·
tal) i

TEATRE NOVETATS

D'URGENCIA

CINEMES

MARICEL • PARK

COLISEUM

CINEMES

a. Martorell

TRIBUNAL

f. t. COFINER

Companyia titula r del Maria
Isabel. de Madrid

Avui, la Compa nyia oficial de
Teatre Català

patiia».

Rodamon's Band

per Douglas Fairban ka (junlor)

TEATRE BARCEl ONA

REV I STES

T E ATRES

La Justícia

Les ...Arts

Principal Palace

TEATRE COMIC

smart.
cDlablos celestlalesl 1 cNo
dejes Ja puerta ablertaa.
Spltndld. - cGedeón, Trampa '1 Claa.
»Boubou le I, rey negroll I cinc peHIcules còauques n1és.
•
TaiiL cEl noveno buésped», «El
~anao 1!n Broadwau 1 &En IIlllla. con1

ESPECTACLES PER
A AVUI

111¡

Tr iomf. ...... «Torbe!Uno en socledad1,
•Noblezn de corazQl1:t I eLa parac1a
Barcolona.. ...:..- TardA: CW abuela la
de los món.struos» .
~tr
pobre». Nit: cUn adulterlo docente». Volga,
- cWonder Bar», «Camarotes
QUITO BILBAO - QUINTANA Ill.
~!~~CADOR8 CONJ)tll,
Cbmio. - Tarda: cAl cantar el ¡ade lujo» 1 uTarzàn de los monos».Nit, a les 10'15: ZARRAGA
lio». Nlt: lLa sota. de oros».
Xile.
«Plomero aprovecbadol, cDon
PASAY contra IZAGUIRRE -UNARomea. - Tarda I nlt: cComo tu, nlnDavant
aquest Tribunal e.s
Enredos» 1 cCuando el amor muere».
MUNO. - Detalls per c:u-telle.
Walkyria. ~ «Dama por un dia». uLa causa per robatori a mà anna~elé la
Po~~~!~a. - Nit: ~tEl ¡¡enlo alegre».
vida entera» 1 «El gavtiàn».
m ès en una casa de menjars a co.
guda p er can V.1Jero, de Mon'fln~.
---------------~*----------------- el dta. 29 del passat m es d'octub Mc,
En aquella c.&.ta els proccssat.i"e.
Amèrica. - «La generallta», «F'ucros
són Joan P érez Bayo, AntonJ AlÍ:!<!Ue
humanos• I dm.ltaclón de la vida».
Avui, dimecres, tarda: MANArenes. - «El paso del Ocaso», «Ojo
Carre1·as, Josep Gardefias 8 b aUo
JARRES - RAMOS l i contra J Usolteros», «Gracia y simpatia».
Fèlix Estrada Sierra 1 Manuei até,
LIO - MAGUREGUI I. Nit: A8Actualitats.
Not1clar1
Fox
1
cLos
Ül·
TIGARRAGA - TEODORO contra
reno Martínez, entraren a l'esm Llo.
tlmos 20 atlos».
TABOADA - ALBERDI
establiment, armats 1 obllg entat
Astbria. - «La cucaracha» 1 cVolanT
do hacla Rlo Janeiro•.
propietaris a posar:se d e carar:n ela
paret. Tot seguit els r obaren
la
Aving uda. - «Música en la. so.n¡re» 1
EL PRE•'fi
•Hombres de acero».
•• DEL GRAVAT 1935 pessetes 1 alguns pernils embo JOQ
Barcelona. - «La moaüa», «El caseHa estat adjudicat enguany el Pre- Els uns romangueren a la 1port .tita.
rón de la.s sombras• 1 «El bombre mi del Gravat, instituït per l'Associaaltres r ealitzaren el robatori a 1 els
1nvislble».
al
Boheme. - «Amantes tugltlvos•, cAl- c16 d'Amics del Gravat a Cat unya
La pena imposada pel Trib
.JAZZ • BRASSERIE
n1a de ballarina.• 1 actuaCió personal a l'aiguafort «Basses de Sant Pere»,
després de d eliberar, fou 1a següun~
de Lola. Cabello.
original de Ramon Batlle.
Josep P é rez B ayo 1 Antoni en :
Bosc. - «Escaladores de las cumbres»
D'aquest gravat, completament inè1 aTierra de pas!Cm».
dit, se'n farà un curt tiratge desti- llo Carreras són condemnats ~
VIa Laietana. 8 • Tel. 15588 Bohèm ia - «Dràcula», eLa voluntad nat als socis d'Amics del Gravat,
i anys de presó, per robatori· J
del muerto», cEl Dr. l'"rankestetn».
..
Broadway, - «No temas al amor», la planxa original serà després di~ Gal"defias Sabaté 1 Fèlix Éstr:P
són condemnats a set anys sts m a,
o:Dunelo con música» 1 «El número sltada al Museu de Catalunya.
17».
L'aiguafort que ha m er escut aques- 1 21 dies de presó, per robatori· 1 ~SOs
Coliseum. - «Un aventurero audnz». ta distinció formava part de l'expo- nuel Moreno Mart!nez, a dos anys ~
Centric Cinema. - eLa vengam:a de sicló de gravats que organitza cada presó, pel mateix delicte. A més
GRAN PARC D'ATRACCIONS
Tom»,
o:La taaülla lo desea» 1 eLa nny nmb molt d'encert l'Institut Ca- més .se'ls imposa a tots un an
a
pclirroja».
..
..
Capitol. - eLa carretera del Inflerno» talà d e les Arts del Llibre i l'Assocla- presó per tinença iBfclta d'armi de
Obert cada dia tarda 1 nlt. Fun
clonen totea lea atraccions. En«Mamà conquista. Nueva York».
ció -d'Artistes Gravadors de Catalutrada, 50 céntlms. FUnicular 1 enDlana. - «El nombre Y el mónstruo» , nya a la Sala Busquets, en la qual
PER P UBLICACIO CLAN
trada., 1 pta. Darrer tunlcular.
aLa. venus rubia», cOeudn. de Ilo. exhibició s'adjudicà el premi esmen DESTINA I INJURIES
•
a lea 2.
Es veié la c ausa contra Mique¡
Ex~~f:{or. - «La lsla del tesoro», cNc· tat.
bllna», «La llama eterna».
Baulo 1 Antoni Ventosa Llurba la
- Espanyol. - ~ysla.».
quals al seu domicili de l'AVin a
Esplai. - cMarruecos», cAnny, Anny»
de la Generalitat, se'ls ocupà ~
1 «Masacré».
màquina multicopista on edltav
Fantlls1o. - «Sucedió una nocllc» 1
uns o~u;;ctes clandestins en els
cMascarada».
Fèmina. - «La taqulmeca se casat 1
es ding1en greus insults al president
cM:.uncelle l'lltouclle».
~1 Consell.
Demà, dijous, tarda, a les 5'30
Foc Nou. - cUn lio de tamllla», cEsEl fiscal aprecià dos delictes·
treUados». cTorero de ocasión» 1 5
Presen t:tció de la Banda Cbmicola publicació clandestina, pel 'q~
pellícutes cónúques més.
Taurina Musical
demanà dos mesos 1 un dia de Presó
Goya, - cOràcula», cEl or. FrllllQuesper a cada un dels processats 1 al
teln» 1 cLa. voluntad del muerto».
PAGA ME NTS PER A AVUI
lntim. - aRomanza rusa» , cCaballetres d'injúries, que també demanà ~
ros de capa. y espada. 1 cUna !testa
Teodosi Aznar, 250 ptes; Miquel mateixa pena.
6 unovillos:t de sort, 5
en Hollywood».
I Arenas, 104'35; Josep Abelló, 189;
El defensor demanà l'absolució
Iris. - eLa vtda privada de Eur!Que ¡ Manuel Adell, 3.426'83; Carles AguaTOREJAMENT SERfOS • CHAR·
VIII», cEl gran experimento» 1 «El do, 7.146'24; R. Boufill, 312'50; Pe· però el veredicte del tribunal toÚ
LOTS • BANDA COMICA I UNA
rey del jazz».
I
d'acord amb la petició fiscal.
VALENTA uREd ONEADORA»
Kunaal. - «Sl yo tuera. el amo», cYo re Bosch, 3.544'45; Josep Maria CasEntrada, 50 cèntims
Y la. emperatriZ» 1 cGuerra de val- tellvi, 672'08; Damià Coderch, pesABSOLUCIONS
seS».
I setes 8.586'97; Joan Coll, 1.984"77 ;
Es veié la causa al Tribunal d'Ur.
Laietana. - cSu mayor éxlto:t, cAsi Pau Carbonell, 269'28; Josep Colbet
ama. la mujer» 1 «Dos buenos cama- 173'25·, Aleix Vortes, 214'28; Llo- gència per incendis de tramvies, con.
radas».
I
MaJèstlc. - «Tempestad al amanecer» r enç Caballé, 85'50; J oaquim Corta- tra Josep Gerda 1 N. Brangukl, acu.
•As de ases» 1 «El terror de los ban- da, 30'44; Llucià Cervera, 348'73 ; Fè sats d'é: · r els que tramaven els indidos».
llx Casimiro, 2.642'20; F . C. Alcalta- cendis als tramvies i preparaven la
Marma. - «Torbeillllo en sociedad», rllla Lorca, 4'39; Olot a Girona, 4'39 g~mt que h avia de cremar-los i el!
que tindrà lloc el 13 de juliol
cNobleza dt~ corazon» 1 eLa parada Josep Calderó, 123'38; 19 Terç G. C. subministraven el llquld inflamable.
al carrer Muntanya, organitzat
de los mónstruos».
Després de les o::-oves, el tribunal
Marylan
d. - cMarla Lulsa de Austrla» 2'616'48; Artur Dà.lias, 4.827'73 ; E •
pel
1 c.Vuelan mis canclones».
duard Dfaz, 123'28; Director Esta- dictà. sentència absolent lllurement
Mctropol. - cTrader Born• 1 «El dística L. Agrícola, 3.000; Ramon els processats d'acord amb el soHiclsecreto de una n oche».
Estall, 195'30; Donat Encina, pesse- tat pel defensor senyor VllarOdona.
Prendran part: Cor «Flor Re·
Mistral.
- cHombres de presa», «L!I. tes 164'60; Francesc Estaran, 162;
vinguda MarUnense». «Esbart
htJa
de
nad!e»
1
cCaballeros
de
capa
Dansaire Germanon 1 «Cobla Ca.
SERGENT DE L'EXERCIT,
y espada».
1Ramon F 1d a 1go, 1 .402 ; p ere Gallartalunyu. sota. el següent pro¡raCONDE~INAT
Monumental,
cGlorla
y
uambre»,
do, 113'46; Gregori G arcia, 161; Joma:
cEl potro salvaJe» 1 uGente de arri· sep GavUanes, 2.089'78; Francesc
Ocupà Ja ~ .· .1.. ~
"'aquest n1ateíx
SECCIO CORAL:
ba».
Gonzàlez L., 6.594'04; Francesc Gó- tribunal e l S('rp:ant "~ ·•nxèrcit San«El saltiró de la cardina» I cEls
Mu ndial. - «Torbelllno en soc!edad» 1 mcz M., 10.250'62; Joaquim Guisada tiago Vilallonga Altavllla que s'in·
pesc:!.dors», de Cla vé.
NJ;t!~ ~ir~~!mprevlva». «Bolero• 1 3.452'26; Cristòfor Garcia., 3.364'54; solentà. amb 11.,~ guàrdies 1 agents
SARDANES:
cAlma de ballarina».
li Angel Garcia, 1.136'70; Pere Gar cia als quals agrodf.
«noies poblenovlnes» 1 «Renocra»,
Paris. - cEl últlmo vals de Chopin», G. 1.351'93 ; Baltasar Garro, pesseLa pen" 'mo,..sada ¡:::' tribunal fou
ambdues de 5aderra.
«Un ladrón eu la alcoba» 1 cEl altar tes 70.000; Ddefons H err ero, P esse- de dos anys, quatre mesos 1 un dia
COR :
de la moda».
tes 3.016'46; Benet Herrera, pessetes de presó.
«Llevantina». Bou; «L'emigrant».
Pedró. - cEl hombre y el mónstruo» 1 370"11; Enginyer Cap de J. V. i R.,
VIves
«La
venus
rubia»
1
ccuando
el
amor
974 ; Enginyer Cap Secció Agr onòESBART GERMANOR:
CONDEMNA DELS AUTORS
muere».
«Dansa de Vllanova», «EspunyoPathe
l'aJace. - «La borda m aldita». mica pessetes 8.142·75 ; I nspect or VeD'UN ATRACAJUENT CO·
Jet-Espunyola»
<<La lsla det nlisterlo» 1 uE! encan-, terinari del Port; 74'05; Enginyer
MES A TERRASSA
SARDANES:
to de una nocbe».
Cap d el Districte Forestal, 50; Cap
El 29 dc desembre passat, en tor·
«Girona alnladu I «Lillanat,
Principal. - «Escaladores de las cum- Telègrafs, 11'30; Salvador Jordà, pes
ambdues de Bou
bres» 1 cTlerra de pas!ón».
setes 178'88; Francesc Kumhuel R., nar al seu domicili. situat als afores
ESBART:
PrinciPal Palace. - «Mata Hary», cSu ¡ 7.054'77; Ramon Laguna 214'28 ptes. de Terrassa el metgè senyor Gibert,
Ball de gitanes del Vallés
última pelea» 1 espectacles Elena. Francesc López, 117 ; J osep León, fou victlma d 'un robatori a mà ar·
Brlt.o.
214; J osep Lluch, 1.000; Macari Lei- mada per paxt de ''"~ Individus que
Publi Cinema. - Reportatges d 'actua- ta, 82"25; Francesc Lara, 246'75; l'obligaren a lliurar 300 pessetes
lltat.
Amadeu Llopart, 19.090'50 ; Manuel que portava 1 les joies.
Es descobriren els autors en les
Rambles. uEl vlaJero solit:u1o» 1 Lodares, 12.344'99; Alfred Mur, pesCADA DIA
cCadetes».
setes 497'85; Miquel Llopis, 22.263; persones dels dos processats, 1 el
Royal. - «Dedê, cEl nllsterlo del Acua- Josep Marfà, 500", Francesc Martínez tribunal ha considerat que un d'ells
num» 1 &La travlesa molinera».
176'85; Joaquim Martínez, 452'27; era l'autor, Manuel Garcia Pastor,
So!ect Cinema. _ «Amantes cu~ltlvos» Victorià
Marin, 59'4.0; Josep Marti, que fou condemnat a sl8 anys, deu
1 uNoclles de Broadwayll.
249'52; Alfred Mur, 3'676'30; Josep mesos 1 un dia de presó, pel delicte
: - - - - - - - - - - - - - - . . : . . . . . : . . - - - - - - - - - - - - - . de Moras R., 246'75; Pere Merca- de robatori a mà arn1ada, 1 quatre
der, 2.910'66; Santiago Morera, pes- anys de presó per la. tinença d'arma.
OANCING D'ESTIU - Tot. :1384 1
L'al.'l·e processat. lV!ionel Prats Resetes 11.000; Ernest Orenseny, pesPA SSE IG DE L'E XPOSICIO
setes 6.103 o~ J osep Pérez 2.000.000; gàs, com a autor d'un delicte de tl·
(Edifici Funicular)
Btnito Pérez, 10.726'25; Miquel Pé- nença 1Hicita d'arma., que 11 fou ocu•
r ez, 96'63; Julià Pastor, 123'33; Jau- oa.da en ésser detingut. fou condem·
me Poch, 296'10; Aureli Parejo pes- nat a. tres anys dc -oresó.
setes 23.124'63; Raimond Rub1, 255'70
Tarda, a tes 6 1 nit. d'11 a 4. Fonnldables Atraccions a la pista
Francesc Ripoll, 500; Joan Riera pes
setes 269'28; Antoni Rubió, 214'28;
Sebastià Riera, 198; Carme Soldevila, 79; Pere Sanjuan, 185'50 ; Manuel
GRAN EXIT- SENSACIONAL SUCCES
Sànchez, 113'60; Jesús Soto, pessecompre~,
tes 23'99: Baslllo Torres, 268'80;
1 la cèlebre orquestra
Jull de Torres, 45.544'44; Josep Unan, 214'28; Joan Vidal, 998; Enriqueta Viala, 10.533'37; Ramon de
San Rlcart. 9.129'75; Antoni Rato,
pessetes, 3'990'75.

&i. dlmecres,
tarda, à les 4;.
e
I - LEJONA-contra cm-

Sess1G continua. Seient UN.\ PES-

El t;atre més !rese. Esplèndida
Tenassn. A les 5'30 1 10'15:

CompanYia de Comèdies de Maria
Fernanda ladrón de Guevara

·FRONtO NUVETAT S

POBLI • CINEMA

TEATRE ROMEA

DI MECRES, 10 DE .JULIOL DEL

~1ol<l l

l'at>acs 1'1Uptnea ........,
Suïssa , .....•,. .
Hotel Rltz tl •¡ , ........ .
Industries Agrlcolea .. .
Maquinària TciTestre.. .

H !apano

42 25

Tramv111
Gral. l Tamvles

t

•¡, ...

Gral. TramvleS ó •¡. ...
Euuuupla. 1 Urr.cla 4 •¡ ,
Tramv l:>t Andreu -·"
10 75 Tramv . Barcelona 11125
Tramv . Barcelona 1930
rramvles Sevt:Ja 6
Tramvies Granada 6 •¡,
Na vileres
nansattantlca t '/ ...
Transatlànt.
6
•¡. 19:.10
os 76
Trnnsatlànt. 6 •¡. 1922
Tra.ns 6 l /2 •¡ , esp.l9~
Trans. 6 112 '/• CDS 111:-!ó
Transatant. 6 'I• 19<!6
rransatJàot 6 ' I • 1928
Bo.na Tranmledlt, 6 '/•
85 50 O. Naval Llevanc 8 '/•

·¡....

/S15 50

Iii 68 50
87 50
87 50

11519 60
1

15
10
02

50
75
-

02
V7 25

IlON 50

811 SO

Catalana Oaa a. F 6 •¡,
l:l lsp. Amer .Elec. ABO
Wsp. Amer, .E1ec. s. u.
titap. Amer. Eleo. a. ll
A~UU
elet Uobre¡at.,,
8725
t:tec. uas Lebon s . a"..
O.• l'rlWSWedUerr&nla_
!~anc et 'Es¡¡auya .. .. . ... •
l:laoc En. ct"Espanya ...
ütmcnt «ASla.nd» oru...
Cimant IASlanCI» Pte!Ciment c8all86n» ont_
O. cl;iaJlaònt, p.ret. 7 •¡ ,
Crus, 8. A. • ......... ...._.

n!50 COns,. .Ferrov!Ar!a ... ...
QQoertea 1 TeUla.dea •••
u 75 Espanya 1nctuatnal -...
Carbw:a Met.u.~ca ......
f'QQJe.nt d 'Obrea .........

_,

Obrer català èonscient: el teu· -diari es

120 -

1U2 _
437 liti
ee 40
68 40

1C8 10 184 502 -

1re 1~ -

DESPULUS

rARINES
1\rago ...................... .,
Castella (corrent) ......
lct.
(extra) ......
~'Vrça ........................
LQcal, corrent ........ ....
ldem extra ...............

88

Gt
61

80
62
61
R.e¡ló ................. .......
62
Preus eu ptea els 100 qullos.

66
62
68

110

os

58

86

Arai'()

..... ..... . ............ ~

Casl.ella .................... .
Extremadura {corrent)
ldem
(crulxer)

Mancha t.A•••••••••·•••u•v •
Navnrra ..................... .
Ponedéa ......, . ..............,.

Selecta ........................_.

rreucat .....................
Farina d'&rrOa .............

50

50

115

120

oo

180
61
64

os

68

70

64

86
48

60

52

47

MONGETES
1117

115
1011

Mallorca _.................

ao

80
62
80

••
I

••••••••••••'-'..u
.o.................
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LA PREMSA •
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T e lèfon 22122

Armes
als monàrquics

Lm orem ta

T A L. L. ¡; R 8
Te i . I On

N U M.
14448

No us espanteu: no es tract a
d'armes de les que venen els armers, sinó de les que, amb el discurs de Mestalla, l'han donat al$
mondrquics contra la Ceda.
Vegeu com ho comenta el correspon.sal a Madrid de La Pubil·

Sembla que no estan El destí de les dretes
Es ben trist, segons llegim a La.
Libertad: fomentar el desordre.
Contents
«Leyó, en erecta, con toda solem-

EL DESGAVELL ECONOMIC DEL MON
Una hora decisiva per a França. -El feixism e
pugna per apoderar-se del Poder i destruir la
República.- Rèplica contundent de les organitzacions obreres i dels partits republicans units
en un front comú

nidad el Sr. Lerroux el proyecto de
reforma oonstitucional. A esa. soPREUS DE S UBS CRIPC IO
lemnidad exterior y aparatosa. le
concede cEl Debate», órgano de la
3'60 ptes.
81 rçclona. un mes
reacción representada en el Gobler10'50 •
Fora. u n t n mestro
no por la. Ceda., nada menos que la.
Amtnca Llauna I Portu&al
claslficación de !ech& histórica. Pa13'- •
un tnmutre
citat:
jorla
de
comentaries
los
«Todos
labra pOr palabra, todo el proyecto
Altres pa1sos u n tnmestre 27'~.:El camp de Mestalla h& estat nada politica de hoy gtraron prlnes una opera.clón ofensiva al espiper tercera vegada. escenari d'un cipalmente en torno al acto auto- rltu
d.e la Oonstitución,
gran acte politic. Ni pel nombre nomista de Valencia, y con espe- hecha.republic~o
,.de aspuac10nes, de anhelos
ni per l'entusiasme, el celebrat ahir ctalidad al discurso que en el mismo y de derechos
del pueblo espaúol,
no ha. igua.at els anteriors, però el pronuncló el jefe del Goblerno, don
que, como todos los pueblos, a trapartit d'Unió Republicana Auton.::- Alejandro Lerroux.
vés de la. Historia, no admiten mà.s
mista, tot 1 conèixer el perill de
Los ju1clos que sobre dicho disl'empresa, s'Iu vist abllgat a sotme- curso se hicleron, como es natural, dominio que el del régimen que
tre's a. aquesLa prova. Com que no !ueron contradictorios. Para las iz. ellos mLc:mos se dieron. Y aunque
estava molt segur de sortir ben pa- qulerdas. desde el grupo de Mart!· el proyecto està en el Parlamento,
De totes maneres, Herriot anirà a
La desorganització econòmica. que FeU». Constantment circulen per les
rat amb les seves pròpies forces, va nez Barrlo basta los màs avanzados, no està en la nación. Fecha. hlstóconvertir l'acte en una concentració y para. las extremas derechas, algu- rlca, en efecto, pero fecha negra, tantes pertorbacions provoca. arreu carreteres de França. -per tots els lla Bastllla a formar en Ja gran ma·
nacional de les forces polltlques que nos de los pasajes del discurso fue- de continuldad persecutoria, de pe- del món amb el seu seguit de parats, Departaments-autos 1 camions plens nifestació contra el' feixisme. En el
segue1xen el senyor Lerroux, acon- ron objeto de severa critica desde riodo asfix.iante de libertades y de- !a passar a la República. francesa de treballadors de totes les tendències que persegueixen els feixistes
una. born de greu perill.
seguint. d'aquesta manera, reunir a atalayas contrapuestas; y mientras rechos constituclonales.
Se pretende una. sabia complejlEls feixistes francesos, que han que temen la. topada.. A Valenciennes
Mestalla. molts més elements. A Va- !as !zquierdas censuraban que el selència hi han anat radicals de gal- nor Lerroux repita. una. vez màs dad en el proyecto leido «solenme- pres el nom de «Croix de Feu», estan i a. Llmoges, els feL'iistes perseguits
rebé tot Espanya, i l'acte ha. estat que a él se debe el ha.ber ensancha- mente» por el Sr. Lerroux. Pero to- capitanejats per un antic coronel de enèrgicament pels treballadors, s'han
totalment 1errouxlsta. Aquest detall do el àrea do la. República dando do ello, con un tenninante sentida l'exèrcit francès, que porta el nom fet escàpols escampats pels camps.
assenyala la seva Importància. po- entrada en el Goblerno a. la C.E.D.A., anulatorio de la obra de las Oons- pompós de oomte Casimir de la
l~tJ~, perquè significa. l'adhesió de- las derechas reprochan a los popu- tituyentes, no pasa. de ser una. po· Rocque.
••
ce LA FAENA DE AY ER TARDE
autonomistes valencians laresagrarios la allanza. que, con Elción electoral ante una perspecU·
!mltlva.
Aquest senyor, que per a les seves
EL PUBLICO.· ¡ Con la lzquierda ln al partitdels
radical.
importància. al fet
molta.
dóna.
Es
marchamos tan fuertes como los de va de fracaso y derrota. de las !uer- activitats feixistes s'omple la boca
(De eLa Voz»)
Els autonomiStes valencians, a part Salamanca y Valencia, han pact.ado zas derechistas. Reforma que no amb el nom de la. pàtria, abandona que, per primera vegada, les forces
del seu caracter de partit de masencuentra ambiente fuera del circu- l'exèrcit per tal de posar-se al servei radicals formin part del Front Popuse:> populrus, ha tractat da conquis- con los radicales.»
lo férreo de las clascs privilegiaàas del gran capitalisme i de l'alta finan- lar contra. el feixisme. Daladier parlà
tar nous adeptes en altres classes
y que, inclusa para una buena par· ça. francesos. Ara. està a sou d'una en companyia de Blum, el cap sociasocials. AlXo explica els atacs del
te de éstas, contribuirà profund.a- gran empresa d'electricitat 1 ba sabut lista, en un miting al Palau de la.
senyor Samper al Partit Socialista..
mente a a.umentar la intranqullidad posar els seus exèrcits bèllics a. les Mutualitat de Parts, on davant d'una
Es possib.e que la. nova posició dels
de los espíritus Y a. marcar mà.s aún ordres dels que no saben organitzar mult.ltud entusiasta, féu promesa de
autonomistes augmentin la. seva for·
la. divislón de los campos poliUoos l'economia. 1 volen emprar procedi· defensar les llibertats en unió esça per un ca:,tó a costa. de les drements de força. per tal de tapar la treta amb els treballadors de Fran·
e.spaúolcs.
tes, mentre les perd per un altre
ça. Hernot, el moderat, h& estat
seva inèpcia.
s1·
trlste
un
derechas
las
Tienen
que
Liberal,
El
segons
Sembla,
cantó. El discurs del senyor Lerroux
El comte de la. Rocque, havia or· desplaçat per l'enèrgica actitud de
pais.
del
paz
la
alterar
de
el
no:
gràcia.
menll.s
ta
dia
cada
Sade
pacte
del
ratificació
la
amb
la. refor- ga.nitzat una. manifestació per al dia. Daladier, l'ala esquerra del Partit
1amanca, ha disgustat molts ele·
«Ya dieron estado parlamentaria No otro efecto produclrà
si se lleva. a. cabo. 7 del present juliol i el Govern, sense Radical. La. premsa de dreta. defensa
ments republicans que encara con- a. la ponencia. de revislón constitu- ma. constitucionalderechas
interroga- prohlblr·la, ha manifestat la oonve- Herriot 1 censura. durament Datinuaven afl.iats al partit Autono- cional. Aún no se ha. nombrada la Si la3 mismas
nlèncla. d'ajornar-la. per al dia H, ladier.
mista. GHm nombre d 'espectadors Oomisión «àe los 21»; pero se nom- se~ seriamente a. la t radición, ve- o sigui el proper diumenge,
Mentrestant, les forces del Front
ràn cómo todo intento de reforma.
abandonaren el camp quan el cap brarà en la semana. próxlma.
Pel fet d'haver anunciat una altra. Popular han estat enrobustides per
planeado por elle.s ba creada un es.· del partit radical va abordar aquest
Continuamos sin creer en la sln- tada
republicanes
forces
les
manifestació
l'actitud de la. part més nombrosa
de alma. angustioso, y ha. tertema, que venia. a. ferir en allò més ceridad del propósito. De haber
1
socialistes l'esmentat dia. 14, el Go- 1 sana. del Partit Radical, el qual vol
viu les lluites tradicionals del repu- querido r evlsar la. Oonstltuctón lo mlnado por proporcionar nuevos ivern
zones:
dues
en
Parts
dividit
ha.
la defensa enèrgica. i no amb palha·
blicanisme valencià.
hubieran hecho inmediatamente 'des- triun!os y nuevas conquistas a las la part de la Plaça de la Concòrdia., tius, de la República i de la LliberEs de suposar que aquests elements pués de reunirse estas Cortes en izquierdas. La. avidez de las dere- fins
l'Arc del Triomf de l'Estrella, tat.
Siempre insaciables en re3tar està reservada
desenganyats aniran a engrossir les
del mandato e¡'ecto- chas,
als feixistes, 1 la Plaça.
DALADIER
França. viu uns moments transcenquebra.nta.r
en
pueblo,
al
derechos
fileres de:s partits d'esquerra, però cumplimiento
r al que trajeron a elias las dere- sus i.nstituciones democràtica.s mAs de la Bastllla 1 els seus voltants, a dentals 1 sol3lllent l'enèrgica actitud
també és possible que alguns ele- chas,
porque entonces los dos ter- representativas y en apoderarse de les forces antifeixistes, que compre- de les forces d'esquerra, unides als moment de perill, també sap dir pr&ments mdecisos fins ara. de la. Pa- clos de los votos de la Càmnra les
«A LOS NUEVE MESES
nen des dels republicans de Deladier
tronal acud~,n, amb els seus re!or- hubieran sldo màs propicios que resortes de dominio, ha termlnado tlns als comunistes 1 slndica.listes, treballadors, podran salvar les Ins- sent, no escoltant les sirenes de lea
- ¿ Y cón1o s lgue usted, seflora '1
dretes.
- Cómo qulore usted que siga· f u~ ços, a les f1.eres del partit que des les pueda ser a !in de año la. mi- siempre por restar potencia a su units en un front comú contra el titucions republicanes.
acción. Y con la. reforma constitu- ! eixlsme, que vol assaltar el Poder
. d'avui no ofereix cap diferència tad mAs uno.
'
ra de cuentas.»
pretendida va. a. someterse a.
amb el radical.
<De cEl Sigla Futuro»)
un govern dictatorial.
No hnbrà refonna constitucional. cional
Entre e1s elements cedistes de Maprueba. al pueblo republicano 1 implantar
Les organitzacions obreres han or·
No la quleren los republicanes otra
drid ha produït cert malestar ltl
las
de
esponsabllldad
r
La.
español.
tot França. un servei
per
ganitzat
insistència amb què el senyor Ler· que votaran la Oonstltuclón, porque consecuencias serà de la. coaltción,
roux ha. subratllat l'evolució de les no vamos a. vivir en perfodo cons- de las fuerzas gubernamentales. permanent de vigilància per a les
les con·
dretes; els diaris monàrquics ata- Utuyente toda la vida... Y a esto Aumentarà, inevitablemente y por carreteres, per tal d'evitar
quen aquests dies amb certa. duresa equivaldria el hecbo de que por ser suerte para Ja salud de la. Repúbli· centracions de les agrupacions fel·
el senyor Gil Rabies per atribuir-li revisable la ley fundamental del ca., la. 1mpulsión de la3 !uerzas de xlstes armades que pretenen fer exertotes les concessions. El senyor Ler- Estado, se prOC'\lraran una las de- izquierda.. Y entonces s1 llegarà esa. cicis de tlr. Mentre el Govern fa. semroux ha vingut a facilitar nous ar- rechas cuando !ueran mayoria, y fecha. hlstórlca de que ahora. habla blant de no assabentar-se de les esmentades concentracions, les activiguments als monàrquics per a. com- otra. a su vez las izquierdas.
<cEl Debate». Serà la fecha que mar- tats dels treballadors, tant els de la
batre el cabdill populista, i això
Los pueblos que no aciertan a. &a- que
lnquietude
perlodo
largo
un
disgusta. els elements de la Ceda, Ur del perlada constituyent.e van des, y a ello van a cooperar todas
c. G. T. com els de la. C. o. T. U.,
que no agraeixen els elogis que els de~echamente a. la revolución anàrlas fuerzas politlce.s representadas ensems que els adherents al Partit
són prodigats pel seu recent repu- qmca.
Gobierno.»
actual
el
en
Socialista. 1 al Comunista, impedeiblicanisme.»
No la quieren los republicanos
xen amb energia les ostentacions
por otras muchas razones que ya
dels feixistes francesos.
hemos dado en diferentes ocasioLa premsa d'esquerra critica. sevenes, y que no es cosa. de repetir torament el Govern per tolerar les acdias.
los
dos
El
de
paraules
unes
H eus aet
tivitats del «Croix de Feu;o. «Le PeuDe lo que se trata es de echar a
Dilm,o:
La lluita ja no està. plantejada. en
Tenim dades 1 arguments suficients
ple», òrgan de la C. G. T., la central
«La. República española., que debió rodar todo lo constituido. No se tiesindical, de la qual és secretari ge- per a demostrar que la monarquia el terreny polltic, slnó en l'econòmic!.
ser federal, no pa.só de federable. ne la gallardia de bacerlo dando el
espanyola. fou un règim de crims I El món sencer està al roig viu; tren.
neral Lleó Joubaux, escriu:
Y. Sl la. Constltución se reforma y pecho, Y jesulticamente se parapecNo hi ha dubte que el senyor d~ brutícia. Podrlem continuar po- ta milions de parats, una economia
las d~echas y sus allados triunfan, tan detràs de la. misma. ConstltuPierre Lnval realitza una. polltlca sant-les de manifest. Podrlem as¡¡e. que no marxa. El seu estancamenl
ni meramente federa.ble va. a ser clón que combaten.
d'equilibri. Els antifeixistes a la. Bas- nyala.r molts altres casos com el de provoca grans convulsions socials l
Si aún no se acordó la. propuesta
nuestro régimen republicana.
tília i els feixistes a. l'Arc del Triomf. l'impressor Adolf Bueso que estant segurament serà causa de profundes
Oomo que en el proyecto de re- de revisión Y ya. dicen que las CorSi les coses s'haguessin presentat treballant en una impremta del car- transformacions en un futur pròxim.
visión aprobado por el Gobierno se tes llamadas a resolver se deolaraalxi per elles mateixes, sense forçar- rer Rius i Taulet, es presentà un dia Tant se val que estiguin en el poLERROU X. - ¡Quó sustos, s~ lunttan tnnto los servicios atribw- ràn en Oonvención para hacer lo
les, tindnen una gran significació. al seu domiclli un «recader» amb un der Hitle¡: i Mussolini més o menya
flor! A cada paso temo que el àrbi· bles a :as regiones autónomas que, que quieran, en uso de una. saberaSi el coronel, comte de la. Rocque, paquet que rebé la. germana de Bue- temps, com que h1 estiguin Gil Rono
que
'ro
:
P'
atribuyen,
les
que
t ro de nuestros destinos salsa pi· de hecho, ninguna podria recabar ~ía
h agués reivindicat per als seus homes so. El paquet, digué el recader, conté bles i Lerroux a Espanya. No ens
acordarse
de
ocurrirla
¿qué
tienen,
cade
medidas
que
màs
&tado
del
tan do.»
llibres que vénen de Mataró. La ger· inquieta. gens que vulguin establir
ràcter purnme?te descentralizador. la. propuesta. cuando se vleran en
(De eLa Hación»)
mana. de Bueso trobà natural que el una llei electoral feta a mida per a
~oca quedara. del régimen es~atu- mayorla en las nuevas Cortes?
seu germà rebés llibres i acceptà el donar el triomf a les dretes espanyo.
tar1o que se concedió a Cataluna y J Pero no convienc tampoco alarpaquet. Unes hores després Bueso les. Podran, en el pitjor dels casos,
que . ~e proponlan obtener Vasconia. marse mucho.
era «Invitat» per uns policies a. se· mantenir-se al poder uns anys més·
Primera, porque no habr!l. acuerGalleJa, Valencla 1 otras regiones
gulr-los car havien de fer un regis- podran !er-se la. Ulusió que tenen él
hispanas. La. Republica. serà tanto do revisionista.
tre al seu domicll!. Anà Bueso amb poder, però la. llei Inexorable del prGSegundo, porque de habcrlo en las
o màs w1ltarla. que lo era antes la
els policies a casa seva i donant tota grés els batrà irremísiblement. El d&futuras Cortes, no predominar!an
mo~arqula..
classe de facilitats per al registre, terminlsme econòmic posseeix un&
Habl~e ciaro de una. vez. Dlgan las derechas.
es trobà amb el paquet de Mataró. força més poderosa que tots els exèl."Tercero, porque toda eso lo dlcen
explic!tamente .qu1enes gobiernan si
En desfer-lo, descobriren que el pa- cits i totes les pollcies juntes del
LA
EMPRANT
han de persistir o no los Estatutos para hacer miedo a ver si se desis
quet de Mataró contenia bombes ... món. I, repetim-ho, avui la. lluita
reg¡_onales a.utónomos. Fueron reco- te de prooone ¡~ revisió
Això va passar el dia 30 de gener està en el terreny econòmic 1 els hGt
las 0o ~...
Acordad~
noc1dos. por la~ c;:ortes Oonstituyendel 1930; el dia. mateix que deixà el mes han de menjar, i una. organit:z~r
r es ac ua• •
ed
tes de :a Repubhca y regulades en 1
EVITAREU I GUARmEU
poder Prima.
cló que no pot regular la seva. ecoel apendlce al Còdigo fundamental ~s. qu. an di~ueltas. Y entre los r e·
LES CREMADES DEL SOL
Bueso comprengué de seguida. tota. nomia. pe¡: tal que tots els homes
VlSIOrustas son muy pocos los que
de la naclón.
general
Dipòsit
l:l. importància. d'aquell «registre». mengin, està condemnada a mort.
¿Es que se quiere privar a las re- confian en ver revalidadas sus a.cFou detmgut en companyia de la
No ens !a por el retorn de la mo..
,
gioncs de Esp111ia con personalidad tas.
seva germana. i tots dos rigorosa- narqula a Espanya.. Sl hem fet un
Lo probab.e es, que no vuelva al
prop1a. con rasgos dlstintivos y caincomunicats.
ment
2
d'Urquinaona,
Plaça
Robles.»
G1l
ni
Parlamento
rac:.eristic~t', que rijnn sus destines
xic d'història dels crims del règim
S'mstrui un procés per tinença. monàrquic ha estat simplement per
con la. am pll tud a que tienen indis- !!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!
Bucsalvà
que
dir-se
pot
i
'explosius
d
a recordar una. època passada en la
cutlble duecho?
so del presidi, la. caiguda de Primo. qual va intervenir directament un
«EL CALOR
Imposar el toc de casa, marcar
Nada de subterfuglos. Claridad,
Davant d 'aquest monstruós afer home suara. reivindicat pe¡: les forces
EL SO L. - No os qucjéis, qua màs
dues vegades o tres -o cinc- i
clanda.d. senores. As! sabreferen campanya el setmanari «AC: reaccionàries del nostre pafs 1 tam·
s udan. aunque de otra manera, los mucha.
dedicar la resta a exhibició t flomos con certeza a qué atencrnos.»
que est!).n a la sombra.>>
ú..a Rambla» i «La Publici- bé per a demostrar a certs òrgans
ción»,
r eig, hauria estat enormernent
1... visca la República/
(De «El Sol»)
tat». Bueso denuncià el fet al mlnls- perlodlstics de Barcelona., que nosHERRIOT
més discret i amiStós que no pas
tre de la Governació de la dicta.du· altres, que tenim un concepte honest
aquesta pluja completament in·
necessdrta. Però el meu Club, po- el dret de manifestar-se el dia 14 de r~ Berenguer I després de la. deten- del periodisme, no mentim mai, com
sat a fer-ho tot al revés, practica jullol, 1 que hom li hagués donat c1ó dels provocadors -uns confidents tampoc mal no exagerem. En fer un&
l'exhibició i no n'endevina unn l'autorització, la cosa podria expli· de Ja. policia. els noms dels quals ame- afirmació de condemna d'una. entitat.
quan estd disputant una semiJi- car-se. Però no és aixf. Es el propi tem per 11; evita,¡: venjances que cansi· d'un règim, d'una politica, d 'una renal. El tret destre i l'empenta Gover n el que ha pres la Iniciativa derem inutlls- Bueso fou alliberat 1 ligió, és que tenim, sota les quartiJosep Pla, corresponsal a MaNo m'enorgulleix gens, com a
abassegadora els r eserva per a de demanar al cap facciós d'ajornar sobresegut el procés, davant l'e- lles, unes da{!es, una. història que,
drid de La. Veu de catalunya
soci vell del Barcelona, la. v:ctóquan no té, com diumenge, con- la seva manifestació per al dia. 14 vidèncta. de la infàmia. ¡Compte amb com un aval, ens empeny a. dir la
sembla que no estd gaire convcn:
rla rotunda -11 a 1 -obtinguda
de juliol, tot 1 oferint-li un camp els paquets anònims que rebeu a do- veritat als nostres lectors. Que bo
trincant.
çut de l'èxit (?) lerrou.xista a Mes.
diumenge damunt els irunesos.
Potser sí que al pas que anem de maniobres de primera qualitat, mic1lll --<leien els periòdics que feren sàpiguen els feixistes, els monàrquica
talla:
Concertar un partidet de festa
la i els clericals del nostre pafs.
serd millor que els camp$ servei- el mateix en el qual operà el comte, campanya per tal de reinvindicar
«Resulta, doncs, que el senyor Lermajor, sense cap tran~.cendència;
a dir, Innocència. de l'impressor Adol! La monarquia no tornarà, però estixin per a ter-ht míting$ t els 1~ el dia 6 de febrer del 1934,elsésCamps
rou.x també ha emplenat el camp
portar-nos un Club, que si ahir
Bueso.
Concòrdia,
la
de
Plaça
gadors vagin a actuar al Parla- la
de Mestalla. Tot això, naturalment,
guem alerta per a. lluites noves i per
va ésser potent, avui és una om• • •
resulta tot això
ment, on tal vegada aprenguin Elisis, l'Estrella. ¿No
no significa res perquè es tracta
a. transformacions importants en el
bra del que era; oposar-li un
feixistes.
purament
Procediments
compte
en
tenir
de
S'ha
adnurable?
d'unitats seguides de zeros. Aquesta
una mica de política, paraula que que fa ben pocs dies que el Presldomini econòmic. La guerra, que han
equip exageradament fort f, per
mola
torni
que
però,
temem
No
«PR OYECTO DE LAS DERECHAS veritat és Incontrastable tenint en
-tretes significacions i1~grates  dent del Consell de Mmistres, féu narquia. Es tracta d ·w1 règim ben mort de provocar els països feixlstes, prea li de festa, encevar-se amb el
Tamaflo obligatorlo que tendràn tos compte que, en una població d'uns
té la de «polidesa•. Diumenge, es- la declaració al Parlament per la que no ha de ressuscitar. La mo- cipitarà el fet hlstóric de l'enfonsacontrincant inferior i fer-lo sercampos de fútbo l en ta próxlma tem· dos-eents rrul habitants, s'han protimats amics, més que perforar qual el Govern es comprometia a !er narqula és el règun de la pèrdua. de ment d'un sistema corcat 1 vacillant.
vir de cpim-pam-pum1, no em
llOrada para ev1t11r molcstlas y com• duït actes politics que han imp!icat
sembla ni esportiu nt humà. Es- I onze vegades el marc ct'Emery, respectar la. llei i l'ordre, i vetllar les colònles, el del Barranco del Loplicaciones.ll
la presència de més de la meitat de
vdreu perforat' aquella cortesia pet• les llibertats republicanes».
bo. el de la setmana. tràgica de Barcopir onze gols damunt un vetc:-d
<De cHera.ldo»)
la població; actes polftlcs de les més
que Cervantes va voler adjudi·
d igne de respecte com el porter
Per altra banda, «Le Popululre», celona, el d'Annual, el de la. Dictadudiverses tendències. Sembla que, en
car-nos.
Emery, per a no guanlfar-hi re$,
òrgan del Partit Socialista <S.F.I.O.), M. 1923-1930, el d'Alfons Bcrtló. Pordefir.itlva, es tracta d'un negoci fet
J. M. FRANCES
ho trobo eragerat i cruel.
ta massa crims darrera perquè torescriu:
per ln ciutat de València. en apro«De totes maneres, els treballadors I ni. El que hem de vigilar és que els
fitar les lluites politiqucs del país i
francesos no esperen que el Govern procediments de la monarquia no es
que ens trobem davant -el fet de
del senyor Pierre Laval li vingui bé J repeteixin sota el guiatge d'~ rel'hegemonia valenciana.
LLEIDA
A
defensar les llibertats democràtiques. gim que nasqué impregnat de deEl senyor Blasco, en aquest cas,
seves pròpies organitzacions mocràcia.
Les
malgrat haver dit a. Madrid que parA Alemanya. encara h1 ha Repúbl1s'han compromès a defensar-Ics costi
laria d'una. manera molt crua i
el que costi 1 caigui el que calgui. ca., com n 'hi h& a Austria. També
picant., ha !et un discurs molt moLa manifestació del dia. 14 de juliol n 'hi ba a. Portugal. Aquestes Repúderat. En canvi, el senyor Lerroux,
scrà una grandiosa. demostració an· bllques, són governades pels homes
del qual s'espera sempre una motlfelxlsta. El poble treballador, tots del passat, pels homes que retien
deració natural, h& fet un discurs
els republicans, el pafs sencer, pro- pleites1a. als monarques abans de la
molt valent, per bé que retrosprcen aquesta jornada. gloriosa, proclnmació de la Republica. I no cal
clamarà,
tiu. Ha. atacat el bienni, el senyor
l'odi al feixisme, ensems que la fer· pas que fem història dels esdevenl·
LAS HUELLAS DE LA DICTAD URA Az..'\tia i les combinacions parlamenma voluntat de defensar la. República ments que s'han succeit als països
Al csbo do los años todavla se notan tàries d'aquest senyor. Sense tenir
esmentats. Són prou recents.
1 les llibertats».
eDe eLa Liocrta.d»>
present que Espanya. viu. segons Ja
La Comissió obrera que gestiona
El diputat comunista Vaillant- .I és, que nct~alment ja no és una
Constltució, una República parlaCouturier, escriu a eLs Humanité»: questiO de rè¡;rm. Sl les forces r eac- l'afer per a la solució de l'atur for'•
mentària, sl el senyor Aznña. visqué
de les Fàbriques de la Unió In·
ç6s
«El front popular és un front fran· clonAries del capitalisme es senten
dels vots socialistes, que eren els de
cès, puix que és una fidel expres- ben defensades per una República dustrlal Cotonera, S. A., va. proposar~
la majoria del bienni. el senyor Lersió de la voluntat de tot un poble no tenen perquè embolicar-se en rOS: a les primeres autoritats de Ca~
roux vlu dels vots de la. Ceda, que
que ha sabut fer quatre revolucions. tauraclons. Es tracta ara d'una lunya, que els obrers deixarien un
són majoria en el bienni actual.»
Sense distinció de partits, el poble qüestió econòmica. El ~ón gira. en- 20 per 100 dels seus jornals, reiri·
O $la: viu de precari.
francès, planta cara. al feixisme 1 el torn de les finances. La lluita de tegrables en el moment que la siclasses, en els darrers cinc anys s'ha tuació econòmica de l'empresa ho
batrà.»
Naturalment, els diaris de la dre- accentuat d'una manera. alarmant permeti.
ta recule!l davant l'ofensiva de les per a l'actual sistema econòmic La
Com sigul que per ràdio 1 també
No responem de la pu·
forces coaligades d'esquerra. El prop1 crisi permanent que determina l'atur per una part de la. premsa diària
blicació immediata de les
pertorde
coroHari
seu
el
amb
de la Rocqu~ ha perdut categona forçós
de Barcelona del dia 6 del corrent,
da.vant els lleials per la seva manca. baclons, distreu els l"eaccionaris del en fer-se ressò d'aquest afer es presnotes pregades que no
d'energia 1 mentre uns l'acusen de nostre pais, quant a la restaurac1ó ta. a con!lNons, la. ComiSsió declara
monàrquica. Els interessa més man- que en cap cas no ha !et la. suggestió
traldor, altres de poruc.
estiguin en el nostre po·
Eis .«camelots du roi» no van amb tenir el dominl en l'economia. Si de rebaJ.Xar el jornals 1 ai solament
poden un ajornament al cobrament d'ader abans de les nou del Detall de la gran revetlla celebrada a l camp d'esports de Joventut Repu- els feixistes de la Rocque. El Govern veuen que amb una Repúbhca
-¡Q~A LEY ELECTORAL
deixa fer a. les orgarutzacions obre- manar, no tenen motius per a pen. quest tant per cent, per si això fos
- Ml tadva a ser 'l
blicana, organluad:a per l'Agrupació Femenina d'Assistència Social
vespre
res que arreu de França. destorben sar en una monarquia que podria acceptable com a base d'una ràpida
Y mttad.»
<Foto. Farran)
les cconcentra.ciODS» dels cCrolx de . portar-los algunes pertorbacions.
solució.
<De cYa»)
Comentaris al diScurs del 1en11;,r
Lerroux. No ma3sa favorables, 1?er ó, aquests comentaris. L legiu, com
a exemple, aquests pardgrajs, que
r etallem d'una nota del corresponsal de La Vanguardia. a Madrid:
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INFORMA CIO DE L'ESTRA-NGER

Daniel Tàpia Bolívar i el deixeble ben amat

LES RELACIONS ANGLO-IRLANDESES

Una inter~reta[ió ~e ~ant Joan. a~ò~tol

El carter ens ha deixat aquest J blen el paisatge d'aquest llibre. L'almati un paquet certificat: un llibre, tre Joan, el dramàtic Jokanaan, s
· 1 mlllor esent que pot venir a les vist així: "El Bautista no consigUe
~ns Sobretot quan el llibre lo que busca. Si solo, la compafila
e tr
~sd'es mamlé 1 d'un gran escriptor Sl hurafio, la miel. Quiere secarse sin
com ~niel Tapia Bollvar. El llibre esperanza, y el destino burlón le
és una biografia de sant Joan: n~ el trae bàisamos para aplacarle. Miel Y
J okanaan wildeà, el baptista ternble
que menjava llagostes del camp i
mel salvatge i enfollia Salomé. No:
el deixeble ben amat, el de Paduros,
el de l'Apocallpsi i el de l'Evan.,
,
geli. (1).
D ies enrera llegíem un ' Sant Pau
de Teixelra de Pascoaes, el gran portuguès, que ha publicat en espanyol
l'Editorial Apolo: una interpretació
m agnifica tlel fundador, l'obra d'un
pensador 1 d'un poeta. I ara ens ve
a les mans aquest "Sant Joan" vist
per Daniel Tapia Bolivar. Daniel Tapla Bolivar -cal parlar sempre, en
parlar d'una obra, fer-ho també del
SeU autor, quan aquest DO és un Simulador vulgar, sinó un autèntic
t emperament d'artista, perquè sempre, en casos així, l'obra va Uig3:da
estretament a la vida- és un escrtptor jove dels que, avui, més ens interessen. Daniel Tapia Bolivar pertany a la generació que en podríem
DANIEL TAPIA BOLIVAR
dir de " La G aceta Literaris", encara que no recordem en aquest mo- San Juan. Miel sobre hojuelas"ment si hi havia col·l aborat o no: pàg. 45-. I el final del llibre: "Abur,
aquella "Gaceta Literaris", que si bé San Juan
".
és cert que ens descobr1 aquest pobre
De vegades el joc s'afina i deixa
tocat de l'ala, aquest feixistoide que una
esgarrinxada: "Para un santa
és Oiménez Caballero, també ens moreno
el camino està erizado de di·
donà Antonio Espina -que ja havia ficultades
... Se diria que, de no ser
col·laborat en " Espafía"- Benjamin rubio, es preciso
ser màs santo. Por
J arnés César M. Arconadas- autor eso tal vez los varones
cetrinos han
de " L¿s pobres contra los r icos" i de
valer sus
hacar
que
tenido siempre
"Reparto de tlerras", dues de les méritos
para alcanzar la santificamés belles noveHes publicades clón ... San Juan és santo de naciaquests darrers temps-, Rafael Ai- miento. Por esa es rubio. La religlón
b ert1.
a la que va a servir es una religlón
Daniel Tapia és un autor nou, au- de rublos. Si en el rubio hay algo de
tènticament nou. I seguirà essent-ho f emenina, en la religlón cristiana
quan hagin passat anys i hagi put
i
blicat altres llibres, ja que aporta hay muchos ma ioes femenlnos... S
noves valors a la literatura espa- hubiese sido moreno, San Juan es el
nyola. Daniel Tapia Bollvar és un único apòstol que se hubiera tefíido
formidable temperament d'escriptor. Hubiera hecho bien, porque cada uno
Sap defugir modes literàries, sap debe buscar por todos los medios la
cercar el seu carni, sap ésser ell per expresión de sl mismo. I él tenia
damunt de tot. Us sembla poc en rubia el alma."
La caricatura és àgil, fina, inteHiaquests temps de plurals llastimosos?
Si el mot independent té un sentit gent, sensible. No desperta la ria-i sl que el té quan no el mlstlll- nada grassa 1 plebea: desperta el
quen tants escriptors (?) que depe- somriure. Es una caricatura amb
n en de tantes coses- el té en Da- ales: les ales del poeta autèntic
niel Tapia Bolivar. Una veu nova, -per a fer poesia no és precís esinèdita, singular, en el cor de tantes criure versos: recordeu, en una al·
veus plurals.
tra hitònhica, e1Dgra1n1 TGabirieBl liMiróa en an e ap a o var.
Daniel Tapia Bolivar tracta la fi- que
gura de Sant Joan d'una manera
LLUIS CAPDEVILA
(r) Dante! Tapta Bo11var: San duan.
graciosament irrespectuosa, de tu a
tu. La figura biografiada no s'impo- Biblioteca Nueva. Madrid. 5 ¡;¡tas.
sa al biògraf. Res més lluny de Stet an Zweig, Hilaire Belloc, Romaln
Rolland 1 EmU Ludwig -el més comerciant dels biògrafs- que aquest
Sant J oan de Daniel Tapia Bolivar .
I és que Daniel Tapia Bolivar no ha
,volgut fer una biografia pròpiament
dita, sinó jugar amb aquest gènere
tant en moda avui; amb el qual han
En1a darrera sessió celebrada per
tingut velteïtats la majoria dels esde B. Ll. de Barcelona, el prescriptors de l'època. Ell, l'autor, diu l'A.
historiador peruà senyor Lluis
en una inlcial aquestes lúcides i agu- tigiós
va llegir un treball interessandes paraules: "No hay porque bus- Ulloa
tíssim titulat «Al~nos punto.S dudocar en estas pàginas fij eza biogràfica. sos
de la blografta del catallln 'Fray
Para un santa cuenta poco la rea- Bernardo BoU, compañero de Colom
lidad en rededor.
segundo gran viaje de éste a
el
en
Hubo alguna vez un San Juan? Amérlca, el año 1493».
Nada Importa para el caso.
El docte conferenciant va tractar
Hagamos, pues, la vida de S an de les missions diplomàtiques del P.
Juan lo màs parecida a como debió Boil a França, abans del seu viatge
ser. Esta es: tal y como no fué."
al Nou Món, així com de la seva
Aquest llibre que tenim a les mans, intervenció, probable, en les reclama~ue comentem, és, en primer lloc, el clons de Ferran el Catòlic contra t:ls
llibre d'un poeta. Després, el llibre corsaris de Casenove-coulon, al serd'un humorista. Un humorista vei de França.
El Sr. Ulloa va sostenir conclusions
-tractant-se d'un dels aspectes d'aquest escriptor no podia ésser d'al- que, en gran part, difereixen de
tra manera- altament sipgular. No les dels historiadors espanyols i es·
té r es a veure amb l'humorisme de trangers. Recolza el seu criteri tant
í<'ernàndez Flórez, caricatura agra en llibres antics com en documents
a el magniflc portuguès d'"Os de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. De
:Malas"; ni té res a veure amb el tot això es desprèn que BoU va ésser
;JUli Camba, que és un humorisme lleidatà i no pas tarragoní, valencià
ê e taula de cafè; ni amb el de Ra- ni aragonès. El primer vicari aposmon Gómez de la Serna, el gran tòlic d'Amèrica no va ésser tampoc
benedictí, sinó un simple ermità de
~AMON, que tant ha influït en la Montserrat,
va conèixer Sant
jove generació literària -són molts Francesc de que
el 1479; féu proels que han espigolat en el camp de mesa d 'ésser Paula
el 1482.
menoret
l a gregueria- mòrbid, calent, senaltres gestions diplomàtiques
sual, entranyablement dramàtic. I no li Entre
va ésser confiat el patrimoni de
esmentem humoristes estrangers, com la filla dels Reis Catòlics amb Carles
jleno Heltai, Bennet, Pittigrilll, etc., VIII de França. Aleshores degué coperquè amb cap d'ells no té la rela- nèixer els corsaris Casenove-coulon,
);~ó més llunyana l'obra d'aquest jove circumstància a la qual es deu que
fSCriptor espanyol.
hom l'enviés, el 1493, amb Colom, a
, . L'humorisme dc Daniel Tapia Bo- Amèrica, tot 1 que era necessari a
livar és un humorisme fred, frígid Espanya per a afers lmportantisslms,
alrebé, asèptic, que no sent - " ra- com la restitució del Rosselló.
a avis" en la literatura espanyolaNo és cert que el P. BoU ni Mosa preocupació del sexe.
sèn Margarlt haguessin calumniat el
t Irreverent en acarar-se amb la fi- descobridor ni que a ells es degui
gura de l'evangelista en la forma l'absurda prohibició que els catalans
que ho fa Daniel Tapia Bolivar? participessin en els descobriments.
No: desenfadat, graciosament desen- Aquesta mesura la dicta, posteriorf adat. El que hi ha de joc en l'obra ment, Isabel la Catòlica, atiada per
és, precisament, ço que li dóna per- 'll.ltres ordres religioses.
El defensor de la tesi «Colom, calonalltat 1 seriositat. En el fons, no
hi ha res seriós com el joc. I com el talà» creu importantlssima la comllibre de Daniel Tapia Bolivar és provació del tracte de Boll amb els
que, sense motiu
dels que no s'obliden, d'ara endavant, Casanove-coulon,
raó, neguen els partidaris de la
!Jempre que se'ns presenti, a través ni
genovesa.
tesi
tle la literatura, l'Evangelista, recorEn breu publicarem un extens i
darem la personalisslma interpreta- documentat
treball del Dr. Ulloa, reció que ens n'ha donat aquest au- latiu a les seves
investigacions histor.
tòriques.
No és una hagiografia. No és, tampoc, una biografia.. Es, simplement
un joc deliciós. I terriblement lúcid:
La facècia, el joc -l'humorisme, per
tant-, consisteix a tractar la figuEl Credo, a Alema11¡¡a, va en car a de l'apòstol amb una familiaritat mí d'ésser modificat d'acord amb el
d el tot casolana: "Me llama Juan, nou text proposat pel Deutsohe
p ara servir a Dios y a usted" -pàg. Glaubensbewegung (moviment de la
11-. Això, aquest tracte, s'estén a fe aleman11a) el qual és com setots els altres personatges que po- gueix:

l 'HISTORIADOR LLUIS ULLOA
AL'ACADEMIA DE BONES
LLETRES
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ECOS

uCATALUNYA SERA
P ERQUE VOL ESSER I TE DRET A
ESSERII
diu COMPANYS en el
brillant comentari al llibre de
JAUME 1\fiRAVITLLES

CRITICA
DEL
6 D'OCTUBRE
d 'miminent
aparició

j

«Crec en l'home, amo poderós de
totes les coses t totes les torces de
la terra. Crec en l 'alemanJI, l 'altre
/iU estimat He Déu, concebut sota
un cel nórdtc, nascut entre la mar
i els Alps, perseguit pels papistes ¡
mammonístes, batut, oprimit i reduït a la misèria, damnat a tots els
interns, peró ressuscitat, després
d'anys de desesperació, d'estretor i
de mort racional, a la vida espiritual de Bach i de Goethe. Situat
als costats del seu germcl de Nazareth i a la dreta del PaTe Etern davallarcl damunt la. terra com a' Salvador per a ter ressuscitar els enterrats, morts o vius. Amèn.»
No sabem què pensaran d'aquesta declaració els partidaris que Hitler i els seus tenen enU'e les nost res rates de sagristia. Potser h o
trobaran molt bé.
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Un college. va denunciar amb tots
els honors -1a. que 1w féu etes d' un
article editorial- que un geperut
rondava una font de Sant Andreu
amb intencions pecaminoses respec...

Ur

GRANS INUNDACIONS
ALS ESTATS UNITS
HAN PROVOCAT
DESASTRES

GRANS titat de 10 milions de dòlar s. Des da

Nova York 9 - Les Inundacions
als Estats dé Nova Anglaterra 1 Nova York han provocat la manca d'aliments i d'aigua potable. Es campten per milers les persones que han
quedat isolades per les algUes, en
les seves cases, t rens, autocar s 1 altres vehicles
En els se~eis de socors han r escatat gran nombre de persones que
es trobaven refugiades des de feia
24 hores als terrats de les cases,
tri.~vta~~to~~peosra en els treballs
de salvament assenyalaut els liocs
on precisen urgents socors.
MES DE
MORTS

e 1 N QUANT A

Nova York, 9. - Les Inundacions
a l'Estat de Nova York, són de grans
proporcions, e1 nom bre d e morts arr iba gairebé a més de ml¡ centenar
1 les pèrdues sobrepassen la quan-

l la tarda del dissabte plou torrencialment, i de no parar farà pujar
el nivell de les aigües a una proporçió catastròfica, ja que durant
les darreres quinze hores el llac Senega, que té 191 quilòmetres quadrats de superficie ha augmentat
43 centímetres del seu nivell ordinari, el que dóna una idea de la
fantàstica quantitat d'aigua QUe cau,
MES MORTS 1 FERITS

Helena <Estat de Muntanya), 9. Aquesta r egió ha estat castigada per
una formidable tempestat. El vent
huracanat anava acompanyat d 'una
i de nombroses
pluja torrencial
elèctriques.
descàrregues
Les aigües han format veritables
torrents i han provocat grans inundacions que han destroçat les colli,
tes
La zona n1és cast¡'gada ha estat
Wheeler. Fins ara es calculen apraxlmadament 24 morts i 400 ferits.
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Alemanya sota Hl'tler El VICe-preSI en e overn
I J Ó •I Al e•
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CAPELLANS FENT PROPAGANDA SOVIe lC a aca e ap
manya
COMUNISTA?

Dresde, 9. - Segons una informació oficial, la policia ha detingut vuit
persones acusades de distribuir fascicles clandestins de propaganda
marxista. La informació oficial afegeix que entre els detinguts figuren
els sacerdots catòlics Kenter i Scharz
els ~als exercien llur ministeri en
parr ules dels voltants de Dresde.

Moscou, 9. - El senyor Chubar,
vice-president del Consell de Comissaris del Poble de la Unió Soviètica,
ha pronunciat en nom del Govern,
amb motiu de la celebració a Moscou del 12è aniversari de la Constitució, un discurs per Ràdio en el
1 h tra tat de les qüestions in
e
qua
1 ha adreçat vio-•
teriors ai exteriors
EL POBLE ALEMANY FA lents atacs a Alemanya i Japó.
L'orador remarcà especialment:
RE s 1sT EN e 1 A A LES
LLEIS D'ESTERILITZAC IO Els capitalistes alemanys paralitzats
Berlin, 9. _ D'un temps a aquesta a la postguerra en els seus mitjans
part els actuals dirigents d 'Alemanya volen conquistar nous territoris, onotaven en diversos i potents nuclis primir altres pobles i arrabassar a
de la població una sorda oposició a la U.R.S.S. una part del seu pat rimoni.
les lleis de l'esterilització.
Els militaristes japonesos volen
Avui ha estat publicat un decret
del ministre de l'Interior, sr. Frlck,lprovocar, a qualsevol preu una eontinstruint totes les autoritats respon- flagacló guerrera a Extrem Or 1en .
sables perquè procedeixin enèrgica- Però la Unió Soviètica s'ha converment contra els detractors de la llei tit en el pals més potent del món,
d'esterilització i impedeixin que es en el qual una població de 170 mlcreï un ambient host11 e. d~ta llei. lions es reparteix en més de 180 naEl decret indica que no sols seran ciohalitats diferents i està animada
castigades aquelles persones que in- d'una voluntat comuna de lluitar soduelxln a la rcbeHla contra les lleis ta el comandament enèrgic de Staesterilitzadores sinó que es castigarà lin contra els opressors capltalis
tes. Tenim f~rces aèries i .carros de
també els qui 'les critiquin.
El ministre de l'Interior ha decla- combat, temm una Industria de
rat que la llei d'esterilització està en- guerra floreixent i ben. equipada;
caminada a Impedir la transmissió tenim un Exèrcit esplèndid i invende les malalties hereditàries i que cible l no cedirem a ningú ni un
s'aplicarà 1 ba d,'éssel' acatada per ce!l~!:tre del .nostre territori, El
tots els alemanys, 4àdhuè els ca- felXlSme ha escr1t la ll'Uerra a la seva band~ra. La dels Soviets contetòlics».
nen ta:·di.~ que lltt!tem per la pau.
EL PRIMER LORD DE L 'ALMIRA- Els T~actats amb ~ran,ça i TxecosLLAT ANGLES ES RE111RA DE LA lovàqwa I una sène daltres mesures demostren que la U.R.S.S. és
POLITICA
Londres, 9. - Ha produït general capaç de reunir amb aquesta. fi la
sorpresa el fet que el primer Lord majoria aplastant de la Humanitat.
de l'Almirallat Sir Bolton Monseyl
DOS MORTS I DOS FERITS
que solament compta 54 anys d'eGREUS A LABORE (INDIA)
dat I a més és un dels membres més
Labore (India), 9. - La calma a
joves del Govern, ha dimitit de la
seva vida activa i po11tlca fent una la ciutat després dels darrers disturdeclaració a través de la qual es des- b:s és absoluta. El balanç de victlprèn que no pensa presentar la seva mes és de 2 morts i 2 ferits greus.
candidatura en les properes eleccions
ITALIA
parlamentàries.
Sir Bolton Monseyl no ha donat LA PRODUCCIO D'OLI A
Roma, 9. - Aquest mati s'ha reC!lP r aó explicativa de la seva deciunit per primera vegada la corporastó.
ció feixista de l'oli. Mussolini ha volDETIN· gut evidenciar la importància que
BELGUES
CIUTADANS
GUTS PER EXPORTACIO DE CA·
concedeix a aquest important ram
PITALS ALEMANYS
italiana, fent acte de
Berlin, 9. - A l'estació frontere- de l'economia
ra germana-belga de Steinbrueck, presència i pres:dint l'assemblea.
El Duce ha pronunciat un discurs
prop de Treveris, els duaners alemanys detingueren un autoòmnibus en el qual ha posat de rêlleu la imamb 20 passatgers de nacionalitat portància que Ja producció oliera té
belga. Escorcollat el vehicle foren per a I tàlia, on representa un capidescoberts bitllets alemanys per va- tal de 10.000 milions de lires.
lor de 5.000 marcs.
Ba declarat el Duce que actualEls 20 excursionistes, entre els ment la producció italiana d'oli no
quals figuren 9 senyores, quedaren és suficient per al consum nacional
detinguts i han ingressat a Ja presó ja que n'emplena solament dues
mentre l'autoòmnibus ha estat em- terceres parts, 1 en conseqüència
bargat.
ha declarat que era precis ~uitar
activament amb objecte que dintre
d'uns 15 anys de desenrotllament de
l'oleïcultura Itàlia pugui bastar-se
te les noies que hi van, t excitava a les seves necessitats.
el veïnat a prendre mesures con-

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

tundents.
D'aquesta feta la gloriosa barriada d'Ignasi I glésies ha devingut perillosa Per als geperuts, encara que
siguin bones persones. Per atxò algú proposava ahir, en cert lloc, que
l'Ajuntament emplaci uns discos a
la carretera de Ribes, a la d'Horta,
encètera, etc., amb la següent lndica.ció: «Zona perillosa per als geperuts».
-Fóra endebades - sentencià un
que ho oïa -. Cap geperut 110 es
veu el gep.

TAMAYO NO HA RENUNCIAT A
LA PRESIDENCIA DE BOLIVIA
La Pa.z, 9. - El senyor Franz Ta-

mayo ha desmentit Ja noticia que hagués renunciat a la presidència de
la República de Bolívia.

SEIXANTA l\UL 1\IUSULJ.\:lANS RESIDENTS A ROMANIA EMIGRA·
RAN A L'ASIA 1\IENOR
Bucarest, 9. - S'anuncia que seixanta m11 musulmans que restdeixen
a Romania emigraran a Turquia, acceptant l'oferiment de terres a l'Asia
•••
Menor fet pel President turc, Kemal
De recerques practicades per per- Ataturk.

sones que saben on tenen la mà
dreta es despr~n que la penúria de
la venda de llibres a tot Espan11a
obeeix, entre altres, a una raó poderosissima. I aquesta és l'oposició
aferrissada que la gran majoria de
sobretot s! són casales dones des - tan que entrin llibres a la
llar dom~sti.ca. Atxf és que no solament les espan¡¡oles, en general, no
són compradores de llibres, sinó que
tan el que poden per tal que no en
comprin els espanyols. Dtuen que
les cata.lanes no són una e:ccepci6
dins la regla.
I els babaus dels escriptors vinga
embrutar paper defensant el feminisme i glossant els encisos de la
dona, que li obstaculitza els cigrons.
Ja tenia ra6 Sant Agustí, jal

tLI~IDBESI
AUTOGRAF'S, DIBUIXOS,
AQUA REL-LES
l el mês hnportant assortiment
de G RA V A T S de Barcelona
Exposició I venda a preus
inversemblants a
METROPOL IT ANA
Lllbreria vella 1 nova
Canuda, 3J (baixos Sala Mozart)

EL SENAT POLONES HA RATIFI·
CAT LA REFORMA ELECTORAL

Varsòvia, 9. ~ EI Senat polonès
acaba de ratificar el projecte de llei
electoral votat per Ja Cambra el 28
de juny darrer. Aquesta reforma revesteix par ticular importància, perquè modifica completament el sistema parlamentari polonès i ve a donar terme a la magna obra de consolidació politica empresa fa dos
anys a Varsòvla a impulsos del mariscal Pilsudskl
En els termes de la nova llei electoral, l'elecció deis diputats de la
Dieta no dependrà en el succeslu del
vot directe dels electors. Les candidatures seran sotmeses a l'elecció
d'un coliegi especial integrat per rep resentants dels organismes administratius 1 corporatius: Cambres de
comerç, sindicats, associacions professionals 1 a rtesanes. universitats,
corporacions d'advocats, de metges,
de notaris, etc.
El nombre de diputats que era de
444 resta r eduït a 200.
En allò referent al Senat, una tercera part dels membres d'aquesta assemblea ser à nomenada pel president
de la República i els dos terços ser an designats per cada departament
polonès, pels ciutadans amb mèrits
reconeguts 1 titulars de diStincions.
Amb el nou règim electoral Polònia ha suprimlt el sufragi universal
posant fi pràcticament a tota acció
dels partits.

El

Pacte naval
anglo-alemany

d e di

Londres, 9. - Un periòdic del mat¡
publica una informació en la qu
sosté la tesi que Irlanda pot conv a1
tir-se en el centre neuràlgic ct·~·
·
ropa.
Comença posant de relleu que
problema de les relacions anglo-~¡
landeses es troba en un estat latent
de fa un any 1 que està a Punt d'en
·
trar en una fase aguda.
Segueix dient que la lenta evolució
de la Constitució de l'Estat 111
vers la separació completa del re:e
unit ha estat assenyalada en aques~
darrers temps per dos fets capitals
En primer lloc la guerra econòmica
entaulada de fa mesos per la Gra
Bretanya contra l'estat lliure d'Irn
landa, que no ha donat els resulta~
esperats a Londres, ja que Dublín
ha trobat mercats Interessants llet
mitjà de tractats de comerç amb
França, Alemanya, Polònia ¡ &panya.
El segon punt es desprèn d'un re.
cent veredicte de la comissió jurídica
del Consell Privat britànic, el qual,
cridat a pronunciar-se sobre la vau.
desa d'una esmena Irlandesa a la
Constitució establerta l'any 1921 per
Lloyd George 1 Cosgrave, fallà que
l'Estatut de Westminster dell930 ¡¡o.
sà fi a la situació privilegiada del
Consell Privat.
Resulta de l'esmentat veredicte que
el Parlament Imperial ja no pos.
seelx cap mena de control sobre les
mesures legislatives d 'Irlanda, ensems que aquella decisió sembla reduir al no-res totes les obligacions
del Govern de Dublin ven el Govern
de Londres.
El periòdic acaba la seva Informació alludint l'apropament que d'un
temps ençà es ve operant entre Ir·
landa i Alemanya.

poslc

DECLARACIONS DE L'ALMIRALL
GADOW
BerHn, 8. - · Tota la premsa aiemanya publica avui amb negretes el
programa de construccions navals Starhemberg.
S'assegura que ara es treballa per
d'Alemanya que ahir avançàrem 1 ho
a aconseguir que entri també a la
comenta extensament.
La «Gaceta General d'Alemanya» fusió l'organització d'obrers patriopubllca unes declaracions del con- tes anomenada «Freihertsbund», que
traalmlrall retirat Gadow, una de comprèn sindicalistes, cristians soles personalitats navals alemanyes cials 1 socialistes.
EL REPRESENTANT DEl.
més destacades de la gran guerra,
PltlNCEP OT CREU QUE
el qual declara que el programa aieLA RESTAURACIO NO ES
many no és excessiu 1 s'imposnv:l.
PROXIJ.\IA
després d'haver acordat el Reich vetViena, 9. - El baró Wlesner, rellar, per la seva seguretat a terra 1
presentant de l'arxiduc Ot d'Habsa 1aire.
cont~aalmlrall
que burg i de l'ex-emperadriu Zita, n~
discordants Oaw que les elveus
d 0Considera
declarat que la revisió de les lle1s
.
.
han sorgtt a ~andinàvla, Itàlia ' relatives a l'antiga familia regnant
Anglaterra no tmdran altre re~el d'Austria és solament parcial 1 que,
que callar en presència del legltun pel moment solament té un valor
•
acord d'un poble d~ 65 miliot:s d'àni- teòric.
El baró Wiesner afegeix: «No hi
mes qulliue.bp_erselgueuc estab1ililtzar el
a SE'Va ha res de la tornada del J'ove emseu rang
eq d n,
seusicló
la
g e potèn
perador, oficial ni d'incògnit. En ree ·
e ran
po
:r..a «Gaceta de la Borsa», en exa- tornar l'arxiduc a la seva pàtria, ho
mmar . el ¡;>rograma naval alemany, farà oficial 1 definitivament, pero
conseqüènct~ del Pacte Naval ger- jo no crec que aquesta tornada es
mano-brltàruc, afirma que aquest produeiXi en un avenir immediat».
darrer constitueix la garantia d'una
DE
VIATGEELS
UN TOTS
FARA
la paa ROOSEVELT
mantenirestabilit'\'oluntat de elements
ferma
PER
. ANDA
PROPAG
i és
dr
d ls d
d un dels· pocs
UNITS
ESTATS
euroes
esor
e
za ors enrmg
Washington, 9. - S'anuncia Qftpeus.
El «Berliner Tageblatt» posa de cialment que a finals del mes en curs
!flleu que e~g el progra~: nav~! o a primers d'agost, és a dir quan el
nava Congrés emprengui les seves vacanure~ gegan
emany no
provocadors. Afegeuc que de l'exa-1 ces, el President Roosevelt sortirà per
men detallat del programa es des- a un llarg viatge a través dels Esprèn que la flota alemanya no es tats Units a fi de realitzar una vericonstruirà per a emprendre aventu- table croada a favor dels seus prores 0 bé ofensives tantes, sinó que jectes econòmics
a on es tr~ba
més aviat és fruit del càlcul exacte , Anirà a Colifòrni.
., l'e x..
que es limita a reconèixer les necessl- President Hoover, i' respondrà públitats navals alemanyes per al paper cament a les critiques que aquest ha
que in~umbeix a la flota maritim.l formulat contra el seu «New Dea!».
Durant el seu viatge Roosevelt prodel Re1ch a la mar del Nord 1 a •a
nunclarà diversos discursos.
mar Bàltica.

I

I

FRANCESA A SAN FRANCISCO UNS BANDIDS
LA PREMSA
ACULL AMB HOSTILITAT ASSALTEN UN VAIXELL DED1CAT
AL JOC
EL PROGRAMA NAVAL

Paris, 9. _ En general, la Prempacull fredament la pusa francesa
bllcacló del programa naval aiemany.
«L'Echo de Paris» condemna el pla
alemany per considerar-lo excessivament nodrit en vista de les actuals
circumstàncies. Diu que davant la
seva publicació, el G overn francès
es veurà obligat a no enviar a Londres la comissió de tècnics navals
que tenien anunciat l'esmentat viat·
ge per tal d'entrar en negociacions
amb Anglaterra sobre l'execució de
programes navals ~
«L'Agen_ce. Ecoñomlque et Flnanclere» diu que l'execució del pro¡rama naval alemany es tarà amb molta rapidesa 1 que això crea. una situació completament nova que s'haurà de tenir en consideració i que
implicarà certes alteracions en el
programa naval de França.
Rene de Bruyere, membre de l'Acadèmia Naval, concorda en absolut
amb les anteriors declaracions 1 diu
que França estaria ara en manifes·
ta inferioritat ja que hauria d'atendre les seves costes de l'Atlàntic i
del Mediterrani a més d'haver de
vetllar per la seguretat en les seves
colònies.

I

t Frandclsco,t9. -niUtnsel biantdlts
San
o de
assa1 aren uran 1a
gran luxe «Montecarlo», que estava
ancorat enfront a Long-Beach, fora
de les aigües jurisdiccionals, essent
destinat a casa de j~ flot.ant, 1_110lt
concorreguda pels milionariS califorl'
I nlaEns• dit
18 ban s, ~!Ub amel?-aça de llurs
I armes desposse1ren del diner i de les
joies als jugadors i desaparegueren
j en canots a motor.
En el moment de c~metre's l'assalt,
el «Montecarlo» es disposava a fer1se a Ja mar en viatge d'esbarjo organitzat Pels jugadors.
BECK TORNA · A VARSO.VIA
Varsòvia, 9, - Avui ha arnbat a
a9uesta capital el ministre polonès
dAfers Estrangers, coronel Beck, e!
qual acaba d'efectuar una important visita a Alemanya.
La seva esposa ha quedat en un
balneari alemany en el qual romandrà una temporada.

EL BANC DEL MARROC HA REDUïT LA TAXA DE DESCOMPTE
Rabat, 9. - El Banc de l'Estat
Marroqu( ha reduït la taxa de descompte, el qual, des del 9 de jw1y,
haurà quedat estabelrt d'un 4'50
ANGLESA per 100 al 3'75 per 100.
PREMSA
LA
R EP LA NOTICIA SENSE
La darrera modificació que sofrf
ALARMA
l'esmentat descompte fou el maig
Londres, 9. - L'opinió pública ha passat.
rebut sense Immutar-se en el més
minim la publicació del programa na- CONDILIS HA CELEBRAT ENTREval germànic, d'acord amb les clàu· VISTES Al\m ELS SOTS-SECRETAsules del tractat naval amb Angla- RIS D'AIRE, MARINA I GUERRA
ITALIANS
terra estipulant per a la flota alemanya una proporció d'un 35 per 100
El mlnlstre grec de
Roma,
de la britànica.
la Guerra, general Condilis, ha celeAlguns periòdics diuen que els to- brat avui interessants entrevistes
natges indicats en algunes categories de vaixells que es construiran amb els sots-secretaris d'Aire, Guerra
provovisites han
Aquestes
i Marina.
per Alemanya, no arriben ni de molt cat
als cercles
comentaris
animats
al porcentatge consentit a Alemanya politics
informats.
ben
per l'esmentat acord. Afegeixen que
els submarins que construirà AleCOMPTE A BALDWIN
manya, en vista del seu redUÏt to· DEMANEN
LA SEVA ACTUACIO EN
natge, signifiquen únicament una SOBRE
EL TERRENY ECONONUC
arma defensiva de les costes alemaLondres, 9. - Avui ha tingut lloc
nyes, però res més. En efecte, es
posa de relleu que el programa na- a la Cambra dels Comuns el debat
val alemany comprèn submarins per més important, el qual afecta direcun tonatge global de 92.000 tones, tament al senyor Baldwln, des de
que re~resenta menys d'un 10 per que es va constituir el nou Govern.
El diputat laborista senyor Greencent del tonatge d'altres flotes en
aquesta mena de vaixells.
wood ha reclamat del Govern un
El corresponsal del «Daily Tele- crèdit que fos suficient per a millograph» opina que el programa naval rar les condicions generals del coalemany ve, fins a cert punt. in- merç 1 ha acusat al Govern de no
fluenciat pel programa naval fran- haver sabut fer res pràctic per a docès i que la construcció de dos grans nar expansió al comerç.
vaixells de primera linia anunciada
El senyor Baldwin li ha contestat
per Alemanya, ha d'ésser considera- dient que la po11tica del Govern
da com la resposta a la construcció havia estat la de crear una atmosfera
per França del creuer de batalla de confiança 1 demanà. a les opoSi«Dunquerke».
cions que citessin un sol pals el qual.
durant els darrers anys, hagués reFRANÇA VOL L ' EXCLUSIVA DE gistrat més progessos que Anglaterra
PORTUGAL PER A RESTABL1 R en matèria econòmica.

9. -

UNA LINIA AMB L ' AMERICA DEL
NORD

Lisboa, 9. - Ha arribat una delegació aeronàutica francesa que
posseeix alts poders del Govern fran
cès per a negociar amb Portugal la
concessió a França de certs drets,
que hom pretén que siguin exclusius,
en relació amb la futura línia regular aèria França~Amèrica del éord,
per les Açores.
Sembla que França es troba disposada a establir una escala a Lisboa dels avions transatlàntics sempre que el Govern portuguès concedeixi l'exclusiva a França per tal
que els seus avions o hidros transatlàntics puguin fer escala a les Açores
BENES DIU QUE ELS HOMES
D'ESTAT PODEN EVITAR LES
GUERRES

Ma

La política austríaca Segons un diari anglès De
ES PARLA DE LA FUSIO Valera intenta un ap~opa.
DE LES FORCES DE STA
RHEMBERG I DE SCBUS ment a Alemanya que podria
CHNIGG
convertir el seu país en un
Viena, 8. - S'assegura que en
breu s'arribarà a una fusió entre punt neuràlgic de la política
les organitzacions que dirigeixen el
europea
canceller Schuschnigg i el princep

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

l-------*:------

DESCOBRIMENT D'UN AMA·
GATALL D'ARMES
Amb motiu de les detencions d'Un
comunista llibertari I dos anarquistes sembla es van descobrint noves
coses relacionades amb aquests fets.
Malgrat la gran reserva que guarda la policia tenim notfoles del des·
cobriment en un dels llocs pròxilns
on estigué instaHada l'Exposició
d'\Ul dipòsit d'armes amagades en un
pou, Durant el dia d'ahtr la po!icta
treb¡¡.llà ' per tal de treure armes dè
l'esmentat pou, que té diversos forats o mines.
Les armes que s'han tret són totes noves i els documents que també
s 'hi han trobat estan en bon estat,
el que fa creure que hi són de poc
temps.
La marca de les armes no és n1
francesa ni alemanya i són d'una
gran perfecció, de poques dimensions
però de gran alcanç.
Encara no ha estat possible ar·
rlba r al final de la mina per la
qual cosa aVUi seguiran els treballs.
També foren trobades nombroses
municions de diversos calibres.
A l'esmentat lloc ha quedat un
reforç de vigilància.

1--------*·-------
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Detenció d'un alemany que
segurament serà eXpUlsat
Per la policia fou detingut el súbdit alemany Harold Lage.
La detenció s'efectuà perquè no
tenia el passaport en regla, ja que
l'esmentat document està lliurat a
Nova-York el 15 de febrer del 1934
1 no està visat per les autoritaUI espanyoles d 'entrada, la qual cosa silr
nifica que entrà clandestinament '
Espanya.
Segons el detingut sorti de Mart
sella en una lola, amb el propòsl
de fer un creuer per la Mediterrà·
nia; la iola naufragà 1, nedant, ar·
rlbà a la costa catalana. Digué tam·
bé ésser capità de Je. marina mer·
cant d'Alemanya, però en relació a
aquestes manifestacions no ha apor·
tat proves.
Durant la seva estada e. Barcelona ha estat ajudat per alguns com·
patriotes seus 1 hom creu que el rll
sldir acl sigui amb finalitats po •
tlques ililcites.
S'han portat a terme una sèrie
d'escorcolls als llocs on manifestà
que havia estat allotjat i res~
que no era cert que hi hagués 'b~;
cut. Tampoc no ha estat posst
trobar-li cap m és document.
L'esmentat detingut ingressà a Ja
presó i serà pròposat per a la seva
expulsió com a indesitjable.

El comerciant que només afavoreix els diaris de
dreta perjudica els seus interessos, ja que amb la
seva actitud partidista es
fa mal veure dels ciuta- -------------:*---------dans d'esquerra.
D'una denúncia contra un
lletrat
---------*:-------Ahir estigueren al despatx del Ju~
FESTA DE CARRER
jat núm. 10, els advocats fiscals se-

La Comiss'ó de veïns del carrer
'
de Boquer celebrarà unes festes de
davant els caràcter popular els dies 10• 13 1 14
Pa~lantTxecoslovaca
- Legtó
9. la
Prag<l, de
veterans
que prengueren part en la guerra del corrent, sota el següent programundial, el ministre d'Afers Estran- ma:
1H ·
Dia 1 .
gers senyor Benes ha declarat que
umma.clons.
O. Grans
n:> admetia de cap manera la teoria '
Dia 13, a les deu de la nit: Gran
del fatalisme de la guerra.
Benes afirmà que eis conflictes ar- baU.
mats poden ésser evitats si alx:l ho
Dia 14, a les onze del Iñati: Funció
volen els homes d'Estat, perquè els
pobles per la seva part no treguin de "Putxinel:lis", dedicada a la matla guerra en cap cas. Per aquest pe- nada del barri. A les quatre de la
tit motiu és cada dia més profunda.
la convicció del senyor Benes que la tarda, la típica sortija, A les deu de
pau no serà torbada a Europa.
la nit, gran ball d'orquestra.

pres!•
Al
ouer:

nyors Solana, Altés i Sancho.
L'esmentat jutge instrueix el s~:
mar! amb motiu de la denúncbla ~o atra un lletrat per haver co ra un
dequest una fabulosa quantitat
viA
plet de divorci 1 que segons
nunciat l'esmentada quantitat t!~en
de servir per als fiscals que
la
d'intervenir en ell.
Segurament que la visita.. ~ d~1 a:
ració d'aquests fiscals tinw.<>
ció amb el sumari de referència.
van·
Les diligències estan molt ~
¡lti·
çades i manca solament que
de Mèxic, lloc on es troba, e1 es.·
alguns
gant per tal d 'aclarir
trems.

P:J

Tots els republicans lle~ieïxen _c ada dia LA HUMANITAT

1
CQ

q~

Pl'l

de

tal

la

do

C<

co

d~

:w
el

a

la' humanitat

DlrotECRES, 10 DE JULIOL DEL 1935

A

.GOVERN _GENí:RAL

No ha estat prorrogat el con·
Un 'dictamen del· Ministeri de Marina i la veni comercial amb França L'afer de les fàbriques de la
reforma dels Jurats Mixtos varen acaoa· I en conseqüència, des d'ara s'apli· Cotonera ••• La reunió del
Consell
carà als productes francesos la
rar la sessió
primera columna de l'aranzel
AHIR, AL PARLAMENT DE LA REPUBLICA

I

De

a.

ia

un

ca
tl
a¡

rer.

~.

el

-lr.

~nt

en.

16

~re

tne

~ts

~

~n

[ r.

~
per
b

re-

ica

la!,

au.

la
per
~ue
po.
el

na.

'un
lr·

lat•

r:

les·

un •
fa

de

foto-

nbé

tat,

poc
ni

ma

ons
arJa

ilis.

oses
un

SIS DIPUTATS AL SALO J perquè treballin els obrers de El el senyor Gonzàlez López. En ella
Els per!odistes no s'entrevistaren reintegrable en el moment que la.
-Jo puc dir-vos concretament que ahir amb el Governador general, situació econòmica. ho permeti.
Madrid, 9. - No bl ba convenl A
Ferrol.
es demana que es suprlmelxl el paDE SESSIONS
primera
la
s'aplicarà
d'avui
partir
a.
primera
la
s'aplicarà
'avui
d
partir
-Ja veleu com apurem tots els
Fa elogis del senyor Antoni Mau- ràgraf segon de la base primera.
1nter1, malgrat que aquest manUesMadrid, 9. - Amb mitja dotzena
El PRESIDENT DE LA COMIS- columna de l'aranzel. Això no vol dir 1 columna. de l'aranzel. Que no hi ha tà desigs de rebre'ls. Es que els re- mitjans 1 tots els esforços.
de diputats s'obre Ja sessió a les 4'25. ra 1 de l'almirall Ferràndlz per la
nit
Ja
de
dotze
les
a
perquè
Conveni,
negociacions
les
suspenguin
es
que
creació de la Constructora per ta.! SIO ll contesta que no pot acceptar amb França, les quals continuaran a ba cessat de regir, però que se se- pòrters no volgueren esperar que
esldeix el senyor Alba.
el senyor Pic acabés una llarga reup rAl banc blau, els ministres de la de nacionalitzar la Indústria naval. l'esmena, perquè s'ba tractat a'! bus- Paris entre els delegats espanyola i gueix negociant.
El Consell
nió que sostingué amb els represenDefensa la utilitat dels vaixells car una fórmula, per mitjà de Ja francesos -ta.ls foren les manifestaouerra i comunicacions.
a França, en aquests tants de la Cambra de Ja Propietat
que
¿Creieu
de la tarda
sis
de
quarts
dos
A
urats
J
dels
representants
els
qual
Estan gairebé buides les tribunes. minadors per a. la defensa na.clonal
clons del senyor Teodomir Aguilar, moments, donen per acabada la ne- Urbana, que 11 donaren compte dels el Govern-gestor de la Generalitat
Es llegeix l'acta de la sessió ante- 1 diu que sl la Constructora complei~ Mixtos s'elegeixin d'entre els ele- president de Ja Comissió lnterminls- gociació?
acords presos darrerament sobre la va celebrar el Consell anunciat. La
ments Interessats en el ram, per tal
bé o malament, és problema. que d'evitar
Ior que és aprovada.
-Nosaltres bem estat a la parla qüestió dels impostos als solars sen- reunió va acabar a. tres quarts de
que uns altres elements es- terial de Comerç exterior que entén
r sêgutdament s'entra a l'ordre del s'ha d'estudiar.
quals,
els
delegats,
nostres
els
amb
amb
comercials
negociacions
les
en
vuit, i a la sortida no es va facilitar
Acaba pregant al senyor Manglano tranys vagin a excitar els ànims als la veïna República-. Afegi que sl a. llur torn, bo estaven amb els fran- se edificar.
dia
Com se sap, les conclusions apro- als periodistes cap referència del
amb finalitats polítiques.
Es pren en consideració una pro- que retiri una esmena que té pre- obrers
compte
donant
anat
ban
ens
1
cesos,
rea.
tomaria
Comissió
la
precis,
!os
propietaris,
de
el
l'assemblea
a.
vades
tractat.
Li contesta el senyor SaLMON,
posició de llei del senyor Piñan so- sentada perquè s'aprovi ràpidament qual
de la posició, a la qual, naturalment, es prengueren acords que no hauran
Com sigui que el senyor Ple i Pon
explica el procediment que s'ba unir-se avui.
bre el foment de la Indústria. pes- el projecte.
Aquestes manUestaclona foren fe- bem contestat d'acord a les instruc- plagut ni gens l ni gaire al senyor s'esfumà per la uporteta.:t del seu
Mixtos
Jurats
als
ara
fins
seguit
Govern.
del
teníem
que
rectl!lca.
clons
en
CARRANZA
matinada,
senyor
El
d'aquesta
tes a les 3'40
uera.
Pic. Quins disgustos de donar-li, despatx els periodistes varen interEl senyor Aguilar eludí ésser més també. Però els propietaris diuen r og!\r el gestor de Cultura, que sosComença dient que el ministre sem- d'empresa.
acabar la r eunió que la dita Junta
q <Entra el ministre de Marina).
Ocupa la Presidència el senyor celebrà
explfclt.
al Ministeri d'Estat.
Es aprovat un dictamen de la. Co- bla que no s'ha assabentat del que ALBA.
que com sigui que mana qui mana, tema una conversa molt cordial amb
Sl bé la referència del Director de ja és l'hora de cridar més que nin- el gestor d 'Economia, i li demanaren
Com és sabut, el Conveni era del
JnlsSió d'Agricultura sobre el projec- ha dit.
El ministre creu que no ofereix
EL MINISTRE DE MARINA· Serà cap perill ol procediment que s'es- 6 de març del 1934, 1 a les dotze c!e Politica es limità als termes discrets gú 1 de fer el que e!ls vulguin.
te de llei modificant l'article 1 de
una referència de la reunió.
la de Pol1cia rural de 8 de juliol del culpa d 'aquest «cblsme» que no sap tableix per a aquests Jurats Mixtos la nit d'ahir expirava la pròrroga dè a què l'obligava el seu càrrec 1 misEl senyor Duran) l Tentosa l'exvult dies que per a la seva vigència sió, no és aventurat dir que de fet
usar-lo més que el senyor Cambó
98
posà dient que únicament s 'havien
d'empresa.
5.000
dels
qüestió
La
18També s'aprova. un dictamen de la (Rialles).
tarl!es,
de
guerra
la
realitat
una
és
al
s'acordà últimament. Això equival
·
pres resolucions de caràcter puraRectl!ica el senyor BARCIA i diu fet que entre abmdós països es de- ja que l'aplicació de la primera coEl senyor CARRANZA continua.
\ mtssió d'Obres Públiques sobre la
ment administratiu, l que no s'ba«Unión
la
de
obrers
d'una
depenen
que
obrers
els
que
rèpliuna
suposa
l'aranzel
de
lurnna
tarifes.
de
guerra
la
clari
micròel
treure's
de
després
parlant
Co posició de llei cedint en ple dovia tr actat de res que pogués tenir
ca a la intransigència de França.
a !'Ajuntament de Javea deter- fon. de la solapa, però com que se- empresa, poden ésser víctimes de reIndustrial Algodonera» veritable Interès perlodlstic. Afegi
Els esforços realitzats per tal d'eREFORÇOS A LA FRON·
~.n ts terrenys enclavats a Ja zona guelX accionant amb ell a la mà, els presàlia, 1 que les empreses designin
El passat dilluns, tal com havia que els acords presos quedarien revitar que s'arribés a les dotze de Ja estat
TERA
sorolls que l'esmentat aparell pro- els vocals que els convinguin, de la
"~ltima terrestre
anunciat, tingué lloc a la Ge- flectits en les disposicions que publiMadrid, 9. - El ministre de Finan- nit del dia 8 a un estat de coses com neralitat,
ix 1 ap~ova. sense dlscus- dueix s'accentua 1 no és entès. Per qual cosa es dedueix la necessitat
Jl).at
la reunió convocada pel caria el uButlletl Oficial:t.
èxit.
menor
el
tingut
ban
no
l'actual,
11
Es e~~tamen de la Comissió de para~les soltes es dedueix que el que que els representants obrers puguin ces ba rebut aquest mati els inforPreguntat sl en la reunió s'havia
interl, de tots els eleGovernador,
desgrat
a
que,
doncs,
previst,
Estava
ba.
que
manl!estat
ba
els
I
madors
sió llun to ls denegant l'autolització vol es que es normalitzi el capital ésser d'un altre ofici. En la forma.
ments afectats per la paralització parlat del problema plantejat amb
de la Constructora
sup ca r
que es proposa es pot donar el cas vien sortit cap a Irun forces de car- de la pròrroga dels VUit dies, no s'as- de les dotze fàbriques de la «Unión ~otiu de les fracassades negociaEl senyor ALONSO RODRIGUEZ que les empreses formin jurats al rabiners per a reforçar la frontera, soliria res. Això no vol dir que que- Industrial Algodonera». Se sobreen- Clons que es portaven a terme entre
sol:licita.da per a procedir contra. el
diputat Amador Fernàndez Montes, també rectifica 1 diu que les cons- seu caprici.
amb motiu de l'acabament del ter- din definitivament trencades les re- tén, tota els elements afectats, menys la banca catalana 1 l'empresa de la
per suposat delicte contra la llei truccions navals no han de realltSol-licita votació ordinària, però mini del tra.cta.t comercial amb lacions comercials, perquè avui se els r epresentants obrers que són les «Unió Industrial Cotonera:t per ta.1
celebraran n ous canvis d'impressions
zar-se amb la finalitat de remeiar com que els dretlstes sol-llclten que França.
rt
teix
d'Impremta.
victlmes d'aquest confilc· de r esoldre la paralització de les dotEl senyor Chapaprieta afegi que i conversacions encaminades a re- veritables
a so un l'atur.
També corre 1a ma
sigui nominal, el senyor Barcia repatronal-bancari. De la reunió ze fàbriques de l'esmentada emprete
espaDelegació
la
a
per
que
el
meiar
i
curs
les converses segueixen llur
El senyor SOLE DE SOJO rectl- tira la seva esmena.
dictamen de l'esmentada ~omissió
no ha estat !acllltada cap n ota ni sa, ha respost el senyor Duran que
nyola era un desig que es r emeiés referència.
en el qual es deneguen autont~clons fica 1 diu que el senyor Royo ViliaEl senyor MARIAL defensa altres creu que s'arribarà a un acord.
no s'havia parlat de l'assumpte en
temps.
de
molt
fa
de
semque
Indicà
11
informador
Un
eroliberalisme
seu
el
amb
nova,
conque se sol-liciten per a procedir
dues esmenes l demana que les dePer la nostra part, sabem que a el m és minim 1 confirmà que solaoposició
alguna
havia
hi
que
blava
un
per
l'orador
en
frenat
nòmic,
citen
se
no
que
tra diversos senyors
cisions dels Jurats Mixtos d'E::nprela runló no lli acudiren més que uns ment s'havien pres resolucions de
la llei de restriccions, 1 el senyor
IMME• 20 o 22 r epresentants de la banca, caràcter administratiu.
CONSEQUENCIES
a l'ordre del dia, per la publicació sentit de r ealite.t, és dificil que es sa, hagin d'estar en tot cas d'acord aChapaprleta
contestà que no hi hauDI ATES DE L ~ RUPTURA d els 40 que havien estat convocats.
posi d'acord amb el seu company amb les bases de treball dels dile'd 'articles a diversos periòdics.
Un periodista. li preguntà sl hasenyor Gil Rebles, que ha sostingut r ents oficis, i també que en cap cas ria grana dificultats i que, com ¡¡1Les conseqüències de la ruptura Sembla també que en aquesta. n ova via llegit una crònica d'un diari logul que s'havia acordat aprovar-ho són,
proJurecents
un
en
anuHar
contrari
pugui
criteri
no
el
ministre
el
MARINA
DE
DICTAMEN
UN
cap
a.
s'arribà
no
reunió
definitiva
1
següents:
les
moment,
de
que fa referència a gestiona del
cal
1
rat Mixt. sense el previ informe favo- de totea maneres, després de la llei
L 'apllcacló de la primera columna acord favorable, sinó tot el contrari Departament de Cultura.
Es posa a debat un dictamen de jectes de guerra.
totes
dedicaran
es
mixtos
jurats
de
Acabada la discussió de totalitat, r able del Consell de Treball.
de l'aranzel -la més cara- a les es desféu tot el que portava camÍ
-Ja no les llegeixo. Perquè totes
Ja çomlssló de Marina sobre el proLi contesta breument en nom de les sessions de la Cambra a. la llei mercaderies franceses i la liquidació de solució l avinença.
t~ndeixen a dir ma.l de ml. Com us
'jecte de llei relatiu a la. construcció s'entra a l'articulat.
s'aprovaque
creu
I
restriccions,
de
MARTINEZ
senyor
el
Segons les nostres notfcles, Ja reu- d1c ni me'n preocupo. Faig com Dadel coeficient per moneda deprecia·
El ¡¡enyor MANGLANO Insisteix la. Comissió
de dos vaixells minadors.
rà en una setmana.
da, ja que el franc figura en aquesta nió acabà a dos quarts de deu, com to...
El senyor CARRANZA, monàrquic, en la defensa d'una esmena que té ARTAJO.
seles
retira
MARIAL
senyor
El
«rosari de l'aurora». Es dedueix
el
coha
que
coeficient
El
ordi-I el Teatre Liric Cata.!à.... no
ta ús de Ja paraula per a combatre presentada 1 demana votació
INTERESSA NTIS• categoria.
UN E S
ves esmenes.
mençat d'apllcar-se avui, 1 que s 'a- de tot plegat, que la banca catalana, l'impulsareu?
nària.
MANIFESTACIONS
SIMES
el dictamen.
El senyor ALVAREZ VALDES conuna nota facilitada. el pas-Guardo les mlllors simpaties pel
Com que el nombre de diputats
Aquest diputat fa ús del micròfon,
D EL DIRECTOR DE PO• plicarà durant tot el mes, és el del segons
sat dissabte, feia una crida patriò- Teatre Líric Català. Però penseu
no és suficient per a rebutjar-la, ja sumeix un • tom en contra de la
però malgrat tot, no se'l sent bé.
LITI CA DEL MINISTERI 48'40 per 100.
primera.
base
Per ta.l que hom vegi clar el que tica als seus gremis per a veure d'a- que nosaltres som ac! per quatre
que les oposicions en aquest moD 'ESTAT
UN DIPUTAT: Més fort.
El senyor SALMON U contesta 1
aquestes mesures duane- judar la causa, és féu enrera de tot dies l que hi ba molts assumptes
Madrid, 9. - Com és sabut, anit signifiquen
El senyor CARRANZA: Més fort? ment compten amb major nombre, li diu que amb aque;;tes bases no es
anem a detallar dues liquida- el que havia dit, 1 creguda que ecores,
resoldre 1 no 4:5 poden abarcar
No puc més. La premsa es passa la el President diu que la votació ha soHicita cap autorització. Amb la que passada, a les dotze, expirava el ter- clons d'automòbils i sedes abans 1 nòmicament no és interessant l'o- atots.
vida dient que no se senten les me- d'ésser nominal, 1 l'esmena és re- jo em conformo és amb que s'a- mini de la pròrroga de vult dies que d esprés de la ruptura. duanera.
que
avinent
fer
oportú
creu
peració,
senyor Duran i Ventosa acabà
El
ves paraules 1 a.vul que empro el fo- butjada per 89 vots contra 22. Han provin els punts que es consideren s'havia concedit a. la. vigència del
Un automòbil petit, de 820 quilos sl no es pot arranjar que s'espatlli Ja seva conversa. amb els repòrters 1
moels
l'esmena
de
favor
a
votat
hispanavegació
1
comerç
de
tractat
malament.
més
nògraf se'm sent
amb cobertes 1 cambres, pagava fins 1 ¡¡I cal tancar lea fàbriques que e5 es referf novament al Consell que
nàrquics, tradicionalistes, naciona- importants.
,(Grans rialles.)
El senyor ALVAREZ VALDES r ec- no-francès del 6 de març del 1934. ahir 828,96 pessetes en or, de les tanquin, 1 que 81 els obrers no poden s'havia celebrat, 1 féu notar per Inaquesta pròrro- quals n'eren tomades al fabricant el treballar, que prenguin paciència,
Llegeix unes paraules del senyor listes bascos, la Lliga 1 les esquer- tifica 1 diu que el que ell volis. és Hom pensà que ambfrancesos
1 espa- 35 per cent per concepte de dis- però que no vol fer cap préstec sen- dicació del senyor Sedó, que es troseguretat davant el Parlament ga els negociadors
Oil Rebles, les quals diuen que no res.
bava en aquells moments en la conS'aprova tot seguit l'article primer. una
nyols podrien arribar a un acord que toms.
concret
punt
al
refereix
es
que
pel
se una garantia totalment absoluta versa que l'únic que s'havia acors'han de f er contractes directes.
El Sr. MANGLANO retira totes les de les bases.
evités una possible guerra de tarifes.
drets d'a- Sobre aquesta qüestió, ha estat molt dat 1 que pot tenir un xic d'interès
per
pagarà
Actualment
UN DIPUTAT: Molt més fort.
esmenes que havia presentat 1 és reEl senyor FUENTES PILA con- No ha estat aixi, perquè la. Intransi- ranzel 3.941 pessetes, i per coeficient comentada l'actitud del conseller- és l'haver autoritzat el conseller-gesEl senyor CARRANZA, mirant al tirat el dictamen sense més discussió.
gència de França ha estat palesa en de depreciació 1.927: en total, 5.869 gestor de finances, senyor Escales, tor de Governació el proveïment del
sum un altre tom en contra.
micròfon: Jo no sé com me les arranpessetes or, sense cap devolució.
el qual, r epresentant el Banc de Bil- càrrec de director general d'AdmiEl senyor SALMON li contesta 1 ll tot moment.
jaré.
Anit passada., a les onze, convocaLA REFORMA DELS JU- diu que no aspira a fer una llei
Un quilo de teixits de seda sense bao com a Director que n 'és fou nistració Local.
(En aquest moment de l'aparell
pel Director de Política del Mi- confeccionar pagava fins ahir 42 precisament el que més obstacles
R ATS MIXTOS
total de Corporacions, ja que reque- da
Per a la provisió d'aquest càrrec
surten uns sorolls, 1 un diputat que
nisteri d'Estat, en funcions de sotsara en pagarà 243.
posà perquè el conflicte quedés ar- sabem que el gestor senyor Jover
Hom reprèn el debat sobre el pro- r eixen un amòient propici. Prefereix secretari lnterl, senyor Aguilar, es pessetes;
es troba prop de l'orador, exclama
que anit es dona- ranjat favorablement. La doble per- Nonell ha designat al seu secretari
també
Sabem
modesl
parcial
reforma.
aquesta.
fer
indignat: Això no és el Congrés. jecte de reforma de Jurats Mixtos.
reuni al seu despatx la comissió ln- ren ordres per tal de r eforçar la
d'aquest senyor ha posat particular senyor Joan Cerdà.
El Sr. LABANDERA defensa una ta que pugui servir de base, en tot terminlsterial de comerç exterior. La vigilància a la frontera i a les dua- sonalita~
Sembla una caixa de sorolls.)
de mamfest en aquesta ocasió que
reEn
majors.
projectes
a
per
cas,
Amb l'acord pres en el Consell es
primera.
base
la.
a
esmena
L'orador r ecorda que es nomenà
les
de
prop
fins
prolongà
es
reunió
la
d'evitar
tal
per
frontereres,
nes
patriota. 1 abans que go- farà precis crear novament aquest
que
abans
Li r espon el MINISTRE DE TRE- lació a un altre dels punts tractats, quatre de la matinada.
una Comissió perquè Investigués la
estimulada
clandestina,
Introducció
capitalista.
és
vernant,
d'Asllei
de
projecte
diu que té el
càrrec, ja que aquest fou anuHat per
El senyor Aguilar es llmità a dir ara per tan alts drets. Molts centesituació de la Constructora 1 per di- BALL. Diu que aquest projecte no sociacions,
Sigui com sigui, el !et és que no
en el qual ja. es discutirà
.dels presidents accidentals que
ferents oo.uses no ba actuat. Diu és la reforma. a fons que ell desitja, cada un d'aquests punts en el mo- que quantes conjectures es facin In- nars de car01blners ban estat tras- s'ha parlat més d'aquest afer, 1 que un
passat pel òovem General.
duiran a error la gent, I que per evi- lladats avui a la _lúlia dels l'ireneus. els comissionats obt-ers segueixen ban
que els creuers franceSC~S del tipus sinó que vol donar una solució tran- ment oportú.
els periodistes InterrogaDesprés
al•
s'adoptaran
successius
dies
en
1
refela
en
,breu
ésse\;
convé
això
tar
«Canarias» ban costat de 65 a 76 Sitòria a fl de no obrir una bretxa
passant hores I méS hores "a Ta Ga- ren al gestor tècnic de Justfcia seSense votació, 1 amb el vot en con- rència.
legislació
semb1ants.
disposicions
tres
milions:· 1 els no3tres en costen 94. massa gran en la nostral'esmena.
esGeneralitat
la
de
Gòt1Qa
leria
tra dels diputats d'Unió Republicana,
nyor de Prat, el qual confirmà les
L'oferta de la Constructora, a la social. Demana que retiri
pera-pt que Ae•Js ài~i concretament manifestacions del senyor Duran 1
El Sr. LABANDERA r ectifica. Creu s'aprova Ja base primera.
qual s'adjudicaren, no fou la més
i
reunió
Cèlebre
1&
acabar
va
com
par-vot
un
accepta.
COMISSIO
La
Ventosa. en el sentit que s'havia.
barata, puix que n'hi h avia d'altres que els Jurats. Mixtos ban d'actuar ticular del senyor Gallart.
cumscrlpclons. Es un r etrocés. Sóc què cal fer ara. La represntació de tractat durant la reunió afers puraimparcialment 1 no creu que amb
més econòmiques de constructors aquest
NacioCollegi
al
d'arribar
partidari
5.000
de
i
fàbriques
12
de
pobles,
set
LADE
FERNANDEZ
senyor
El
administratius.
ment
s'aconsegueixi.
projecte
biscaïns i valencians.
obrers, no sap què dir als companys
nal.
Sol:Ucita. votació ordinària per a Ja BANDERA defensa una esmena amb
El senyor ALONSO RODRIGUEZ teva
no
tant
atur
Fins
en
El senyor Santaló:
que fa. cinc mesos es troben
UMAN TAT
Llegiu LA
però diversos diputats tendència a l'obstrucció.
consumeix un altre tom. No s'ex- de laesmena,
El senyor GALLART li contesta en El país serà dividit en peti· es conegui el detall de la forma forçós, esperant que les autoritats
demanen que sigui noplica. com, existint a la. Cambra un minal dreta
proerÍ
l'elecció
sigUI
que
capitalistes
els
i
s'intenta
que
empreses
les
l'abast
Explica
Comissió.
la.
de
nom
1 és rebutjada per 102 vots
El «Butlletí Oficial»
projecte ampli de construccions nade la base dient que es prefereix el tes circumscripcions i el sis· porcional, no vull parlar, però, no parlin.
4.
vals, s'ha d~glossat la d'aquests contra
Ahir a la tarda el Govern-gestor
En la seva. edició d'ahir, publicà
El senyor CASAS defensa una al- sistema de condicions perquè la m a,. tema no serà igual a tot obstant, sóc partidari del sistema
diOS minadors.
majoritari.
de la Generalitat ve celebrar Con- entre altres, les següents disposiesmena. Diu que sl hi hagué en gistratura d el Treball no podria doEl senyor MANGLANO consumeix tra
El senyor Cirila del R!o: Que el se- sell. Tot feia creure que en la r eu- cions:
arreU
els Jurats Mixtos majors avantatges nar de moment r esultats. Esmenta
un altre tom 1 diu que una esqua-- per als obrers fou degut al fet que com a exemple l'ocorregut amb els
<< Presidència. - Ordre donant pucret de la fórmula en què es faci nió es parlaria extensament d 'adra no és una collecdó de vaixells els obrers enviaren el personal més delegats del Treball, dels quals sols
Madrid, 9. - Els periodistes han una elecció del sistema proporcional, quest problema. Alxi es va dir als blicitat al Decret del Mlniterl d'Indiversos construïts sense cap pla, capacitat mentre que els patrons en- se'n pogueren nomenar 17 amb les preguntat al ministre de Comunica- depèn que el nombre de vots es dl- r epresentants obrers, que a les set dústria i Comerç de la R epública,
sinó una. cosa orgànica, en la qual viaven generalment els seus pitjors condicions degudes. Les escoles so- clons detalls ampllatoris del Consell videixl pel de candidats o el de llocs del vespre esperaven que algú els del 31 de maig proppassat, relatiu
la construcció va realitzanw-e se- elements.
cials no poden ésser, a judici seu, Ja de ministres celebrat aquest mati concedits a la. circumscripció. Per donés compte dels acords presos. als articles o productes per als quals
gons les necessitats. No es dóna el
El MINISTRE 1! respon que sl s'avé formació d'aquesta magistratura, que sobre la llei electoral, sobretot pel tant, fins que no conegui el detall Però en la reunió no es varià en és admesa la concurrència estranpreu per tona en el projecte, però a retirar l'esmena pregarà a. la Co- necessita estudis superiors. Això fS que fa referència a la ponència,
del projecte, no vull expressar la absolut de l'angoixosa situació d els gera..
obrers de la Cotonera.
Cultura. - Ordre en virtut de la
_es pot deduir fàcilment, ja que re- missió que n'accepti una altra similar sols transitori, 1 creu que per a l'esEl senyor Lucia ba dit que en meva opinió.
desites
segons
qual és dissolt el Comitè de Teacrearà,
es
devenidor
vaixells
truita que la tona d'aquests
que ha presentat el senyor A.onso
El senyor Calderon opina que s'ha.
11.questa ponència es proposa distride la Generalitat de Catalunya.
tre
ja, la càtedra del Dret del treball. butr les circumscripcions, 1 que el de fer extensiu a tot el que es deixa
ve a valer vult mil pessetes, 1 deu Rodríguez.
A Ripoll els ànims es- Econom
ia I Agricultura. - Ordre
valer igual que la dels canoners,
El senyor CASAS r etira Ja seva. Considera que el vot particular és la mapa electoral quedarà dividit en per a circumscripcions fixes és a dir
en virtut de la qual els enginyers
que és de cinc mil pe.!'setes. De la esmena 1 la Comissió accept!\ l'altra millor solució provisional del pro- circumscripcions de menys de cinc majories sense xoc ni segona. volta. '
...
excitats
tan
Francesc Ferré l Casamada
manera que ve el projecte no sa- a què s'ba referit el senyor ministre jecte.
El senyor Sàncbez Albornoz: Crec
UJ? dels representants obrers en senyors
de cinc
I Enric Garcia 1 Marti són destinats
Es suspèn el debat l s'aixeca la diputats 1 circumscripcions
bem com seran aquests vaixells, ni
El senyor BARCIA defensa unu
qUest!~ de la Cotonera, ens ha dit
la
segons
prepara,
es
que
projecte
el
que
s'aprimeres
les
A
diputats.
deu
a
si els aparells especials van com- esmena, que signa en primer lloc sessió a un quart de deu de la nit. plicarà el sistema majoritari 1 a les les meves notícies, és un error molt mentre s esperava a. la Galer ia Gò- a les Delegacions d'Indústria de GIrona l Lleida., respectivament.
presos en el preu o no.
de cinc a deu el sistema. proporclo- gran. Aquest sistema mixt que sem- tica:
- Ordre aprovant l'acord
El senyor SOLE DE SOJO expli- A R ipoll els ànims estan ex- delTreball.
bla que és la base de la ponència
na!.
Jurat Mixt del Comerç a l'Enca la posició de Ja Lliga davant d'afa
de
des
general
vaga
ba
Hi
citats.
resultats.
mals
que
més
donar
pot
no
trachavien
sl
preguntat
ha
11
Se
gròs de Barcelona, que adoptà el
Diu Ab ili Calderón ..•
quest projecte. Diu que quan sigui
tat dels periòdics suspesos 1 ha con- En els districtes les dretes dominaran t res dies com a conseqüència de seu Ple 1'11 de juliol del 1934.
pròxim a discutir-se el projecte de
testat negativament, 1 ba afegit que per Ja natural Influència 1, a més, en l'estat de misèria que ba reportat
~
,
•
Ordre constituint una Secció d&
defensa nacional, no és oportú porla paralització de la fàbrica de Ja
de la Fusta, de Barcelona..
~~~¡c~~~i~n:s ~~do:ò: «Unió». Els restants obrers s'ban so- T orners
tar fragments d'aquest, com ho són
ba estat un Consell breu.
Ordre denegant la constitució d 'un
~a construcció de dos minadors per a
lidaritzat amb els de Ja Cotonera 1 Jurat
Menor d'Espectacles Púes plantifiquen al davant de l'AjÚn- blics aMixt
donar treball a les drassanes de la
mies per a la propaganda, etc.
Tarragona.»
tament, demanant que pels mitjans
Constructora. En canvi es mostra
que siguin sigui posada en marxa Ja
COnforme amb què es completi la
fàbrica. Naturalment, això ha pro- l- - - - - - - - * · -- - - - - dotació de municions dels nostres
mo~ut algun incident 1 ban estat
vaixells, que és notòriament insufidetmguts alguns obrers. Ara. nosalcient.
Madrid, 9. - Sobre el projecte
tres hem vingut per tal de demanar
· Diu que quan es tra.cta de conslntertarda. foren
aquesta
electoral,
de
per tal
diputats
r egats alguna
al Governador que ordeni Ja llibertruccions navals, el procedent és
tat dels obrers empresonats, 1 proMadrid, 9. - Signada pel senyor provlncies amb el propòsit decidit de veure sl té probabilitat d'èxit el prodlsctutir el projecte per a evitar ca~ com l'ocorregut a Espanya, on Abillo Calderón, s'ba presentat a la no abandonar-les per ara, 1 aixl ho pòsit del Govern que el projecte es
9. - Aquest mati, a les curi pacificar els ànims ...
Madrid,
s'estatgen.
on
hotels
als
disposat
han
proposta,
converteixi en Llei durant la vinent deu s'ba portat a cap l'enterrament
-No poden dir -afegiren- que
B ha adoptat com a canoners de Mesa de Ja Cambra una
diflcul- setmana.
vegada siguem nosaltres els
Dlfl'lr un tipus americà de canoner E¡ue serà recolzada pel grup lndepen- Per altra part les oposicions
de la senyora Natàlia Bidaburu i de aquesta
dc.,can:;.
Es
de
Barrio:
possibilitat
la.
Martínez
també
ten
senyor
El
pels
recolzada
posem obstacles, ja que totserà
que
també
que
1
dent
uvial.
Presidel
polftlca
mare
Càmara,
Ja
hom sap Ja proposició que tenim
El renyor PEREZ MADRIGAL, agra.~ls, en la qual es demana que La minoria monàrquica es proposa aviat per a emetre el meu parer. Pel dent de la República.
vots particulars que vós em dieu, em sembla que és
J>er la Comissió. contesta als ora.- abans del tancament de les Corts hom presentar nombrosos
El cadàver fou tret a pes de bra- feta a les autoritats perquè a l'obtambé la llei de reforma de al projecte de llei de r eforma. de la un projecte en el qual es persegueix ços pels néts i familiars que la dipo- jecte d'ajudar a restablir la situadolanrs, Principalment al senyor Man· aprovi
Reforma. agrària per tal de fer-lo guanyar en unes circumscripcions i sitaren en una carrossa automòbil. ció econ6mlca de l'empresa, deixala Reforma. Agrària.
~ o. Creu que en les xifres donaA les cinc de Ja tarda els senyors més radical del que es proposa el no perdre en altres. Nosaltres balla- El taüt era de caoba amb aplica- riem un 20 per 1000 dels jornals,
el Pl!r aquest cl'iputat bl ha un
rem al so que ens toquin.
de metall
error, puix que el preu que ba as- Gil Rebles i Calderón conferenciaren Govern.
El senyor Antoni Lara: El mlllor cions
Comentant la situació, el senyor
despatx de ministres. A la sorUn cop organitzada la comitiva asenyalat per tona no es pot apli- en el el
egisr
als
acudir
és
fer
pot
es
que
diels
sl
que
dit
ba
Barrio
Martínez
als
digué
Calderón
senyor
tlda,
ca; als minadors, car aquests vai- periodistes que en Ja conferència amb puta.ts volen ~er vacances o no ells tres de propietat l exhibir les netes questa anà caminant darrera el cotel Ministerio de Marina, a propuest9
Xells han d'~ser dotats d'aparells el ministre de la Guerra aquest ll ho veuran. S1 volen reduir les ses- a nom dé calia un dels actuals xa fúnebre fins el Passeig de la Cas- El dictamen de Marina apro- del Estado Mayor de la Armada,
oficial.
dol
especials que eleven el seu cost en havia dit que era acord unànime del sions de ç;orts, no hi ha altre sistema interessats. Aixi ens aparta.riem de tellana. on es despedi el
para los dos minadores que se consLa primera presidència era for- vat en la sessió d'ahir truyen boy en la aludlda zona, con
il'ans proporcions.
discussions i d 'embolics.
projectes
dels
alguns
discutir
no
que
sense
Corts
les
tancar
no
Govern
República
la.
de
President
pel
mada
El MINISTRE DE MARINA inter- aprovar abans la llei de reforma de de~ llei presentats, però si es discuarreglo a la ley de 27 de rnarzo de
El senyor Martinez Arenas, repu- i presidents del Consell 1 de les
Madrid, 9. - El dictamen apro- 1934.
Vé 1 agratx els termes de moderació
Reforma Agrària. Possiblement, en tepc~n tots, en especial el de Res- blicà conservador: La garantia d'u- Corts, ministre d'Estat 1 del senyor
en què s'han produït els oradors. la
vat a la primera part de la sessió
Art. 2.o De igual modo se autorlza
vista d'aquesta disposició del Govern tncc10ns i el de reforma. de la Re- na demostració està en el sistema
O!u Que va a contestar la pregunta el senyor Calderón retirarà la prop~ forma agrària, n'bl haurà per llarg. electoral. ¿Com voleu que es garan- Castlllo confessor de la finada. As- relatiu a la construcció de dos val- al ministro de Marina para que, sln
ministres,
els
tots
l'acte
a
sistiren
concreta del senyor Alonso Rodrírebasar en nlngún caso el limite màteixi una cosa que no existeix?
vells minadors, diu a lxi:
guez sobre la politica naval del Go- sició que bavia anunciat.·
El senyor Emiliano Iglesias: No alts càrrecs, ex-ministres l els sexima de 4 millones de pesetas, pueda
vern.
També he parlat -a.!egi el senyor Avui serà signat el tractat conec en detall el projecte, però el nyors Lara, Iranzo, del Ric, Martí:
Cortes
las
«A
ordenar a la mlsma Sociedad, de
nez de Velasco, Cid, Abad Conde,
f Parla dels seus primers passos al Calderón- amb el ministre de Fibastant
estat
ba
1
és
criteri
meu
con sus contratos vigentes
acuerdo
comercial amb Polònia
La Comislón de Marina ba exaZabala, Benayas i gran nombre de
ront de la cartera de Marina. i diu nances, el qual m'ha dit que demà
la fabrlcación de proyectlles que sé
9. - El minlstre d'Estat clar: majoritari 1 sense segona vol- diputats.
presenMadrid,
ley
de
proyecto
el
minada
se.9
de
saló
al
diSCussió
la
a
portaria
~ue un dels problemes que més el
precise para la dotaclón de buques
de Restriccions. La dis- ba ma.nilestat avui als periodistes ta n1 assenyalament del 40 per 100,
En acomlardar-se el dol es retirà tado por el sei'lor ministro del ra- de nueva. construcclón y completar
r~ocrpà des del primer moment, sions la lleisense Interrupció en ses- que havien quedat acabades les con- ni de cap mena.
de dos buconstrucclón
sobre
mo
per
serà
cussió
quedaren
es
només
1
Govern
el
las de los demàs.
El senyor Rodriguez de Vlguri :
en e relatiu a la defensa nacional sions de tarda, que duraran, prorro- verses comercials entre Espanya 1
ta.l d'acompanyar S. E. al cementiri ques minadores y iabricaclón de
Art. s.o Los pagos de los plazos
ter:1la Part que afecta el seu minls- gades, fins a les 10 de la nit.
Polònia 1 que demà serà signat el Em sembla bé en un principi aquest els
proyectiles, y en vista del Informe que
La
Estat.
l
Marina
de
ministres
0
según contrato deveuguen dlchos
projecte que em dieu que té el ~ majoria de l'acompanyament va neu- emltldo por la de Presupuestos, que
Valg Si!Nf la part naval. Quan jo
Creia el Sr. Calderón, com molts corresponent tractat.
y proyectos es en el ejerclcio
buqucs
vern, per trobar-lo d'acord amb les dir al cementiri per ta.l de presen- nada opone a la aprobación de tu¡uél
tiri vatr1bar al Min:sterl, afegeix, diputats, que en vista de l'acord dei
seràn hecbos efectives con
1935,
de
necessitats democràtiques espanyo- ciar el sepeli que es portà a cap en se honra en someter a la ap:-obac:ón
Proj a¡g trobar que bl havia un Govern, almenys haurien d'estar les
Avui quedarà enllestida la les. Es una fórmula intermèdia que un sarcòfag del primer patL.
a los créditos designades para.
nat ecta de construccions navals sig- Corts obertes dues setmanes més.
del Congreso el sigulent-e proyecto cargo
obras ya contratadns por la Sociedad
tendeix a evitar els salts del nosVaig ~\=YOr Abad Conde, que no
Aquest acord retarda el tancament discussió de la reforma dels tre cos electoral, als quals dóna lloc
La clerecia va acompanyar el ca· de lcy:
espnüola de constn1cclón naval, fon
Per l~t t perquè s'havia redactat de les Corts i es retardarà més sl el
Artlculo l . - Se autoriza al mi- cun1plimlento de leyes anteriores en
el sistema majoritari absolut, 1 és dàver fins acomiadar-se el dol a La
Jurats Mixtos
rne n'al a Major de l'Armada, 1 ara Govern insisteix en ei seu propòsit
Castellana l després dintre de la nistro de Marina, prévlo acu:-Hlo los capitules 4 y adlcional de la secdesg¡ egro, perquè alxi he pogut de diSCutir i aprovar, abans de les
Madrid, 9. - En acabar la sessió una fórmula intermèdia, puix que necròpolis, des de la capella fins el del Consejo de mlr.istros, para con- clón 6.a, cMinisterlo de Marina», de
Això~ aquestes construccions. vacances, tota. Ja sèrie de lleis que ha el ministre de Treball manilestà als resulta Indubtable que el nostre pa.is cementin
trata:- <llrt><:l.aroente con la Socie- los presupucstos Eeneralcs del Estado
116 per0 és J>er a. la Constructora sl- anunciat. Toparà amb moltes difi- periodistes que segurament demà que no està preparat per a nar a. un
dad espmola de Corut.rucciGn Na- que hayan de regir hastr el 31 de
Sabeu als obrers de El Ferro!. Tots cultats la llei de Restriccions perquè darà enllestida la diSCussió sobre la sistema proporcional pur.
\'al, al am?Qro da aus con~:-~ctOS dlciembrc de 1935, iach:yéndcse en
El senyor Hom, nacionalista basc:
Que la Constructora de fa anys no t roba ambient molt favorable ni r eforma. dels Jurats Mixtos.
lla
con el Ellta.do, la co:-.a~n•cc!óo , t>n los prestJpuestos su::esl;os las cantLCom és sabut, el criteri del Govern Nosaltres, com a partit regional 1
el c~~a dils vldend als accionistes ni en els radicals ni en la minoria rela. zona. i11dus.tñal :uTe n:!s.G3. c!el :u- dades que a juic!o cid mlnistro haTelèfons de senal
des del nostre punt de vlst.a, esti'
Diu a ,?bllgacionlstes.
gionalista. A desgrat d'aquests pro- és que no s 'interpellln noves lleis
del Perrol, d• doa uuques mi- yan de devengarse c1: su transcurso
que aquesta solució transaccioal Pro1~¿~ única esmena presentada pòsits del Govern, els diputats de la perquè la discussió sigUI continuada mem
nadores de 2.000 tooela~a.. di!:-.tro con cargo a los ml<;mos, y !as que
nal no ens satisfà del tot, però sinno té en realitat altre majoria no semblen estar molt dispo- 1 s'aprovin amb més facilitat.
ObJecte
de la V!llorsclón Ntl=da pa:& !')S sean_ neccsarlas pua. est;,.b:erer los
Per això el Sr. Salmón pregarà. al cerament declarem que ens sembla
d'aques~ue _dl!icultar la construcció sats a donar animació a les sessions
mlsmoa en t'l -p¡-oye<:ti> tie ley dP. 6 cr_éd1tos que se utliícen duranre el
senyor Gil Robles que no presenti acceptable pel moment.
QUal COsa tnínadors a El Ferro!, la de la Cambra.
22122
:
Redacció
de marzo d.e :na, y njnst.ànd~ n ano actt:al, a ftn de atender al aboEI senyor Calvo Sotelo: Crec, no
Cada dia disminueix el n ombre de demà una llei de Guerra a fi que obstant, un error tot el que slgtUsenyors dl creu parillós, i prega als
carocte:!aticas y coom:-~or.t"S que no de las obllgaciones deriradns en
las
Impremta : 14446 oportunamente
lQuest pr~;tats que no entorpeixin diputats que acudeixen al Parlament. la reforma deia Jurata mixtos es flqUI anar a la reduccló de les cirfueron de!inidi\S por la presente Jey.:t
discutint.
contlnui
cte, perquè va a servir Molts diputats ban marxat a llurs
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Que, segons Gil Robles, es acord una·
ni me del Govern no tancar el Parlament OPINIONS SOBRE EL PRO·
sense aprovar abans la reforma de la [ JECTE DE LLEI ELECTORAL L'ENTERRAMENT DE LA MA·
RE POLITICA DEL PRESIDENT
Re forma Agrària
DE LA REPUBLICA
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Durant el dia de descans de la Volta Ciclista a França

NATACIO

DAVANT l'ESDEVENIMENT DE
DISSABTE AlA PISCINA DE
t.,ONTJUIC

COMENTARIS A LA RETIRADA DE
eANY ARD O' TRUEBA I EzauERRA

LES VAGUES

La Cultura

DE TACOMA (ESTATS UNITS)

-

UNIVERSITAT

Així ho denuncià un ve¡ det
carrer d'Agullers

Revàlides de Practicant. - Demà
dijous dia 11, a les SIS de la tarda,
començar an a. aquesta Facultat de
Medicina, els exàmens de Revàlida
de la carrera de Practicant.

Es presentà a la delegació
lleia del districte el vel del de Ilo.
d'Agullers, 11, cinquè, primer e~
denunciar que tenia. la famnf&. Per '
ruguida per haver-se present ~t
a \U¡
fantasma a casa seva.
Segons el denunciant fa te
que nota un soroll, durant la 1111ls
01~
que no els deiYa dormir.
Aquest soroll venia d'un t>etit
radet que té al pis, 1 no en feia ter.
per tal com creia que era al...~
....na
venJança.
Però anit passada el sorou ·
a l'interior del pis, I en sorti: !~
tal de veure què era, es trobà ..~
un fantasma de debò, el qual -....
embolcallat amb un llençol 0 ana,_
blanc I feia tota mena de gesti~
.....,.
clons.
El denun~iant, davant l'escàlldo¡
que bl hav1a a casa seva 1 la
dels seus !amlltars, es revestf de ~
Ior I, en a. vançar vers el rant
aquest s'esfumà. i deixà. al seu~
rera una espessa capa de fum blan •
El fantasma desaparegué, se...~
...,.,
poder ésser atrapat.
En vista d 'aquestes manifestacl
un dels agents del servei de la d~
gació, amb ¡¡:-uàrd.les d~ seguretat ar.
han esdevingut als molins de Tacoma. La lJO• mats, es dirigiren al PIS en qüestió
actuar amb energia. En un encontre a Tacoma després de fer alguns registres i de1
E!:tats Un its, un guàrdia nacional sorprès per mirar pertot arreu, po pogueren
fumar l'existència del fantasma
d'un bomba do gasos lacrimògens
nunclat, i que, segons es creu, l!t
<Express - Foto.)
tracta d'una broma de mal gust
El pis en qüestió és un Pis· que
paga poc lloguer i és molt
Aquesta famllla fa molts anys~
l'habita, I hom creu que, tenJ.nt..!o
tan baix de preu, algun altre vet,
especialment uns rellogats, volen ea.
porugulr-los perquè l'abandonin.
El jutjat ha. admès la denúncia ¡
ha cridat a declarar tots els veïoa
de la casa 1 els rellogats.

~~:'1 ~!~d~~nts

de CoD'interès
mero. - La. confusió que fins ara
ha existit, entre l'organització d'estudis comercials i particularment en
la seva preparació professional, ha
fet que l'Agrupació de Doctors 1 Lliceneiats en Ciències i Lletres, vetUant tothora per l'agilitat preparatòria dels estudlants i recobrar ensems el seu valor cultural, tingués
cura a organitur amb la coHaboradó de valuc¡ .:>s elements tècrucs,
uns cursets especialitzats pels estudls de peritatge i professorat mercantU, els quals començaran el pròxim dia 15 de juliol al seu estat~
social, carrer Corts catalanes, nu2
a Poblet. _ El Consell Directiu de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Cata1ana prega totes les escoles catalanes que
pensen concórrer a la visita escolar
a Poblet 1 Santes Creus, que s'ergaoitza per al pròxim diUmenge d ia
14, que formulin el més aviat possible la insclprc1ó de llurs alumnes.
Les que desitgin detalls poden adreçar-se a les oficines de la «Protectora», Arcs, 1, pral.
«Campalans ClutJ)), - Aquesta nit
a. les 10 tindrà lloc la reunió de
constitució del «Campalans Club»,
sota la segúent ordre del dia:
L Lectura dels Estatuts aprovats
pel Govern General de Catalunya.
rr. Nomenament de la. Junta Dlrectiva.
m. Data de la. Inauguració.
A aquesta reunió podran assistlrhi encara tots els simpatitzants, que
efectuada la lectura dels estatuts,
podran Ingressar com a socls fundadors.
L'acte se celebrarà al local de l'entitat, Passeig del Triomf, 79, Poble
Nou.
Concurs per a una Càtedra de dl·
bulx de teixits a la Universitat In·
dus trial. - El Patronat de la Un1versitat Industrial de Barcelona obre
un concurs de mèrits amb les proves complementàries que eventualment consideri oportunes el corresponent Tribunal, per a la provisió
d'Una plaça de Professor de Dibu ix
de Teixits (posta en carta) de l'esroentada Escola, sota les condicions
que segueixen:
Primera.-Aquesta plaça comporta
l'obligació de donar nou bores setmanals de classe, al maU, 1 està dotada amb el sou de 4.000 pessetes
a l'any, amb càrrec al pressupost
del Patronat.
Segon.-Els concursants adreçaran llurs instàncies al conseller de
CUltura, president del Patronat de
la Universitat Industrial 1 les presentaran al Departament de ~tura de la Generalitat fins el d1a 16
d'agost, a les dotze del mati.
T ercera. - La instància inclourà
la llista dels documents que l'acompanyin, tais com tftols o certificats
d 'estudis, certificats de treball, etc.
Els documents que els concursants
desitgin retirar després del concurs
hauran d 'anar acompanyats de còpies simples que quedaran a l'expedient. Entre els documents hi 1lgurarà còpia certificada de la partida
de naixement.
Quarta. - A igualtat de les altres
circumstàncies es donarà preferència
a aquells concursants que hagin cursat 1 aprovat els seus estudis complets de l'especialitat d 'Indústries
la. I d t · 1 de B~r
1
.. ·
n us rm
Tèxtils a 'Esco
.
celona.
estarà
Tribunal
El
Cinquena.
nseller de
constituït p,1¡1 senyor co
CUltura, president del. Tribunal de
la Universitat Industnal, 0 persona
en qui delegui, com a president; el
sots-director de la Secció d'Indústries Tèxtils i Tintòries; dos professors de l'esmentada Sució i un dlbuixant de teixits, com a vocals designats pel director de l'Escola In dustrial.

HA APAREGUT UN FANTASMA

Paris 9 _ Entre els seguidors vehement el seu desig de prendre la
espanyÒls ·de la Volta, la. retirada' sortida per a. l'etapa de la . tarda
del tercet canyardo-Trueba-Esquer- contrn: el cronòmetre, com així ro
féu, Sl bé era tal el seu est~t que
ra. ha produït gran decepció.
L'equip francès que s'ac a- També la comentaven els seguidors calgué portar-lo a coll i dipositar lo.
estrangers i la. consideraven lnjus- seva màquina.
··
rarà a la SeIeCCIO
esp • tifica.da. El periodista. francès Benac ~s 68 ,qullòmetres que separen
acusava Trueba d'haver conquistat Gmebra d Evian e~ cobri Figueres
els seus companys per tal que aban- en pèssimes COndiCIOns, ~ féU consnyo1a
L'equip frances que, per quarta donessin la carrera per no lnteres- tantment demostració d un espent
vegada, s'enfrontarà el proper d.lSSab- sar-li aquesta a ell. ~~coneixia el espElortpelu ~odisOr!f8-telsloca t;;ee.ntaven l'actuad
s n
te a l'equ1p espanyol en les proves periodista francès que 1 únic que pod 5 x 50 4 x 200 i waterpolo, és dia ésser excusat era. canyardo, per ció del brau 1 cxceHeot corre or, que
1
S:nse cap' mena. de dubte, un del;; trobar-se lesionat. Quant
a· ao~ ~~~illa.ve; a treure's el ma1llot 1 lliumolt el sepodru
primers equips del món en tots els Benac lamenta
d
A-••~A..
ls
m
nament ja que creia que
seus aspectes
Ve encapçaiat l'equip, per la fi~ura ver-se 11u1t amb ¡'ran ~:Ot ~ les eta- rar el dorsal a org.uu..._.ors e 1a
de l'olimPIC Jeao Taris, campió dEU- pes de muntanya 9ue s mic1en demà. Volta.
l'
r o a l'any passat a Magdeburg sobre L'esmentat periodista ha tingut palcf distàncies de 400 i 1.500 metres raules molt dures comentant la con- Després del combat de Ber m
Trueba.
de
ducta
damunt
enorme
amb un avantatge
1
-s seguidors i rival directe dc
Aldarulls nastant greus
Evian, 9. - Per a molts seguidors
Jack Medica, i dels japo~~~~~cà
lleia s'ha vist obligada a
~esos Makino i Kitamura. Jean Ta- espanyols de la Volta l'abandona(Estat de Washington),
una de les principals figures ment collectiu dels més destacats
mundial amb les seves de la participació espanyola ba pr~
~~ 1 s natacio
l'explosió
mar ues esplèndides que aconsegueix duït solament sorpresa parc1al Ja
Berlin, 9. - Paulina Uzcudw1 ha
runbq un rar eclecticiSme, dels 100 que l'abandonament de Trueba es
als 1 500 metres. Tans, prendrà. part donava per descomptat pe~què . el declarat que es troba molt Eatisfet
als r~llevaments de 5 x 50, en la qual corredor san~nderi havia eV1denc1at del combat que féu diumenge dadistància ha arnbat a marcar 26 s~ des de la pr1mera etapa un e~ra- vant Max Schmellng i ha negat les
1 als 4 x 200, on aconsegueut ordinari desinterès. El que ni~gu no manifestacions de la Premsa frangon;;almeot un temps de 2 mmuts comptava era que aquest assolis con- cesa atr1bulnt.-11 la declaració que
ns inigualables a Europa. vencer Canyardo 1 Ezquerra. perquè es considera molt inferior a Schmenor
14
1
~goui • de natació hi formen l'acompanyessin en la. seva retirada. ling. No bo he dit - ha a!egit Uz~bé g}en~r el nedador alsacià que Respecte a Canyardo resulta lnte- cudun - perquè no ho crec e.ixi. Li
ntment ha aconseguit un minut ressant consignar que e~ diumenge recooeixo superioritat tècnioo, però
als 100 metres i el tunesi va declarar als periodiStes espa- la boxa no és solament tècnica i
r ece
un temps nyols, que no obstant trobar-se en això es demostra constantment.
~~~e que marcà ta~bésegon.
El «Toro de los Plrineos» ha maNa- pèssimes condicions físiques es troa
1 d'un minut 1 un
com e el nedador marsellès, segon bava en possessió d 'una exceHent nl!estat que amb tota probabilitat
DETENCIONS A VILANO·
assat a la Traves- moral i que fins 1 tot realitzaria tornarà a creuar l'Atlànt1c septen,
\'arre,.
L'ASSASSINAT DEL CARVA I LA GELTRU
RE R DE TARRAGONA
6Classifi~~~~~Ks_f del Port de Bar- un esforç suprem a l'etapa co~tra trional per a efectuar als Estats
la
tenim,
que
referències
Segons
~ n arrodoneix l'equip de 4 x 200. el cronòmetre, de Ginebra a EV18n. Units un sensacional combat amb
Amb motiu d'acomplir-se l'oruè
· • . • •. ,
;· · •
·
·
f.
guàrdia civil de Vilanova I la Geltrú
és dels quatre esmen- Afegi Marlan que a les etapes del el púgil negre de Detroit, Joe wui.s,
ce ona,
5
La policia continua practicant re- aniversari del traspàs del malagua.
els
detencions
diverses
realitzat
ha
o.
k.
deixà
1
metrallà
que
l'borne
l'esperança
amb
s'animaria
dilluns
aplaubarceloní
~úblic
Ents x :à.~
cerques sobre l'assassinat de Carme nyàt «mestre en gai saber» ¡ 8"l"all
darrers dies. Es tracta, segons lPs Ramos.
en memorable lluita cele~- • rjove Joder, esperança fran- de reposar el dimarts a ~ian ~-re- Carnera
S'han practicat algunes de- dramaturg que fou Angel Guimerà,
nostres referències, d 'Individus peràxlm valor de l'equip de emprendre la cursa el d.la seguent brada recentment.
....,. ai
tenclons, i el comissari de la brigada. 1' la. Joventut d'Esquerra Nacionalista
tanyents a Estat Català., E. R. C., d'Investigació
P aulina ha acceptat en ferm el
cesa dmFrança que ha aconseguit amb òptimes condicions fisiques.
criminal, durant la R adical «Pàtria Nova», anirà. el pròB. O. c., etc., els quals s'acusa de passada matinada,
S'ha sabut que Vicenç Trueba va combat amb Joe wuis i no ha forjo_ves r etant br!Ílants com el recent
ha sotmès els de- xim diumenge, d.la. 14 d 'aquest ~
'ad
revolucionari
Comitè
el
formar
anunciar concretament el diumenge mulat més exigències que les d'ord'Holanda
trlom s ,
tinguts a un Intens Interrogatori, el a d'>S quarts de dotze del mati, a
deL'i
activitats
les
localitat,
quella
siguin
que
espera
da¿x:un~ ldeq~~terpolo és fÒrmat per: que faria l'etapa a Evian però q~:~e dre econòmic, que
del qual ha estat dipositar unes flors damunt la tom.
quals «amagaven» sota el nom de resultat Immediat
eqwp e dels millors porters en des d'aquesta població emprendria acceptades pels organitzadors nordel proporcionar a la policia suficients ba del plorat mestre de les lletres
Comitè pro-amnistia.
Delporte_. Wlt d'Europa de l'any pas- el viatge de retorn a Espanya pu- ameriC6DS. En Qquest cas, el matx
de judici per a reconstruir catalanes.
N
Els detinguts han estat traslladats elements
b .
rès Brody t sant per Paris.
'b0
el camp1ona
Per dit motiu, prega a tots ell
la forma l altres circumstàncies
oa :Prefectura de Policia 1 posats a en
La patriòtica informació que els Uzcudun-wuis es ce1e rana a
ut, junt acmbellsl . ~ulateel 1 Lamseus socis i simpatiLzants que no del·
el
en
l'assassinat,
s'efectuà.
com
de
militar.
l'autoritat
de
disposició
setembre.
pròxim
el
va-York,
de
seguidors
espanyols
de les periodistes
.
•
l'espanyol ru
qual intervingué un home, que mal- xin d'assistir-hi. Es fa present que
~ joc in- la Volta transmetien a llurs periò- El basc ha acabat dient que desbert, formend~Euradepf~nsapêl
0
grat d'haver efectuat diversos delic- Comissió sortirà del seu estatge so.
d mig és dics i Agències, volia ocultar de fa prés del combat amb Max Scbme•
més segures .
tes, no havia estat mai detingut ~ r cial, a tres quarts d'onze del mad
telligent 1 eficaç. El ,lloc .e Padou I dies allò que per a ells no era un ling s'ha proposat no abandonar la.
aquests per bé que la policia el per- per a dirigir-se al Cementiri Nou.
ocup:1t encara perd 1 °~~~acional' secret. Per una part lamentaven en boxa mentre es trobi en bones conseguia. Es confirma també que t>.n
més de cent vega es
1 fran' 1 referir-se a Canyardo d.lr quelcom d.lcions físiques. Lluitarà menys perl'assassinat, intervingué una dona
representant tipic del.dw~~~~~cutl: que ells pressentien però no el cor- què no vol boxar per borses de poque seguia l'assassí a llarga distànel mill0 r rector basc-català. Els periodistes ça. importància, però mentre se 11
cès. Padou era COilSl e
cia.
a.profiles
quantioses
de
n'oferelxin
amb
cops,
a
desfet
Marian
a
veien
_
cc;>m
anys
blement fa d~
Al mati del dia que es va cometre
totes.
tarà
dedu1
lesions,
altres
amb
forònculs
b~~J:u
jugador mundial i nom_e~i
PER ALS QUI TRAMETEN el crim, segons les nostres noticies,
1
. tit 0 1 ïren que era de tot punt impossible
r esos Halassy, Nemeth
Carme s'acomiadà del bar del carrer
ANONIMS I DENUNCIES
EXCURSIONISME
T: que continués l'esgotadora cursa. En
scutir-11 avui aquest h~nr<?s
A la Secretaria General de la Dl- de Salou, on prestava els seus sera davantera està constitUld~ pe canvi el pr opi Canyardo no veia alxi
visió ens va ésser facllitada ahir Ja vels com a serventa, i a la tarda
s'entrevistà. amb el seu promès, amb
següent nota:
iener, el jugador mésrà.rà:PI~dg; la seva situació 1 pletòric d'entusiaS- El banquet -declausura del
l•eqwp; couvelir , el y~te .Jug bstl~ me pensava en qualsevol cosa menys
VAIXELLS ENTRATS
«El general cap de la Divisió avisa el qual feia temps que sostenia fre'onal
é I t
xutador en t.otes pos1c1ot~s, msu ,. en l'abandonament. Calgué que el
els qui es dediquen a dirigir-li anò- qüents discussions, puix que ella 11
D'Umea, amb fusta., el vaixell tlao
Congr s n ernaCI
tuible 1 per Cuvilly, nou JUgador quí corredor de Torrelavega li Insistís renims, i molt especialment aquells donava presses per casar-se, ja que nès «Urikhol»; de Corpus ChrisU,
d'Alpinisme
ha obligat a passar a la reserva \ petldes vegades fins induir-lo a l'aque ho fan posant a l'envelop les in- la victima anava a ésser mare molt amb petroli, el motor atnc espany<ll
1 rmidable van de Casteele, que v. · bandonament.
dicacions de «Personal i reservat», aviat.
«Campero»; de Los Angeles i escales,
nit, tln_gué lloc al
r~m admirar a Barcelona fa ~r~s3 L'esdevingut a Ezquerra és encara Diumenge, a la Sebastla
La policia, assabentada ja, segons amb 24 passatgers de trànsit i amb
uper a lliurar a mà», etc., etc., que
el sopar
més lamentable perquè el biscai po- Casino de sant
anys i que a Magdeburg fou un e
perden llastimosament el temps, puix els nostres informes, de totes les per- càrrega. general i de trànsit, el motor
dia encara haver fet grans coses, que el centre Excurslomsta de Camès temuts davanters.
que no se n'hi lliura cap, en virtut sones que directament o indirecta- italià «Cellina»; de Palma, amb e«·
• acabar la Volta I àdhuc classificar-se talunya oferia als congressistes esd'ordres que té donades a l'efecte a ment han Intervingut en l'assassinat, r eu, mercaderies i 181 passatgers, el
les
a
CUltura fi• molt honorablement. Però també es- trangers que han participat
la seva Secretaria, 1 si algun escrit procedeix a cercar-les I detenir-les, motor espanyol «Ciudad de Palmll);
Pn·mer CUrSet de
d'Alp!eongrès
coltà. els mals consells de 1a «Puça» tasques del darrer
.
.. .
sense signatura arriba al seu poder, i és possible que es tinguin noticies de Marsella, amb càrrega de tJ'àn.
.
i el ~ple abandonameo~ es consumà.
sica i natacto ¡nfantl
que rautor de l'assassinat ba fugit sit, el motor noruec «Estrella»; dl
no el llegeÏJU)
nunclat s'han enrrug de la desesperactó dels altres ~~¡ seixantena de comensals fode Barcelona.
València, amb càrrega. general, el
Tal com esttava a d'aqu~st pri- corredors 1 dels seguidors dels es- ren presidits pel senyor Egmond
Aquest crim té dos aspectes que vaixell anglès cSomerton:t; de Tries.
SENSE NOTICIES A AUDI·
d t d 1 u I A A.
·ó B r panyols.
inaugurat les asques
alen
fet,
han
1
confosos,
estat
han
TORlA
•
·
·
·
a
e
en
presi
Arcis,
d'
i
ràdio
per
escoltà.
Quan Trueba
a nmer curset que el Club Nataci
te i escales, amb càrrega general l
pel senyor Manuel Rocamora, conseEn rebre ahir al migdia els perio- guns moments desorientar la policia, de trànsit, el valxell italià «AlicaDo
...A t d
edi
11 gi 1
als Infants Un bo
e l'al- ller de la ciutat, que portava la rea premsa, assa""nta
ts hàn engr\ll- e
.
celona d ca
pascaire
un
presenta
perquè
és
i
maels
Divisió
la.
de
rauditor
distes,
tlno».
to •ftts pel pre
r- darull armat amb la seva actitud,
nombre de nous vmgu
·
nifestà que no tenia cap notfcla. per sional · ' ' • , · ·
·
manifestà. profund penediment, però presentació de les au n... •
xit els rengles dels menuts que co
VELA. - D'Andratx, amb càrrega
...
~-!.
•
·
informadors.
ls
a
facilitar
a
la. sort estava tirada i la cosa Ja no sldent del centre I pels altres memren pel club.
rteneral, el pailebot «Patricio sa, - - '
NOTA FAC ILITADA A LA
las».
Es molt possible que molts no tenia remei. La reacció en Ezquerra bres directius de la U. I. A. A. U';l
•••
DIVI S IO
NAVEGAD"
DISTANCIA
s'hagin assabentat enc~r~ de laqupoesst· també fou vivissima i al corredor de grup de dames donava major lluïseves
les
continuat
ha
policia
La
DELS VAIXELLS SORTITS
Ha estat lliurada a la premsa, la
sibilitat de poder ass~tir a a
1 Sodupe li saltaven les llàgrimes la- ment a la festa.
clar
en
posar
de
tal
per
diligències
següent:
nota
senyor
el
parlaments
dels
l'bora
A
conA lliR
curset El Club Hatac1ó Barcelc;>na. mentant haver escoltat eis mals
«En relación con al¡runos locen- l'assassinat de Ja jove Carme Ramos.
Fóra d'horitzó es troben els va!·
Pau Vila oferi el banquet i ~uggeri
ho posa una vegada més, a cooelxe- seUs de la «Puça».
d'Inves..
Brigada
la
a
estigueren
Amt
Besaya», amb càrrega ge«Rio
pasaxells
d1as
ocurridos
gavillas
de
dios
d.lferen~
pais
d'un
delegat
cada
que
serenaescoltat
d'haver
Després
ment d~ls interessats: a ell poden
dos en el campo de Vlch, se siguen tigació Cnminal algunes vemes del neral, cap a València.; el «Man)JJ,
assistlr-hl tots els infants de ~6 enys ment aquestes lamentacions, els pe- volgués dir uns mots en el seu propt
pract1cando actlvas gestiones para carrer de Miquel Blanc, on l'inter- amb fusta, de trànsit, cap a Valend
dc 14 anys. El dret d'inScnpcl .per riodistcs espanyols no estaven con- idioma.
la captura de los culpabl ts, habiên- fecta visqué una temporada i marxà cia; el correu «Ciudad de PalmaJ,
Començà Mr. J ean Arlaud, e1
a tota la temporada és de qumze vençuts per ta~ actit~;~ds quan la
dose llevado a cabo por el Delega- després a servir a un bar del carrer amb passatge i càrrega general, cap
cosa ja. no tema r eme1 l comenta- Club Alpl Francès, per tal .d'agrair 1 - - - - - -essetes
do de Ja Autoridad m1litar en aquel de Salou. S'ha vingut a coneixement a Palma; el carboner «Maruja Y
P Tots éls detalls 1 normes de fun- ven durament l'actitud poc esport!- en nom de tots els congressiStes fo·
ciooament es trobaran a la secreta- va dels «tres mosqueters», cooveo- rasters les atencions rebudes d~ant menes. Igualment el suis senyor Du- partida judicial alguna detención que a l'esmentat carrer vivia el seu Aurora», en llast, cap a Gijon; è1
que noruec «Torfinn Jarl», amb càrrega
çuts que la seva actitud no tenia l'estada a Barcelona i pronuncià un belbeiss manifestà la dificultat amb gubernativa de individues sospecho- promès del qual creu la policia
ria del club.
podria. 'aportar importants deta.lls.
vibrant cant a elogi de les munta- què es troba per a parlar les quatre sos
màs raó que l'economia.
general, cap a Gènova; l'anglès «Ci~
En la misma Íorma se ha proce- Els esmentats testrmonis no facilita- a mb càrrega de trànsit, cap a Sano
BASQUETBOL
Hom temia fundadament que en nyes de catalunya 1 en especial dels llengües oficials de Suissa 1 ho fa
dido y as1 sc procederà en lo sucesi- ren cap detall interessant. El cap su- Feliu; el noruec «Blaalfjed», en lln.st.
en el dialecte suis-alemany.
anys següents i tenint en compte seus Pirineus.
El senyor comte de Saint-Saud, el vo en otros lugares de Cataluña, perior ordenà que quedessin retingu.t.s cap a Càdiz; el suec cFalsterbot,
A continuació, el senyor J oaquim
l'esdevingut ahir, no es tingués en
-1
compte els corredors espanyols per Sainz de los Terreres parlà en nom benemèrit delegat 1 soci del Centre, pues la Autoridad està dispuesta a f1ns nou avis i fins que s'efectuessm amb càrrega general i de trànsit. cad}!
CAMPIONAT DE CATALUNYA
comprovacions.
a. Montevideo i escales; l'holan ""
del Club Alpi Espanyol. El conegut fou Invitat a parlar i ho féu en llen- evitar por todos los med.los y enér- algunes
la Volta Ciclista a França.
Les notícies que fins ara s'han ob- «Orpheus», amb quatre passatgers
la repetición de aquelles
EI Laietà subcampió de Ca- Durant el dia d 'avui, de descans a alpinista italià. Piero Ghiglione ho gua espanyola amb un viu i brillant gicamente
dl~ del crim Carme de trànsit 1 càrrega general, cap a
el
que
són
tingut
perjulserlos
ocasionau
que
hechos,
Evian, la desolació era general en- féu en representació del <?ub ~pi parlament.
sortf a. les cinc de la tarda de1 bar Amsterdam i escales, via Tarragona;
Finalment, el senyor Josep Maria clos a la propiedad rústica.»
italià.
talunya en Vèncer eI Bar• tre.. els restants c:orredors espanyols Italià 1 del Club AcadèmlC Budadel carrer de Salou, on estava em- el danès «Harriet», en llast, cap •
Guilera recolli tots els anteriors parS'01ren comentaris que feien témer El doctor Janos Vigyazo, de
20 18
'
com a minyona amb el pro- València; el nordamericà. «Prusat,
pleada
q~!3 de~à reprenguin la cursa pos- pest, parlà en magiar; el senyor de laments i, en català, agraí l'assi.sa
celona per
pòsit de cercar casa, puix que del amb càrrega general I de trànSit.
El Laietà. vencé el Barcelona en el selts duna moral poc convenient en Ranitz en holandès; el senyor Ot tència a Barcelona. i expressà la
bar havia estat acormadada.
Hosrky, en txecoslovac; el doct~r seva conHança que l'any proper tots
York i escales.
partit de desempat per al segon lloc una prova d 'aquesta envergadura.
Des d'aquesta data res més no se cap a Nova
A la tarda, els ànims eren més Bergmann, bo féu en nom dels alpl- els congressistes tindrien el plaer
ò el campionat de Catalunya. El
VELA. - El «Miguel», amb efecmorta.
trobada
fou
que
fins
sap
l'asa
reunits
trobar
a
tornar-se
de
.
Laietà, que durant tot el Campion.a t optirmstes 1 la. confiança havia re- Distes austríacs.
Per ara no s'ha portat a terme tes, cap a Palma; el «Alfreda:t, :
El doctor Ot Sjogreo, suec, digué semblea de Ginebra.
havia anat al cap de la classificaCIÓ, nascut en part entre els corredors
cap altra gestió. La policia c~mfia llast, cap a Castelló; el cisl& .
Va cloure els parlaments al seveié com se 11 escapaven totes les espanyols;. en aquest aspecte cal es- abans unes paraules en francès per
que dins de poc temps ho ¡;Lclarira tot. Ibiza», amb efectes, cap a EiviSSa•
El resultat del sorteig d~ joguines
seves illusions en el partit amb el mentar F1gueres, Bachero 1 Prior. tal de fer constar que parlava en nyor Manuel Rocamora, en nom de
el «Cannent Picó», amb efectes,
. EXPULSIONS a Ciutadella; el «Pepito», a_mb,~~
d'InFesta
la
de
curs
el
en
celebrat
Barcelona.
de
ciutat
la
Catalude
avantpassats
dels
nom
Patric. Però en aquest partit amb el Alvarez també es mostrava animat.
lndesitjaper
expulsats
estat
Han
següent:
el
fou
flors
de
i
!ants
congresdels
part
una
dilluns,
El
ha
hi
digué,
pafs,
seu
el
car
nya
cons'ha
tes, cap a Vinaroç; el «Mana ";;s;¡;
Aquest bon estat d'ànim
Barcelona pogué estirar la seva part
Nois i noies: Primer, . ; segon, bles: Josep Henry Simoo, Alexandre en llast, cap a Castelló ; el Vei
i adjudicar -se el segon lloc del Cam- ta.giat r àpidament als altres corre- encara la Gotlàndia, la terra dels sistes va deixar Barcelona per a dlplonat. El partit en si fou de tèc- dors i tot fa cru re que el que resta gots que donà nom a Catalunya. rtgir-se als Pirineus per tal d'efec- 102 ; tercer, ::sa7 ; quart, 2 148; cinquè, Dack, Frantz Berleg, Eduard Stellns· Francisco», amb ciment, cap a
850it.è .9
berg Wodemar Mant, Manuel Fer- lència.
tè
sisè
..._
ja que ni Ja ternpe- de la representació peninsular en el Desp'rés continuà. en suec l a?abà. tua r la setmana d'excursions, men- 7
nica
ratura.mediocre,
2·6;)4 ; se ' 670 ; vu ' 1 66 ; nà.ndez Rivas i Alexis Caldas Almu•
=:
dire.tornat.
han
altres
els
que
tre
ngress1s.tes
.
co
els
tots
a
llançar
fent
òptien
d'Evian
demà.
AERODROlU DE L'AERvsortirà
ni les caracteristiques del par- «Tour»
m
dl i
1
rals
2.263;
onzè,
2.607;
desè,
2.585;
fis
novè,
pa'·~~n
,
dEs.
'""""· dotzè, 2.:re , 1.182, 173, 1.055, 2.125, elda.
NAUTICA NAVAL
rectament als seus respec.IUS
els quatre «burres» trad Ic10na1s
iques.
es con eons mo
tit no convidaven a emprar-se a
1 2 7''" 21559 3 38'> 2 847 1027 1875
Procedent de Madrid, a les :;:
Si elogiable és l'exceHent conduc- cand.lnàvia a honor del Centre Exfons·, amb tot, cal convenir, i en això
.
espanyol
postal
l'avió
arnbà.
An-'
DETENCIONS
2.239,
27,
· '
· ' ·386,' 2.185,
.., 2.099,
' ' 806,
· ns,
ssà
· '"•
,
CURSES DE LLEBRERS
creiem que no h1 haurà d esacord • que ta d'aquests xicots, cal esmentar que curslonista.
1
Ran estat detinguts Joan Pap..,.,. ker 8», amb correu, mercadenes
2.576, 2.747, 2.428, 2.371, 1.445, 2.844,
El doctor Walery Gotel s expre
si el Barcelona hagués tingut més Figueres és qui mereix més lloances.
scaieS
encert en tirar a basquet,. segura- Aquest corredor realitzà. ahir heroïci- en polonès, 1 el comte Xavier de Al Kennel Club de Barcelona 224, 698, 1.413, 1.017, 737, 1.194, 1.639, Montorné, Enric Ibàñez FontG, J_?!,_n vuit passatgers.
•
Procedent de Berlin, amb e
Dilluns al vespre S" celebraren al 1.196, 874, 2.730, 713, 413, 1.752, 1.514, Gironella Trilla I Francesc om...ment que el resultat hauna estat tats sens compte. A Ginebra calgué Gruone ho féu en nom dels be!gues,
un altre, però en fallar-los aquest atendre1 de diverses ferides i sotme- expressant-se en francès, i manifesta "Kennel Club Bar~el~nn .. les an~n- 1.368, 2.246, 363, 2.535, 2 623, 2.659, . lez sanmas, tots ells com a ma1e- a Stutg:ut, Ginebra i MarseF'ateles 14'39, arribà l'avió posta
encert, no tingueren rardldesa de tre1 a una cura dolorosa. Això no que al seu pa1s eXISte~xen dues llen- ciades cw·se;; de llebrers, que assoli- 2.591, 541, 2.490, 1.202, 1..!l53, 1.4~6, jants 1 reclamats.
many «Junkers D-Amaq:t, amb car226, 1.622. 276, 1.891, 2.08:>, 593, a3,
èxit de públic
f a
neutralitzar el joc del Laietà i aquest fou obstacle perquè el català afirmés 1 gües la dels walons i la. dels nareu, mercaderies i tres P~~!Fe:
1.690, 2.850: 2.568, 29, 331, 2.744, 1.064,
foren
•
Martinez,
s·aEdljsudeqlcà.uipsel
SorU, a les 10'60, l'avió ~- A
1 1.843, 1.930, 1.831, 176, 1.077, 2.348,
d'aquestes
ltats
.
panyol «Fokker 11 Ec-Ppa». caP
t!ssunes i els resu
Fl!lix, Prieto (7), Muscat (5), Guix
2.915 , 2.156, 1.060, 347, 1.446, 2.821, 371, 1.790, 2.003, 1.344, 2.739, 843 , 836, Madrid, amb correu, mercadenes 1
,
I 835 1.484, 24 2.724, 976, 309, 1.691, 361.
.
els segtlents:
fo~
(8) 1 Cruces.
aJeEls premis poden recollir-se a. 1AS- vult passatgers.
Prrmera cursa, 300 m.. 1, Barba, 2.l!Í7, 2.065, 2.284, 2 547, 303, 2.100,
Barcelona: Carbonell, Farré (1), MaSorti, a les 8'32, l'avió po..c:tal Bel"
l'Ensenyança
de
Protectora
sociació
1.385,
2.733,
962,
712,
253,
,
,
Rubia.
Poca,
Comet:\.
Careto,
s.;
22.12
llart (6), Hernàndez (4) i Tomàs (7).
752 971
many «Junkers D-Any!», cap aG!Il&
1 Chiquita.
Gironès.
Arbitre:
Segona cursa, 300m.: Jurit, 20 ·50 s. 239, 905, 2.760, 176, 2.923, 270, 2.327, CatalaD!l., Arcs, 1, pral.
38·1 LURO, 16
ESPANYOL,
Un, amb escales a Marsella.ercadebra 1 Stutgart, amb correu, m
Rayo, Ratty, Trotsky, Ccrta.ln Marn
Aquest partit era el de desempat
vel 1 Chispa.
per al Campionat de Catalunya. de
ries i 13 passatgers.
Tercera cursa, 300 m.: White Prisegons equips. Se !"adjudicà. l'EspaAERODRO~I DE L'AlSBluei Ruln,
Falrie Bourne,
mos, 21.25;Sewaredtons,
crescut.
un marge
per
llyol
LaZy
Betty
Lindrum,
7'0t.
FRANCE
foren: Rodriguez (6),
equips
Els
Lad.
: Bauzol,
Espanyol
Procedent de Tolosa, a lesb cot·
s.
21
Minima,
300m.:
cursa,
Quarta
López (91, Redon (10) i Ballart (13).
arribà l'avió postal francès aro er'o
t)
Landa, Màxima., Blzca, Kelly i CorFONTANELLA, 14
rreu, mercaderies i tres P~~·09,
(1), Mau(3l, Roldós
CanalCosta
(6) i Riera.
<6>, Ducb,
ri lluro:
co~
Procedent de Mareslla. a
d
sario.
d ¡
Arbitre: Bosch.
l'avió postal francès, ambtger'o
arribà
Cinquena cursa, 300 m.: LiD a,
la gran quinzena e eS
TERC ERA CATEGOR IA
reu, mercaderies i tres passa b d'
20.58 s.; 63.vage, 8ally, Anagher,
A la tercera categoria, els dos parProcedent de Casablanca, &1Jl 1t. 1
i
Boy
Way
Half,
Fernhurst,
Flirt,
Uts que es jugaren eren també de
cales a Rabat, Tànger 1 Ala.CRI!rtiD"
Empaten
m.:
cursa,
M~~~~
desempat per al Campionat de Catales 12'34, arribà l'avió postal dOl
Ralncharn, 35.84 s.;
Scarg Rambler i 525
el guael de primers
lunya:
cès amb correu, mercaderies 1
rode segons,
I el equips
nyà el Martinenc
al fnW"
passatgers.
Trebol, Brunlng, Bush, Pregonera 1
amb preUS rebaiXatS d'Un 20, 3Q i 4Q per 100
limplc de Sant Feliu del Llobregat.
Sortí; a les 12'3f, l'avió post roe~
Tito.
Primen; equips:
cès cap a Tolosa, amb correu.
Setena cursa, 300m.: Flamlug Fox.
Martinenc, 30- Ollmplc, 18
rranderies i dos passatgers.
19.41; Eaglc"s Crows, Blue Gown,
Martinenc : Perrwnon (4), Gómez,
Sortf, a les 12'34, l'avió ~talcorri!IL
Chingford Tom, Payesa i Killmoney.
Solé m, Albert U4l, Escat (l') 1
cès, cap a Marsella, a.m.
Vuitena cursa, 300 m.: C!el, 20.66
A¡;uilar.
mercaderies 1 un passaótgerpost.aJ !rall'
BrodPgroom,
Buchan"s
Perfection,
s.;
(1),
Cortés
Campderr6s,
011mpic:
éscaJell
Sortf, a les 7'25, l'avi
Simcoc, Joyfull, Kltty 1 Dcnny Bill.
Rl¡rol (4), Garcia <6>, Pina (1) 1
cès, cap a. Casablanca, ~:at. ÍlJ1lll
Novena cursa: 525 m.: My Own,
Jordà <6>.
a Alacant, Tànger 1
35.36 s.; Mr. Hopplt, Toftwood. MixFONTANELLA, 14
Arbitre: Brotons.
E A.EROJII-\ rAL
gers.
ture, Dalla, Glembsford, Joe 1 M.y
Segon~ equips:
6
1
vió~
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a J.W"
l'hidroa
7,
les
e.
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cursa, 300 m.: Sewarstone,
en la seva quinzena de les Sedes
6
italià «Sabola I-Egeo~a 1 Ofj
Red
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t
'
.6al\"any ( )' Castells (11), Pah1ssa
2022
deriet
ma, amb escales o
Hot Totem, Etherbridge Minst.rel,
(11) I Jordà <16) .
nova, amb correu , meres
Anvil Ten 1 Matt Mac cann.
(4), GiMarsal
<2),
VUla
Ateneu:
passatgers.
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dor ¡eneral de la nostra Pàtria, referent a la perennitat dels empleats
que ens van encolomant els gestors
pef les comarques catalanes, i que
a Sant Adrià no sols això sinó que en
varen. treure dels que ja hl havien.
J ... I ,bJ ha inteneions de fer més
nocs per als «eorrellgronarios» I
Després d'alxò cal preg\Ultar-se, si
l'Esquerra feia passió politlca de la
seva missió -que diu el senyor NoneU-. ¿què en direm del que s'està fent ara? Nosaltres estem adherits
a l'enèrgic manifest del Comitè P olltic de Relacions d'Esquerres locals sobre la perennitat de les gestorades
que publtcàrem fa dies.
Ha fet l'aparició la tanca que
ha de separar els curiosos dels qui
han de construir el «transitori» (això
és nostre), quiosc de begudes a la
plaça de Maria Grau.
Julià Dominguez Dominguez,
_
de quatre mesos d'edat, que era dut
en braços per una germana, calgué
a terra al seu domiclll i es produi
la fractura de l'húmer 1 luxació a
l'espatlla dreta de pronòstic reservat,
per la qual cosa fou assistit al Dispensarl municipal.
També fou assiStit al Dispensari el menut de dot anys anomenat
Santiago Martinez Ballester, domiciliat o.l carrer lletra N, núm. 12,
del districte segon, el qual fou mossegat per un gos a la regió superb!tà.rta dreta de caràcter lleu, salvant
complicacions.
_ Al Mestalla número 3, lloc on
celebraven (?) míting els cex-rebeldes, rebeldes», hi anaren alguns senyors de la nostra localitat.

Noticiari

LLEIDA
FESTIVAL A PROFIT DELS
INFANTS DESEM PARATS
Lleida, 9. <Per telèfon). ~ Per a
dijous a un quart d'onze de la nit
est¡\ anunciat · un magnH!c fesflva.l
benèfic, organitzat per la «Comissió
per a recollir i coHocar ln.f ants desempara.tsll, el qual tindrà lloc al 'l'e&t re dels Cafnps Ellseus.
L'acte anirà a càrrec del Quadre
Artfstic Estudiantil, que desenvoluparà. el programa següent: I . Presentació a càrrec del senyor J osep
Coma bella.
II. Representació del divertit sainet de Santiago Rossinyol «Gente
Blem.
m . La comèdia en tres actes
d'Antoni Paso eLa desconocida esposa».
Donades les finalitats perquè s"ha
organitzat aquest festival, hom preveu que la seva celebració constituirà un falaguer èxit.

Les Oficines de la Caixa d'Estalvis 1 Moob de Pietat de Barcelona,
central i sucursals, durant el periode dèl 15 del corrent al 30 de setembre pròxim. quedarà reduït el des·
patx per la tarda de quatre a sis;
les hores del mati seran les que actualment regeixen.

DlU.Inenge a la tarda, prop de la
platja i la via ferrada, ocorregué un
f et que alarmà tots els ciutadans que
es t robaven per alll i que presenciar en el succés que haurla pogut esdevenir en tragèdia, cosa que sl a!xi
1/Jri/~VIDA Pr.l
no fou no es degué pas a la prudèn1
5
·
e
•
•
En entrar en un de~s nostres clt;e- i mllers de criatures abandonades
cia de l es autoritats.
ciutats
grans
les
per
puHulen
que
daun
ve1érem,
d'exclusivitat,
El ciclista Pere Tos I Morató, d'uns
:ncs ts dies exposades, unes fotogra- com una trista herència que deixà /lt~':-ñ~~
vint-I-un anys d'edat, domiciliat a
UNA COMISSIO DE CAS·
ques , El earni de la vida». Segura.- a Rús~la la guerra europea 1 la guerSant Andreu (Barcelona), carrer M&VISITA EL
TELLDEFELS
jle5 :~via. estat decidida una r evi- ra civil.
jor, número 338, 2.on, 2.•, anava a
Al revés del que solen mostrar-nos
lllend'aquest fi}nl. Ja era h ora. IncomCONSELLER • GESTOR DE
peu aguantant la màqUina amb la
sió 'bJement havia estat, aq1;1~ alguns films americans que tracten
mà, quan un guàrdia municipal s'aGOVERNACIO
~da producció russa, negllg1da del règim imperant als reformatoris E
donà que la dita màquina no pora~bSOlut. Mai no s'havia co~ptat de nois, a «El carni de la vida» - N
En rebre ahir al migdia els perioAquest
minyó.
al
cr.J.dà
i
numero
tava.
en b ella quan s'entrava a ~ ~poca concepció diametralment oposada de
distes, el senyor Jover, conseller-gesprosseguí la seva. marxa, i aleshores,
aJilles reestrenes. Per què? Hi lgno- la societat- s'observa un règtm tot
sense encomanar-se a res, Joan Motor de Governació, els donà compte
de En canvi, la qualitat cinema- amor I comprensió.
reno Lópe-~ individu pertanyent a
d'haver estat visitat per una comisr~~.:uïca d'aquest film, la seva valor
Els joves recolllts són portats a un
«Acción Ciuda.dana», desembutxacà
sió de Castelldefels i representants
sl més no, és molt supe- convent que serà utllltzat com a
tOlS·~·
la piStola i descarregà set trets conde l'Ajuntament, Associació de Baartis~C~ majoria de mms que l'han fàbrica. (A Catalunya, sota el Gotra el ciclista -el primer a l'aire-,
nyistes d'aquella platja I associa:t~. 1 t després. Adhuc dels més re- vern de les esquerres també es pordels quals els dos darrers tocaren
cions d'industrials I propietaris, els
liC:!I"' Però és que cEl carni de la tà a terme una obra semblant en
l'espardenya del xicot 1 la roda d& la
anaren a protestar de l'actuaquals
cents. és un mm completament dls- utilitzar edificis expropiats a certes
màquina, la qual saltà. de l'elx.
LES SARDANES
ció de la Societat Banys de Castellvida»a tot el que generalment arriba congregacions r eligioses per a conJa consumada la gesta agafaren el
defels, ja que, segons els visitants,
~= a les nostres pantalles, és un vertir-les en escoles públiques). L'Esxicot 1 JUgat se l'endugueren a la
actuen amb desconelxement de la.
AMICS DE LA SARDANA, DE
fü;ñ veritablement excepcional d'un tat posa. a la disposició d'aquells el soc1a.l, un producte de la seva. edu- presó local, d'on l'alliberaren a la
jurisdicció I de la legislació vigent
GR e
tingut social i humà, moralitza- joves material de treball 1 direcció. cació. Aquests principis són portats poca estona
que assenyala a l'autoritat municiA lA
Aquesta imprudència, que fou toe¡;>;; que parla un llenguatge franc Cal portar-los al carni recte de la a «El carni de la vidu 1 exposats
Aquesta entitat organitza per a pal la seva competència en tot allò
lerada per gestors que la presencia.
cÍ1l i per alxò, per n o ésser estric- vida. I aquells nois rodamons, que amb mà me~tra.
1 ent una dlversió com s'entén que vivien lliurats als seus instints pridemà, dijous, dia 11, a les deu de que a banys 1 platges es refereix.
Es tracta d un film constructiu que ren. no ha estat sancionada encara.
El senyor Jover Nonell afegí que
la nit, una audició de sardanes a la
_ Hom s'ha adonat d'uns mots
~úblic actual reclama, ha restat mitius, es transformen en treballa- en;s mostra la vtda tal com és, se~S&
Diagonal i Passeig de St. Joan, al no tenia cap més noticia per a col'ombra i no ha P?gut merèixer dors. Sofreixen recaigudes 1 molts m1tges tintes, amb tota cruesa 1 sm- molt «transitoris4 que ha tingut a bé
muo.icar.
peu de l'estàtua a Mossèn Cinto.
a honors d'una revlSló, que nosal- d'ells, quan el treball manca, sem- cemat. Els actors com a tota pro- dir el qui ara per ara fa de govern&~ estimem que hauria d'ésser més blen sentir-se atrets per la seva anti- ducció russa, són anònims. Eren nois ""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! _!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~:
freqüent. No importa, però. «El ca~ ga vida, però sota aquell règim per- que passaren realment per totes les
de la vida» tomarà, doncs, un d &- suasiu d'amor seran convertits final- peripècies que ens mostra el film.
espontan
és
treball
seu
Per això el
uest dies a exposar les seves veri- ment en persones dignes.
Es bo l'home? ... Heus ací una pre- tani i convincent.
~ts alliçonadores.
LA FABRICA DE
Cal veure-la novament aquesta proaquest
formular
sembla
que
gunta
Estudi pedagògic sobre el destf dels
pàries que dóna per resultat l'expe- mm. Almenys bé se li oferelx ducció que durant tant temps ha
riènCia psicològica més comm<?vedo- l'oportunitat per a ésser-ho. I s'es- estat 1mpassada.. Cal veure-la i mera és el rum una cnda a la Joven- força per a vèncer tots eis obstacles ditar-la profundalnent. Es una lllçó
3 dies amb excursions o o.
que no cal desaprofitar.
tud esgarriada 1 té per finalitat la que s'oposen a la seva transformació
JOSEP SAGRE
,'GLACIAL 11
tnc!osió a la collectivitat dels milers L'home de la col:lectivitat és, com
Primer, O. Bellver; segon, Soller; tercer, C. Drac (amb entrada>
VEN BARATlSSIM., DIRECTE
e
80 Pts.
3 dies amb excursions .o.
AL CONSUJ.\liDOR. Immens assortit per a tots els usos, des
Primer, Soiler; segon, C. Drac <amb entrada) ; tercer , Inca-Pollendels preus més lnfims
sa 1 Forment01
VENDA I CLINICA
Neveres patentades de màxima
refrigeració t sense mescla de
U'ENCENEJ.)()RS
gustos 1 olors, a preus mòdics.
dies .o • • • • 107'50 Pts.
4 dies .• o o•o 95 Pts.
Emissió Ràdio Barcelona
Benet 1 Mercadé, 26 (ai costat
HoLeis de primera - Autos particulars (no autocars> - Sortida
d'Estació Gràcia 1 Teatre Bosc)
PR OGRAMA PER A AVUI,
DIMECRES
tots els dies des d'una persona - Reserva anticipada de passatges
7'15: Primera edició de «La Parau- Descomptes a grups, penyes 1 soc1etats
Hospital, 42 • Tel. 13651
Girona, 9. - Ens tniormen que dis- ANUNCIEU A
la». Diari radiat de RADIO BARLOCAL
NOTICIARI
sabte passat, a Palafrugell, tingué lloc
CELONA. Discos.
LA HUMANITAT
8'- : Senyals horaris de la CateEl catedràtic de Geografia i Ris- el desnonament dels clausurats cendral. Lliçó de gimnàs radiat a càr- tòria de l'Institut d'Alcalà de Hena- tres del Bloc Obrer i Camperol l del
rec de la Federació de Gimnàstica. res, Ferran G. Matllla, que està ro- Ateneo Social Llbertario.
Rambla del Centre, 35 : Tel. 15457 : Barcelona
8'20: Segona edició de «La Parau- dant un film documental a la nostra
Aquest desnonament ha estat orlai. Diari radiat de RADIO BAR- ciutat, pronunciarà avui, des de re- denat, segons sembla, per la Collllssn.SoHlcltem agents
Demaneu programes de 50 excursions per l'illa
CELONA. Discos.
missora Ràdio Tarragona, una con- ria d'Ordre Públic de Girona.
pels pobles de Catalunya
9'-: Senyals horaris de la Cate- ferència tractant del tema «Tarrago-A Figueres ha deixat de publldral.
na davant la cambra cincmatogrà - car-se «Llibertat», periòdic republicà.
11'-: Senyals hnraris de la Cate- fica».
-A la Comissaria de policia es P erò sembla que l'esmentat periòdic
dral. - Servei Meteorològic de la
presentà el veí Evarist Rodrlguez tornarà a sortir tan bon punt hagt
Generalitat de Catalunya..
PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES
Diez, i denuncià la desaparició d'un desaparegut la censura, que tant perMIGDIA
PEL•LICULES · PATHE · BABY · MAQUINES
de
honrada
1
digna
Pemsa
la.
judica
d'ajudant
treballava
que
seu
germà
12'-: Senyals horaris de la cateFONO GRAFS DE TOTES MENES DISCOS, eto.
terra.
nostra
la
Metropol.
Bar
al
cafè
de
Música
dral. - Secció Femenina.
L'AS DE L'AUTOMOBILISME
- Novament a la Comandància Mi-A Tortosa, l'obrer guixaire Josep
selecta en discos.
RELLOTGES - OBJECTES DE PLATA
Fundada l'any 1912
12"30: «Plat del dia» del Restau- Andreu, de 24 anys, tingué la des- litar han lliurat als periodistes una
rant Tlvoll. Continuació del pro- gràcia de caure des d'una alçada l1e nota relacionada. amb els incendis de
dos pisos, per haver-se trencat un garbes que continuament es vénen
grama de discos.
::~~~~~~
tauló de Ja bastida m entr..: decorava 1registrant a diversos pobles de l'EmEMISSIO DE SOBRETAULA
teòrica de Conducclcf. Reglament, Menoaquesta
coses,
altres
Entre
pordà.
del
20
número
casa
la
de
façana
la
13'-: Senyals horaris de la Catecànica 1 tots els Documents amb Tl·
ta diu:
carrer de Cervantes.
TOL garantit. LA UNICA que en vult
dral.
de
militar
comandanta
general
«El
ae
companys
seus
pels
Recollit
13'05: «CocktaU del dia» de Pe- t reball, fou portat a una clinica par- est~ plaza y comlsario de Orden púdies prepara els alumnes per a exa·
dro Chicote. - Programa de discos
m.lnar-se de primera classe I primera especial.
Gerona,
de
provincia
la
de
bllco
començava
hom
quan
mori
1
ticular,
variats.
TITOLS DE TOTES CLASSES
CA!I.'VIS DE CARNETS
invita i ruega a todos los ciudadanos
13'25: «Cocktail d'avui» del Res- a atendre1.
-Ahir celebrà sessió de Ple l'A- para que por su deber de patriotismo
taurant Brasserie Tlvoli. - Contit
ràpida
més
La
6
Carrer de Sant Pau,
juntament governatiu; es tractà dels cumplan con la obligación de prestar
VOnsuiteu oflcUJes
1
barata de totes
nuació del programa ~2 discos.
(prop Rambles) TeL I~Ul
conferits per l'antic alcalde a la autoridad su màs decidida y
13'45: «Comentari teatral» per Va- empleus
,en
necesaria
tan
colaboraclón,
eficaz
lndiferents
a
Rama.s
senyor
gestor
lent! Moragas I Roger.
dividus del partit radical. Quedà no- estos momentos y coopere a J<>S es13"55: Secció Cinematogràfica.
una comissió, integrada per fuerzos de la mlsma. para consegulr
14'- : «La P araula». Emissió de menada
un representant de cada partit de la cesen de una vez para siempre los
Its dues de la. tarda. Informa:ió de majoria
-tots són de la majoria-, pocos casos de incendio de mieses
Barcelona. - Actualitats Teatrals i
Musicals. - Fragments musicals de que dictaminarà si en donar empleus ocurridos en la provincia.»
- Han estat detingudes les germas'han tingut en compte les lleis i els
«El beso del remedio».
d'edat Margarida 1 E 14"30: <tEl fet del dia» per Joan reglaments, que, segons sembla, han I nes . monors
,u
- .
malparats.
bastant
Alavedra. - Butlletl Oficial de la quedat
s·anava a dis- gènia. Tnola 1 C~, les quals s esquan
hora,
última
A
Genera.lltat de Catalunya. Sumari cutir l'actuació del conseller-regidor caparen del doiillcili patern, a Salt,
Línies regulars de grans vapors per als destins
del número publicat avui. - Conti- de Cultura, el carlista senyor Prats, en companyia del jove francès, Enque es detallen
n uació de les Actualitats.
ece!
s
detenció
l'alcalde, els quals es negaren ric René Goulzot. La
14'55: Borsa de Treball d'E.A.J. 1. ai de
deixar el saló de sessions a la tuà a La Jonquera, quan intentaven
SERVEI RAPIU EN11tE HAHA.JELONA l HlL!:!AO
15'- : «La Paraula». Emissió de Unió Sardanista de Catalunya, que I internar-se a França.
Sortides tots els DIMECRES a la nit cap a Valéncla. Alacant. Màlaga.
les tres de la tarda. Directament des
Sevilla, Vl¡o, VIUagarcla, Corunya, Musel, Santander 1 Bilbao.
-La policia urbana ha detingut,
de Madrid. Ministeris. Resu.~ ().e la diumenge celebrà el seu Congrés
Alternant-se les escales de.
ganduls
de
llei
la
en
incursos
a
com
presidènla
ciutat,
nostra
la
a
anual
Gaceta. Sessió Ra.diobenèfica. Disrarraguno., ceuta 1 Huelva cada dues setmanes
cia advertí que havia transcorregut 1 m alfactors, els Individus Joan Pon- MADRID: Passeig Cie la Castellana 14. - BARCELONA: VIa Laietana, ~
cos escollits.
1 Ferro! cada dues setmanes
Carles
Sant
UN IA RAPI DA DE GRAN LUXE BARCELONA o CADIZ • CANARIES
el temps reglamentari i s'alxecà la I sei, de 32 anys, 1 Joan Cirero BerTARDA
els tlissabtes, a lea l:l Efectuaran eL servei Les mot.onaua
SERVEI CORREN'l ENTR.li! !:11\RCELONA I t!IL.ISAO
múdez, de 27, de Barcelona. Han es- sortides setwanals
sessió.
16._: Programa de discos.
uC IUDAD DE SEVI'.LA» I uVILLA DE MADRID»
cada dues setmanes
-Aquesta nit treballarà al Saló tat posats a 1¡¡. disposició del Comis- UNIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • PAUt'IA DE MALLORCA
18'-: «La Paraula». Emissió de
sortides eta DIVENDRES a la olt, cap a l 'arrn¡ona, l::ianç Carles,
les sis de la tarda. Informació gene- Modern la companyia de sarsuela de sari d'Investigació 1 Vigilància d'aSortides cada dla (llevat els dlumen¡ces) de Barcelona 1 Palma.. a te.
Ala~t. Cartagena AP;ulla.s, Almeria, MeOullera,
Valeoela.
Vlnaroç,
21 hores per les motonaus
ral. - Programa del radiooient. Dis- Marc Redondo I VIcenç Simon, que questa ciutat.
lilla, Motrll. Màlaga, Ceuta, Càdlz, Sevilla, Huelva, VIgo, M.arln VI·
representarà uLa Dogaresa:t 1 «La
«CIUDAD DE BARCELONA» I «C IUDA D DE PALMA•
-Ahir, a dos quarts de quatre de SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PA LMA
cos a petició de senyors subscriptors Dolorosa»
MuseL, l:)antander, Bilbao 1 PaSaJea
1\vllès.
Ua¡arcu~o, Fcrrol. Corunya.
-Ahir Ingressà a l'Hospital Civil la tarda, ~~ t ren número 7, descenDE MALLORCA, BARCELONA • MAO I BARCELONA • EIVISSA
de RADIO BARCELONA.
ti.ETE 1 MAW:lEU..A
!:!ARUELONA.
ENUU!,
t:lEI:lVEl
18'30: Suplement de «La Paraula» el subdit italià Alexandre Buccalnl dent de G1rona a Palamós, en passar LlNlA COMERCIAL AMil ESCALES A TOTS ELS PORTS DE LA MEUl·
Sortlde& QuinzenalS els <IIJOWI cap a l:>éte 1 Marsella
NOHD D"A~RICA 1 CANAlUES. - Sortides QuinzenaLs de Bardedicat a la Secció Infantil de RA- Leali, el qual presentava ferides davant del magatzem de vins 1 ce- TERRANlA.
Servei QUilu~nal cap ... GENOVA
celona els dijous. LINIA COMERCIAL BILBAO • CADlZ • CANARIES. AMB
reals de Joan Pujol, terme de Camr>- .ESCALA
OIO BARCELONA. Rondalles, con- greus a diferents llocs del cos
La cè.n-c¡a ea rep al rtngtado de Ja Compan.rla MoU del Rebal.:r.
A TOTS El8 PORTS DEL NORD D"ESPANYA, - Sortides QUID·
Les esmentades ferides se les· pro- durà, amb motiu d'haver-ht dos bo- zenals de !:!Ub8Q e1ll dijous. L1NIA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
tes, consells útils, etc. - ContinuaTelèton 13685
dui al túnel que hi ha a la sortida colS prop de la Vla descarr1laren dos 1 l'ERRlTORIB DE LA GUI.NEA ESPANYOLA !FERNANDO POO). - SOrcló del programa. del radiooient.
-o-&n~
Palmas,
Las
Càdl~
Valéncla,
a
escalea
amb
mea,
cada
de
17
dia
el
tides
el
de Sant Vicenç, viatjant clandest!n&- vagons buids del tren, ocasionant
19'45: Cotitzacions de monedes.
Santa Isabel de Fernando Poo, Bata, Ko¡¡o I
SEHVI!a KA1'ill CAl' AL ~RA:>U. • l'LATA
corresponent ensurt als pobres vlat- Cruz de TenerUe 1 Freetown,
ment al sostre d'Un vagó.
NIT
Rlo Benlto pels vatxells
mot.o-transatlàntlcs correus eapo.n.vOI.II
!)el"
-El vel Josep Godall Palau, de 24 ge!S, sense, però, que es registrés el
20 - : «La Paraulan. Noticiari es«CIUDAD DE CADIZ» i uLEGAZPI»
Sortides tllces cada 21 <lles
P<>rtiu. Not1clan d'aeronàutica a càr anys, que es banyava a la platja del mes lleu a~ldent personal.
LIHIA REGULAR EN fRE IIA R::ELONA • ALACANT o ORAN · MELILLA
SANTOS, MONTEVIDEO l BUENOS AIRES sorttrl el cUa
Als 25 mmuts el tren tornava a
rec d'Alfred Domènec 1 Navarro pi- Miracle, fou denunciat i multat per
VILLA ALHUCEMAS · CEUTA 1 VICE·VERSA
2a Juliol del 1935, la maguJ!l~ motonau
lot aviador. - Programa de discos infringir el tecret piqulponlà sobre emprendre la sev:a marxa i amb tota Sortides de Barcelona cada. diumen~. a Les 8 hores; d'Alacant els dUluna
v~loclta.t. Es a dir amb aquella velo- a·oran els dimarts; d'Oran cap a Alaco.nt, els dlm.arts 1 d'Alacant cap a
la moral.
selectes.
dimecres.
eh
Barcelona,
caracteritza.
el
que
crta.t
20'45: Noticiari des de la Redac-Llufs Tarrés, de La Bisbal, ha
cló de «La Publicitat».
denunciat que aquest maU 11 havien
20'55: Cotitzacions de mercaderies
t
~i~L
sos ret de les butxaques de l'america21'- : Senyals horaris de la cateQue aametrA passaLgers 1 mercaderies
nll, que havia deixat dins el seu autoINFORMACIO LOCAL
dral. Servei Meteorològic de la GeLa cA.rre¡a es rep !1ns La vetlla del dia de sortida, al tlngtac:lo nQ.m.
El gestor del nostre Ajuntament mòbil, parat a la via pública, una ·
neralltat de Catalunya
del MoU de Balears. telèfon 111274
21'05: Orquestra de RADIO BAR- P ere J ordana Borràs és un senyor cartera amb documents, una esUloque sofreix preocupacions 1 debilitats. gràfica i una qll;anUtat. Ignora qw
0 ELONA.
Consignataris:
1
0
autors del
21'30: «Con1lc'/.1Cies» per Josep La seva principal preocupació és la L ~b ~t ésser autor
0amer - Continuació del Concert. de voler fer creure als nostres ciu- 1
·
a
36, Soqueria, 38
22'05: eLa Paraula». Emissió de tadans que l'Ajuntament popular va •
lea deu t cinc minuts del vespre. Di- deixar un dèficit de 50.000 pessetes, I
VlA LAIETANA, l
TEI....EFON 2205'7
VESTITS BANY :: BA.H.NUSSO::>
rectament des de Madrid. Sessió de la seva debilitat és no menys que
RA
Camisa
::
PLATJA
CAMISES
lloc
tingué
tarda
la
a
Diumenge
Corts. Resum de les informacions assegurar-nos que farà arribar la
GLAN (Patentada) : Mitges FERRO
I mar a Reus. I aixi anem passant els la processó organitzada per la cotad.i~des durant el dla..
fraria. religiosa coneguda pel nom
22.20: RADIO- TEATRE: La co- dies.
de garantia
-Quan retornaven en automòbil a dels ctremendos».
lnèdia en dos actes, de J osep M. ArSembla que per tal d'assegurar-se
naMu, que porta per titol «L'ALTRE llur poble uns excursionistes de VilaPREUS BARATISSIMS
nova. d'Escornalbou, el cotxe, a fi. d'e- un èxit de públic, varen tenir l'acuONt. Direcció A. Gual.
24'- : «La Paraula». Emissió de les vitar topar amb un carro, va caure dit de confiar el penó principal a
~~~otze de la nit. Darreres infor- a la cuneta, I resultaren ferits els l'alcalde gestor senyor Serv1tge, peseus ocupants. SIS d'ells foren por- rò la idea els va donar un resultat
...._¡ons. - FI DE L'EMISSIO.
tats al Pollcllnic d'aquesta ciutat I contraproduent, puix que amb tot
després traslladats a Vilanova, llevat l els innombrables treballs 1 coacEAJ-39 • RADIO BADALONA un
que, per haver-se fracturat una clons que es feren per tal d 'obtenir
rtsA les 12: Obertura, senyals hora- ¡ cama, ingressà a la cllntca del Doc- una gran concurrència, a la mani!estació religiosa no aconseguiren
, llluslca var1ada. A les 14 música tor lbarz.
lJE MOHL.El:), PlANO~, H.A.Ul08, CAlX.&:I:) UF
-Per a efectuar reclamacions I tot reunir més de 250 persones.
~lecta. A les 14'30: Fl de l'Emissió.
OABALS, MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE CO
DIVERSOS
OFERTES
de
elements
els
que
remarcar
Cal
HOSTES
lll }ls 19 : Obertura senyals horaris quant afecti el trànsit rodat, Ja reso~ selecta. A Jes 19'30: Emissió lucló del qual depengui del delegat la Ceda no anaren a la processó,
SlR, MALETES, DLSCOS, eto
l'Ulmons,
MALALTS.
Co isc del radiooient. A les 20: municipal del Trànsit, s·ha fixat com alx1 com tampoc els prohoms de la i PENSIONS
~reneral . i DEMANDES
Oo~ 1 MediCJna
S!Cul.s, RaJ¡s X., t;ol arna~zae~ons. A les 20'05: Música va- a dia de despatx oficial els dijous, LUga, partit al qual està. afiliat l"alCORREDORS a com.la!otet.eor A les 21: Noticiari 1 Servei de 12 a 13 a les Cases Consistorials. calde gestor. Això confirma plenaVEGETA· tltlclal. Dr. Lluls cuuta &tó,
MEN.JARS
article per a barbers,
pral. Consui·
- El matx d'atletisme R. A. C. De· 1 ment el que des de fa un cert RIANS 1 do règim ve¡. UrscU. 20,
lie 1 o!òg1c. A les 21'15: Radla.cló
conel..lr.ed.ors del ram, es
ra~ selecció de eLa cort ede Fa- portiu-Gimnàstic, celebrat al camp temps tothom ha pogut comprovar p~. 2"60. Pela!, 12, pral. ta de S a 11.
deaitgen. R. Muns, Palla,
12, út. 1ra.
Nottc¡ A les 22: Ballables. A les 22'15 tarragoní. fou guanyat pels &:tietes que el senyor Servitge no gaudeix 2na.
1. les es de Premsa des de Madrid. reusencs, els quals ens plau felicitar. de la simpatia dels seus amics poCASTELLDEFELS. ~
CORTS CATAL~NES,
-El motorista de Barcelona Jau- litics, els qual sl hnn tolerat que
b~.
de
cueta
ll:rniss¡~"30: Jazz. A les 22"4.5: Fi de
plèndlda
SR A. SO LA cedeilr. ha- tocant &1 Restaun.n t
MOSSO O COBRADOR.
me Urga.des Piusard, en fer un \-1- arribés a. l'Alcaldla. ha estat per tal bitació
·
a 2 companya, d.Sar 1 SOlt l lloc i\l&l'o desitJa coll.ocactó 45 &nyll
ratge a la Plaça de Prim, tingué la de preparar millor la seva ensorra- amb peDSI.ó o sense, trac1 bona rererenclea. E&dissort de caure, l es produí una fe- 1 da i eliminar-lo per a properes ac- te ramtua.r. Tamarit, Sl, da cotxes, traspa.ssari ccture a LA HUMANITAT
por a.soo ptes. ln.tormi!ll núm 63f.
rida al genoll. Fou guant pel. Dr. Es- tuacions politlques. Amb aquest cas pral. 3ra..
Telèfon
BARCELONA
a LA HUMANITAT.
coda i més tard pogué contmuar la es demostra que la fama de maquiavèlic que posseeix el pont1fex de b
marxa.
COMPTABLE, conea~
SENYORA sola, desitJa
COMPTABLE. concl:r.e- La classlflcacló de la cursa el- Lliga a Manresa senyor Coll 1 Roca,
un o doa Jovea, dormir 1 dor a.nelès I !rancéa l u. dor ueba.us d ·ooclna ac>cllsta «Premi Jean», celebrada diu- ·no és immerescuda.
tot el dia o bores.
lerel..lr.
econòmic. balls d·ouctna. S'oteEl tinent coronel Saz ha tor- nntaraa!f~lt
menge, és com segueix:
HUI4ANITAT
LA
~6. 2on. lrL rel:r. tot el dia o bores. Esc.
Baó:
num. 1.66.
nat a multar amb cinquanta pes.- (iuli&).
1. Marlan Gascon; 2 h. 65 m .
HUMANITAT
LA
Eac.
2, Josep Lluesma; 3, Josep Rafe- setes el dla.rt local «El Dia». La
CAMISERS
núm.. 16'7.
causa ha estat, com sempre, per les
cas; 4, Francesc XIva.
MOSSO. a'o!erel..lr. per
CA~ll)J:.~ l'LATJA 1 CAMP
Ramon Canyelles, Francesc Palle- Idees pròpies que té aquest senyor
mill cUa, 40 anys, bona
PENSIO de 11 a g ptea.,
amb ru I seda
HUMANITAT
rererèncles.
Taller
MARTI.
ANGEL
cenla
d'exercir
j à, Seraíl Tarragó, Emili Serra, An· Saz en 1a manera
C.IJtos. dea dl lóO PtM.
tot con!ort. Pl. Maf!~ d"enquadcrnaelO (Martl· núm. 618.
toni Garcia, Vicenç Serano, Joan sura.
La e~ ID.l.llor assort1C1a
nez de la Rosa. 1'7. Te18, pral.
Vallverdú, Joan Pascual, Antoni
lé!on '15352 - Barcelona)
- El dissabte es va celebrar un
Costa, Agustl Llop, Manuel D>carceMARE I FILLA, a•ore.
E>u~~a· t.....hllit::>A 24 l 26
llé, Josep Vendrell. Josep Xlfr~-~~ concert a la Sala d 'Actes de l'Orfeó
:eixen per culda.r-t~e de Carrer Hou de la Rambla, 11 - PELL · SANO · VENERI • PROSTATA •
•vtHANfJ..LA, 16
RETOLS I ETIQUETES despatx o b6 porteria. MATRIU
sep Mora, VIcenç Clavell, Joan 08.llll, Manresà.. en commemoractó del 250è
30 S ~. estar, b., dutDI ATERMIA - Dl,-.ctora Or. RIU Porta IMPOTE HCIA
BUMANlTAT
Enric Bonet, Ernest Aiguader, IJu.l.s aniversari de Bach. L'acte tingué un u, tel., b . menJar. Bor- dl totes menes per a apa-- &sc. LA
a 1, e•ao a ~. F 10 a 1
t1
Consulta,
30.
Mercaders.
radars.
2na.
639.
1er.
1~.
oúm
rell,
èxit.
gran
Blasco. Salvador Pons l Josep Odena.
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Dimecres, 10 de juliol del 1935

EL CONFLICTE ITALO-ABISSINI

Han estat interrompudes les converses italo- etiòpiqueS
els 17 1 els 68 anys d'edat, 1
que es troben sense feina, s'han ofert
Les informacions de tot arreu donen el començament de la entre
per tal de lluitar a favor d'Itàlia en
la que hom considera pròxima guerra
Els estrangers neutrals contra
lluita com un fet immediat
Abissínia. 450 dones s'ban ofert
voluntàriament per a marxar a la
guerrp.
a. dames de la. Creu Roja.
abandonen precipitadament Abissínia
Avenol ha anat a També com
s'han ofert vint-i·dos avll\dors
Londres per a suplicar que no es demani la intervenció de hongaresos.
Les autoritats hongareses no semblen decidides a r ecolzar els voluntaris 1 a l'efecte han fet constar que
1a Societat de Nacions
no serà protegit oficialment cap hon-

PER ALS AMICS EMPRESONATS

la nostra subscripció
Relació de donatius rebut~ a les nostres oficines
administratives (Ronda Univer.sitat, 25, pral.)
Ptes.
Suma. a nterior 104.224'Amics de Foment N. R.
25'de Reus (4.• vegada) ...
5'J uli i Tresina .. . .. . .. . .. .
M. B ..................... .

Un taxista de Tremp .. .
J . S. i R. S., dos germans
Una familia de Sarrià
Antoni Tondo .. . .. . .. . .. .
Agusti Abós ...... .. .
Isabel Fossas .. . .. . .. .
Amàlia Escoda .. . .. . .. .
AsSumpció Barrios .. .
Antoni Ventura ..... .
Antoni Escoda ........ .
Manuel Fusté .. . .. . .. .

2'1' -

1'50
2'5'5' 1'-

1'1'1'1'1'-

T. M ............. .. .
F. K . ................. .

3'2'-

E. R. V.................. .

1'3'-

V. Fabregat a la memòria
d'En Compte .. . .. . .. .

Dues germ¡mes d'esquerra
F . R .................. .
Antoni Piguillem .. . .. . .. .
Tres amigues del Mercat
de la Boqueria .. . .. .
E.M ................. ..
M. Cantaren .. . .. . .. .
Tina, de Sabadell ...
M. F erré Ferran .. . .. .
Pere Prat .. . .. . . :. .. .
Amics del Teatre Català
del P oble Nou (13.a vegada)) .............. .
Ernest Faure .. . .. . .. . .. .
Un grup de noies d'esquerra amigues dels presos (7.a vegada) .. . ...
T. G. (2.• vegada) ... .. .
Uns pellaires .. . .. . .. . .. .
P. E. G .................. .

A la memòria de Macià .. .
Un lleidatà i una barcelonina ................. .
Un estudiant arbequí admirador de Gassol 1 Pi
1 Sunyer .............. .
Un sentimentalista arbequí ................. . .. .
Un català d'esquerra .. .
Una vídua amb tres fills
d'esquerra, per l'amnistia ................. .
Uns amics ............ .. .
M. Pastor ...............
C. Pérez ............... . ..
J . Bruna ......... .. ...... .
Un del «Foment de Sants>>
Tres amics (quota setman al) .................... .
Florenci Foz .. . .. . .. .
Un grup d'esquerrans:
Gómez ................. .
Muntat ... .............. .
Herbera ......... ..... .
Cotó ...... .......... ..
A. B.. .. .............. .

A. del O ............ .
Xifreu .. .... ........ .
Mui'ioz ... .......... ..
Empleats de la Casa. S. A.
E. M. A. R.

'

•

•

•

5'2' 2'-

10'50' -

25'-

35'35

•

~

•

6'2'2'2'2' 1'2'1'1'2'2'2'1' 2'2'-

CUb¡iS .............. . ..... .

Gennan ... ... ... ...
.. .
Ricci .................... .
Medina ................. .
López ......... ........... .
Roset ... ..... . ...... . ..
Cervera .. . .............. .
Deliperi ..... . ........ . .. .
Antoni CUello .. . . .. .. . . ..
Albert .................... .
Blay ................. .
Balaguer ...... .. . ..... .

5'1'-

Ripoll:
Antoni Salamó ...... . ..
Vicenç Calabuig .. . .. . .. .
Joan Pujol ..... . ........ .
Josep Riba .............. .
P. Català Serra ........... .
Martí Comp. ........ .
J oan Güell ........ . .. .
Vicenç Fajardo .. . .. .
Salvador Poblet .. . ...
Miquel Català .. . .. . .. .
A. Planas Subirana ...
Lluís Castell .. . . .. .. .
Narcís Serra ........ .
Josep Torrellas ... . ..
Alfons M!luri . . . .. . .. .
Pius Català .. . .. . .. .
Lleonard Gómez .. . .. .

2' -

0'50
0'50
2'-

2'1'-

0'50
0'50
1'0'50
0'50
1'1'1'0'50
0'50
2' -

1'-

----

Suma i segueix... 104.557'85
10'-

P ere Vilaró ens ha lliurat un dè-

2'50

cim del número 26390 del sorteig de
7'2' - l'onze de juliol.
l'50

-----------*:----------,
baIcamca
, .
La poIrtica

5' -

0'50
0'50
1' 3'27'50
1'1'1'1'3'1'-

0'50
1'3'2'-

0'50
1'-

1'1'-

(5.• ve-

gada):
Freixas ..... . ........... .
•

5'1'50

Ràfols ... ...............
Tuset ...... ...... ...... .. .
castells ........... . ..... .
Cuello ......... ....... ..
Guarro ................ ..

5'-

T ITUL ESCO
B UCAREST

T OR N A

AVENOL VOL QUE DEIXIN
EN PAU LA SOCIETAT DE
LES NACIONS
Ginebra 9. - El viatge a' Londres
del secretari general de la Societat
de les Nacions, senyor Avenol, segueix provocant grans comentaris als
cercles de Ginebra.
Segons una informllCió coneguda
avui la missió del secretari general
de !:organisme de Ginebra consisteix
a fer veure als ministres anglesos que
no convé que s'immlscuixln massa en
la s de les N. en el litigi i talo - abissini 'per creure que la sortida d'Itàlia
de la S. de les N. podria despres~igiar
en gran manera. l'organisme mternacional.
En conclusió, Avenol, segons la informació de referència, després d'haver-se documentat bé al seu pas per
la capital de França, ha anat a Londres per tal d'aconsellar al Govern d.e
Londres que eviti un disgust a Glnebra encara que sigui sacrificant
una. vegada més els ideals sobre els
quals fou fundat l'organisme intern!lcional.
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A aquesta objecció del representant garès que s'allisti voluntàriament a.
•
abissini, r espongueren els delegats ita- favor d'Itàlia.
lians amb protestes, 1 r ecordaren que
L'INTERRUPCIO DE LES
COnSelle,.
s'havia convingut que en les negoNEGOCIACIONS ES OFI• •
I f
ciacions de La Hala no s'esmentarien
1
per a r es les qüestions de frontera.
La.
Tal
com
ho
dei-I
Punts de vista tan oposats provocaren disputes violentes que ocasio- xaven entreveure les lnformaCiOilS SOS
naren la interrupció de les negocia- d'aquest matí, han fracassat per comABISSINIA ESPERA L'ATAC cions.
plet els treballs que es porta ven a
D'UN MOMENT A L'ALTRE
Aquesta tarda es decidirà sl les terme per mitjà d'un arbitratge per
Londres, 9. - Davant la seguretat negociacions continuen o no.
t tal de tractar de solucionar, encara
Davant l'interès que ha. des
l'anunci de la. projectada a~~~
d 'alcaldes i consellers munici ~
suspesos i sense causa pendent :
la finalitat de deliberar sobre ,
drets que els .a torga la legislació ~
gent per a remtegrar-se a llurs '
recs, ,he~. cregut c_onven!ent co~
xer 1 op1mó del pnmer signan~
la soH!citud, veritable defensor ~
la . causa. municipalista, el n • ·
amic F. Arnau i Cortina al~
popular de Malgrat i diputat al~
lament de Catalunya.

tres són deu vegades majors. Una
legió de tècnics 1 obrers especialistes
treballen dia. i nit en la construcció
de vint-i-dos noves centrals telefòniques i deu telegràfiques. Mentrestant
s'activa considerablement la construcció de la pista amb direcció a l territori abissini.

LA 1\IORT DEL PACTE KELLOG
Nova York, 9. - Unànimement hom
considera que la nota del President
Roosevelt responent a lp. rebuda del
Govern abissini suposa el certificat de
defunció estès al Pacte Briand-Kellog.
El «New-York Times» escriu:
«Abissínia ara !gual com abans Xlna, s'ha pogut convèncer que el Pacte
Kellog no té CliP valor com a mitjà
de defensa contra la guerra. Resulta
curiós que Nordamèrica. trameti a
Abissínia una nota que expressa l'opinió que Itàlia no farà res per a
emprendre la conquista d'Abissínia al
mateix temps que hom demana als
I ciutadans no.rdame~ca,ns que abandonin el terntori ablSsini.»

COl\1 CADA DIA, l\IES TROP ES ITALIANES CAP A L'ALondres, 9. - El senyor Titulesco
FRICA
ha sortit d'aquesta capital en viatge
Nàpols, 9. - Completament plens
de retorn cap a Bucarest.
de tropa i material de guerra, han
fet rumb cap a Eritrea els paquebots
UNA ENT R EVISTA D EL «Campidoglio» 1 «Meranm>.
D'un moment a l'altre es faran a
PRIN CE P PA U I DE L RE l
la mar altres vaixells amb idèntic
CAR OL
Bucarest, 9. - Es esperada la vi- carregament 1 rumb.
sita del príncep regent Pau de I uLA Il\:IMINENCIA DEL COgoeslàvia per tal d'entrevistar-se
MENÇAMENT DE LES HOSamb el rei Caral de R omania a SiTILITATS
nàia on es t roba el sobirà rumanès
Berlin, 9. - S'ha. rebut una. infordes de fa. uns dies.
mació de Massua, principal port de
En aquestes converses en tre els l'Eritrea. italiana, la qual diu que els
dos sobirans assistirà el senyor Titu- observadors estrangers aprecien inlesco, el qual avui ha sortit de Lon- tensos preparatius militars a l'esmendres de viatge de r etorn cap a Ro- tada colònia italiana, preparatius que
mania
semblen el pressagi imminent de la
La visita. del príncep Pau d& I u- guerra.
A Asmara, capital de l'Eritrea, s'esgoeslàvia ba causat interessants comentaris en els cercles politics de tà acabant l'allargament de les xa rBucarest, i se 1t concedeix molta im- xes telegràfiques i telefòniques. Les
primeres han estat doblades i les alportància.
1
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El «Duce» acomiada

que sofrirà una brutal ofensiva, que
es desencadenarà d'un moment a l'alt re, el Govern abissini efectua esforços desesperats per tal d'organitzar
la seva. defensa.
Una informació d'Estocolm diu que
l'emperador abissini s'ha dirigit al
Govern suec i li ha demanat autorització per a enrolar aviadol:'s militars
suecs perquè serveixin d'instructors
en l'Uvlació abissínia. El Govern suec
ha contestat amb .:ortesia que no pot
acceptar aquesta pretensió perquè
«l'aviació sueca precisa de tots els
seus oficials».

una expedici ó g uerrera que marxa

ELS ESTRANGERS ABANDONEN ADDIS ABBEBA
Addis Abbeba, 9. - Avui han sortit d'aquesta capital diversos trens
conduint americans, anglesos 1 lta.lians que marxen d'Abi.ssínia davant
els esdeveniments que es precipiten.
Els fugitius es dirigeixen al port da
Djibuti, a la Somàlia francesa.
També han marxat nombrosos missioners catòlics que es dirigeixen a.
Itàlia.

EL GOVERN BONGARES
NO PROTEGIRA ELS VOLUNTARIS QUE VAGIN A
ELS 1\USSIONERS A1UERIITALIA
CANS ES NEGUEN A ABANBudapest,
9. - Tres mil sis-cents
DONAR ABISSINIA
hongaresos, l'edat dels quals osciHa
Londres, 9. - Es troba en aquesta
capital un dirigent de les missions
nordamericanes a Abissínia, el qual
ha dit que els missioners no obeiran
l'ordre d'abandonar el pals. H a afegit que ell es t roba a Londres per
tal d 'adquirir un tren ambulància
per a. Abissínia.

una. qüestió tan vital i tan
ble co~ és el r,t~rmal funcionatne~
de la. v1da mumc1pal en l'únic sem~
que el podem acceptar : com lllll
peç~ perfectamen~ ajustada a l'IX,
gamsme constituciOnal i democràtlt
de la República.
- ...... ?
-Us parlaré com a home de ~
vern, com a home que sempre 11
sentit el pes de la responsabilitat
de dirigir la vida pública. De la nu.
teixa !llanera. -podria dir.- que ~
parlanen molts dels homes als quu
el poble elegí per a regir els de~o
tlns del Municipi, perquè, a btl
segur, en cap altre lloc del conjuu
politic del pals no es necessita el tat.
te i la sensibilitat que reclama d
governament d'un Municipi, on cadi
a cció és controlada per la inuneJlSl
majoria dels seus habitants. Pe~ t~
aL"ò no us expressaré el meu pensa;
ment respecte el que entenc qll
haurien d 'ésser les suspensions ell
el cas de processos llargs per a elto
tar abusos de poder. Em limita~
cap a l 'A fr ica Orienta l
en el marc estricte que assenyale¡
(Foto s. Català.)
la Constitució i les lleis generai
que fos parcialment, el litigi !talo- del país.
abissini. En efecte, aquesta tarda.
- ...... ?
s'ha acordat interrompre indefinida- Hi varen haver els fets dels prlo
ment els treballs de la Conferència. mers dies d'octubre. Les autoritala
Davant d'aquesta suspensió, els de- milltars encarregades de .;ancionar
legats abissinis i italians es dispo- els delictes que poguessin considesen a sortir de Schveningen aquesta rar varen procedir a la. suspe~
de majories i de minories d'Esquermateixa nit.
ra en la major part dels Ajunta.
LA PREMSA ITALIANA NO ments. ¿Varen ésser fetes aquesUI
suspensions d'acord amb el que Jl4lo
HI DONA ThiPORTANCIA
Roma, 9. - La Premsa italiana d'a- guessln considerar delictiu en moll
llocs? En molts llocs, noi Fer pd.
questa nit no mostra. la tnés ~tita. dels
encarregats de complir les 111>
preocupació pel fracàs de la co~ió dres
bé es va obeir l'impuil
d'arbitratge reunida a Schverungen, d'anarmés
contra un partit determinal
l dóna la culpa de l'ocorregut als que
de perseguir una rebell.ió. U.
abissinis, als quals a.c~ d'haver poque podríem adduir són ~
sat a la discussió qüestions extem- proves
res
i
evidents. Per això va venir
porànies.
més tard una aclaració importa~
del General de la 4.• Divisió, senrar
Ba.tet, encara que de ben poca cosa
va servir. La gent, però, va confiar
que un cop restituïda l'autoritat do
vil, vindria, com correspon, la veritable normalltat de la vida m¡¡.
nicipal. I en lloc d'això va lliurar..
alegrement el poder municipal al
primer que els va semblar, com sl
visquéssim en un pals sense Conttitució i sense lleis.

Un article interessantíssim

Diumenge, 14 de ¡uliol

Gran Festival Benèfi c
al camp de les Corts
ORGAN ITZAT PER

Allò que urgeix

ANGLATERRA, PER ARA,
NO CEDEIX DAVANT MUSSOLlNI
Londres, 9. - El discurs pronunciat
el dissabte a Eboli pel senyor Mussolini ha dissipat els darrers dubtes de
l'opinió pública anglesa sobre els
"La Libertad" publica el següent
propòsits agressius italians contra els interessantíssim article del diputat
abissinis.
socialista senyor Bruno Alonso. P er
El «Daily Telegr!lph» creu que la raons fàcilment comprensibles, ens
perillosa aventura amenaça el front abstenim de tot comentari 1 ens licomú aconseguit a costa de. tants es- mitem a. la simple reproducció:
forços a Londre~. Stresa. 1 Gmebra. El
"No estoy segura sl estas llneas
Govern -afegeix- ha de continuar
...
emotllant-se tant com sigui possible que diriJO a la conclencia de todos
a l'esperit del convenant de Ginebra serà .a ~o .mejor una no.ta rebelde a
i aconsellar als altres països a obser- ml disc1plma, a. la que s1.empre acaté
var la mateixa actitud. Si les altres Y en la que qwero segull'.
potències continuen demostrant lltll'
Pera sea; ella lo que sea, no creo
mal¡¡. voluntat Anglaterra recobrarà que despues de todo sc me acuse de
la seva lllbert~t amb la tranquHlltat lo que en tal caso habfa que acusar
de consciència d'haver acomplert el a otros de mayor significaclón, que
seu deure. Anglaterra no carcix d'in- cometieron esta misma falLa, expoterès per Abissínia, però per damunt niendo su oplnión.
de les seves obligacions collectlves no
Mi opinión politica, no de ahora,
té el més petit deure ¡¡. intervenir.
sina desde octubre acà, es clara 1 es
El «."dorning Post» expressa, en el terminante, sin ambages ni rodeos,
seu article de fons, l'esperança que sln dudas ni vacllaciones, sln reserel secreU:ri d'Estat del Foreing O !fire vas ni dilaciones.
no es deixarà arrossegar a torbar la
considero, màs que urgente, aprepau d'Airica. La Societat de les Na- mlante la unión o la inteligencla
clons ha sofert ja massa amb els es- ¡ circuns'ta.ncial y concreta de todas
forços fets per qüestions qu~ repten las fuerzas obreras, partidos obreros
les ~ves forces. La idea d adoptar de clase y partidos republicanos de
sanc1ons contra Itàlia és 11bsurda.
oposición, sin exclusión de ninguna
clase, incluso los disldentes del acITALIA R ENUNCIA A LES tual Gobierno. Un bloque que puede
CONVERSES CONCILIATO- ser tan formidable y tan arrollador,
Londr~1.E9S.-De Roma comuniquen que no sea capaz de resistlrle ni el
Goblerno ni toda la reacclón unida.
aquest maU a l'Agència Reuter que el
La única condición que nos puede
Govern italia ha decidit cessar en els unir y que por el momento puede
treballs de conciliació que es porta- restañar las heridas que nos llagan,
ven a cap en relació amb el litigi
italo-abissini per creure el sr. Mus- que nos duelen Y que nos separau,
solini que tota conciliació resulta in- ¡son los presos!
útil i que l'única satisfacció que ha
Yo soy militante socialista desde
de cercar Itàlia l'ha d'aconseguir amb nlño, Y en ml vida he reclbido rouoperacions militars.
chos agravios Y muchos do.rdos que
Sembla que Itàlia aprofitarà la ruP- se clavaran en lo intimo de ml ser;
tura sorgida. en les negociacions de pera sin dejar ni un lnstante mis
~ Hala per tal de trencar definiU- 1deas y mi partida, sln renunciar ni
vnment ets treballs conciliatoris en- un lnstante a. su historia y a su distre AbiSSínia 1 Itàlia.
ciplina, me rin do ante ¡los presos 1
Finalment, C;>!!'JJniquen a. l'Agèncll\ y digo a su Ejecutiva, a sus homReuter des de Roma que certs cercle:s j bres y a 5'.1$ Agrupaciones que es
de la capital italiana tenen .g ran in- urgen 'e y apremiante el bloque cirterès .que les operacions militars co- cunstancial, aunque sea con el moro
menem abans del 25 d'agost a f¡ que Muza.
~ar,t. es reuneï:U la Soci~tat de les
Sin nosotros, ese bloque no tiene
N:U:1ons es trob1 davant d un fet con- apenas valor; con nosotros lo tendrà
sumat.
todo.
Son 30.000 los presos, y màs de
EL TREN'CAl\IENT
La. Hain, 9. - Durant les nego- otros tantos los selecclonados lnnz.aelacions en el sl de la Comissió d'ar- dos al hambre por Empresas y pabitratge que entén en el conllicte tronos, y si debe preocuparnos los
italo-abissiní, s'ha registrat un inci- nueve meses de martlrlo y de misedent que fa dubtosa. la. continuació ria. de tanta gente, aún debe lnqulede les converses.
tarnos màs el horizonte polltico acEl professor Jeze, defensor dels tual, recargado de negros nubarrones
drets d'Abissin!a, ha posat de relleu por el mando de la reacción, atornlen la seva defensa que la localitnt llada y atrincherada en el Poder.
de Ual-Ual, on es desenrotll!lten greus
Ese porven!r, que se acentúa en
topades entre abissinis 1 italians, es vez de atenuarse, me hace meditar
troba en ple territori abissini a 150 Y hace meditar sin duda a Inillares
quilòmetres de la frontera. d'Eritrea.
de compañeros.

nHo demanen 30.000 presos ..."

I

(Vegeu detalls en edicions succesives)
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A TORQUAY

esdevinguda M iss Europa, moments despr és de la seva elecció, «posa » al ccstat de
t or de cinema Ralph Lynn, el qual, evident ment, fa ca ra d 'h ome aatisfet

<Foto Keystone.)

•·ac-
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Yo quiero al partida socialista solo, llmpio y sin confuslones con ninguna de los demàs; pera en mamentos como éste, perseguidos con màs
safia e impotentes para vencer este
lnstante solos contra el enemiga, pido con toda urgencia. el bloque de todas las fuerzas socialistas, comunistas, sindicalistas y r epubllcanas de
todos los grupos, que actúen a una.
todos, en una sola finalidad: ¡Amnistia, libertad y reconquista!, y después, cada uno que siga su ruta sln
perder de vista el enemiga.
Que se constituya una Comisión
nacional de uno solo por cada grupo,
que tenga toda la confianza, y que
sin invadir lo que es consubstancial
con cada. partido, ordene a todo el
país en la acclón a realizar, separando en cada sltio, sin ninguna contemplación, a los que vayan con zancadillas o afanes de lmposlciones, y
que sea el primer gesto un acta en
chedumbres que vayan andando a los
cada provincia, que reúna a las muactos, sin pagarle nada a nadle, como hace la reacción.
Que el partida me perdone sl ve
en esto una incorrección o afanes
de populachería, que detesto y que
repudio, y que me perdonen todos
también, porque acaso en mi 1gnorancia no vea que esta que pido se
hace o se està haclendo ya; pero si
se està haciendo, yo pido que se haga pronto, hoy mejor que mafia.na
y mafiana mejor que pasado. Lo piden los 30.000 presos; lo piden las
60.000 famlllas perseguldas por el
hambre.
Sln el partida sociallsta no se harà
nada; con el partida socialista se
Unirà toda. Mantengamos, pues,
nuestra doctrina, nuestra historia y
nuestro marxismo; pero marxistas y
no marxistas, sin exclusión de ninguna, salvemos a. la República."

___________*___________
El conflicte
xino - japonès

CONDEMNA DEL PERI ODIST A Xl·
NES CAUSANT DEL DARRER IN·
ClOE NT

Xang-Hai 9. - Els tribunals xinesos a fi de donar satisfacció a. les
exigències japoneses han condemnat
a. 14 mesos de presó el periodista
Txung-Yuan, redactor del periòdic
«New-Life». autor del r ecent article <!tlnsiderat ofensiu per al Mikado.
Aquesta sentència ha estat dictada
per l'alt tribunal de Kiang-Su.

- ES .. ka cosa tan elemental I
tan rudimentària per al que tingui
lleugeres nocions de dret poUtic, d
fet que cap decret no pot restar f<r·
ç.\ a una llei, que no es comprÈII
més que per una tergiversació d'"
quests principis com podem ha~er
arribat a la situació present de 11
vida municipal de Catalunya.
- ...... ?
-La Constitució

ben taxativament i les lleis per les quals s'ha dl
regir el país amb tota la claretat ~·
cessària, assenyalen els drets. d
consellers municipals suspesos 1 sell'
se causa. pendent, a. reintegraér~
als seus llocs i ensems tamb
responsabllitat en què incorren ~
que ocupen el lloc indegudamen
1
-Per'
tot el
succintament i

que us he exposat
pel molt que P~
adduir encara- judicaria una ..sensible que ens privessin de d~
berar a la llum del dia sobre tedrets que puguin cabre als
nim conferit el mandat popu 1
que ni les lleis ens permeten aball'
donar. Jo crec que les autorita~~~
Catalunya i el Govern de Ma
comprendran el que represen~
negat des de dalt l'exercici del dit\
~.e reclamació, i autoritzaran la ~
lebració d'una assemblea qu~bn~ a
dc fer res més que contn u na
l'imperi de la llei i al restablune :
dels principis de la veritable nor
malitat.

qufar

___________*__________

LA SITUACIO A FRANCA

E L GOVER N PR EN PRECAUCI O~~
EXTRAORDINARI ES PE R AL.
DE JULIOL

París, 8. - Aquest mati s'~ ~
brat un important eonsell . e a},1
nis tres, el qual ha estat dedica~eg 16'
rebé per complet a l'estudi ·a~
Situació que pugui crear-~ ~d}r
del mes que som, festa naciO
a
cesa, amb motiu dels impopelSrtan~rti~~
tes públics organitzats
ft~a ~
d'extrema dreta 1 d'~'tr.....querra.
--•Mat rd
Encara que no s'ba d.,._. fo!ll
oficialment, hom sap de bonaesufe4
que el Govern ha decidit ~ ,.0~
excepcionals per tal de g~da '¡or-1
dre públic durant resmen ·ocuP'3r'l
nada. Per a. consegulr-hO s
~
militarment la capital de FraD:ce3"
treurà la tropa al carrer i esd epolicit¡
traran grans contingents e
i guàrdies mòbils.
d jullol ~
Es calcula. que el 14 e ·s un'
trobaran concentrats a .::-ndeadl*J
100.000 homes. També s
te;\l"t
que l'aviació cooperi al, ~\'11dD'1
ment de l'ordre 1 actui d obsece!lttt'
ra per a assenyalar les con
clons de manifestants.

LA HUMANITATIIuita pels idéals_catalans i republicans
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