EL TEMPS. - A catalunya, per gairebé tota Ja reBló de Tarra•
gona 1 Tortosa. el oel e,tà nebulós amb venta fluixos del Sud.
Per la resta de Ja costa 1 vall de Ribes hi ha poca nebulositat I
per l'Interior el cel està completament ser'è.
Per Ja part costanera els vents són més accentuats, sense, però,
minvar el règim d'altes temperatures.
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Barcelona, dijous. 11 de juliol del 1935
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DOLOROS I VERGONYOS

EL PROJECTE DE LLEI
ELECTORAL

la Jrevilió ~reti~ta

En un altre lloc d'aquesta mateixa edició reprodulm la. carta que
les cases proveïdores de l'Hospital Clinic de la nostra ciutat acaben d'a·
dreçar al president de la Junta Administrativa de l'establiment. En aquesta carta els proveïdors fan saber que, en la lmposslbUltat de sostenir l'actual retard en el cobrament dels seus crèdits, a partir del dia
prl.Dler d'agost no serviran res a l'Hospital sl no és a condició de pagament al comptat.
subratllem l'extremada gravetat del determini, que ve a obturar potser det:inltivament les possibilitats de funcionament de l'Hospital Cllnic.
Sl amb el marge de crèdit amb el qual treballava, el dèciflt ha pogut
arribar a una xúra molt superior a un milió de pessetes anual, que feia
ja la situació insostenible, obligat al pagament 1mmediat de les seves
compres, l'Hospital Cllmc hauré. de deixar de funcionar. Aix1, com sona.
Si no s'acut, com slgw, a afrontar i ~oldre la situació, l'Hospital C.1nlC. com a tal, haurà. de tancar les seves portes. Els seus vuit-cents llits
,....equl, on hl ha un dralllt\tlc dèficit de llits d'hospital- no serviran per
res. Barcelona haurà. de passar per aquest dolor i per aquesta vergonya.
ciutadana. Sobre ei problema apremiant I tràgic de la manca d'establiJilents hOspitalaris, gracies a egoismes 1 desldles dels quals caldrà parlar
1 acusar a. plena veu, la ciutat haurà de contemplar com s'hi acumula
la desfeta 1 la desapancló de l'Hospital Cllnlc, avui en Situació desesperada i a partir del primer d'agost en la impossibilitat de subsistir.
El menys interessant és la posició que acaben d'adoptar els proveïdors de l'Hospital. Possiblement hi trobaríem una lustúicació de caràcter
econòmic. Allò que té realment interès, i que cal que Barcelona sàpiga, fS
la situació creada i la impossibilitat de seguir endavant. A centenars 1 a
milers de malalts de la cmtat se'ls condemna qui sap si a morir per falta d'assiStència convenient. I això si que no pot ésser ni ha d 'ésser, costi
el que costi! Barcelona no pot consentir-ho. Hi ha 1mperatius de dignlt~t humana; h1 ha d'haver orgulls 1 honors de tots, com a ciutadans
d'una ciutat superior, que 1mpedeixin el vergonyós desastre. Sense demagògia. sense exaltació, cal dir que mentre circulin per la ciutat automòbils de luxe 1 mentre es destinin diners 1 esforços a un culte religiós Larifat, no pot tancar-se l'Hospital Cllnic ni pot Inutilitzar-se un sols dels
seus llits. Tot aquest món en carn viva 1 dolorida de les sales d'Hospital
té drets superiors, té apremis més urgents, té exigències més punyents
1 necessitats més imprescindibles que cap altar, que cap vida de luxe,
que cap supèrflua comoditat. Mentre a un malalt pobre li falti el n~
eessari per no morir, a un ric amb salut no li pot sobrar el superflu per
no haver de privar-se de cap banalitat.
Les autoritats actuals -ja que a elles escau, per les circumstàncies,
afrontar aquest problema- han de trobar-hi solució. La que sigut 1 l'll
la forma que sigui. Es una exigència de la Ciutat. Abans de produir-se
la situació politica actual, la Generalitat de Catalunya 1 l'Ajuntament
de Barcelona tenien en estudi 1 en execució una «Carta Sanitària» que
hauria estat un remei d'eficàcia contra el desastre actual. No faltà atenció, esforç n1 desinteres, 1 no fou culpa d'aquelles institucions que lt>s
circumstàncies frustressin el propòsit.
Feta aquesta remarca, volem presctr.dlr en absolut de tota m~t-tlsa
ctó de caràcte-r poUtlc que pogués desviar l'atenció sobre el veritable 1
únic problema. Aquí no es tracta de política. Es tracta de decència ciutadana. Es una realitat de dolor 1 de misèria., superior a posicions partidistes 1 a inclinacions politiques. Es tracta d'uns Poders públics i d'tines institucions administratives que han d'acudir immediatament costi
el que costi, a aturar la desfeta del Clinic. Si els seus Pressupostos no tú
arriben, sl els donatius particulars són insuficients. sl el que se'n diu l:l.
«caritat privada» es retreu, cal tirar pel caml del mig. No és qüestió de
festivals de beneficència, d'entronitzaciÒns del «Sagrat Cor» ni de pe~c
grinacions a Lourdes. Quan el problema és urgent com aquest, i quan les
classes benestants prefereixen enterrar milions en l'edificació de magrufles 1 ostentosos temples al cim del Tibidabo, o en sufragar les carissimes despeses d'un capellà parlador -<<vedette» estrafalària d'un fanatisme de vestit de bany 1 cobrentos» de sarsuela-, enlloc de posar l'espatlla al sosteniment d'Hospitals que hauran de tancar les seves portes,
és qüestió d'adoptar, per les autoritats, sl tenen el concepte de tals, solu·
cions heroiques.
Anem a veure si això és possible. L'Hospital Cllnic es mor. Són VUltcents 111ts sense els quals hi haurà homes 1 dones condemnats a morir,
No hi ha alternativa.

L'ex-comte de Romanones .
.
ha celebrat una entreVISta
amb Alfons C:e Borbó
Paris, 10. - En avió arribà ahir
a aquesta capital el comte de Romanones el qual es mostra molt satisfet del viatge aeri que ha efectuat des de Madrid.
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(Crònica del nostre redactor
a Madrid, Alard Prats)
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llei electoral

o

Representació proporcional en les
circumscripcions amb menys de
deu diputats --- Les que en tenen
més, es dividiran

L'obsessió de.Lerroux
L a quasi totalitat dels discursos extensos que ha pronunciat
Alexandre Lerroux en els dos últims anys, són de cardcter retrospectiu. La dèria del vell polttic és, sobretot, el parlar de la seva
actuació en el moviment republicd dels últims temps de la monarquia t en la polftica dels primers temps de la República. El
discurs lerrouxià del camp famós de Mestalla confirma aquesta
accentuada inclinació.
Es veu que L erroux estd obsessionat per l'evolució de les seves
relacion! amb els altres caps republicans. Sent la paradoxa de la
seva entesa amb les dretes nominalment republicanes, i voldria
trobar a aquesta entesa t a la ruptura amb les esquerres una explicació que el deixi més o menys ben situat davant el judici de
l'opinió t sobretot davant el judici de la història.
L'obsessió és evident. I aquesta obsessió demostra que t'antic
cabdül del partit radical no ha pogut alleugerir-se del pes moral
que representa la seva actuació dins la segona República.

En les de menys de cinc, continuarà el sistema majorita(i

Les llistes «no podran contenir noms
de persones legalment incapacitades»

Madrid, 10. - Soferta la prova
de la permanència en el dinamòmetre de l'opinió pública - quelcom semblant és el succeït al
camp de ltfestalla-, el sen¡¡or
Lerroux s'apressà en el seu retonl
EL TEXT DE L'ANTEPROJECTE donar-se el cas que correspongui un
a Madrid. Satisfet? No satisfet?
lloc a una llista on ja estiguessin
La tercera prova, a la qual ha esMadrid, 10. - L'anteprojecte de proclamats que tingués major nomtat sotmesa l 'extensió de l'Estadi
repartit bre de vots nominatius, sigul de la
estat
ha
que
electoral,
llei
esportiu valencià, ha suscitat esentre els ministres, consta d 'un ar- 111sta que slgul.
cassos comentaris, encara men¡¡s
ticle únic amb diversos apartats. Es
L'anteprojecte repeteix que s'en•
que la segona. El president del
diu que per a les eleccions de dipu- tén per xltra electoral el resultant
Consell no ha quedat molt satis•
tats a Corts que s'hagin d'efectuar,
fet de l'acte realitzat. ¿Es que no
Un pardgraf del discurs de MestalLa, coincident amb altre~ regirà. la llei electoral del 8 d'agost de la. divisió en números sencers,
merei:c comentari? Es deia pels
prescindint Pn absolut dels residus
de
psicologia
la
és
quina
mostra
discursos,
d'anteriors
paràgrafs
passadissos del Parlament. El codel 1907, les modificacions que en 1 aproximacions.
mentari que demana l'acte de ter- l'orador. Ens referim a aquea pardgraf on parla dels que li pas- ella s'introduïren en els anys 1931
Els candidats es designaran a cacera, que constitueix la prova més saren al davant t que havien d'haver quedat al darrera. H eu-voli i 1933, en determinats apartats, i da llista per l'ordre de presentació.
concluent de l'esfondrament del act el màxim plany que ell exhala, la més greu ferida que sem- les n::xl.ificacions que en l'actual anFins aqul l'anteprojecte es refepartit autonomista valencià, reteprojecte es consignen.
reix a allò que podriem anomenar
fractari de l'Estatut de Catalu- bla haver rebut.
Es conserven les circumscripcions r epresentació proporcional atenuada.
Passar davant de L erroux! Aquest és el pecat dels homes del
nya, no trobaria segurament sortida propícia a l'encontre de la bienni. I la pena dels pecadors ha estat la própia caiguda i l'ele- que no eligeixen un nombre supe- Als apartats següents es donen les
llum pública. Altres problemes vació del postergat al lloc suprem del Govern espanyol. Tal es rior de lO diputats. Les que sobre- normes per a. les circumscr1pclo113
més in~portants reclamen l'atenpassen dita xifra es dividiran, .sen- que elegeixen menys de cinc dipució dels medis polftics. En primer l'explicació que es dedueix de l'aHudtt pardgraf oratori, en el qunl se que en cap cas els resultats pu- tats.
la
i
passades
lloc les vacances parlamentàries, apareixen barrejats el r essentiment per les coses
guin tenir menys de cinc ni exceCada elector podrà votar un nom
els escassos diputats que realitzen satisfacció per les coses presents.
di: de deu.
a la circumscripció de dos diputats,
el penós sacrifici d'assistir al ParLerroux titlla d'ingrats els homes del bienni que es rebeHaren
A les circumscripcions de cinc o dos noms a la de tres, 1 tres a la
lament estimen que la manca de
pertocava. cJo vaig posar més diputats, sols seran elegits els de quatre, i l'elector formarà la sev:\
decisió en el Govern per a tan- contra ell, t li prengueren el lloc que
car les Corts constitueix el man- a la primera fUa el senyor Azaffa:., ha dit L erroux. Per al cap qui figurin a les llistes confecciona- papereta com a desig amb els candes i presentades pels partits poll- didats que figuren a les llistes ofiteniment d'un criteri de fatals del Govern, el cas Azaffa és la reproducció del cas de Llucifer.
tics, Associacions o grups d'electors, cialment presentades, però no podrà
conseqüències per a l'estabilitat i
•
dels candltats o incloure un nombre superior de noms
perllongació de l'obra que ve reaanys dóna A lexandre amb la signatura
últims
dels
que
històrica
interpretació
La
litzant.
del seu apoderat.
al de llocs elegibles ni els de ~
traa
veu
ho
tot
Ell
personalista.
personal,
que
més
és,
Lerroux
Sembla que el Govern està disLes lllstes no podran contenir noms nes no incloses a les candidatures
la
posat, quan menys, A ultimar
vés de les persones; tot ho explica com un joc de persones que de persones legalment incapacitades oficialment aprovades.
tasca legislativa anunciada, que han d'anar al darrera t que volen passar al davant.
per a l'exercici del càrrec electiu.
La votació 1 escrutini a les sec·
e1l punts concrets com les lleis de
:ts el tema constant de l'oratória lerrouxiana de la present L'ordre de collocació dels candidats clons s'efectuarà com fins ara.. A
Restriccions i l'Electoral han conprefela
l'escrutini general es sumaran els
citat la més agre disparitat de època. En els discursos parlamentaris t en els de míting, Lerroux a cada llista determinarà
criteris entre les forces governa- r epeteix, amb petites variants, la mateixa explicació. Sembla que rència per tal d'ésser proclam!lt vots obtinguts per cada candidat
mentals. Malgrat l'optimisme del ell n'està convençut i vol convèncer els altres. Res no el distreu electe. Si un candidat figura en més nominativament per tal de conèixer
senyor Chapaprieta, el projecte
d'una. llisl.a tl!1drà un termini de el total dels que hagt obtingut a la.
de llei esmentat en primer lloc d'aquesta obsessió retrosp ectiva. Mentrestant, els f ets, que no po- 24 hores per tal de decidir per qui- circumscripció. Es proclamaran elecesdedels
explicació
altra
una
teixint
van
desconeguts,
ésser
den
ha merescut l'oposició de més de
na d'eles olpta, 1 en cas de no ap- tes als llocs a elegir, els candidats
cinquanta vots particulars, tm veniments polttlcs de la segona República, explicació ben dife- tar, s'entendrà. que prefereix la llisque hagin obtingut majoria relativa
gran sector radical i àdhuc cedis- rent de la que té per base els casos personals.
ta primerament presentada. L'ell- de vots nominatius pel seu ordre.
tes i agraris han començat a desMuA. ROVIRA I VIRGILI minació ha de fer-la la Junta
Per últim, l'anteprojecte diu que
vetllar-se per la consideració de
nicipal del Cens i únicament hi haufins on podia arribar l'abast d'una
rà el recurs d 'apeHació davant el a les el~cclons de regidors s'aplicallei de Restriccions com la que es
de primera instància o el degà r an les normes de la representaCIÓ
al Registre de la Propietat i ins- jutge
preté aprovar en mans dels seus
que a la ciutat hi hagi dl· proporcional atenuada, o sia la de
cas
en
cada
de
nom
a
actes
les
criure
adversaris. El jet que ells pugui!~
les grans circumscripcions.
versos jutges d 'aquesta categoria.
un dels actuals interessats.
utilitzar-la amb finalitats polítiCada elector podrà votar tants
•
ques no els ja veure l'esdeveniRenovación (que només comp- noms com llocs s'eligeixin a la cirdor menys sadollat d'incerteses i
ta amb quatre lectors i que st cumscripció on tingués el vot i a
amenaces. La llei, doncs, és con¡Què ;,~·ter e! scn¡;or l ~,.., de
nosaltres el llegim és sense cap cada llista podran figurar tants cansiderada com a arma períllo3a de
dir als periodistes del Congrés
mena de compromís de fer-ho didats com llocs s'ellge!xin a la clrdos talls i aiXò sembra la indecihi havia anat
no
Mestalla
a
que
s'ha enfM.at amb el cwnscripció respectiva.
diàriament)
sió i l'alarma entre els senyors dicap monàrquic! No vulgueu sanostre diari perquè ha tret imputats i entre els burócrates, que
L'elector pot redactar la. seva paalçat
han
que
tarrabastall
el
ber
portància a l'acte del diumenge.
es senten en les situacions que
aquelles declaracions. La Voz VaI ens diu que no som republi- pereta amb els candidats de les llis·
gaudeixen com pendents d'un sublenciana insisteiX i diu que hi ascans... i quan ell fw afirma deu tes oficials que desitgi, encara que
tilissim fil.
sistiren els mondrquics i tradtcioésser veritat. ¡Aneu a discutir- pertanyin a Ulstes diferents, però
La llei Electoral ja és un a al11alistes, i que resulta intolerable
los-ho si potser els ho ha assegu- no podrà Incloure en la seva papetra cosa. El projecte definitivanegar-ho ara, després del tet. La
rat l'Emilianol
reta un nombre superior de noms
ment r edactat encara no és coneel tomb
donant
va
que
protesta,
Es molt interessant i enginyosa al de llocs e!eglbles ni persones no
gut. Es conei:c la seva orientació
per tota la Peninsula, ha tingut
la forma de comptar els assistents incloses a les candidatures oficiali les seves tendències concretes.
r essò a Catalunya. L'A B C pua L'acte lerrouxià. Diu: «Ni cien ment aprovades. No es computaran
¿Què persegueiXen amb l'establiblica «Una r épltca razonada» de
mil, ni quinientos mil, ni un mtment de procediments miXtos?
la
si
que
diu
I
catalanU».
«Unos
llón de almas: toda España. To- vots en paperetes, fetes per mitjans
Sistema majoritari per a les petien
moderació
la
per
és
publica
da la España republicana.» I teu- mecànics de candidatures, diferents
tes circumscripcions. Sistema proquè va redactada. «No està en lo
li un nus a la cua. Ara que, fran- de les oficialment aprovades.
porcional per a les qrans. Per dacierto-diuen aquests «buenos caEls tràmits de votació i escrutini
cament, si tots els republicans
munt de tota consideració, però,
talanes»-el 1ete de las D erechas
d'Espan¡¡a caben al Mestalla no particular a les seccions electorals
sura l'oposició a una llei pròpiaAutónomas de Valencia cuando
és estran¡¡ que els mondrquics as- es faran com fins ara.
ment majoritària. En les petites
dice que los reunidos en M estalla
segurin que constitueiXen la macircumscripcions consideren els
A l'escrutini general sumaran els
rédel
bandera
la
en
cobijaron
se
joria del pafs. I encara, si els vots obtinguts per a cada candidat
homes acampats al Poder que el
de
vist
¿N'heu
ara/
I
no.»
gimen,
cdlculs lerrouxistes són exactes, nomlnativament a les diferents sectriomf ningú no els el podrà armés jresques això que Lucia neels monàrquics queden ben curts.
rabassar sí ells dirigei:cen la concions, per tal de conèixer el total
gui que molts dels que anaren a
••
sulta electoral. Si no tos aixf, el
monàrsiguin
«¡Presente!»
jer
La «Secció Agrària» de Lliga del que hagi obtingut a la cirmuntatge r ealitzat des del Poder
quics? Si anaren aizt jou en nom
Catalana s'ha indignat perquè el cumscripció i es determinaré. la xiels posa a cobert de qualsevol desde «la tradición, la cristiandad, la
nostre diari deia que els propie- fra electoral de cada llista, diviagradable història. A i:có és algrandeza c!e España, que jué obra
Per primera vegada des del 14
taris de Ll. C. desnonen arrenda- dint la suma dels vots obtinguts per
menys el que ells pensen.
a».
de la Monarqui
taris. Diuen que, ben al contrari, tots els candidats que figuren en
d'abril del 1931 el comte de RomaEn les grans circumscripcions el
Tenen molta raó de quei:car-se
Madrid, 10. - L'Estatut base topa
arreu esbargeiXen pau i compren- ella, pel nombre de llocs que s'elisistema proporcional pensen que
none,;¡ s'ha entrevistat amb Alfons
bé
gens
està
No
monàrquics.
els
sió, com ho prova el Jet que es- geixin a la circumscripció, i pel sis- amb grans dillcultats a la Comissió
minvi la derrota en tota la línia.
jer
de
acaba
els
que
1ugadeta
la
de Borbó. En aquella ocasió l'enmenta del Pla de Bages, on han tema de quocient es concedirà a ca- corresponent. Hom creu que el dicJa la tenen prevista.
Lucia. ¡Mireu que després de fertrevista tin¡ué lloc al Palau d'Oarranjat la qüestió de 70 rabasFinalment, amb aquest projecte
da llista tants llocs com vegades la tamen restarà. pendent fins octubre.
pagui
se'ls
ara
viatge,
el
fer
los
saires.
rient de Madrid. Ara s'ba celebrat,
mistificat pretenen impo~ibili·
er
per
passar
ent-los
f
sacrifici
el
xifra electoral contingui el quoseva
inque
temps
ta
ja
Nosattres
sense testimonis a l'Hotel Maurice,
tar el possible triomf d'un «carpublicans! Es massa, és massa!
tentàrem parlar d'unes reunions cient electoral resultant de dividir
tell> electoral que aplegui en un
••
de Maris. Se sap solament que durà
molt singulars de propietaris i el nom de votants pel de llocs ele·
(Passa a la. pàg. 7.)
Tot això del ram monàrquic no
cosa d'bora i miUa.
arrendataris, però vàrem haver de gibles a la circumscripció. Els llocs
va pas a l'hora. Es ressent de
deiXar -he córrer per a temps mi- no adjudicats per l'aplicació del quomanca de cordialitat. Si no n'hi
llors. Volíem parlar de La Ràpi- cient s'atribuiran a la llista que
havia prou amb la baralla d'En
ta, de Sant Jordi de Moller, de presenti major xifra electoral. Pot
Lucia amb els de la seva vora,
La Fuliola i del castell del Reara ens sttrt In!ormaclones critimei (des d'on ens trameteren
cant els diaris de dreta rics perunes notes). Molts d'a'quests caquè perceben dinen dels catòlics
sos feien referència a gent molt
i diu que no pot anar ai:cò de conaddicta al partit dels «Ulustres
fondre l'alta finança amb el caamics:..
tolicisme. Tot ai:có, í molt més,
Ara bé. ¿Que la S. A. de Ll. C.
va contra Ya, el «hermano Cafmt,
vol pacificar? Es poden ben creuel qual, pel que es veu, li vol prenr e aquests senyors que fw celebradre la clientela anunciadora mitríem de veritat t a ai:có anaven
jançant el procediment de dissiadreçades unes ratlles d'aquesta
mular la religió i de negligir la
secció (edició del dia 9). Déiem
inserció del «boletin religloso diaen elles que si, com assegurava el
pel cèlebre explorador, geògraf 1 buscador de diamants
rio».
senyor E. Sala, r es del que ajecTot el qual demostra que els inta l'agricultura i la Pàtria no els
teressos són l'esca de la discòrdia
serà indiferent, convindria que reentre ells i que 1a no es pot jer
comanessin als propietaris una
gaire negoci pel procediment de
En el curs dels últims anys, l'explorador anglès ha efectuat atrepolítica de pacificació. 1 ara afela r eligió.
vidissimes Incursions per les selves verges, fins ara desconegudes
girem que convindria que reco- 1
•••
manessin als seus parlamentaris
per la petja de l'home blanc, de l'Amèrica. central 1 del sud.
Un corresponsal de Madrid diu
que recolzin la proposició que dique s'ha indicat al Govern la neferents grups de la cambra tecessitat d'aprovar la llei electoral
nen presentada per a evitar desabans de cloure el per!ode actual
nonaments i que La Veu insisteide sessions. Si jos certa aquesta
xi en la posició que diu que té la
les
e1tir
t
vol
qut
versió, hi ha
S. A . de Ll. C.
l'esde
decurs
el
en
lliures
mans
tiueig.
11
¿I com ha d'ésser aquesta llei
electoral? Sembla que s'han posat en joc rota mena de matemàtiques i recomptes. Ateso3 els
càlculs, allí on se sap que les esquerres guan¡¡aran, aplicar el proporcionalisme i, per contra, on
pensen guanyar les dretes, apliha adquirit l'exclusiva de publicac•o a Barcelona del sensacional
Madrid, 10. - El cap de la minocar el sistema majoritari. Ai:có,
reportatge I molt av ia t
que 1a fóra bastant, no és pas el ria d'Esquerra. catalana senyor Sansuficient. Nosaltres creiem que, taló, ha conferenciat amb el cap del
des de Governació, es podria jer Govern. Acabada aquesta. entrevista,
alguna altra coseta més. Per se li han preguntat els motius d'aexemple: fer una enquesta, de- questa 1 ha manifestat que ha parmanar els noms dels dirigents lat del rlgor actual que s'empra a
cEl senyor Avenci ha anat a Londres per tal d'aconsed'esquerra i possibilitats d'atreu- les presons. El senyor Lerroux li ha.
llar al Govern de Londres que evitl un disgust a. GineTe'ls, una llista deLS centres no expressat el desig que demà., a la
bra encara que sigui sacrificant una. vegada. més els Ideals
clausurats, les obres públiques tarda, celebri una conferència al sasobre els quals fou fundat l'organiSille 1nternaclonal.lll
ló de ministres, la que al mati no
que es podrien ter, etc., etc.
(Dels diaris)
De totes maneres, el millor fóra podia celebrar-se la reunló per tenir
anar a la segura i seguir el cri- lloc la reunió del Consell de minis·
ta 1 d'anar tirant, es menja el colomet a l'ast".
teri que diu ez sen¡¡or Lara : anar tres.
(Per .Ba.rtoU)
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AQUEST NUMERO
HA ESTAT VISAT PER
CENSURA

LA S. DE N. I EL COLOM DE LA PAU

A la recerca del ''Món Perdut''
Es un sensacionàl reportatge d'exploració
a la jungla de la Guaiana anglesa

WILLIAM LA VARRE

------*:-----El règim de presons

El SENYOR SANTAlO VISITA
El CAP DEl GOVERN

El relat apassionant de l'aventura de William La
Varre i la seva esposa, que acompanyà l'explorador,
constitueix el tema del reportatge

A la recerca del Món Perdut"

la humanitat

començarà la publicació dels seus
capítols
amb una interessantíssima
gràfica

- I la Societat de Nacions per

original informació

s Llegiu avui i ·c~da dia LA HUMANITAT, el vostre diari

ia humanitat
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TEATRES

T~atre

Telèfon '2'2Ò28

TEATRE POli ORAMA
EL GENIO ALEGRE
a les 10'15. El gran êx:lt:

El conflicto de Mercedes

TEATRE 8ARCEl ONA
Companyia titular del Maria
llabel . de Madrid
Avui, tarda. a les 6. Teatre
dels Infants. ESTRENA de:

Pipo y Pipa en la boda
de Cucuruchito

BRISAS DE LA HABANA

AVUI, DLJOUS, Debut de la
companyia titular del uTeatro
Serran?D, de València. • Nit, a les
10'15. Butaques dea de 3'60. ES·
TReNA de la sarsuela en 3 actes
del mestre Montagut:

GRAN TEATRE ESPANYOL
AVOl, sessió continua dea de
les 4 de la tarda:

EL BESO DEL REMEDIO

ELYSIA

gcn.al crcaclo del dl vo tenor

per Laura Pinlllos, Alady, Lepe
1 tota la Companyia - 01·an presentació.

LA PEL-LICULA QUE HA DEsVETLLAT EL MAXIM INTERES

SIMON

VICENÇ

A MADRID, VALENCIA, SARA.
GOSSA, CORUNïA, BILBAO 1
•
ALACANT
Rigorosament prohibida l'entra·
da als menors d'edat - EL YSI A
es projectarà. a les 4 '10, a 101
6'40, a lea 9 1 a les 11'40•

l dels celebradlsslms artistes PI·
lar Navarro, Sara Fenor, Carme
Cosso, Blas Lledó, Paoo Gómez
Rosell, Daniel Benitez, etc.
Magnifica presentació.

• COMERÇ I FINANCES·
~A

BORSA
Impressió
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Els Deutes de l'Estat, sense negocis només sostingueren els canvis
REUS
: algimes sèries d'Amortitzable; esti- 1
Preus a l'engròs del dia 8 de jullol
.
gueren quelcom desiguals..
Les Obligacions MuniCipals, Dipu- del 1935, facilltats pel Col:legi Oti·
tacions Pl'Ovincials i de la Tresore- cial d'Agents Comercial de Reus:
ria de 'la Generalitat, un xic fluixes.
FRUITS
Els 41'600 quilograms : Avellana gra
També en sentit de fluixedat, les
rerrovtàrtes, tant al sector Nord com primera, 108 pessetes; avellana gra
a l d'Alacant. Les industrials, només petita, 98.
Els 58 quilograms: Avellana crosta
.¡ue sostingudes.
Al sector de fi de mes, a la sessió negreta, 62 pessetes; avellana crosde borsa, es mostraren molt fluixes ta comuna, 59.
!!'$ Accions ferroviàries i les indusEls 50'400 quilograms: Ametlla mo. lal$, però a la sessió del borsi ('S lla, 55 pessetes.
1otà una major animació; milloraren
Els 100 quilograms: Ametlla gra
.e6 AlaceJJS al rotllo ferroviari, i
llarga, 315 pessetes; ametlla gra prodel rotllo d'industrials els Explosius, pietari, 290; ametlla gra esperança,
d.i! 1 Colonials.
primera, 265; ametlla gra esperança
Les Chadcs i Filipines perderen uns segona, 260; ametlla gra comuna
dos enters de les tanques anteriors. país, 260 ; ametlla comuna Aragó,
En general, hi hagué gran manca 260; ametlla marcona grossa, 315;
dtt- negoci tant als rotllos de comptat ametlla gra marcona prop1etari, 280.
com als de fi de mes.
VINS
Vi blanc camp, a 9 rals; vi negre
Borsa del mati camp,
a 9; vi bla nc Conca i Urgell,
Nord, 48'00; Alacant, 37'00; Rlf,
60'85, 60'65; Explosius, 123'50, 123'75; a 8'50; vi rosat, a 9; vi negre, a 9;
FOrd, 266'60, 269, 268; Sucres, 31'00, vi n egre Priorat sec, 10'50; vi negre
31'26; Colonial, 40'75, 39'85; Aigües, Priorat amistelat, a 11'50; vi blanc
a 9; vi negre Ribera
182'50; Filipines, 387; Chade, 430, 429. Ribera Ebre,
Ebre, a 9; vi blanc Mancha, a 9150 ;
mistela blanca, a 13; mistela negra,
Borsí del migdia a 14; most blanc ensofrat, a 9; most
Nord, 48'00; Alacant, 37'00, 37'50 ; negre ensofrat, a 9.
Preus per grau i càrrega 121'6 liFord, 268'50, 269'50; Colonial, 39'75,
g9•5o, 40'35, 40'25; Explosius, 124'00, tres franc Reus.
Alcohol industrial 96/97°, 260 pes124'50; Rif, 61'50, 61'75; Filipines, 387;
Chade, 429.
setes; alcohol refinat l-'inic 96!91<>.
alcohol destliat 95/96", 240.
Borsa oficial 245;
Preus per hectollt.re !ranc Reus.
Nord, 47'20; Alacant, 37'00; Gas E,
120; Chade, 428, 429, operacions; Cha- CEREALS -FARINES. DESPULLES
de D, 83'80, paritat; Chade E, 81'70,
Els 100 quilograms: Blats de força,
operacions; Filipines, 390, paper; Rif, a 55'50 pessetes; blats comarca, a 50;
~0'85; Ford, 266, 269, 268.
farines de força, 69; farines corrents,
64; farineta, 40; tercerillo, 36; trits,
32'50; segò, 31; ordi, 31; civada, 39;
'
~F'
faves, 44; favons, 43'50; moresc (blat
de moro), 42; guixes, 37; veces, 43;
erp, 36.
Lliures
36'20
GARROFES
36'30
Franca
f.8'll5
48'45
Quintà de 40 quilos: Garrofes, 6
Oòlara
7'32
7'34
pessetes.
Lires
60'40
60'60
OLI D'OLIVA
Marca
2'946
:d'966
8Ul8808
Els 100 quilograms: Reus superior
2:!9'50 2~9'76
Belgues
123'25 123'75
primera de dèclmeso, 180 pessetes;
Florins
4'118
4'99
Reus superior segona d'1 a 2 dêciEscuts
32'70
~a·1o
167 -174; Reus fluixos de so.
mes0,
Cor Praga
80'70
30'90
163; Urgell superior, d ècimes<>, 180;
Cor. BUeQU81
1'86
1'88
Cor. noruegues
Tortosa corrent 5°, 163; Tortosa f!,
1'81
1'83
Cor. daneses
1'61
3°, 165; Tortosa superior, 2o, 167;
1 '63
Tortosa extra, 1 1/20, 170; Aragó fi.
dècimeso, 180.

. CANVIS DE MONEDES
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rs 25
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l:iowl Rlt:l. 6 •¡, .........

ENCARA NO HA ESTAT
SIGNAT EL NOMENAl\IENT
DEL NOU DIRECTOR GE
"
NERAL D'AD~UNISTRACIÒ
LOCAL
En rebre ahir, al migdia, als In·
formadors el conseller-gestor de Go-

vernació, senyor Jover, els mani!està
que encara. no havia estat signat el
nomenament de director genera¡
d'Administració Local a favor del seu
secretari senyor Cerdà, però, aregt,
que això era acord del Consell-ges.
tor de Govern de la Generalitat 1
que, per tant, no es faria d'esperar
Nosaltres aixi ho creiem també. '

*-----

DlDON
R[faUC fi. IDfAL. · Atal~s I~m
-----------*:-----------

GOVERN GENERAL
El governador,
al seu despatx,
tes h1 pujaren a
senyor Pic feia

interi, no era ahir
quan els periodisfer informació. El
d'alcalde.

•••

Al despatx del gestor de Finances
es va reunir la comissió designada
pel Decret de Presidència, per ta~ de
procedir la situació de les relac1ona
econòmiques de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona..

El «Butlletí Oficial»
En la seva edició d'ahir, publicà,
entre altres, les següents disposi
cions:
«Presidència. - Ordre donant pu
blicitat al Decret del Govern de
la República., del 4 de juny proppassat, establint sancions a les lnfrac
clons de la Llei de Protecció a la
l.ndústria nacional.
Economia i Agricultura. - Oldre
obrint un concurs per a la PfO'
viSió de quatre places d'oficial segon
per a l'Oficina Tècnica de Comerç
de la Generalitat de Catalunya.
Ordre obrint un concurs per a I~
provisió deC!nitiva de dues pla~es
d'auxiliar del Laboratori d 'AnàliSis
dels serveis Tècnics d 'Agricultura de
la Generalitat de Catalunya.
Ordre determinant la composi?ió
de les seccions del Consell Supenor
d 'Economia de Catalunya l la forma
d 'elecció de llurs components.
sanitat. - Ordre di¡¡tant normes
sobre la manera com seran satisfets
els drets d'inspecció arran de ~es visites que, en virtut de denuncies.
calgui efectuar en farmàcles 1 drogueries.»
Ant.

Avui

'"'"" 114U
111 - ~ 111

Pliea.
Salinera
MOUOl>OÜ Catalana
7 •¡, preJ: . ..
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GOVERNACIO

Ant. Avui

AnL AvUI

., _

111 75

8050

T arda,

Elecció de «MISS CINEMA 1935ll
per un competent Jurat format
per totes aquelles primeres estels 1 astres de la clnoma.tografla.
nacional que es troben a Barcelona - Presentació de variades 1
Entrada
selectes atraccions grat'.Uta. Consumacló obllgatòrla.
ó ptes.
Sei'Uirem donant detalls de no-

Valora amb Garantia de t'Estat
g7
118
cau.a a•Em1s. 6 I· •
~ 60
Bldrogrà.tlca E.llre 6 'I•
Deutes 1 ObliGacions
1 65
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1:! 100•
•
u 10\l»
•
Empr. Austrlac 6 •¡, A w _
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E.mprst. Malzen 6 •¡, A 1(17 25
H 107 W 107 t
a
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•
5~ 50
Oé<i. 'l 'I• Costa l:tlca..
Ferrocarril¡
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:.!.• 8 ¡j I•
•
li
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•
li
4 .• ~> a I·
:t
»
50 7b
58ó.•s. à•¡, ss •
»
Esp. PamplOna a 'I• .. .
:.050
6850
Pnor. Harcelonaa ·¡... . 61 25
Segòvia a !.lcúllla ..... .
bOAstlirles 1.• blpoteca... llS 60
2.• lllVOtcca ...
1
b625
5550
a.• blpute~;~~, ..
•
Ci) 50
uelaa a !:teua a I• ..
bUVLHalba a ScgovJa .... ..
b7 liiJ
EspeCials A!wunoa .... .
612:>
61 AUllau:>a a v.uenc1a ad
54Mines t:~allt Joan a 'I·
65Alóallua 1 sant Joau ..
7211 5ú
OI:OCil a. Franca .......... ..
64- fS /ó
g,_
Nord es¡,t.wats 6 •¡, .. .
90 75
t<l. VaLen~.;luu~.:<o b 11:.1 •¡,
b8Alar a ban~owder ......
'~ 6(j
Alacant 1.• blpo(.cca .•.
b2 t>6
52 25

lt
:t

11860

F. • <.OFINER

ves actuacions que s'organitzin.

Ant. AVUI

•

103 50

Band

Font del Lleó. Dia l S de juliol,
a les 10'30 de la nit.

IIG60

85

I;::

Dilluns vinont: YO Y LA EMPE·
EL
RATRil (solament tarda);
SIGNO DE LA CRUZ • Marha
Eggerth i Jean K1epura en PA·
SO A LA oJUVENTUD

90 75

9250
11565

Rodamon~s

Kay Franc1s, Miriam Hopkiris 1
Hubert Marsahall en

•

102
104
100
110

Frontó Principal Palace

El último vals de Chopin

•

oom efectes

98 75

I

(Solament tarda)

»

90 -

FRONTO NOVETA TS

El altar de la moda

1

91 -

1111 15
103-

Amèrica. - cFra Dià.volo», «Estrella·
dos», cLocuras de amor» i cloc pellicules més.
cOlorla y hambre», eLa
Arones.
Loretta
Colman,
per Ronald
ultuna. senda» 1 «Entérate mundo».
Young i Warn er Oland - (Un
Actuali tats. - Noticiari Fox I «Los ulfilm d'Artistes Associats),
tlmos 20 ali os».
Astbria. - ÜJa. cucaracha» 1 cVola.ndo hacla Rlo Janen·o:t.
Avmcuda. - uMúslca en la sangrell ~
«Hombres de acero».
Barcelona. - «La vida privada de Enrique Vlll:t eLa hlja de nadielt 1
eLa vuelta del perseguldo».
Boheme. - «Amantes tugltlvos», cAlma de ball9.rina• i actuació versonal
de Lola Cabello.
Avui, dlJo\UI, tardo., a les 4:
Bosc. - «Escaladores de las cumbrest
,t.ZURMENDI • LEJONA contra
1 cTierra de pastón».
PASTOR - ABASOLO. Nit, A Iee
Bohèmia. - cLuces de la ciudad», cTo
10'15: SOLOZABAL - J AUREOUl
rero a la. tuerza» 1 deu dibuixos.
contra OALLARTA lli • PEREABroadway, - cNo temas · al amor»,
Detalls per cartells.
«Dunelo con música• 1 cEl número
17».
Cohseum. - «Un aventurero audazll.
«Honraràs a tu
Cèntric Cinema. padre», uMadres del mundo» 1 11Una
flesta. en Hollywood».
C:tPitcl. - «La carrerera. del ln!lerno»
Avui, dijous, tarda: RICARDOcMamà conquista Nueva York».
EOOZCUE contra GAONA • ELO·
Diana. - «El aseslno dlabóllco», «El
LA li. Nit: ISIDORO ll • RAMOS
hljo de Kong» 1 «Una viuda romànll contra LIZARRAOA l i · IBARtica».
LUCEA.
Entença. - «Las v1rgenes de Wlmpo..
le Strcet», cEsptgas de oro:t 1 cDlvorclo en la !amilla».
Excelsior. - eLa !Bla Cle1 tesoro», cNebuna», eLa llama eterna».
Espanyol. - cElY5la».
Esplai. - cMarruecosJ, «AIUly, Annyt
1 cMasacré».
.tAZZ • BRASSERJE
Fantàslo. - «Sucedló una noche» 1
e Mascarada».
Fèmma. - «La taqutmeca se casa• 1
«Mamcelle N1touche».
VIa Laietana, B • Tel, 16588

VARIETATS

SEMPRE EL PROGRAMA MES
ATRACT IU I EL SALO PREFERIT
PER LA SEVA AGRADABLE VEN·
TI LACIO
Avui, tarda, a los 4. N1t, a
les 9' 45:

»

118-

81-

CINEMES

Un aventurera audaz

Avda. Pta. Angel, 11 I 13
Telèfon 14544

»

Juntea d 'Obru Publlquea
118 Port Barcelona 1110!1 ...
92 Barce1o11a., dl verses
t
93 15
» de Càdtz •.... .......
g7 • de O!Jón Musel...
118 50
li de Sevilla s. D. •••
I

Avui, tarda, a. les 4. Nit, a
les 10: REVISTA PARAMOUNT •
CAZANDO AL VUELO (Documen•
tal> i

I -¡

65 50
65

C OLISEUM

CINEMA PAR I S

Avui

66

TEATRES

!.---_,,

.

TANCA

CAPITOL. - Avul, tarda, a les
4. Nit, a les 10. Gran èxit de la
millor producció dc Richard Dix:
LA CARRETERA DEL INFIER·
NO¿_ MAMA CONQUISTA NUEVA
YOHK i DIBU IXOS.
EXCELSIOR. - Avui, sessió
contmua de 4 a 12'30: LA ISLA
DEL TESORO, en espanyol, per
Wailace Beery 1 J o.ckle Cooper;
NEBL INA, per Donald Cook 1 Ge·
nevleve Tol>in; LA LLAMA ETER·
NA, per F'rederlc March 1 Norma
Searer i DIBU IX OS.
COMTAL - Aquest local conti·
nua tancat per reformes.
sessió
WALKYRIA. - Avw,
contínua de 4 a 12·ao. Preus d'estiu: Entrada úntca. o·oo ptes.:
DAMA POR UN DIA, en espa•
nyol, per Warren William; Ml
VIDA ENTERA, per Frederic
Marcn, Jeoraes Raft 1 Mlrlan Hop.
klns; EL GAVILAN, per Charles
Boyer 1 DIBUIXOS

Foc Nou. - «Noche tras noche», «La
venus rubla» 1 11Imitaclón de la vidiU.
Goya. - «Dràcula». cEl Dr. Franquesteln» 1 «La voluntad del muerto».
lntim. - «Romo.nza rusa», «Caballe·
ros cle cava y espada» 1 cuna !!esta
en Hollywood».
Iris. ·- cLuces de la ciudad», c:Torero a la !uerza:t 1 cQueremos Ull
hljo:t.
Kursaal. - «Sl yo !uera el amo», cYo
y la emperatrlz» 1 cGuerra de valses».
cQuerem011
&Justicla»,
Laietana. cerveza:t 1 «Dick Turpln».
Ma.ièstic. - eLa !sia del tesoro», «Contlgo a. la estratosferu 1 cEl !anta&ma del oro».
Marma. - cTorbelllno en socledad»,
cNobleza de corazónll i eLa parada
de 1011 m6nstruos».
Maryland. - cMarla Lulsa de Austriu
i cVuelan mis cauciones».
Metropol. - cTrader Horoll 1 cEl
secreto de una noche».
Mistral. - «Hombres de presa», «La
lliJa de nadle» 1 «Caballeros de capa
y espada».
Monumental. - «Olorla Y hambre»,
cEl potro salvaJe» 1 cOenw de arriba».
Mundial. - «El crimen del Vanitlés»,
«El llombre león».
Núria. - «Slemp1·eviva», cBolerO» 1
cAlma de ballarina».
Paris. - cEl últlmo vals de Chopin»,
cUn ladLón en la. alcoba» 1 cEl altar
de la moda».
Pedró. - cLuces de la ciudad», ttrorero a la !uerza• 1 10 dibuixos.
Pathe Palace. - «La llorda maldita.,
eLa !sia deL mlsterioll 1 cEl encanto de una nocbe».
Principal. - «Escaladores de las cwnbres» 1 cT1erra. de pasl6n».
Principal Palace • - uLa reina Cristina. de Sueclat 1 Espectades Elena
,
Brito.
Pullli Cinema. - Reportatges d actuaU tat.
Ramblea. - t:Cautlvo del deseo», eLa
bleu amada».
Royal. - cDedè, «El mlsterlo del Acuarlum» 1 eLa. travlesa mollnera».
Seleot Cmema. - «Amantes rugitlvos»
1 cNoches de Broadway».
Smart. - «El valor del chlno Chan»,
aMà.qulna Infernal».
Splondid. - «El Paraiso del amor».
«Juventud trlun!ante» 1 cMujerea,
alerta!».
«El noveno huésped», cEl
Talia. tango en Broadway» I «En mala com
pa!lin».
uTorbelllno en socledada,
Triomf. cNobleza de corazón» 1 eLa parada
de los mónstruos».
Verdi. - eLa noche del pecado», cEntre la espada y la pared».
Volga, - d)es(lle de Can<llleJas», «Los
crímenes del Museo». ro.rda: cTar·
zàn y su CCIDpaftera:t .
Xile. - cEl p:lSildO acusa», cMamà» 1
t.El rey d,e1 Jazz».
WalkYrla. - cDàma por un dia», eLa
vldll. entera» i cEl gavllàn:t.

Barcelona. - Tarda: «Pipo y Pipa. en
la boda de Cucuruchlto». Nit: cUn
o.dulterlo decente».
Cbmio. - 'Iarda 1 nlt: d.a. sota de
oros».
Romea. - Tarda 1 nit: cComo tu, nin·
guna».
Poliorama. - Tarda: «El genlo alegre». Nit: «El conmcto de Merce.
des».
Novetats. - Nit: «El beso del remedlo».

Sess:o continua. Seient UNA PESStlA: NOTICIARIS • DOCU MEN·
TALS • VIATGES. etc.

EM PRESA CAPITOL

Tots els dies a les quatre de la tarda

ESPECTACLES PER
A AVUI

PUBLI • CINEMA

CIN EMES
MERCATS
DE CATALUNYA

CERI UF
Prendran parl: Cor cFlor Revinguda :Martinense:t, cEsbart
Dansaire Germanor» 1 cCobla Ca..
talunyu, sota el següent programa:
SECCIO CORAL:
cEl sal tiró de la cardina» 1 «Ell
pescadors», de Clavé. •
SARDANES:
cnoles poblenov!nest i cRenoera:t,
ambdues de Saderra
COR:
~tLlevantin:u, !:!ou; cL'emlgrantlt,
VIVes
F.S BART GERMAN OR:
«Dansa de Vilanova», cEspunyolet-Espunyola»
SARDANES:
cGJrona almada» l cLillann•.
ambdues de Bou
ESBART:
Ball de ¡!tanes del Vallés

CINE

"'

Es la veritable rematada dfocasions en tota mena d'articles
al preu que en volgueu pagar'

que tlndril. lloc el 13 de juliol
al carrer Muntanya, organitzat
pel

amb EDUARD BRITO
Pilar Alcaido (ballarina>: Ann
Maitland-Henry Bray (Parella de
ba ll); Charlie Hingd (ballarl
internacional): Xalma (chansonier modern); Germanes Aguir·
re (ballarines): Orchettre Palomero, i les 10 Brito-girls, 10.
Tarda, butaca, 2 ptes. General.
1 pta.

ED

I·

Festival a profit de
Germanor Catalana

.ELENA BRITO

El local més fre sc de Barcelona

LA SOTA DE OROS

UN ADULTERIO DECENTE

per Greta Garbo 1 oJohn Gilbert
El meravellós espectacle de

TEATRE NOVETATS

Avui, tarda, 5'15 1 nit, 10'15.
El gran èxit:

Nit, el aran èxit:

oficial de
Català

¡

REVISTES

-

Vós coneixeu les subha~tes
de l'HOT-El- DE VENDES
del carrer de Pelai, 8?

I·

Obert cada dia tarda I olt. Fun
clonen to;ea les atraccions. En·
tracta, 50 cèntims. Funicular i entrada. 1 p ta. Darrer !unlcular,
a les 2.

LA REINA CRISTINA
DE SUECIA

ENRIC GRANADOS. 61, 2on. 2na.
Telèfon 81491

TEATRE COMIC

GRAN PARC D'ATRACCIONS

Avui, uul6 oontlnua
Des de les 4'15 a les 12'30:

LLUIS BOHIGAS

el nou grandiós èxit de Qu in tero i Guill~n. Una altra creació
d'Antbn ia Herrero, Rafael Bar·
dam 1 tota la. Companyia - Demà tntda: COMO T U, NINGU·
NA. Nit, BENEFICI del primer
actor 1 director Rafael Bardem,
amb la famosa obra de Quintero
i Guiilén : SOL Y SOMSRA Dissabte I diumenge, tarda I nlt:
SOL Y SOMBRA

MARICEL • PARK

Principal Palace

Representant;

COMO TU, NINGUNA

Avui, tarda, a les 5'15:

•

1las

DE JULIOL DEL

I

Nicolau Martori

.El teatre més fresc. Esplèndida
Terrassa. A les 5'30 1 10'15:

Companyia de Comèdies de Maria
Fernanda Ladrón de Guevara

NI~.

Companyi~.

TEATRE ROMEA

DIJOUS. 11

45

45

1211

I I

PALLA I ALFALS

'""""'""""'
1.• ••
AUIWI ~.a
56
. ..... ..........
Alta.la
2 so
Palla d 'Oraeu ............
2 50
ldem curta ...............
Preus en ptes. els 40 Qulloo

GARROFES
ss
üasteuo, oe¡ra "" ' """
28
Elvta.sa ., ................... .
28 liiJ
Mallorca -. ................ .
9150
Matatera, ne¡ra ... , .... .
80
RoJa " ...................... ..
8S
Vlna.roç, neara ............
Preus en rals ela fll QUJJOS

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

E

la humctnltat

1 DE JULIOL DEL 193&
ptJO Us• 1

3

Sota l'estat Focs
de guerra de Bengal~

La voluntad popular debe salir a!U
tan Umpla de las urnas como està.
en las concienc!as de los cludadanos.
El plstolertsmo debe ser desterrada
s.
U .1 8ER1Al
de las pr àct!cas electorales.
~tUTORIA&.
A ello contribuirà tamb!én la ley
tteda<,..-elO , Aowtntatrac:IO
~
dè propor cional y coc!ente, porque
ONDA UNIVERSITAt 'l&
con ella no se aplasta. a nadle. El
EL DUC DEMETRI
f~ l•t on 7'21 '2 7
fi
sent!do de la derrota no es tan abA D I SPOSI CIO DE L' A U·
soluta como con el sistema mayoEntre els r ussos blancs, aristòU11premta
DITOR
r itario.
crates o plebeus, escampats pel
S'equivoca El Diluvio en dir
18
Han estat posats a disposició de
Hasta puede ocurr!r que no haya
H U M,
f A L L t A S
món han produït pèssim efecte lef
que:
Ta ' a 1 on 144 4 8
declaracions d 'ur~ membre de là
vencedores ni vencidos, porque las l'auditor els detinguts a Vic com a
família ex-imperial el Gran du1i
Ail:f ho diu La Veu de Catalu«Tenemos un Ayuntamlento ges. La Libertad ~~d~ tl seu edt to- tres llstas pueden tener votac!ones, suposats autors d'incendis de garDemetri, el qual ha dit ben clar
nya:
tor, pero como sl no lo hublere, porPRE US oe S U BSCRIPCIO
que despreciando residuos, les den bes en aquell terme judicial, contra.
rr x._. . •
:!al ~~ ~~~1f0r
que st un enemic, blanc o grO(),
el.c; quals s'instrueix el corresponent
el mlsmo número de diputados.
«Tot just represa la t.Mca parla3•50 o tes. que_ nad!e maldita la cosa que hace.
saroe1on11 un mea
esclaf a la potència militar sov~
S1gue Barcelona en el completo
10.50 •
sumarl
los
de
«heroicos»
recursos
Los
j
la
Lerroux
señor
el
expUcado
·
«Ha
fora. un t rrmu tre
tica, ell ho deplorara ama:-gament ,
abandono en que desde hace ya rou- mentària, que és ja a les darreres primera crisis de la República. D!ce cgànster~» electo~les ~ debian a
D EL PR OCESSA M ENT CON·
Amè r~ ca Lla una 1 Portugal
per tal com l'esclafada fóra, de
ebo tlempo se encuentra. NI llmple- etapes de l'actual legislatura, hem que se vió obligada a aceptar el la neces1dad de tmpedlr el «aplas13' T RA EL L L ETRA T SENY OR
un tr~m utra
tet, Rússia.
za, m arreglos en las calles, ni rou- IJ?gut v:ur~ com s'ha repeUt una Poder por clos desaciertos del señor ' tam!entoJ. No habla razón para que
•
V EL l L L A
AltriS pll$05 un tnmest ra '27'Si jo em diguis Demetri i tos
crrcumstànc1a que ve caracteritzant
ràcte
chislmo menos obras d
com
que,
Velilla
senyor
lletrat
El
a
votos
500
de
erencia
f
di.
una
con
'
dlscurs!to
el
ve,
se
como
Azaña».
Gran Duc, amb el tarannà d'ara
r mu- ract~ió de l'actual majoria parlae ca
nic!pal.
diria, exactament, això mateix. J
tarde, al en- tmos correspondieran diez d!putados e3 sap. està detingut 1 subjecte a
Las vías públlcas rin !palm t mentària. Mentre les oposicions, en està. Improvisada.unMàs
no em sorprèn gens que els emiprocés, ha presentat a l'auditor un
sólo tres.
otros
a
y
de
Parlamento
con
contrarse
las de los barr!os • e~tr~uros,e~! J general, . han procurat facllitar Ja una gran mayoria de derechas mo-l 1Eso no debe ocurrir con la Re- llarg escrit demanant ! fonamentant
grats russos que formen una me.
grima verlas. Las màs concur rldas tasca legJSlatlva, sense renunciar, pena de sobrei:ridor nacional, cdopprocessade
l'aute
de
reforma
.
I
pública
el
hacer
a
!ba
¿qué
narquizantes.
del centro de la ciudad se asean, rò, _als mitjans que el Reglament au- consecuente republicana seilor Le- 1 Nos parece admuable la ley de ment, el qual ha passat a consulta
tin tan antipatriòtica postura com
els emigrats francesos del 1791. El
se ac!calan un poco y paren uste- tontza per a la defensa dels crltens rroux? El mismo lo dice: apoyarse proporcional Y cociente: pero es, sl a l'auditor.
patriotisme llavis enfora és una
! de les ~!clons de cada partit, és
des de contar
desnatula
no
sl
mixtifican,
la
no
.
huelas
de
pesar
a.
derechas,
las
e:~
cosa i cor endins una altra. Tals
de la pròpia majoria parlamentària
d
No esperà.bamos g a
LA CAUSA PELS FETS DE
llas monàrquicas de éstas, para dar ' ralizan, sl no emb~ollan el escrutihi ha que s'omplen la boca de dir·
Ayuntam 1ento gestor: ~l ~~: ene ::_ d'on .surten le~ veus més estridents urealídad:o a la República.. ¡Mag- I nio, hacléndolo nommal en una elecB ERGA
se _patriotes. Però la pàtria és, n ~
do alguno puede prestar su aslsten- de disconformitat.»
comandant
pel
instruïda
causa
La
llsta.
por
c!ón
mes, allò que ells volen, creuen,
ni!ico gobernante! Es un pena que
ela el pueblo barcelonès, por no hacontrolen o usdefruiten. Lleve~
se sienta fatigada - la trans!clón J Proporcional y cociente con toda senyor Artur Galan pels fets ocorlos la facultat de fer t desfer j
berle elegido con sus sufraglos.
de Voltaire a Herrera ha deb!do s·1 pureza; con todo su rigor. Esto reguts a Berga ! la seva comarca
transferiu-la a un a!t1·e. Alesh~
Pero no pod1amos suponernos que
cansarle mucho--, porque, de lo con-I e3 lo que puede procurar un desem- el passat mes d 'octubre, ha estat llluUl1\1NO A VALENCIA
res, per tal de veure aquest panfuese tanta su mutUidad. Y si nada
trar!o, muy pronto conseguiria la pate llmpio a los empates de Mes- rada al defensor per al seu estudi
1Valencla!
xa per amunt, als patriotes d'aJosep Pla, des del diari de la consolidac!ón de la Repüblica adml- I talla y de todas partes.
han hecho hasta aqul, ¿qué puede
Es la tierra de las nores,
! perquè formuli les seves concluquesta mena no els Ja pas res que
Lliga, es dedica a tirar planetes. tiendo en ella a los vàstagos del se-I Lo que mà.s Importa saber es eó- s!ons. En aquesta causa els procesesperarse haga en el periodo de amode la luz y del amor.
la Pàtria es desintegri ni s'en1Valencia!
dorram!ento que se aproxima'/
«En canvi, és sorprenent de veure ñor Borbón, como hicieron los ale- mo p!ensll España. Y para ello no sats que hi b.avia en un principi
sorri.
1Tienes un campo de fútbol
La época de los calores canícUla- com el senyor Lerroux hagi hagut manes con el kronprin.z, el hijo del 1 s1rven las grandes concentrac!ones, eren, 13 de Berga, 7 de Cardona, 8
Els catalans sabem d'una pàtria
màs ((Sonaou que las pesetas! ...
res no es propicia al trabajo. Nues- d'ésser el President del Govem que kalser.
s!no las urnas. Y. después de las ur- de Borredà, 7 de Puig-reig, 2 de Gique s'havia decantat devers una
<De «Heraldo»)
:.11
dedicaràn
se
gestores
ediles
tros
polltica diametralment oposada 4
Af!rmó el señor Lerroux que no ha nas, los escrutin!os por lista, en la ronella I 3 d'Olvan, havent estat
ha acordat la revisió. Els radicals
la que n'havia tingut molts an¡¡•
dulce veraneo y los que no somos votaren !a Constitució del 31 i és ten!do que transigir en lo funda- I forma establecida por el sistema de sobreseguda per a tots excepte JI)Rn
1
l'heqemonia. Però els arreconaU
màs que simples c!udadanos nos públic ! notori que una bona part mental de las esenclBS republica- proporcional Y coc!ente.ll
Torrens Macià, alcalde de Cardona,
no es varen pas resignar, ells, tan
achlcharraremos aqul y sólo tendre- del partit considerà, 1 cons1dera en· nas, que han constituído la razónl
Càndid Royo Colors i J osep Espipatriotes, al jet que governesst~
mos el recurso de consolarnos echan- cara avui, que els articles de !a Cons- de su vida. Para un discurso «1mnet Alavedra, aquests dos, regidors
uns altres. I curaren d'embullar z¡¡
do pestes de la holganza edll!cia.
de Borredà..
. .
.
titució sobre la religió són un sim- provisado» no està. mal. Después
troca per tots els procediments ltSe lmpone en Cataluña la vuella ple joc de criatures. Els reformistes arremete contra el bienio -cont!núa Un tren especial per a VISitar
Segons les rostres not~cies, en t:l
cits i no licits, fins que quan Jou
a la normalidad. Y es ésta prectsa.- aspiren a ésser tinguts per homes la !mprovisación-, y le achaca na- I l'Exposició de BrusseHes amb I seu escnt d'acusació el fiScal demaJwra demanaren quart í ajut a
mente la reg1ón hispana sobre la que liberals ! avançats I per això no del- da menos que la ruina econòmica
na per a cada un dels processats la
l'exterior i varen succeir tot €U
mà.s duramente pesa el estado de xa d'ésser picant que hagi estat un de España Ha ce una invocac!ón a la redUCCiÓ del 60 per 100 ' pena de tres anys de presó cor reccoses. Probablement, el Duc De.
metri es quedarà sol. L'esperit df
excepción constitucional.
' clonal.
ministre refcrmista el ponent de la los hombres «llamados de !zquier-¡
«Tovaritx» es dóna només al teaUna ciudad como Barcelona, con revisió.
Es realment extraordinari l'esforç
das» para que vuelvan al «camino
tre.
un presupues~o cuant!oso, no puede
LA CIRCULACIO D' AUTOdP la razón». Y termina afirmando que realitza «Ràdio Barcelona», amb
'F
estar a merced de advenedlzos, nom- í De ~anera, doncs, que la s!tu.acló muy seriamente que la República 11!\ coperació tècnica de <<Viatges CaJ . M. FRANCES
.
.
MOB I LS
brados de orden gubernamental. Un és alx1: els antics revisionistes s han està instaurada en España.
Militar
D1vlsió
la
de
caserna
la
A
setla
a
per
talònia», en organitzar
tornat, per raons de molt de pes,
t!
d B
ueblo com
Todo esto es la aném!ca. p!eza mana de 1'11 al 18 d'agost, un tren fou lliurada ahir als informadors la
P
o e1 e arce1ona,. ene partidaris d'esperar millors temps.
•
1
.
derecho !ncuestionable a elegu dioratoria del seiior Lerroux en Mes- especial per a visitar, ultra Parls. \ següent interessant nota respecte a
rectamente a qu!enes deban adm!- En canvi, per raons mes o menys talla. el dlscurso de «limp!a sercnl- 1111 ciutat de BrusseHes amb la seva la circulació d'automòbtls:
LES SARDANES
oportunist!ques -més aviat ~és que dad en los conceptes» como le cali- Exposició Universal. Cal tenir pre- 1 «Con objeto de señalar una norma
nistrar sus intereses locales.
MESTALLA, LA ENCHUFISTA
en
reVJs!onJSt~s
nascut
han
menys-,
hemos
Nos
cuest!ón.
la
es
Esta
I
tengo
-¡Ab, _9eñores, yo también
fica la uHoja del Lunes», distinguido 1 sent qu~ els Inscrits a aquc::.t viatge de conducta a los prop!etar!os de
BA L LADA SUSPESA
mucho publico!. .. (Una pausa, Apar- ! met!do en un verdadera atasco. No camps extravagants 1 impensat... No órgano semanal de la Ceda. En con- \ collectiu obtenen una rebaixa d 'u n automóviles o conductores de taperò
estrany,
Totalment
estrany?
és
d
poda
que
de
modo
hay
od
del
Dllsmo
el
rerà
¿no
Pero
te.)
de la Sardana», de Gràcia,
«Amics
1
Comanla
que
público
hace
se
xis,
ferrode
bitllets
els
en
cent
per
60
PS
Lerroux
señor
el
que
secuencia,
mos ar un és abd
mingo pasatlb?
.
dancia mil!tar de esta plaza ha or- anuncia que per causes alienes a
.
·
paso hacia adelante. ¿Cómo vamos I
un magrufico «improvisador». y carril.
(De uEI Sol»)
La preocupació dels pollt1cs neix ¿por qué hemos de negarle al señor 'I Aquesta iniciativa de «Ràdio Bar- denado que cuantas veces sean re- la seva voluntat es veu obllgada a
a sal!r del atolladero?
panorama so- Lerroux su derecho a la eu f orla?»
con suma dlf!c ltad Hab 1
celona» ha estat tan nworablement queridos para detenerse, tan to por suspendre la tanda de ballades que
1del fet de tirar en un pe:
moviments
r a que cial ! politic abrandat
·
~
.
acoll!da que actualment són j"l. molts las fuerzas del Ejército como por los havia encetat al peu del monument
l'esca de
1 acudtrse en apelac16n al pueblo, para ¡ Intuïtius sovint huracanat
els lncrlts a aquest tren especial agentes de la autor!dad, encenderà.n a Moss~n Cinto tots els dijous.
•
•
1
a
des!gnase
sufrag!os,
sus
con
que,
1
/
e raons més viva que pot tenir un
que els permetrà, amb unes lmml- la luz Interior del coche, manten!énsus legltimos representantes
FESTI V AL SAR DAN I ST A
• Y a s- : poble. Hauria convingut a la soc!eNo val a presumir d'èxits en el llorables condicions econòmiques, co- dola asl en tanto se reconoce a los
t'l no se av!enen los que ahora man- ~ tat espanyola l'eliminació de tots els
A MO L L ET
viajeros.
vitalitat
de
manifestació
la
nèlxer
Això
míting, ve a dir El Liberal.
dan. Con que, la solución, va para problemes que separen els seus comvinent tindrà lloc al
Diumenge
momento
el
en
haràn
mlsmo
Lo
de
capital
la
actualment
celebra
que
en
tant,
és
no
ja
és molt fàcil,
ponents 1 una integració sobre prom~y lejos ... »
de rendir v!aje y durante la sallda bosc de Can Pant!quet ! organitzat
canvi, fiar l'èxit a unes eleccions Bèlgica.
blemes que unissin. Es fa el contraDintre pocs dies es donaran arn- del coche de los pasajeros que con- pel Grup Cultural Ferroviari, un
Veritat, senyor Lerroux?
-~ ri. S'elimina el que uneix ! hom tira
tcNO es digno de Valencla empa- plis detalls de les excursions 1 vi- ducen, s!n que sea necesario llevar festival sardanista a càrrec de ta \
1
oli al foc que separa. S'escolle!x àd- ñar el resplandor de su repub1!ca- sltes a efectuar tant a Paris com d!cha luz encendida durante los tra- cobla Empòrium. Començarà a lea '
1buc el que separa més, o sigui: el nismo con amaüos electorales.
quatre de la tarda.
yectos.»
a BrusseHes.
1
plantejament de problemes rellglo,
.J!~. ~-~~----------------------~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~·1
¡sos i inteHectuals que des de la més ~~--~~~--~----~~-alta antiguitat han dividit els hoRE LV INA T OR.-~u.u.-.--~~~
Aquest és el titol de l'editorial mes, els han pertorbats i enfosquit.
L'any 1935 -dé!em l'any passat-,
de La Publicitat. I d'aquest edi-torial creiem que us interessaran serà Ull any de processos, u11 any
EL VERANEO POLITICO
1
Bañàndose en aguas del optimismo
perdut en la l!quidació de la revoels següents paràgrafs:
<De «El Liberal»)
«S'hav!a dit que el President del ¡1ució d'octubre. L'any 1936 -afeglConsell ! el ministre de la Guerra 1 r em ara-, serà. un any de llu!~es I
es presentarien junts al camp d'es- de separacions vehements. Veurem
ports valencià, t~er tal de confirmar- 1discutir l'existència de Déu a totes
hi el pacte de Salamanca, cosa que les ciutats i v!les del pals. Aqueshauria equivalgut a esborrar, al- tes lluites seran fatals -per la mamenys per una temporada, l'anta- 1telxa mecànica pollt!ca-, a la con•e
gonisme entre la Dreta regional va- v_ivència i a. la integració dels parlenciana, adhedda a la CEDA, ¡ els t1ts, és a dir, a les iust!tuc!ons liradicals autònoms de Samper ¡ Sig- ' berals i democràtiques. Triomfarà
; un totalitarisme de dreta o d'esfrid Blasco.
Es veu, però, que aquesta lliga- quera.»
dura no s'ha pogut fer 1 els dos caps
polit!cs han hagut de parlar sepaNUBES DE TEMPESTAD
radament; ha calgut que les orgaRecogiendo velas
nitzacions respectives fessin un es(De «La Libertad»)
El Sol s'ocupa en el seu editoforç considerable per fer un paper
rial de l'aliança Lerroux-Gil Rolluït 1 a!xi hem vist com l'assistència
bles.
al camp ~ue fou espontània ! pa«Sin embargo, la declaración exsenyor
del
gant l'entrada en l'acte
Azaña- , ha estat estimulada pels presa del pac_!-<> cedlstarad!cal heprocediments més diversos. Gil Ro- , cha por el senor G1l Robles, y albles i Lerroux han parlat, ja, a Mes- gunos c~nceptos vertld~ en el acto
talla 1 cal reconèixer, dlgui's el que . del dommgo per el senor Lerroux,
e;; vulgui, que cada un d'aquests ac- aunque no descubren nada nuevo,
tes ha tingut un descens de públic d~n relieve especial a los dos corespecte al primer. Però no és aquest mlcios.
Francamente b!en nos ha pareclaspecte el que volem fer ressortir.
Prefer!m !!xar el comentar! sobre do la pos!ción del seilor Lerroux en
tres punts del discurs del senyor cuanto a la neces!dad de un part!do
Lerroux. que per la significació d'a- fuerte y organizado de lzquierdas.
quest i pel lloc que avui ocupa pre- Esta idea la hemos defendido nosotros en muchas ocasiones. La verI nen un singular relleu.
L'examen dels problemes que té d~ es que ese part!do de lzqu!erda
· plantejats la República en aquests . ex1ste ya. Por lo menos exlsten eleRESIGNACION
1
moments no ha merescut cap parà.- ,mentos coherentes capaces de consDe la Prensa:
graf del 'discurs del cap del Govern .. tituir~o para cuando la República
de
Cruces.
lo~
de.
jefe
«El
Fuego, orgamzac16n fascJSta · Reforma de la Constitució Llei ele _ 1 ne~s1te de él, puesto que tlene lo
e prmc!pal en un partldo· masa opi•
.
francesa, ha pronunciada un ,
f t
·
b! .
discurso muy violento ensal- 1 toral, qüestions d hisenda, atur obrer, 1 16 Ah
ora en · 10 que a 1 a es
els problemes que han de pre- 1n n .
tots
zando la dictadura.»
1
L'organit~aci6 s e n• dval quo garantitaa els serLA NINA. - ¡Paciencia, ami,a. ocupar el governant, han passat per que se le deje actuar, que no se
v els a mb responsab ilita t acreditada
!Todos tenemos que cargar con nues- alt en el discurs del senyor Lerroux. pongan trabas al libre ejerciclo de
1 Potser ha cregut que no interessa- sus derechos, boy la mayor parta
tras rruoes!
Els t;:ompradors d e KELVlNATOR. p er tant, inverven al seu auditori 1 per això tota en sêcuestro o intervenidos lamen(De «El Diluvio»)
teixen el 1eu diner en quelcom eficaç i segur
aHusió a la seva tasca de governant tablemente, Y que no se pers!ga a
Més de mil in stal·lacions frigorífiques
l'ha concentrada en una «Obra rea- sus. hombres representatlvos con veKELVINATOR a Espanya
litzadaJ que és l'haver fac!l!tat l'ac- jacJOnes Y calumnlas.
projectes f p ressupostos g ruia.
Demaneu
cés de les dretes no republicanes al , La famosa teoria del ensanchaGovern de la República ¡ en una , miento de la base de la República
lmJ)ortadora exclusius a E1panya;
cobra a realitzar» que és Ja d'acon- , vol vió a surg!r en las palabras del
seguir que aquestes dretes s'acabin jefe del Gobiemo, apoyada en rerlex1ones Y argumentos a los que no
d'!dentif!car amb la República.
habria que oponer reparo sl estu(Censura)
Na4ri 4.-Pattei1J lmperi•l. JO I Arene I, )
1viésemos seguros de que la dilata•
Barce lo •a.-Ram.bl• de <:.Jaloye, 11
Finalment, ,Lerroux ha advocat per c!ón que aquel perimetro se habla
811~••.- Heneo, 6
. la creació d un potent partit d es- verificada por todas sus partes y no
Va.I~J.. -Joen d ' A bula,~
querra republicana. «Q~an aquesta tal vez por una sola de elias, con
See l lla - Teruan, 6
for~ organitzada existeiXI-ha dlt- detrlmento mayor 0 menor de la
....
jo 1 ~ssenyalaré al President de la parte contraria. No regateamos al
.A1 Republica com a element de go- señor Lerroux el reconocim!ento de
ON ANIREI\l A PARAR?
Concessionarb per a Madrid:
sus buenos deseos para conseguir
Ï V::a~ces per a ria~ a fe~ta ma- 1 vern.»
Es- b incorporaclón al rég!men de ruera. Quin atr~VJment .... Que 1 (Censura).
..., ·
Le
1
.on-r \>entura en prenc JO de vacances?
~ue per \'entura hi valg a festa ma: Pd?ra e s~nyor ò réroux una força zas que antes le eran desafectas.
SE RRANO ,
s que no està. Mas no olvidemos tampoco que se
¿per
esquerra,
,.,r ... ?
convençut que per tota l'amplitud ha ven!do condlc!onando con exce(De «L' Publicitat»)
Conceu\onu\o per • V al..,cl• • ~-~~(1!!1
del pais es consolida una potent op!- so la adhesión. Justos eran los reON[ST ITW. S. A.
nió republicana, d'esquerra•. que s'a- celos de los republicanos ante la
larcu, 2
presta a recobrar la Republica de pertinac!a con que las derechas agra¡ les mans d'aquells que, segons prò- rtas y cedlstas eludleron durante
pia confessió del cap del Govern, largo tiempo toda declarac!ón caleno s'hi senten encara identificats? górica de republicanismo. Hoy mls¿Què cal, encara, per demostrar que mo aceptemos que pueda contarse
tot l'Impuls espiritual que el 12 d'a- con la lealtad de los jefes de los
bril dula la República a Espanya, partidos rec!én incorporados al t és'ha aglutinat novament perquè les gimen. Pero no sabemos basta qué
nobles esperances dipositades en punto las masas que los siguen haaquell cop de poble no siguin bur- bràn de permanecer f!eles a un compromlso que, cuando no brota de
lades?
Només w1 carn! s'ofereLx al senyor una intima. convlcc!ón inquebrantaLer~;oux sl horuadament vol compl!r ble, està sujeto a !nfiuenc!as e inel promès a Mestalla, l'únic carni tereses c!rcunstanc!ales. No es Jo
que democràticament pot escollir : mismo mantener una cohes!ón y
"""':.::..
EL
que convoqui unes eleccions. Unes una disciplina cuando se dlsfruta de
~tRCLR GOLPE A MESTALLA eleccions netes com les del 12 d'a- las ventajas del Poder que cuando
totnttid~uet, ¿qué pecado haoremos
bri!, en les quals lliurement va par- jefes y partidos se encuentran a la
Para esle casU&o?
intemper!e de la opos!clón.J
lar el poble.»
(De «El Siglo FuturoJ)
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Tots els rep_u_blic.Ons He9ejxen cqda dia LA HUMANITAT

la humanitat
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PER ALS AMrCS EMRPESONATS

BIBLIOTECA PER
ALS OBRERS EN
ATUR FORÇOS

•
EL TREBALL
---

El nostre company 1\IARIUS VIVES ens ha fet donatiu de tres volums:
((Present de nooesn, de Roure I Torrent.
uQué haces que no Uegasn, de Lu·
ciano Taxonera.
uEl movimiento v. P.~>, de Cansino&Assens.
JOAN VILA, dotze volums:
uLas aventuras de Non011, de Joan
Grave.
HLa ciudad sepultadan, de Jesús de
Aragón.
ceLa Conjuració de Catulna••· <<La
guerra de J ugurtha••, de SaHustL
HSeixanta-un!n, d'Owen Jobnson.
«lf d'Abril, claror d'alban, de Llaia
Capdevila.
<<L'Huracà" (drama), de Carme
!lontoriol.
<<El arte de Jeern, de Carles Soldevila.
((La vida del llbr011, de J, 1\-l.a Mus-

TEMES ECONOMICS

A propòsit de l'afer de la Unió Industrial
Cotonera ••• 5.000 treballadors esperen la
solució ••• Oposició per paM dels banquers? •••
RP.oercussions del desgavell econòmic ••• In·
tervenció obrera en les indústries
El dia 8 del present

Dl.JOUS. 11 DE .JULIOL

Suris, gerent de la " Unió Industrial al Govern del país. Sl l'Estat inter- han d'estar supeditats a. l'interès
Cotonera ", va lliurar a la premsa vingués en les indústries, no ens tro- coHectlu.
Calen noves lleis que donin persouna nota en la qual donava compte 1bariem en aquestes dificultats.
nalitat a la classe obrera en tant
d'una dc les tantes reunions celebraLA INTERVENCIO OBRE- que productora 1 administradora. de
des al Govern general de Catalunya.
RA EN LES INDUSTRIES la riquesa. El que aporta el diner
Ac; ' últ!ma reunió fou presiAmb data. 10 de febrer del 1932, no ha. de tenir més comandament
dida pel President de la Federació
de Br.nquers dc B~celona 1, segons es presentà al Pru:lament consti- que el que produeiX la rlquesa. Sl
la nota, "es puntualitzaren les con- tuent un dictamen sobre la inter- el gran capitalisme sap coordinar
els seus interessos amb els interes1dlolons amb les quals podria portar- venció obrera en les indústries.
En el seu article primer, deia l'es- sos de la classe obrera, pot salvar·
se a terme l'operació".
se per uns quants anys de la catàsL'esmentada noLa. parla de "pro- mentat dictamen:
" Al efecto de asegurar, mejorar y trofe, pot allunyar per molt de temps
cedir Immediatament a la pràctica
de les d111gènc:es necessàries per tal aumentar la producción, de infor- la caiguda, altrament el proletariat en
de procurar aconseguir la definitiva marse de las operaciones admin:stra- qualitat de productor, no podrà. resolució del conflicte a la major bre· tlvas y de la. contabllidad para estu· sistir la misèria a què està sotmès
diar y sefialar las relaciones entre per part del gran capitalisme i l'alta
vetat po!lsibl""·
Com es pot v~ure, l'operació resul- la producclón y el salaria, se crean wnanèa, i una riada, que serà lmpota un xic dlfl::il. Sembla com sl no comisiones interventoras de obreros tent se ho emportarà tot.
¿Per què les nostres classes patroes tingUés en compte que 5.000 tre- Y empleados en todos los centres de nals
no reflexionen un xic i serioballadors esperen amb angoixa. els trabajo perteneclentes a la. indus- sament
amb relació a la situació del
r esultats de tantes i tan llargues re- tria y al comercio, siempre que ten- món? ¿Pretenen, per ventura, els
unions.
1
lli
his à ·
t
gan ocupados màs de cincuenta trae nostre
rucs, adelar món?
pa rons
Una reun!ó rera l'alt1·a, sense tro- baja d ores. ..
¿No
de lap, resta
pafs
" ~ar la solució que, diuen, faran els
Hom pot recordar perfectament veuen que els corrents avançats
l'opos:cló que la classe patronal, mit- del socialisme s'imposen paulatina1 possibles de cercar 1 trob ~~.
Francament, s:)mbla com sl algú jançant els òrgans de premsa sub- ment? ¿No comprenen que els rès'oposés a la solució del conflicte o vencionats, menaren contra l'esmen- gims de força no solucionen res,
bé sembla talment com si els ban- tat proj-ecte de llei. La classe patro- absolutament? Vegi's el que passa
quers catalans no estiguessin gaire nal espanyola, incloent-hi, evident- a Itàlia. 1 a. Alemanya. El feixisme.
!ntero::ssats a. trobar ràpidament una ment, la catalana, no admetien res incapaç de portar solucions al prosolució que convingui a tots.
que s'assemblés a intervenció obrera. blema econòmic, no veu altra. sorManca d'energia per part de les Talment com sl es tractés de gent tida que la guerra. Ambdós pal"sos
autoritats?
capacitada per a menar l'economia es preparen per a un conflicte bêllic
:Ma:1ca. d'interès per part dels ban- del pals, no admetien la ingerència internacional, el resultat del qual no
quers?
estranya. Estranya, la. intervenció és difícil de preveure, pensant en la
Interessos particulars que obstacu- dels treballadors en les indústries? revolució del 1917, amb la revolució
litzen la solució del contlicte?
Per ventura. no és el treballador el alemanya del 1918, nt amb la fonda
Tot a.lxò s'hauria de posar en clar principal factor de riquesa.? Ells en- agitació revolucionària que es produi
I sl no es concerta un acord ràpid, tenien, 1 el que resulta. encara més a França el 1919..
Tota guerra provoca grans pertoréns veurem obligats a cercar nosal- greu és que continua entenent-ho
tres, per tal de veure si descobrim aixf, que el sol factor o almenys el ¡ bacions revolucionàries l a l'acabala. veritable causa que impossibilita principal factor creador de riquesa ment de les guerres, que en aquest
oJ:>rlr les fàbriques de la "Unió In- és el capital. Ja s'ha vist on ha con- p~ecis moment està preparant el felduït el món aquesta direcció única XlSIJle, no és pas avent~t preveure
dustrial Cotonera".
Els interessos de 5.000 treballadors de l'economia per part del capital. que ~latarè. la revoluc1ó social., I
~n massa importants per a silenciar El desgavell econòmic, la. misèria, la com mes enderrerlt es t robi un pob.e,
~ afer que les autoritats haurien :fam, la paralitzac' ó de les indústries, econòmicament ~arlant, ~és intensa.
l'excés de producció, la crisi de con- serà la convul?1ó, o,ne s es~amparà
d'haver resolt de fa temps.
Es que la Banca catalana no té s umació que tot plegat aboca a la. com ~a taca doli a na vés d Europa.
mstint de conservació, doncs.
cabals per recolzar una Empresa de guerra. i a la revolució, és el resultat el Per
gran capital ha de cercar solu·
la importància de la " Unió Indus- de la dlreocló del capital com a. únic clons 1 en lloc de donar-se en cos i
trial Cotonera"?
que disposa. de les riqueses produi· ànima als governs de dreta, accepPer què no ha. intervingut el mi- des ,.Per la coHectivitat.
tar les disposicions que els homes
nistre de Treball?
S rmposen mesurea radicals sl vo- d'esquerra. facin, no en benefici de
EL QUE DIU UN ORGAN Iem evltar greus pertorbacions. ~~ el.s la. classe t reballadora exclusivament,
financers i els industrials no s a ve- sinó a. benefici de tots els estaments
PATRONAL I FINANCER
Fins ara, semblava que les dificul- nen a introduir reformes de bon de la Societat. ~o comprendre això,
tats eren solament de catre econò- grat per tal d'evitar la catàstrofe, representa. el swcidi.
Aquestes Són les suggerències qua
mic. Ara sembla que hi ha altres in- els governs han d'imposar-les des
Els bai.Jtos interessos par.. se'ns ocorren arran del conflicte de
convenients que s'oposen a la ràpi- del poder.d'uns
quants senyors, per la «Unió Industrial Cotonera».
da. solució del conflicte. Vegeu sinó, t iculars
el que escriu un diari de Barcelona,
òrgan de les classes patronals 1 financeres:
"En el asunto de la. Industrial Algodonera, las gestiones del Gobernador General, senyor Pich y Pon,
no tlenén otro norte y guia que el
de evitar que queden sin trabajo un
número de obreres. Para ello pide,
mà.s que un csfuerzo, un sacrlficio a.
la banca local, sacrificio al que porum repares los banqueros, puesto Anu~lació
'que si el negocio de la Algodonera
ha llegada a. su situaclón actual por
1el exceso de cargas financleras que
r¡¡obre ella pesa., por deflclencias en
lla admlnistración o en el serviCJo
comercial o por una organlzaclón
fabl'il defectuosa, la apertura. de un
crédlto bancario no harà màs que
agravar las cargas, sin mejorar en
nada. la. técnlca industrial y la comercial, que no necesitan de auxllios
Una a. una, totes les lleis que do- tòria no es fa a!Jd com una. singular
exterlores para ser modélicas. Ademàs, mal precedente seria é6te para naven caràcter a la República es- excepció a i.a. regularitat d'un estat
la banca, porque, ¿cómo podrfan ne- panyola, han estat derogades. Pn- de coses impecable. En el cas d'una
garse a hacer lo mismo, esto es, abrlr mer fou la. llel de Termes Municipals, Reforma Agril.ria la distribució exla caja, con cuantos negoclos por anuHada pel Govern lerrouxista que propiatòria es fa en vistes a. una neuna razón u otra. se vean en la pre- presidi Samper 1 tot seguit altres cessitat pública. i social indeclinable.
cisión de despedir obreres? Por tales lleis i disposicions que afavoriE-n la i pel fet que es comença a comprenmotives no es de extraña.r que las classe treballadora. Tota. la legisla- dre que tal com la. terra està districonferencias del señar Pich con los ció social dels governs que presidí buïda constitueix o serveix de base
banqu.:ros no dan un resultada sa- Azaña ha. estat abolida a. benefici a una organització liladequada a l'e:tis!actorio e inmediato y que el por-j dels patrons. D'això se'n diu eixam- conomia nacional i a l'interès social.
Sl l'Estat es disposa a operar en
venir de los o"llgaclonistas de la Al- plar la base de la República, paclfieació dels esperits, etc. talment com aquest gran i ràpid procés de disgodonera. no sea muy risueño''.
que entranya
Heu llegit amb abenció ço que si en el territori de la República es- tribució expropiatòria
una autèntica Reforma Agrària, pah em reproduït? Sembla com si no panyola no h1 hagués altra mena de gant
que necesterra
la
prèviament
els interessés que "queden sin tra- gent que els que tenen diners 1 finaleshores la missió i l'abast d'abajo un número de obreros" I na- ques. Resulta una gtan insensatesa siti,
reforma agrè.rta s'empetiteix
turalmcnt, la banca catalan~ es re· governar a benefici d'una sola cl!\o,se questa
considerablement. L'Estat, en aquest
slstelx a fer el "sacrifici". Aquesta en un pais en el qual el Govern. diu supòsit,
passa a situar-se en un lloc
nota, que sembla talment redactada ~sser el regulador de tots e~s mte- molt semblant
d'un corredor de
per algun grup de banquers interes- .essos. Menysprear la classe mes nom- finques rústiquesalque
va a. comprarbrosa del país resulta sempre perillós
dlf u1
•A
per tal de venpersona
una
a
les
ic tats, posa uns per als interessos que hom preté desa.., a crear
dre -les a una altra. I la missió de
soll- fensar.
inconvenients mancats de
No és pagant salaris de sis rals 1 l'Estat, admesa la necessitat d'una
desa. Es evident '!~e sl la ?mó Industrial COto~era. manca. duna efi- dues pessetes, com fan els propieta- reforma agrària, és una altra i de
cient adm.lnistració, cal dotar-la ris rurals de castella i Andalusia la major importància.
Per una altra banda, hom no pot
d'~ aparell administratiu que ren- manera més adient de consolldar Úna
deixi. I la Banca que presti l'ajut institució patronal o política. Amb concebre una. economia ni unes fipúbliques que estiguin en connances
pot suggerir 1 fins imposar una fis- l'abolició de la llei de Termes Muni'C8lllzacló per la seva. banda. Tot cipals s'ha permès als patrons de dicions d'emprendre una autèntica
menys delxar les fàbriques com a Castella e<opecular amil els salaris dels reforma agrària pagant prèviament
en diner el preu de la indemnització.
1ns&vlbles pretextant una admlnis- camperols.
Ara, amb la reforma de la Reforma Tal cosa no es pot representar com
trac!ó que no rendeix. Els arguments
de la gran quand 'aquesta nota, no solament són con- Agrària, hom pretén afavorir l'extin- a possible en vista
reforma agràtraris als in~eressos delii 5.000 traba- gida. grandesa d'Espanya l els grans titat de terres que una
Incorporar el Pl!o·
remoure.
de
ha
ria
lladors acomiadats, sinó que són ma- prop1eta.rts rurals.
a l'erari públic representa
Res no resta ja dc la Reforma. gament
n!fet;tament i clarament antipatrióuna responsabilitat greu l perillosa.,
tics, ja que pugna per intensificar Agrària del 15 de setembre del 1932. car
s'acumula una terrible càrrega,
El dictamen presentat per la Col'atur forçós.
que caurà damunt la Hisenda. de
A més, els senyors que han redac- missió d'Agricultura al Parla~e~t de l'Estat.•>
tat l't..smentada nota voldtien expli- Mntlr1d, que conté un article uruc, en
Aquestes sensates paraules ens sem.
car p.:r què serveixen les operacions el seu apartat E diu:
bla que basten perquè el lector s'ainfmcas
las
de
expropiaclón
~
els
tots
en
Banca,
La
de Banca?
doni de les greus pertorbacions ecopaïsos, no éS altra cosa que un mlt- clwdas en el inventario de Reforma nòmiques a què el país està. abOCat
jancer per a. in~nsllicar el treball, Agrana, cualquiera que sea su titular, si aquesta reforma. d& la. Reforma
mai però no ba servit per a posar se efectuarà previo J?lliO, al conta~o, Agrària s'arriba a aplicar.
del valor que se seüal.o en tas&Clón
dili ' lt ~ 1
, çu a a desenvolupament de la parcial contradictoria, que practicainaustria i del comerç. Si en aquest r~ siemprc tt.>crucos agrtoolas 1
·
afer de la. •· Industrial Cotonera.",
Per tal de donar tota la importànhi ha interessos subterranis que no
volen fer sort'r a la llum del dia, cia. qu~ té aques~ nou sistema 1 norquc ho diguin ciar, car sl no ho mes d exproplactó, volem .reprodll!r
diuen, els interessats, voluntària- fne:o=ules a.ssenrades d un tècn1c
P essor en Dret.
ment, ens veurem obligats a cercar
«No IK'mbla admlsible -ha ditnosaltres aquests inconvenients 1 pol'expropiació que no hagi estat prèsar-los en evidència
Aqu~st.s senyors de la nota que :~ent. pagada. Al propietari que en
uta regul¡uita~ i en exercici nochem reproduit, tt·oben que no es prou
argUment els 5 000 obrers parats 1 ~I?al del seu dret se 1 priva per caUS<.'S
d utilitat pública d'una cosa que 11
·
que, per tant, sl ara se soluciona. pertany no hi ha dubte que la mlaquESt conflicte econòmic a JA "Unió nlma ~anUa a quò te dret és ue
Indust.r•nl Colonera", fóra sentar un l'Administ.r,!.ció o l'entitat CJLprogiamal precedent, ja que en temps a tòria li aboni prèviament el valor de
venir, davanL un possible acomiada- la cosa.
«Però aquest no és el cas expropia.meni. de personal de determinades
1ndU5lries, hom acudiria a la Banca. tori en una Reforma. Agrària.. En
Heu-vos acr una dificultat de la aquest cas, la distribució expropia-
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Margarida Medón .. . . ..

•~

M. O. C. .. . ... ... .. . ... .. .

paulatina de les lleis constitucionals .... La Reforma Agrària que des de fa
temps no s'aplica, sofreix una important
mutilació··· Gravamen damunt les finances
de l'Estat
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El conseller interí
ball fa declaract'ons
de~

Tre-

Ahir, al m1gdia, el conseller, lnterl,

de Treball, senyor Torrents, rebé els
periodistes.
Un dels informadors preguntà com
estava l'assumpte de la casa Ford.
El senyor Torrents contestà:
-La casa Ford v&. anunciar als
obrers que, degut al règim de contingents, es veu obligada a acomiadar
els obrers. El tancament de la fàbrica
hauria afectat uns 360 obrers. Es
van fer gestions prop d'aquesta conselleria per a evitar els acomiadaments anunciats. com que s'ha arri·
bat a. una fórmula. referent a les
peces de recanvi, no han esta~ acomiadats els obrers, i es treballa. normalment.
-Com segueix la vaga de Ripoll?
-va preguntar un altre company.
-Aquesta. vaga no té caràcter social ni obrerista i, per tant, no és
legal. Els patrons van anunciar que
serien acomiadats els obrers que no
es presentessin al treball, i aquest
avis ha produït l'efecte que era d'esperar. Els obrers s'han relntegrat al
treball, i la normalitat és absoluta
en aquella vila.. No podem tolerar
que, amb qualsevol pretext, es pa·
ralltzl la vida. del treball, i es creïn
conflictes que no responen a la realltat.
Es tot el que digué el senyor con·
seller, interí, de Treball.
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La reforma de la Reforma
Agrària
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Suma anterior ...... 104.557'85
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«Relacionsn, de Josep Pla.
uLa família BartoUn (comèdia), de
Lluís Elies.
uOcbo meses y un elia en el Gobiemo civil de Baroelonan, de Francisco Madrid.
((I/Estatut de Catalunya,,
'h~·~~~\.~1)

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

Els a mics de Sant Llorenç Savall (quota setna!) ................ ..
Una familia de Blanes
(4.• vegada) ... ........ .
e T. de cor ... ....... ..
Una compradora 1 una
venedora del mercat d e
la Concepció, a. la. memòria de Macià... . .. . ..
Una catalana de cor... . ..
Montserrat Olivé, del mer·
cat de la Concepció ...
E. L . ...... ............. ..
Daniel Rovira <ferroviari)
J. Baliarda Xapé <4." vegada) ................ ..
S. s. (2.• vegada). ... . .•
S. S. (fill) (2.• vegada) ...
El deure d'Una electora ...
A la. salut de Companys
l Consellers ... ... ... ...
Els de la. Poca. Roba (18
vegada) .. . .. . .. . .. . . ..
Nitheroy .. .............. ..
Joan Garriga (6.• veg.) ...
LluÏba Turón (6.• veg.) ...
Rosa Pont ............. ..

tielles.

mes, el senyor independència econòmica en relació molts diners que puguin tenir, no

LA NOSTRA SUBSC IPCIO

NOTICIARI
UN TELEGRAMA

Text del telegrama cursat per l'As·
sociació Independent d'Obrers Bancaris de Catalunya a. la Comissió de
Treball del Parlament espanyol:
«Los que suscriben, Asoclación Independiente de Obreros Bancarios
de Cataluüa., a.nte discusión proyecto reforma Ley Jurados MIXtos, re•
cltman modlflcación procedimlento
electoral elecclón vocales obreres,
propugnando fórmula proporcionallsta. - Secretaria, Marlet.»

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

la Cultura
Repartiment de premis de
l'onzè concurs d'Història de
Catalunya

~I. M. ... ... ...... ........ .

Josep Sànchez ...... ......
Esteve Farriol ........... .
Emllia Casas ... ... ... . ..
Per la llibertat .......... ..
Un calderer del Poble Nou
Un grup de guarnicioners
de «La Hispano Suïssa».
Jaume Bonet ...... ........ .
Un esquerrà. de Sant Joan
Despl ...... ........... .
Una dependenta catalana.
Benet Casoliva. i familia,
de Sant Adrià ... .. . .. .
Familia Roca, de Sant Adrià......... ........... .
Rossend G ra u, de Sant
Adrià. ................. .
Famfl!a G ra u, de Sant
Adrià. ... .............. .
UN GRUP D'ESQUERRA :
Eduard Cervera............
Mag[ Ràfols .............. .
F. E..................... .
Esplridió capella ... •. . . ..
Josep Pastor .. ........... ..
Josep Cabrol. ... . .•
Els di vult obrers l t r e s
més (23 setmana)
Els divuit obrers i tres
més (24 setmana)
Els divuit obrers i t re s
més (25 setmana)
Madrona Casas (20 veg.),
Una companya, de Cornellà C20 vegada) .. . . ..
Una altra campanya, de
Cornellà (20 vegada) ...
Fartúlia Ramonet <20 vegada> ................ ..
R E . (3.• vegada)... .. . .. .
Papiol ........ .... ....... ..
Esteve Casas... .. . .. . . .. . ..
A. S. A. E. (18 vegada.) ...
Maria Pujadó Calaf . .. . ..
Josep Via Pujadó ........ .
Enric Coma s ... .. . ... .. .
Un matrimoni J. C. i M. F.
Antoni Puch .. . ... .. .
Manuel Noguereda ..... .
Salvador Marsal .........
Enric Palau... .. . .. . .. . .. .
Un grup d'esquerrar-s, a.
la salut de Companys i
Consellers .. . .. . .. . . . .. .
A la memòria d'E. Galés.
P Nicolau ............... .. .
Gabriel Roa Terradas .. .
El nen Em Ui Busquets .. .
Joan Sanza. ...............
Apolònia Tomàs ... ... . ..

e s...................

A.
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Carme Vallès, del Poblet.
Josep Centelles, del Poblet
Nri Riau, del Poblet ...
Monl.serrat Riau, del Poblet ... ................. .
Dolors Comas, del Poblet.
Antoni Rlau, del Poblet...
Enrlc Solà ............. ..
M:ercadé ...... .......... ..
Tellddores, a la memòria
de Francesc Layret..
Francesc Illa .. . .. . .. . ...
Tres catalans .. . .. . . .. . ..
Valent! Arola R ... ... .. .
Josep Arola R.- ........... .
Domènec Comas Vidal .. .
Francesc Viladamat ..... .
Joaquim Raull (25 veg.).
Adelina Serinyà <25 veg.>.
Domènec Gela.bert. .. .
Júlia Cusacbs . .. .. . .. . . ..
Tres nens d'Es. . .. .. . . ..
Una catòlica .. . ... ... ...
Carme Solanes .. . .. . .. . . ..
Vicenta Roca .. . .. . .. . . ..
Carles Dtego... ... .. . .. . .. .
Concepció Rovira (6.~ vegada) ................. .
Joan Santgenis Pedret .. .
Guadalupe Roca Vilella .. .
Maria Roca Vilella ..... .
D Martorell (19 vegada>.
X. Alexandre ... .. . .. . .. .
Antoni Torres ... .. . ... . ..
Arminyo <quota setmanal)
Ram on Passolas (quota
quinzenal .. . ... .. . .. . .. .
Casabayó Mamgó <2.• vegada> ................. .
Unes catalanes d'esquerra
Baptista Solé (deure set·
mana}) ................. .
Francesc Reyes... ..... .
Enric Alvarez ........ .
l<'austf Monrós . .. ... .. .
Jaume Miralles... .. . .. .
Unà republicana .. . .. .
Un matrimoni federal i el
seu nebot .............. .

1'- Grup de treballadors i tre-

2'1'-

1'1'-

1'0'50

0'50
27'75
27'75
27'75
1'1'-

balladores del e a r r e r
Martí Uolins (Sagrera)
14 vegada):
O. M.................... ..
Beatriu Farigola ... •.. . ..
Mari.a. Sublrana. •.• . ... ...
Teresa Huguet .. . ... .. . .. .
Joaquim Oliveros ..... .
Caterina de Miguel .. .
Marta Vllaginés ... .. .
Maria Marro ... .. . ... .. .
Clotilde Rubió ........... .
Mercè Duràn ... ... ... .. .
Carme Pont ...............
Júlta Nevedi ............ . ..
Angela CasiUas. ... . . . .. •
Clara Ce.sillas .. . ... . .. . ..
Josep Gelabert ........... .
Jaclnt Patlró ... ... ... .. .
Ismael Mora. .•• •. . ... ...

J A ..................... .
0'60 Ramon Marcet ........... .

Cisquet ........ .

1'1'- Mateu Comas .. . ... ... •..
1'- Francesc Torras ... ... . ..
1'Josep Bec ............. ..
8'- F rancesc Sapera . .. . .. .. .
2'50 Rodolf Peri!S .............. .
2'60 C. T. A ................ . ..
1'- Manuel Romeu... .. . .. . . ..
3'- Vlctor Baró... ... ... . .. . ..
10'- Josep Carreras ........... .
10'- Narcfs Montells ... ... . ..
10' - Joan QuUés .............. .
10'- Alfred Estalella... . ...... ..
Pere Vecma ............. ..
Rafel Cortina... .. . . .. . ..
14'- Emili Gonzàlez... ... .. . . ..
10'- Joan Gener ... .......... ..
1'- Segon Castlllo . .. . .. .. . .. .
1'- Eduard Vera ... ... ... .. .
0'25 Josep Ferrer ... ........... .
2'- J. Capdevila ........... .
1'- Jaume Comorera ... .. .
2'- Antoni Palgarln ... . ..
2'- Manuel Casanovas.. .
1'- Llorenç Miquel... .. .
Francesc Deiros. .. . .. .
1'- Joan Sala ........... .
1'- Joan Rodrlguez..... ..

1'- Llorenç Martln ... .. .
1'- Jaume Breugueret..... .
1'- Francesc Torramilans.

August Pi ........... .
1'- Joan Sans ............
lJuls Mart! ... . .. ... ..... .
._ E Benavent ...............
2
Manuel VUa ... ........... .
0'50 Artur Flrpo .. . .. ..........
Anselm Cardona ... .. .
6'55 Josep Arbona ........ .
2'- J. Marquès ........... .
Joaneta Flores ... .. .
3'3'- Antoní Pérez ........ .
5'- Mc ria Millatl. ... .. ... .
2'- Pilar Pons ........... .
10'- Antònia Jan~s ........ .
1'- Carme Alanguas ... . ..
1'- Joa.neta Vila ... ... .. .
1'- Conxita Palau ........ .
1'- Enriqueta Aragonès ... .. .
1'- Josefina Abad ........... .
1'- Mana Guillem ... ........ .
1'- Lola Hernilndez ........ .
1'- Pe peLa Rubio ... ... .. . . ..
1'- Roseta Batista .......... ..
Júlia Pons ............. ..
5' - Maneleta Paredes .. .
2'- Teresa Nadal .. . ... .. .
1'- , Teresa Maller ........ .
1·- ~ Dolors Buatell ..... .
3'- Elena CVl!a Mayor .. .

r=

l'-

2'-1

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

1'1'1'-

o·so
o·so

IPl~~~a~.~~.~~~~~~

...... .
Cont1joc ................. .
, I Casanovas ................. .
5 , - Monclús ..... ......... .
4

- 1 x. x .................. .

I

Florença .............. .
,
1,- Palmer .............. .

2,- Argeml ... ... . ... .. .
2,- F Ol!:
. ...... . . . . . . . . . . . . . ..
2,- VUajoana... .. . . .. .. ..... ..
2. : Blnnc .................... .
1
Tuül ..................
1'50 VIlà ......... ........ .
Cartada ... ........... .
Perla ................. .
.. .
Garcia ... ...
Colom!nes ............ .. .
Montllort. ............. ..
,_ Vallès .................... .
1 ,_ Cascante ................. .
1,
Ferrer ..................
1,25 Serres... ... .. . ... .. .
0 ,25 B!!llestcros ........... .
0 50 J. C. LI .................. .
0'25
Barberà .. . .. . .. . .. . ... .. .
,
00'25
50 Met ...................... ..
0'50 Mart! .................. . ..
El nen Antoni CantlJ·oc .. .
0'25
0'50 Centre Republicà, de Co0'25
pons (5.• Hisla) :
1'- Josep Pol~ ............ . ..
1'- Francesc Clòs .. . .. . .. . .. .
0'30 ElnUl Font ............. ..
0'50 Elvtra Vives ........ ...... .
0'25 Josep Lllró ...............
1'- Alfons Segura .. . .. . .. ... .
0'50
0'50 Centre Republicà Federal
Adrianenc, de St. Adrià
del Besós:
1'2'-1 Ramona Cullell .. . .. . .. •
1'- Josep Cabús .............. .
0'50 Joan Mateu .. . .. . .. ...... .
0'50 J S. M ................. .
1'- Joaquim Martlnez ........ .

I

P B ...................

05()
0'5()

Oli)

o·so

l '1'0"5{)
1'1'1·-

t·0'15
1'-

l 'l'1'-.
0'50

0'50

o·so

0'50

nc

0'50

~

o·so
o50
o·so
05{)

10'-

5'2'-

t·-

1'1'-

1'1'l'1'l '-

t·1'-

0'50
l'5'22'1'1'-

1':1'-

2-

21'1'2'-

2'-

1'2'1'2'-

1'1'-

0'50
o·~o

0'50
l1'-

1'- P .
1
0'50 Amadeu Carbó .......... ..
1'- Enric Abn! .............. .
l ' - Pere M. B............. .. .
Mateu Viura 1 muller..... .
1'1'- Martl Jofre .............. .
0'50 Josep Jofre .......... .... .
1' - Josep lbPrn .. ............ .
1'- Virgili ............... ..... .
1'- Eugeni Jofre ...... ....... ..

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

1'- M. 11. S ................. .

1'0'50
2'0'50
1'1'1'1'0'60

0'50 B Jofre ................ ..
1'- J. Borràs ...............
1'- Joan Damià ............. ..
1'- Francesc Abril ........... .
0'50 Rossend Cabús... .. . ... .. .
0'50 Josep Navarró ........... .
0'50 Josep Fayol .. . .. . .. . .. ... .
0'50 Lola Cahisa... ... .. . .. .
0'50

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

0'50

Bonaventura Pljoàn ..... .
Jordi Centelles, del Poblet
El diumenge, dia 7, va tenir lloc Carme Centelles, del Poblet .................... .
la solemnitat del repartin1ent de
premis de l'Onzè COncurs d'Història Josep Centelles, del Poblet
0'60
105.1}56'85
Suma I segueix ...
de Catalunya, organitzat pe rl'Associació Protectora de l'Ensenyanla Catalana. L'acte fou presidit pel president de l'Associació Protectora de
que ahir, a dos quarts de
l'Ensenyança Catalana, senyor Mo.·
Ahir, els xofers de Barcelona cele.
nuel Folguera 1 Duran, el qual teruR.
nou prengué passatger daal seu costat el president de la Co- braren la seva. festa tradicional
vant Via Laietana, 28 i el
missió Têcníca senyor Alexandre Gall anual, amb els actes matlnals de
portà a Diagonal, entre Rambla. Catalunya 1 Balmes, favor preseni els senyors Albert Bastarda.s, Ca- costum.
A la tarda, el Mont de Pietat de
nonge Villarúbies, Lluís Bertran l
tar·se Diagonal, 484, portel'ia, per tal de fer esbrinaments a l'objecte
Pijoan i Tomàs Iduarte, el qual llegí Sant Cristòfor obsequlà els vellets
de trobar Ull sobre amb documents 1 diner oblidat dintre del taxi
asilats a les cases de Beneficència
la memòria del concurs.
El senyor Alexandre Gal1. en nom 11mb un passeig en automòbil per la
de la Comissió Tècnica, va explicar ciutat, i després els servi un esplèn- ~
magata, Frollan Guerra Dlaz, AD~
les caracterlstiques d'aquest concurs did berenar. No cal dir que la testa
que no ha consistit en un examen resultà molt simpàtica.
nl Ignasi de Jesús i Manuel PalA·
públic dels nois i noies com s'haVJ;l
clos Serrano.
estllnt fins ara, sinó en una prova
escolar per estimular la recerca i
TRAMVIA DESCARRI LAT
l'assaig en l'ensenyament de la HIS' senyor Duran, després de demostrar
tòria. Els nOis i noies han estat vis- la necessitat de reivmdtcar els vi\A la. Plaça de les Glòries catala·
tos pel Jurat en el seu amb1cnt es- lors històrics nac10nals 1 l'eficàcia
nes, cruma. amb la llnia fèrria del
colar 1 s'ha valorat l'ensenyament de educativa d'aquesta reivindtcactó,
Nord, descarrilà un tramvia de ls.
la Història no com una matèria es- proposa centrar l'interès de l'enselinia de Sant Andreu.
pecial, sinó com un clement de for· nyament de la història al voltant dc
ELS LLUMS .JEL3 TAXIS
No s'hagueren de plàílyer desgrà·
mació enmig de tots els altres tre- la Història de l'Art i del coneixeEl onp de policia diguS ahir als
balls de l'ensenyament de la His- ment dels monuments artlstics lo· periodistes q~:.e no calia que els auto- cies personals.
tòria. demostrant l'absurditat. d'una cals o nacionals. El senyor FoJguer:1.
història desvinculada de les re,\litats 1 Duran procedf al repartiment de mòbUs de servei públic portessln
DENUNCIA CONTRA UN
vitals i el concepte d'objectivitat en prenÚS adjudicats a les escóles l:!e- sempre els llums de dintre encesos
COBRADOR
i que ja n'hi havia. prou que els
la història que no consisteix únlr.a- güents:
Escola Catalana Mossén Cinto, Es- ence1.¡uessin en cridar·l<'J l'«alto» 1
Consol Justribó Tarragona ha dement en l'establiment cientlflo dels
fets, sinó també en la valoració vital. cola de nolS de la Colònia Güell. en acabar els viatges.
nunciat que el cobrador de tres ca·
Acabà donant compte del criteri se- Escola Montessori de Canet de Mar,
ses seves, després de cobrar elllog\ler
Ill,
districte
del
Catalana
Escola
guit en l'adjudicació dels premis 1
DE L'ASSASSINAT DE CAR· liquidà. sols una petita part del coexplicà. la tasca de cada una d ~ les dc Barcelona. Escola de l'Ateneu
ME RAMOS
brament l es quedà amb la resta. Per
Igualadi de la Classe Obrera, Escolt.
escoles premiades.
Actualment, a la. Prefectura de }'o- a justlflcar-se, el cobrador en qi.iestló
El senyor Enric Bagué va llegir Montserrat de Rubi, Escola de la
6
una. nota del senyor Agustí Duran Casa de Caritat, Escola Nacional dr Ucla hl ha 14 detinguts amb motlu allegà que el mes passat, en ocasl
1 Sampere, el qual es veié lmpossl· Nois d'Avià.
de l'assassinat de Carme Ramos, de recaptar altres lloguers, va per·
Clogué l'acte amb un breu dlscurs,
blll;a.t d'assiStir. En aquesta. nota el
al carrer de Tarragona. dre una cartera en la. qual guarda·
en el c:ual demostrà la necessitnt ocorregut
va 500 pes¡;etes, que ara ha volgUt
que la història. informi l'esperit !li\· Els detlnguts es negaren a donar a recuperar d'aquesta manera.
cional, explicant les lliçons que cil la pollcla detalls del que es creu que
havia. tret de la història, que Són la saben.
Possiblement a.vul seran lliurades
necessitat del manteniment de la
personalitat lliure d'ingerències es- al Jutjat les diligències practicades.
tranyes 1 la necessitat; de reforç.ar
la uni6 de tots els catalans sl es
LES RENDES DEL TREBALL
vol fer una terra forta i gran.
Al Dispensari de Sant Mart1 fou
guarida Josepa Querol, de 49 anys,
CURSETS
que viu al carrer de Marian Agulló,
CursetS de DermatologiA l Yenereo- núm. 69, primer, segona, la qual preESTOMAC 1 HHE.':3T1Nb
logla. - Organitza~ per la càtedin sentava lesions d'alguna importànci.a.,
DIABETIS - ALBUMINO·
de Dermatologia i Siftliografia de la que es produí treballant a una fàFacultat de Medicina tindran lloc brica del carrer de LluU.
RIA - lNFANCIA - E'fO.
durant el present ost.iu a l'Institut
CARRER LLURIA, 62
d'Higiene Social uns interessants
EXPULSIONS
cursets de Dermatologia i Venereo<entre Consell de Oent I Aragó)
Han esta• expulsats per indeSitjalogla., els quals aniran a càrrec dels
SA Ll\IERON, 222
prof~rs Jaume Peyri i M. Casa· bles Ueó Ferry, Joon Francesc L&MANSO 72 !davant del Mercat>
¡lane, Arnold HarriSon, Lleonart Yaoovas.

LA FESTA DELS XOFERS

!-------*-------

L'ORDRE
PUBLIC
....
...

~

___________*_____._____

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

.

CAL INTENSIFICAR ELS DONATIUS!

LA HUMANITATIIuita els ideals catalans i re.p
•

p

05{)
1l'-

2._ UN GRUP DE PATRIO·
,
4-

-

ALIME"H DlflETIU I DE Rf611

Cosa~

CI

•

5

la humanitat

OIJOUS, 11 DE JULIOL DEL 1935
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LA MUSICA

J

La Justícia
AUDIENCIA

RAD I O
~~
UNIO RA DIO, S. A.

PRIMERA SECCIO
Emissió Ràdio Barcelona
Corrupció de menors. - A porta
PROGRAM A PER A AVUI ,
tancada es veié la causa contra JoDIJOUS
sep Tarro i Concepció Cid, acusats
7'15 : Primera edició de «La Parau
del delicte de corrupció do! .menors.
El Jurat óictà veredicte d'inculpa- lal>. Diari radiat de RADIO BARb!Utat i, per tar.t, la sent~nda fou CELONA. Discos.
PER UN ORDRE POLITIC I
absolutò1ia.
8'- : Senyals horaris de la cateECONOMIC
dral. - Lliçó de gimnàs radiat a
SECCIO
SEGONA
per JAUME CARRERA I
càrrec de la. Federació de Gimnàs·
Sense importància. - Es veieren
PUJAL
d'apeHació tlca.
incidents
ún:eament
8'20: Segona edició de «La ParauNo eus podem queixar de la nosense importància..
la». Diari radiat de RADIO BAREncara que no sempre, de tant en la. corda alta, no aconsegueix &.l'rid de llibres i estudis redactats en
CELONA. - Discos.
TERCER!\ SECCIO
ri a la sobre els t.eUllll> PlllP•i.ants
tant ens equivoquem. Teniem la cer- bar als llmits que marea allò que
• que constttuelXen e ls procnta dta
El fi.seal d'aquesta
Estafada. 9'-: Senyals horaris de la. Catetesa que el públlc que assisteix als els autors han escrit al pentagrama.
va demanar per al processat dral.
~~~es derivats per r~tat caòtic d~ El coronel Jull Mangada Roseno- rissin el princep de Viana. 1 despÑs Concerts de Belles Arte, no era d 'a- Gràcies, doncs, a una perfectissima secció
Antoni Ferrando Fortuna la pena
11'-: Senyals horaris de la Catereconomia. «Perspectives eco~ va-prou conegut per altres aspec- la princesa Blanca, ambdós emmet- quells que es donen el cpistoJ d 'es- escola de cant i a la seva extraor- de quatre mesos i un dia de presó
tiuejar; hem vist, però, que vlviem dinària musicalltat, assoU un èxit pel delicte d'estafada de 400 pesse- dral. - Servei Meteorològic de la.
ues• de Vicenç Bernades, pruner; t~ de lea seves activitats i tremp- zinats.
Generalitat de Catalunya.
~cat~Junya, poble decadentt, de Van ha publicat un llibre que té tot l'in·
Aquests foren els reis «catòlics», als llimS 1 que ara les coses van tan franc extensiu al mestre J . Lamote tes pel procedlment de les miSses.
M IGDIA
d llós després, 1 tmalment, el que terès de la divulgació de dades his- conquistadors de Granada, auton bé~ que amb una envejable ctran- de Grignon 1 al professorat de la
12'-: Senyals horaris de la Cate~upa ara. l'atenció, t.ru1t de la tòriques, recollides d 'ac[ d'allà amb de la. unitat religiosa. pel ferro, pel qu1Hitat a tot Espanya, però, amb Corporació municipal, als quals foQUARTA SECCIO
e Ioma de l'exceRent J)erlodiSta Jau- gran fidelitat, encara que potser no foc i per la Inquisició. La reina va estat de guerra a Catalunya. «Simp- ren prodigades sen¡¡;les ovacions, 1
Suspensions. - Per motius dlver· dral. - Secció Femenina. Música se~e carrera i Pujal: «Per un ordre prou adequades. Com ell ens diu al morir, Eegons l'historiador P. Ma- toma ple d'optimisme, almenys a. les el seu gran director fou cridat. amb sos se suspengueren les vistes anun- lecta en discos.
12'30: ePlat del dia» de !RestaupolítiC ¡ econòmtc». No som pas com pròleg, ha fet d 'espigolador. Bé. riana, de «una enfermedad lea, pro- esferes ministerials, el n ostre públic la senyora. Massalska, nombroses ve- ciades.
Però hi trobem a mancar un millor Uja i incurable» (sifills). Respecte «populai')) es permet dedicar-se a es· gades a l'estrada.
rant Tivoli. - Continuació del proaltres que silencien tant com poden ordre
els
Mangada
senyor
el
obra,
seva.
la
cal
que
!ets
de
l'exposició
en
grama de discos.
les signatures dels rengles del da- que penetrin al coneixement del diu «f elonell, cruele11 J1 anticristia- tluejar amb aquella alegria 1 amb
CAM.ll.. OLIVERES
NOTICIARI
EMISSIO D E SOBRETAULA
vant; en ells. el negar el pa. 1 la sal gros públic, orientat de manera que nos, y no podian ser de otro modo aquelles possibilitats que el cronista
EL SENYOR XAMMAR IN·
13'-: Senyals horaris de la Catesón procediments normals, però que en pugui collir les ensenyances. Un los que habian cef!ído las coronas no ha pogut o no ha. sabut pescar
GRESSA A LA PRESO
nosaltres no ens sentim pas temp- llibre que també pod!r1a. titular-se de Castilla 11 de Aragón usurpando desprès del xàfec musical d'un curs
Ahlr al mati, el lletrat senyor Jo· dral. - «CocktaU del dia» de PeESTUDIS M USI CAL S BLAN· sep M.a.rla. Xammar, que el Tribunal dro Chicote. - Programa de discos
tats a Imitar. I ens plau avui de fer- «Història d 'uns reis degenerats i J1 ase3inando a sm proplos herma- que no li ha deixat una sola. nit per
CA SELVA D E L ' ASSOCIA• d'Urgència. el condemnà, en la vista variats.
nos, pues recuérdese que Enrique IV respirar ni a la. seva ploma un sol
nos ressò d'aquesta. obra del senyor bandits», com són gairebé tots.
L'autor es refereix a capitols de murfó sospechosamente después de dia de descans.
CIO O. DE CO NCE RTS
que tingué efecte al Palau de Justi13'25: cCOCktail d 'avui» del Rescarrera, no !;OiS per la .....uo;,a aporbanquete al que asilltió Don Fer·
ela. el dia 9 de setembre, a mll pes· taurant Brasserie Tivoli. - Conti·
Tanmateix, dijous passat, al vestació que representa. a tot el que la història d'Espanya. No a la hfS. un
Concerts,
de
Obrera
.Associació
L'
Aljonw,
Don
infante
el
que
nand.o;
tòria acromada. 1 falsa que ens· han
pre, la gran sala de Belles Arts no incansablement fidel al seu desi¡ de setes de multa pel delicte de desobe- nuació del programa de discos.
s'ba escnt en català sobre una. ma- ensenyat
a les escoles, sinó a la his- h.eredero de Enrique IV, murtó en13'50 Secctó Cmematogràfica. Con·
tèria. tan àrdua però tan apassio- tè.ria veritable, sota la qual s'arrau- venenado, dejanào líbre el acce3o aparegué curulla com en les ante- difondre la cultura artisticu popu- diència, 1 el Tribunal Suprem, en rede cassació interposat pel fiscal versa cinematogràfica per J. Cuesta
nant, i de tant d'interès, sinó per la leix el violent dolor d'un gran po- al trono a !U hermdna Isabel; que riors audicions de l'Orquestra. Mu· lar en tots els seus aspectes, en· curs
la sentència a
cassant
condemnà
el
es
tot,
amb
que,
consti
i
nicipal
marelX& impon••.t..clo.. ~¿U" represen - ble, sota el despotisme de poders ésta, prometida en matrimo?tio al
H'-: «La Paraula». Emissió de
guany, en l'escaiença, socialment 1 dos mesos 1 un dia de presó, es premaestre de cazatrava. se ve ztbre de veié força més plena. que el camp artistlcament transcendental, de la sentà a la r elatoria del senyor Fer- les dues de la tarda.. Infonnactó de
ta 1a. quantttat de maumal recollit ineptes 1 desmoralitzats.
en aquest dens volum 1 que onenta Defens& Juli Mangada el criteri éste en vísperas del matrimonio de Mestalla en les seves «reunions» commemoració del seu primer cen- ratges per a constituir-se en presó i Barcelona. - Actualitats Teatrals 1
positivament a tot el que vulgui se- -coincident amb el de tants al· por la mu.erte repentina del maes- números 2 i 3. Qul sap sl anéssim tenar d'audicions musicals, ha afe· complir la pena imposada.
Musicals. Fra&ments musicals de
que Don a Mestalla a representar la «Hls·
gmr revolució que ha tet el món en tres-<¡ue la totalitat dels danys 1 tre, también envenenado;
Alxi que s'efectuà. la presentació, l'obra. «El beso del Remedio» del
git una nova modalitat a. les diverArade
heredero
Viana,
de
carlos
elS conceptes polittcs 1 en les teo- les vergonyes viscuts en terres bis· gón, como su hennana, también tòria d'un· soldat»? Es urta sugge- ses manifestacions de les seves ac- se 11 estengué el manament d'lugres Mtre. Montagut per la Companyia
panes provenen dels Austries 1 dels
rència que brindem al senyor Lio- tivitats: la creació d'ensenyaments a la presó 1 s 'ordenà al caporal de lirlca del Teatre Serrano de Valèn·
ries econòmiques.
Borbons, monarquies forasteres que jueron a.3esinados».
Patin, el qual, amb un èxit musicals per a. obrers.
la guà.rd!a civil, cap del lloc del Pa· cia que actua al Teatre Novetats.
El despotisme polític dels Aus- nel S. hi
L'autor, sttuat en un sector con- varen esclatar, reduir 1 amordaçar
trobaria un ellma molt bo
En fervorós homenatge a. la in· lau de Justícia, el seu trasllat a la
tries, que comença. amb Carles I, segur.
14'30: cEl fet del dia» per Joan
servador, sap superar els seus escrú·
acaba amb les lllbertats coRectives per a. passar-hi tot l'any. Però, igualable pianista-esperit superior presó.
polS partidistes per presentar amb
Alavedra.. - Butllet1 oficial de la.
senyor
al
oferi
caporal
L'esmentat
Municipal»,
«Banda
la
a
tomant
castellanes, amb la. desfeta dels co1 entusiasta amiga de l'A. o. de c.
tota claredat els principiS dels més
Generalltat de Catalunya. Sumari
muners a Villalar 1 la decapitació encara que per «manca dels instru· -Blanca Selva, l'apostolat de la qual Xammar un taxi per al seu ingrés a del número publicat avui. - ContiAlx1
destacats teòrics i filòsofs.
la
a
especial,
conducció
en
presó
la.
Veu
«La
a
soni
11
corda»
de
dels cabdills Paddlla, Bravo 1 Mal· ments
a favor de la. pedagogia musical és
veiem desfilar els evolucwniStes o
donado. També a València esclata de Cascall» com una regadora fo- universalment conegut i lloat, foren qual cosa es negà. el senyor Xam- nuació de les Actualitats.
revolucionariS anglesos. francesos i
14'55: Borsa de Treball d'E.A.J . l.
el moviment de les Gennarúes con- radada, a nosaltres 1 al públic bar- instituïts els «Estudis Musicals Blan· mar, 1manifestà que aniria en conalemanys, que des de mitjan segle
ducció ordinària com els altres pre15'-: «La Paraula». Emissió de
tra Carles I, voltat dels seus foras- cloni ens sona talment com si els
quals,
els
C.»,
de
O.
l'A.
de
Selva
ca
dlVUit.è, o st .. ui qu.m elli 1n ·c:nts mesos.
les tres de la tarda. Directament
ters, importats de fora, que maten Instruments de vent acomplissin amb
funcionade
any
en el seu primer
En vista d'això el senyor Xammar
cànics capgiren les condicions de la
les a.vantatge els que «La Veu de Cas· ment educatiu, han donat uns excel· ingressà als calabossos del Jutjat de des de Madrid. Ministeris. Resum de
les Gennanies
roben. Amb
~~,~~~~~~,~ 1Comunitats
els primers1 ba-cauen
producció, aporten nous prmcipts pola Gaceta. Sessió radlobenèf!ca. Disdels
través
a
mancar
a
troba
call»
1 a. les tres, en conducció cos escolllts.
guàrdia,
lents resultats, palesats pràcticament
luards de les llibertats hispanes.
lítics i econòmtcs. hn a4v.esL sentit,
ràdio
de
aparell
d'un
ampllficadors
Cel:lular,
Presó
la
a
passà
ordinària,
Comença una altra. història. Feta
en els exercicis de fi de curs darrel'obra de Jaume Carrera no és sols
T ARDA
on ha. de complir la pena de dos
la unitat religiosa, es fa. la unitat d'aquells que es paguen a tenninls rament celebrats.
impecable, sinó que resulta d'un po16'- : Programa de dlsco8.
1 el despotiS- a raó de trenta cèntims per setmana.
força
la.
per
política
El mestre Joan Pich i Santasusan· mesos 1 un dia de presó.
sitiu valor documental, que es farà
18'-: «La Paraula». Emlssló de lea
Degut a aquesta diferència, el pú· na, que sota el guiatge artistlc i pe.
En tenir-se noticies al Palau de
me. 1 les terres hispanes rodolen
absolutament necessan per a tots
pel pendís de negrors 1 de misèries, blic de Belles Arts (Mestalla núme· dagòglc de Blanca Seva, s 'ha espe- Justícia de la presentació del senyor sis de la tarda. Informació generaL
els que s'interessen en aquests prosota una fèrula fanàtica, cruel, hi· ro 4) pogué assaborir amb plena cialitzat en el mètode de l'esmenta- xammar, foren molts els companys Programa. del radiooient. DiScos a
blemes.
pòcrlta, amoral ...
de professió que lill:8.ren a soludar-lo. petició de senyors .subsCriptors de
satisfacció l'obertura d'«<flgènla a
L'autor aprofundeix l'examen de Aulidu, de Gluck-J. Lamote de Ori· da artista, ha professat enguany a
En arribar a. les eonclustons, o sl·
Radio Barcelona.
'alumnes
d
nombre
considerable
un
ELS JURATS N\) E STAN
la figura repulsiva de Felip n 1 se- gnon; «Tres danses mallorqulnes•,
gu1 la part més personal de l'obra,
18'30: Suplement de «La Paraulu
els
sexes
d'ambdós
adults
i
ln.Cants
gueix l'estudi dels degenerats moG AIRE SATISFETS D'ES- dedicat a la. Secció Infantil de RAl'autor es decanta en els principtS
als d'A. Noguera-J. Lamote de Grignon. ensenyaments inherents a un CUrs
fins
seguiren,
el
que
narques
SER-NE
d'una democràcia positiva, amb Par·
Borbons, amb Felip V, i la. pèrdua. i «Els mestres canta.!reS», tres frag. Preparatori de Teoria Musical 1 SolPa alguns dies que per a l'habi- DIO BARCELONA. Rondalles, conlament polltic 1 assemblea represen·
de les 111bertats catalanes, 1 la con- ments del tercer acte, de Ricard feig i un Curs preparatori de piano. litació de l'Audiència no es paguen tes, consells útils, etc. - Contlnua.tativa de l'organització professional
tinuada h1stòria dels successors Wagner, que amb «L'encls del Dl·
JULl MANGADA
La finalitat dels «Estudis Musicals les dietes als jurats i testimonis, per ció del programa. del radiooient.
corporativa, com a mitja regulador
d'urta raça maleïda que té el seu ti- vendres Sant», del «Parcival», del Blanca Selva de l'A. o. de CJ és haver-se esgotat la consignació.
19 45: Cotitzacions de monedes.
de les activitats economtques. D'apus r epresentatiu en l'odiós Fer· mateix colós de Bayreuth, consti· la. de crear, contràriament a altres
20'-: «La Paraula». Noticiari esAlguns d 'aquests jurats s'han lade
generós
1
altiu
ingènit,
sentit
el
questa manera. a judici seu, pot sal· la raça per a subjectar-lo, ennegrir- ran VII, aquell que des del seu re- tuïren la part orquestral d'aquest sistemes educatius rutinaris, una ve- mentat que vénen de llurs pobles 1, portiu. - Programa. de discos seleovar-se el perill de les dictadures ce- lo 1 prostituir-lo amb el cesarisme fugi felicita Napoleó quan aquest concert tan exceHent com verament r itable escola d 'art, de preparació confiats que se'ls abonarà el viatge, ;es.
saristes 1 de les democracles dema· i la Creu; amb el fanatisme 1 la guanya batalles als espanyols, i que, agradable.
20'45 : Noticiari des de la redacció
tècnica, de formació espirltual i d'ex· no han portat més diner 1 es veuen
devingut desprès rel d'Espanya, sengògiques que unperen, evitant a la força..
La cantatriu polonesa senyora So- pressió musical, on el deixeble no- en la. triSta necessitat de quedar-se de «La Publicitat».
sev1·
de
deslleialtat,
de
càtedra.
ta
vegada, )es concentracions especula.·
Espanya, constituïda per naciona-- cia i d'hipocresia.
fia Massalska, que segurament ha més rebi l'ensenyament de les coses aci fins a. rebre fons.
20'55: Cotitzacions de mercaderies
La queixa ha estat traslladada a valors, i cotons.
tives de la producch) 1 de les ftns.n· litats, fou gran en la riquesa. vària
sentit música alguna vegada. anant positives de la música 1 de la tèc·
«Mòla
l'autor
encara,
Publica,
superioritat.
la
ces. Aixi creu trobar l'equilibri en- 1 lllure dels seus components. Ibè- nita secretaJ dels jesuïtes.
troper aquests móns de Déu, degué
21'-: Senyals horaris. - Servei
nica instrumental.
També hem sentit lamentar-se
tre les forces polltiques 1 econòml· ria - llum de la civilització - fou
El llibre conté gran nombre de bar que els nostres músics municl·
Ara, en finalltzar l'any escolar, en molts jurats 1 testimoni~' del retard Meteorològic de la Generalltat de
de
enemiga
tradicionalment,
sempre,
ques per tal que no s entrebanquin.
amb més fidelitat pals no sonaven tan malament com el eur& de les tres diàries lliçons, amb què comencen les vistes a les Catalunya.
cap poder personal 1 arbitrari. La dades, incloses
No és aquest un lloc adequat per vera tradició hispànica. és de lli- que no pas ordre. La seva lectura deia el critic anònim de cert diari seguides amb urta remarcable assl· sales del criminal.
21'05: Orquestra de RADlO BA.ft.fa bona obra 1 volgué coRaborar-hl cantant les
i
interessant,
és
Algun"s vegades els jurats podr'en CELONA. Música espanyola.
a diSCutir el punt de vista del se- bertat i de dret, 1 de justlcia, 1 d'al· en recomanar-la, hom
duïtat per tots eis alumnes, Blanca
posa
com
tal
per
nyor Jaume Carrera, e::.::posat sem· tivesa enfront dels poders perso- al descol:>ert i vulgar! t.za. els crims àries de «Les noces de Pi¡aroJ i «La Selva, ultra les diverses visites d'ins· fins agafar el tren de primeres ho·
220'5: «La Paraula.. Emissió de
pre amb aran altesa de mires 1 un nals. Es la terra. de les franqufcles d'unes institucions caduques i mi· flauta màgicall, de M~. :Lamo- pecció efectuad~s. ha presidit els res de la tarda per a tornar a llurs les deu i cinc minuts de la nit. 01·
llenguatge clar 1 conccl.e, ¡.¡er bé que 1 de les llibertats als nuclis penin- serables que varen arraba3sar les te de Grignon; «L'enfant prodigue», exàmens o proves de fi de curs, 1 domleilis i no perd,re la tarda a Bar- rectament des de Mndrld. Sessió de
potser un xic frecl. De totes maneres, sulars. La nova política, del frare lllbertats de l'autèntica Ibèria per de Debussy. 1 «Der Frelschutz», de ha fet lliurament a tots els deixebles celona, i els t estimonis d'aanesta. ca- Corts. Resum de les ln.Cormacion.s
el periodista s'hi marutesta sempre 1 de la reialesa imperialista 1 cesà- al seu profit perronal o de familia, Weber, que, sigui dit de pas, són d'unes extenses orientacions escri· pital podrien dedicar mlg dia a llurs radiades durant el dia.
1 per nosaltres. l'estU periodistic és ria, fou importada de l'estranger. encara que això h agués d'aconduir també transcrites pel director de la tes, d'un contingut afectuós i aDl- ocupacions si les vistes comencessin
22'15: Transmissió des del Palau
No és la tradició de la terra. Els el país a la desfeta.
«Banda». Ho fem constar a1xi perquè çonador, altament pedagògic 1 tèc· puntualment a les deu, com estan de Belles Arts. del concert per la.
el millor de tots.
patrioters haurien de llegir la rusassenyalades i citats els testimonis
H.
passi
11
no
¡reu,
sap
li
no
algú
a.
sl
nlc i pregonament espiritualista, on
El volum va prologat pel senyor tòria 1 assabentar-se d'això.
perden el temps esperant per· Banda. Municipal de Barcelona.
per alt al tritic anònim que, pel l'alumne hi troba, sàviament i sin· que
Bartomeu AmenguaL Interessant
Aquest pensament, desenvolupat
24'-: «La Paraula.». Emissió de lea
en uns minuts estan
després
què
gaillegit
ha
no
que sembla, encara
cerament reflectit, el seu actual apro- llestos o bé són recusats o suspeses dotze de la nit. Darreres Informa-<llàstima que no s nagi corregit el a través de l'obra, permet a. l'auOVEL·
'
MILLOR
LA
LLEGIU
res programes. Ja s hi anirà a.costu· fitament i llurs naturals d \spos1· les vistes.
seu català) com tot el que escriu tor dibuixar les malvestats, les nacions. - FI DE L'EMISSIO.
LA DE L'ANY
mant i veurà tot sovint com s'escriu clons per a l'estudi de la música.
tan destacada personalltat. Obser· fres, els crims, la dísbauxa 1 l'es·
WagGluck-Wagner,
Weber·Tausig,
de
reines
les
de
i
reiS
dels
càndol
FERDEL
EMPLEAT
UN
orientaoriginals
i
singulars
Tan
tot
que
als
fa
que
repulsa
la
vem
ner-Listz, Couperin-Krelsler, i aixi, cions 1 consells, substituint la ruti·
austriaques 1 borbòni·
ROCARRIL QUE TREBA· EAJ-39 · RAD IO BADALONA
ho confien a l'intervencionisme de les dinasties
en complicitat i maridatge e.mb
successivament, fins a arribar a. La· na i fredor d'un «aprovat», «susLT.AVA PEL SEU COMPTE
1935. 1!)46
Programa per a avui, diJous
l'Estat i pensem, sense ironia, ¡es ques
capellans 1 bisbes.
mote de Grignon, que seria exacta· pens», «notable», etc., foren favoraS 'ha denunciat al Jutjat la desaA les 12: Obertura, senyals hora,.
per Valentí R. Gonzàlez,
vegades que el Sr. Amengual bau· frares,
La primera part de l'obra la. de·
ment igual que si el transcriptor es blement comentades pels alumnes parició d'un empleat de la Compa- ris, Música regional. A les 12'15:
(Belisario)
rà hagut de reprimir els seus escrú· dica Juli ll.1angada a pintar el cadigués-per exemple-, Pau Casals. 1 músics assistents a l'acte, els quals nyia de M. B. A., que ocupava el Sardanes. A les 12'30: Fox-trots. A
De venda a quioscos l llibreries
pols en trucar a la. porta de l'Es- ràcter de la raça, per a la qual cosa
Ja ens perdonarà la. senyora sona coincidiren a augurar una gran efi· càrrec d'expenedor de bitllets en una les 13 : Música variada. A les 1-l:
PREU: 5 PTES.
tat, demanant la seva intervenció. cita d!iferents episodis triats d'aci
Massalska que haguem descarrUat càcla futura al racionalisme educa- de les taquilles de l'estació de ter- Música selecta. A les U '30: F1 de 1~
«Per un ordre polltic 1 econòmic» d'allà en el curs de la història d'Escap a una altra banda, que no és tiu que empren els «Estudis Musi- me.
Hom procedí a fer arqueig en mlssló. A les 19 : Obertura, senyals
és una obra. exceHent, digna d'ésser panya..
precisament la «Banda Municipalll. cals Blanca Selva de l'A. O. de C.J aquesta
fou
on
Gadea,
Santa
de
L'acte
taquilla 1 s'hi trobaren 650 horaris, música selecta. A les 19'30:
considerada. àdhuc pels que ens tro- obl1gat Alfons VI a jurar no haver
Ara. tomem a agafar el nostre ea- que en el proper curs escolar seran bitllets de ferrocarril falsos.
el disc del radiooient. A les 20: Cobem distanciats de la posició ldeolò- pres pa.rt en la. mort del seu gerEn la secció d'anuncis d'un diari Ini i direm que la seva veu és vera- objecte d'una ¡ran intensificació i
L'empleat desaparegut es deia Jo- titzacions. A les 20'05: Música e~
g1Ca del seu autor. No seria per de- mà; el que, tant a Aragó com a.
figura una secció de caire més ment agradosa de timbre, que l'ha expandiment.
sep Rier a, 1 hom creu que ba. fui}t riada. A les 21: Noticiari i Servei
més que aquest, donada la. seva po- Castella, hom pogués dir al rei la local,
o menus matrimonial. En eUa un treballada meravellosament i que
per evadir la situació que 11 creava Meteorològic. A les 21'15: Concert
sicló envers els elements patronals, famosa frase: «Nos, que valem tant senuor demana la mttja tarcm1a t modula mestrlvolament. .Amb tot, és
ESTRENA D' UNA OBRA l'haver despatxat una gran quanti- selecte per la Quartet Badalona. A
els recordés la frase del conserva- com vós t tots plegats més que vós»; ja una minuciosa descripció de com d'un volum molt llmitat que escas·
tat de bitllets falsos.
CATALANA
dor Carlyle: «Són les classes de dalt l'esdevingut, l'any 1416, a Barcelo- vol que sigui.
En relació amb aquest fet, s'ha les 22'15: Noticies de premsa des de
sament 11 permet reeixir de l'orques·
més r esponsables que les altres, del na a.mb Ferran I, per haver-se neP erò és un ciutadà tocat i posat, tra en la. corda mitjana, ja que en
un escorcoll en una im- Madrid. A les 22'30 : Jazz. A ld
practicat
la
d'onze,
quart
un
a
nit,
Aquesta
satisfer
a
rei
que no estd. per coses. Aixf, ja la
desori i de la mlsèria dels de baix», gat un criat d'aquest
poble proper a Barce- 22'45: F1 de yl'Emlssló.
d'un
premta
d'InsMunicipal
Orquestra
nostra
en
n1
greu
corda
la
en
nl
extensió,
va
que
cosa
vectigal,
del
l'arbitri
indicació segúent:
procurant que en les evolucions so- fer
lona, que no ha donat resultat. Hom
Palau
al
donarà
Vent
de
truments
que es reunfs el Consell de Cent,
«Se suplica la dirección de la
cws, que res n1 nlniÚ no podrà 1 la visita de Fiveller al rei, el qual
de Belles Arts el concert de clau- creia. que en aquesta impremta
deturar, no sl¡yin elles, amb llur va haver de pagar l'arbitri, etc., etc. intere3ada. De lo contrario, no acusura del curs 1934-35, el programa s'haguessin confeccionat els bitllets Un sistema per a acomiadar,
diré.»
negligència 1 incompref!sió. un des·
A continuació, Mangada. fa una
del qual contindrà l'estrena de la falsos que expenia l'empleat desapaCosta una mica de capir oom hi
torb 1 un ferment de desesperació. recensió de les llibertats i furs dels acudiria,
els obrers
si volgués, no sabent on
Suite «La Festa de Santa Cristina», regut.
Hom diu que aquest individu és a
pobles 1 de com els reis ootòlics, acudir. Però, vaja. Bé està que h<nn
Suàrez Sànchez, ba
Albert
L'obrer
Lambert.
Baptista
oan
J
mestre
el
d
atrapat
estat
1& Model per haver
J . B. Ferran 1 Isabel, varen imposar la. prengui precaucions, per molt torquatre
en
dividida
obra,
~ costum esAquesta
segons
que
denunciat
subversius.
cartells
enganxant
unitat religiosa.
mals que siguin els ajers, quan portigué al taller de lampisteria on
parts. és urta descripció musical de
Ambd~ havien arribat a la co- ten l'abreviatura f . m.
la festa tradicional de la vila de
UAUTOB. DE LA LLETRA presta els seus serveis r. demanar
rona. amb males arts. Foren, cate·
•••
Lloret de Mar que celebra tots els
I EL DE LA MUSICA NO l'hora que bavia de començar el
gòricament, uns usurpadors. Com
Emeramericà
pensador
gran
El
anys el 24 de juliol a honor de
tampoc no eren legítims els titols
RD
ESTAN u
treball, ja que sempre bo ha vingut
aàmtrava Ccu-lule. Els dos grani
del primer Borbó, Felip V. Respec· son
Al Jutjat de guàrdia s'ha presen- fent alxi, per sl cal anar a trebaola seva patrona, santa CriStina. El
tributaven
es
i
S'escrivien
homes
DIBUIXOS.
AOTOGRAFS,
te a això, un altre escriptor, Goncompositor ha seguit pas a pas to- tat una. denúncia. per l'autor dramà· llar a al¡un alt:re lloe, fora de la caAQUA REL-LES
çal de Reparaz, en el seu llibre «La elogis recíprocs.
tes les incldéncies de la festa llo- tic senyor Felip Pêrez Capo, autor sa, i en presentar-se ahir a l'esmenembarva
Emer&on
vegada
Una
I el mes Important assortiment
constitución de España. Y las de pa.- car-se cap a Europa. Un cop arriretenca. Aixi, sota la suggestió de de "Don Miquel de Mañara".
tat taller el patró el tancà al seu
de G R A V A T s de Barcelona
pel -interessantisslm- diu:
Digué el denunciant que a aquesta despatx 1 amb un ferro l'amenaçà
les tonades populars i dels cants
eLa u&urpación de la corona arran- bat va sentir de3igs de conèil:er permestre
el
música
posat
havia
obra
sitrobaran
es
oients
preus
els
a
•aven<Ll
1
litúrgics,
de
tal
Exposició
Carl11le. Per
no signava un paper que
ca del mtsmo mon¡ento en que na- sonalment
1 que en anar-se a estrenar de mort sl
Usju aquest desig, es va embarcar
inversemblants a
tuats dintre de l'ambient peculiar de Berrano,
ce la nqcfonalfdad, 1w11 todatña i n- cap
al Teatre Victòria, d'aquesta ciutat, tenia damunt la taula de l'escrlpto.
&eu
al
s'adreçà
i
Anglaterra
a
la festa; podran evocar la. visió del es presentà. un r epresentant del ri, fent-ho abd el denunciant espoM ETROPOL I TAN A
constitu!da 11 bamboleante.»
seu començ, a trenc d'alba, amb el mestre Serrano, per a prohibir la re- ruguit sense saber el que havia sigIsabel la Catòilca va pujar al domicili.
Fet anunciar, Carl11le va sortir tot.
Ulbrerta vella 1 nova
tritlleig de les campanes, la proces- presentació, després d'haver efectuat nat, 1 aleshores el patró 11 digué que
tron, tot 1 que la legitima hereva seguit al &eu encontre. Encaixaren
Canada, 31 (bruxos Sala Mozart)
ISó per la mar, la regata en arribar els assa:gs, 1 com s1gul que el regla- Ja se'n podia. anar 1 que n o tomés
era. Doña Juana; 1 perquè hi PU· amicalment t passaren a ocvpar
géa Ferran I, va caldr,.e que mo- dues còmodes poltrones, prop del
a la plaLja de Santa CriStina, la. pro. ment de la. Societat d'autors diu que m al més.
cessó, corriol amunt, !ins a l'ermita, volent un sol dels autors es pot rel.lll'
joc. Encengueren &engle3 pipe11 f
La veracitat del fet ha estat conl'ofici solemne, les ballades, etc.
presentar l'obra, el mestre Serrano firmada per un aprenent dl! la .~
guo.itant-se i fumant, varen romanAquesta obra del mestre Lambert coacclonà els artistes i l'empresari, sa el qual presencià tot el que pasdre una lwra llarga, aense obrir
obtingUé el premi ofert per Ràdio dient-los que si s'estrenava l'obra sà. en el despatx. A aquest efecte
boca.
Passada aquesta, Emerscm S'afxe.. AMB LA B.ELACIO DE TOTS ELS Barcelona a la millor obra musical declararia el boicot al teatre 1 als
s'ha ordenat que comparegui l'aHucà t CarlyZe l'acompanuà sempre en QUE PASSAREN PER LES PRE- dcscJ1ptlva de la «Festa de Santa artistes.
SONS FLOTANTS
La denúncia és per coacclons con- dlt patró davant el Jutjat.
silenci. Nova encaixada i, al.f pocs
CriStina». El propi compositor, per
diU, l'Oceà pel mig.
tal de donar a la. seva obra tota tra el mestre Serrano.
~~------*--~~---El més graciós é3 que asseguren
AUTES DE PROCESSA·
i poder d'evocació requel'amplitud
que Clixó éll històric.
MENT I PRESO
rits, l'ha instrumentada. per a. la.
Després del 6 d'octubre nostra
Davant el jutjat núm. 3, declaraOrquestra d'Instruments de
ren els agents de policia del rond1
Vent.
1
LLUI S CAP DEVILA
Completaran el programa d'aquest de persecució de sabotejadors amb
cCOMPA~IA DE I NDUST RIAS
Concert, dedicat exclusivament a motiu de la crema d'un tramvia.
AGR I COLAS S. A.»
compositors catalans, obres d'Isaac ocorreguda la matinada. del dia 19
Complint l'acord de la Junta G&o
Amb un Pròlèg-Comentart de
Albéniz 1 Joan Lamote de Grignon. de març, a la carretera ~ Mataró.
La declaració d~ la policia com- neral celebrada el dia 29 de juny
El concert· començarà a un quart
per
cldi amb el que consta a l'atestat i passat, aquesta Companyia efectua-d'onze de la nit. en punt.
NOVEirLA
L'ingrés serà lliure, com de cos- en vista d'això, el jutjat dictà aute rà el pagament del cupó núm. 22,
tum, 1 l'accès del públic al gran Sa· de proces.sament 1 presó sense fiança. tota ela dies feiners, des del 15 al
Estudi poUtic - &saig hlstòrlz - Reportat¡e anecdòtic - Un Wbre
Arboix
i
Camps
da
Joaquim
s
pessete
5
ló de festes del Palau de Belles .Arts contra. els detinguts Antoni Angulo, 31 del corrent, de deu a dotze del
de pensament 1 acclO
Artur Cebrian, Josep Bonet 1 Rwz mati, en el domicili social, Fusina,
es farà per la porta principal.
Un llibre acollit per una cril.ica
elogiosa., a llegir pels catala.nlsz....;;.--*~:------- 9, on es facUltaran les corresponents
__e_
• Hom recorda al públic que les por- 1...,.G_o_nzàl
tes d'esquerra perquè é.s un antes del gran Saló de festes resta- factures. A partir del 1.er d'agost
hel d'un millor esdevenidor poran closes durant l'execució de les
proper, oo es pagaran eis cupons
dc
Telèfons
litic
obres 1 les persones que arribin desmés que ela dimecres feiners de cad&
Comande! o:
(QUARTA EDICIO)
prés de començada. l'execució d'una
setmana.
Preu : 3 pessetes
obra. són pregades que per respecte
Barcelona, 1.er de juliol del 1935.
2 pe ssetes
a'abstl.nguln
artistes,
als
1
oients
als
21
221
:
Redacció
El president del Consell
A TOTES LES LLIBRERIES
IJt &iu aquesta doa Dlbra
d'intentar de penetrar en l'esmentat
d'Administració
Saló t1ns al seu acabament.
Impremta : 144%
JOSEP BUNYOL CASANOVAS

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

LLEGINT.~

DIVULGACIONS HISTORIQUES

[ODli~Hfft[ÏODl a «l[OD QUiéD?»,
~e Juli Manu~a

Penúltim Concert Simfònic Popular per
l'Orquestra Municipal d'Instruments de
Vent, amb el concurs de la cantatriu
polonesa Sofia Massalska

!s

:

«¡¡LO COS!!»

ECOS

*

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

Aquesta setmana
sortirà el llibre de
JAUME MIRAVITLLES

Crítica del 6 d'octubre
LLU IS COMPANYS

Preu: 5 pessetes

ANUNCIS OFICIALS

Home d'amor i
d'aventura

Política d Esquerra
a Catal unya

Per la Justícia i
per la Llibertat

Llibreria CATALONIA Rda. St. Pere, 3

- -· sf.
Re pu bl.
_ l_can~

LA HUMANITAT

·ta humanitat

6
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Un canvi en la política
balcànica?
Ca Petita Entesa, abandonarà el front de París-Roma?

.........

¡
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LA POLITICA ECONOMICA DE
ROOSEVELT
EL QUE PRODUIRI 4 ,
POST DE LA RENDAL l't.

Washington, 10. - Davant la
missió de Vies 1 MJtjans de la Co.
bra de r epresentants el
Catn.
d 'Hisenda, senyor MÓrgentguntstre
declarat que els nous imP<>St au, ha
la r enda, successions i do~ sobre
1
produiran anualment un m(~~-ons,
de 118 milions de dòlars 1 1~utn
milions de dòlars sl el Con~ 90o
decideix a aplicar l'impost
es es
slu sobre les r endes superlorfrogresmil dòlars.
a cent

, EL CONFLICTE ITALO-ABISSINI

ES CONFIRMA EL VIATGE DEL
PRINCEP PAU A ROMANIA

Bucarest, 10. - O!lcialment s'ha.
confirmat avui que el prlncep Pau,
regent de Iugoslàvia. arribarà. a. Romania a darrers d'aquesta. setmana. 1 marxarà a Slna.la on romandrà
durant tres dies en qualitat d'hoste
del rei Caro!.
Als circols oficials es declara que Sembla que el Govern anglès cedeix als precs d' Avenol
la visita. del regent de Iugoslàvia.
té per objecte renovar amb el rei i no portarà la qüestió a la S. de N. ••• Itàlia no toleraria
Carol els acords que es concertaren el nomenament d'una nova Comissió
per a substituir la
en ocasió a la visita del difunt rel
fracassada a La Haya ••• El comandament italià a So·
Alexandre de Iugoslàvia.
A les entrevistes entre el prlncep
Pau 1 «¡1 rel Carol es concedeix mol- màlia, davant la imminència del conflicte armat, demana
ta importància ja que en aquestes
més tropes
pa.rtlclparà. el ministre r omanès d'AsITALIA FA NOVES PRO- del Consell de la S. D. N. 1 redacsumptes Exteriors senyor Tltulesco.
POSICIONS A ANGLA- tarà una declaració relativa al litiHom assegura que es tractarà d'acTERRA
gi !talo-abissini.
tivar la reunió del Consell de la PeLondres, 10. - Es concedeix gran
tita Entesa en el qual s 'examina- importància
a la visita.
l'ambaiEL COMANDAMENT ITArà la qüestió de la probable torna- xador d'Itàlia a. aquestaque
capital, seLIA DEMANA 1\IES FORda dels Ha.bsburgs a Austrla.
nyor Grandl féu ahir al Forelgn 0!CES
flce 1 se la relaciona directament
Londres, 10. - El redactor diploL ' ENTREVISTA PORTARA amb el fracàs del procediment que màtic del "DaUy Telegraph" diu
COM A CONSEQUENCIA se seguia. a La Hala per a intentar que sap que l'alt comandament ItaUN APROPA MENT VER S trobar una solució pacltlca. al con- lià a l'Africa ~Oriental, comptant
HONGRIA I, PER TANT, !llcte !talo-abissini.
amb l'aprovació total de Mussollnl,
De bona font s'assegura que Gran- ha exigit la tramesa de molts més
AMB ALEMANYA
Bucarest, 10. - Amb relació a di formulà ahir noves proposicions contingents abans d'lnlclar l'avanç
l'anunciada entrevista a celebrar a d'Itàlia per tal d'arribar a una fór- en territori abissini.
Després d'examinar detingudaSinala. entre el rel Cart>l de Romania. mula que eviti la guerra amb Ablsment les condicions en què hauria
1 el prlncep Pau. r egent de I ugoes- slnla.
Concretament no es coneixen les de desenrotllar-se la guerra, l'alt
làvia.. es declara que tindrà lloc propos!clons
de Grandl, per als cer- comandament italià ba adoptat
aquesta mateixa setmana.
cles Italians de Londres
sa- aquesta actitud convençut que l'aEn els circols poUtics de Bucarest ber que es troben basadesesencreu
els dos vantatge de les tropes abisslnies,
hom creu que l'entrevista serà co- punts següents:
lluitant en terreny seu 1 aclimatades
mentada. a tot Europa.
Primer. - Garantia polltlca que a aquest és massa considerable perConvé posar de relleu que d'un
temps ençà, la Petita Entesa tracta
d 'apartar-se de les directives de Pa1
ris al t emps que s'estrenyi encara
més la ur11ó ehtre Belgrad, Bucarest
l S ofia, provocant l'l.partament del
circol Paris-Roma-Moscou.
I Es probable, per tànt, que l'entre.vista de Sinaia provoqui un complet
ca.nvt d'orientacions polítiques a la
'conca. danubliita.
• ~
~ A Sl.ÍliÍ!a¡'Oñacudirà també el ml·
n!stre romanès d'Assumptes Eite~
riors senyor Tltulesco, s'examinaran
principalment dues qüestions: apartament gradual de França 1 problema provocat pels propòsits de r estauració monàrquica a Austria.
Sembla que a Belgrad existeix creixent descontent vers França. per la
concertació dels Pactes de no agres¡¡ló entre França 1 Rússia. 1 Txecoslovàquia 1 Rlíssia.

Intenta Mussolini una nova
La situació política de França

En vigílies del 14 de juliol, dretes i esquerres s'enardeixen en els seus atacs
«Actión Francesa» contra la francmaçoneria ••• Els grups
autònoms d'esquerra obrer~ faran un gran míting
contra el Govern
Paris, 10. - «L'Action FrançalseJ
denuncia les activitats de la trancmaçoneria en relació amb els preparatius a l'acclón de les organitzaclons esquerristes.
L'esmentat periòdic diu saber que

-----------*:----------clara que s'espera d'un moment a
l'altre l'atac d'Itàlia.
El corresponsal parlamentari del
"Star" posa de relleu que la situació per a Anglaterra és molt delicada 1 que la majoria del Parlament
anglès desitja que la mediació brità-

:

.

~

!.
•
'

~la.rma.
~. Per tal

de prevenir els atacs a domicili s'utilitzarà el concurs dels
«germans• pertanyents a la Seguretat General o que ocupin alts càrrecs al Ministeri de l'Interior.
«L'Actlon Française» afegeix que
a la reunió de referència s'aconsellà un Govern del qual formarien
part, entre altres, Daladier, Frot,
Zay, Cot, Mistler, Gaston Martín
Jammy, Schmidt, Blum, Thorez
Marceau Pivert. Acaba dient que els
arxius del Gran Orient ban estat
traslladats a Brusselles.
ELS EX·COMBA7E NTS AME·
NACEN EL GOVERN Sl PER·
MET L'EXHIBICIO DE BAN·
DERES VERMELLES

¡

Paris, 10. - El Consell directiu de
la. Federació Nacional d'Ex-comba-

Una escena que es reprodueix e ada dia en els ports italians• l'embarcameilt ··dè ma:tertal bèflic
(Foto. S. Català>
equivaldria al control pel' Itàlia del qúè Itàlia es llanci a la guerra senn!ca
s'efectuï
sols per la Societat de
Hinterland abissini d'Eritrea 1 de la se comptar amb les necessàries re- Nacions.
Somàlia Italiana..
serves darrera. del front d'avanç.
Segon. - Fixació a Ablsslnia. d'uEl r edactor diplomàtic del perlóELS JAPONESOS DIUEN
na zona d'influència econòmica 1 d'e, considera que en aquestes conQUE NO BAN TINGUT CAP
politlca exclusivament italiana que dicions cal comptar amb què l'acció
INTERVENCIO EN L'ARseria r~coneguda formalment pel armada d'Itàlla. tardarà bastant a
1\IAI'tfENT D'ABISSINIA
Govern d'Addis Abbeba.
poder-se emprendre amb probabiliToqu.io, 10. - Sortint al pas de les
Segons sembla, el senyor Grandi tats d'èxit.
informacions publicades a. la Premsa
demanà al Forelg Of!ice que recolzés
Internacional, l'Agència oficiosa. Ren
aquesta fórmula italiana., a la qual
ELS VALORS ITALIANS, gona ha publicat una nota oficiosa
cosa se li contestà expressant grans
BAIXEN
en la qual es dec1ara el Japó comreserves.
Londres, 10. - Als cercles finan- pletament alié a qualsevol lmm;scers de Londres la Impressió és cla- cuYment en els afers d'Etiòpia i
AVENOL CONTRA LA RE- rament pessimista en el que es reUNIO DEL CONSELL DE fereix al con!licte italo-ablsslnl. Ha menys que hagi enviat armes o municions a Abissínia,
LA S. DE N.
contribuït poderosam ent a crear
Londres, 10. - El secretari gene- aquest ambient la impressió també
NO\ .t:S LLEVES ITALIA·
ral de la S. D. N., senyor Avenol, en pessimista rebuda dels cercles finanNES CRIDADES A FILES
les seves entrev'stes celebrades al cers de Nova York, en els quals es
Roma, 10. - La "Gaseta Oficial"
Forelgn Office amb els senyors Hoa.- creu unànimement en l'amenaça de publica
un decret cridant a files els
re i Eden sobre el procediment a se- la guerra.
soldats de certes categories especiaguir per la S. D. N. en el ca.s que el
Mentrestant s'examina a Londres litzades de les lleves del 1909 i 1910.
Consell !os convocat a secció extraor- la dlffcll situac~ó financera d'Itàlia
dinària, s'ha pronunciat decldlda· que es jutja. com a molt seriosa la
EL FRANCES JEZE, DELEment en contra de tota nova. gestió qual cosa ha. ocasionat que els valors
GAT D'ABISSINIA A LA
que pugui ocasionar carregar a. l'or- públics Italians, que ja experimentaBAYA, DIU QUE L'ACTIganisme de Ginebra les responsabi- ren considerable baixa en els passats
TUD D'11'ALIA ERA PRElitats pel que pugui succeir a conse- dles, perderen ahir dos o tres punts
1\IEDlTADA
qüència del litiglltalo-abissín l.
més.
Parls, 10. - El professor Gaston
No obstant el fracàs de les negoJ eze, representant d'Abissínia a la
ciacions d'Holanda, als cercles ofiLA PREMSA ANGLESA reunió arbitral de La Haya, que com
cials britànics no s'ha perdut encàra
CREU QUE LA LLUITA NO és sabut, ha fracassat 1 ha estat
l'esperança. d'arribar a un acord pasTARDARA
A COMENÇAR ajornada Indefinida ment, ha !et insiu del llt!gl 1 s'assegura que Slr Sateressant declaracions.
muel Hoare ha assegurat al senyor
Londres, 10. - La. Premsa publica
El professor J eze creu que no hi
Avenol que la Gran Bretanya, rea- en forma. sensacional informacions ha cap
que els representants
PERIODISTES SUD-AMERICAN S
lltzarà tots els esforços Imaginables que posen de manl!est l'emoció pro- Italians dubte
ja. tenien med.tada la seva
INVITATS PER ALEMANYA
per a tractar d'evitar que s'arribin duYda pel fracàs del procediment ar- actitud per
uo interessar-los l'arranStuttgart, 10. - Per via aèria ban a trencar les h ost!lltats a l'Africa bitral de Scheverlng,
jament pacfflc de la qüestió. Jo em
arribat procedents de Frledricha- Oriental entre Itàlia 1 Abisslnia.
En un article titulat " MussolJ.nl valg limitar -dlu- a preguntar on
fen els periodistes sud-americans
va probablement a pegar av:at", es trobava emplaçada la. localitat de
EL GOVERN ANGLES l"'Star" diu que als cercles britànics Ual-Ual, on es r egistrAren els privinguts a Alemanya a bord del
ATENDRA EL PREC D'A- ben Informats existeix temor que mers Incidents italo-ablsslnis. Com
«Graft Zeppelln». Foren saludats a
VENOL
Mussollnl aprofiti l'ocasió per a que la dita localitat
l'aeròdrom per representants del Mutroba. en .Ple
Londres, 10. - Es considera !ora marxar Immediatament contra. Etiò- territori abissin!, elses delegats
nicipi 1 altres personalitats.
itade tot dubte, que la. secció del Ga- pia.
lians acolliren la. m~ va lògica preEls periodistes sud-americans s'es- binet que es reunirà avui, es proL"'Evenlng Standard" t '. tula el seu gunta amb protestes 1 m'impediren
tatgeu a l'Hotel Zeppelln.
nunciarà en contra de la convocació article
"El fracàs de Scheverlng" 1 prossegu·r el desenrotllament de la
diu que podria ésser el signe de la meva tesi.
En aquestes condicions - acaba.
guerra. Afegeix que Abissínia demanarà, probablement avui mateix, la dient el professor J eze-, el dubte
convocatòria Immediata del Consell no hl cap respecte les Instruccions
que tenien del seu Govern els r eprede la Societat de les Nac.ons.
sentants Italians.
Diu que als centres abissinis es de1\IES TROPES
Nàpols, 10. - Segueixen els embarcaments de tropes amb rumb a
l'Africa Oriental italiana. Al mati
d'avui s'ha fet a la mar el paquebot
En trobareu de tots els
~tBelvedere», reqUisat pe1 Govern.
L'esmentat vaL...:ell ha embarcat
preus. De qualsevull a
núg centenar de caps 1 oficials i
Washington, 10. - Diversos perlò- 1.300 homes de tropa.
cond t ció. A tots els
dics publiquen Informacions de MosEn dies successius seran accentuades les trameses de tropes, puix que
di enl que a 1a capi tal soviè tica l'Alt
cou
Comandament italià a Eritrea
barris de Barcelona
existeix la temença. que Alemanya creu que per tal d'emprendre les
i el Japó realitZin un atac combinat operacions militars contra Ablssínla
contra la U. R . S. S.
amb probabilitats d'èxit precisa augAfegeixen les Informacions que mentar considerablement els continCONSULTA NT LA
ha estat aquesta temença. la que ha gents que ja es troben a aquella
induït als soviets a augmentar con- ' colònia.
sidt.rablement les seves defenses aèITALIA NO TOLERARA
ries, navals 1 militars sobre el BAICAP NOVA COllfiSSIO ARtlc, sobretot davant la presumpció
BITRAL
que Finlàndia. recolzarà una even·
Roma, 10. - Davant les noUetes
tual ofensiva alemanya.
rebudes de Ginebra relatives a la
probable Intervenció de la S. 'de N.
a CI de nomenar una nova co!WSSió
EL BANC AUSTRIAC REDU EIX d'arbitratge per al litigi ltalo-ablsGIRONA , 2
EL TIPUS DE D ESC OMPTE
suu, el «Giornale d'ItaliaJ afirma
que Itàlia no tolerarà Ingerències de
(Ronda Sant Pere)
VIena,
10. - El Banc Nacional ningú ni acceptarà el nomenament.
Telefon 53191
'A
t
d'un nou àrbitre en vista que han
d us ria ba reduit a vui el tipus de fracassat
les negociacions de Schvedescompte del 4 al 3 i mia per 100. nlngen.

_ ___*_______ _ _

ELS RUSSOS TEMEN UN ATAC
COMBINAT ALEMANYA · JAPO

DEL BANC DE LA PROPIE TAT

a la seu del Gran Orient de la rue
Cadet, s'ha celebrat una reunió d'aquell organisme amb assistència de
quasi tots els «venerables» de les
lògies de la regió parisenca, 1 en dlta
assemb!ea s'ha examinat l'actual situació poUtica de França.
El periòdic à\u que 1els francmaçons pertanyents a la Seguretat General proporcionaren a l'assemblea
informacions del Ministeri d'Interior
segons els quals era possible un moviment feixista».
Sempre, segons dit periòdic, a la
reunió s'estudiaren tres eventualitats:
1. La detenció dels alts dignataris francmaçònics.
2. Irrupció als «temples» 1
3. Expedicions de càstig a domi, cili.
S'acordà que per a prevenir els
assalts de les lògies s'adoptin disposicions defensives. A la lògia de la
rue Puteaux quedà lnstal:lada una
~sirena accionada per un botó disslmulat que funcionarà a la primera

i

1

BORSA DE LLOGUERS

~

;

ELS ALEMANYS DONEN LA
COSA PER FETA AMB
GRAN ALEGRIA

BerUn, 10. - La premsa alemanya
concedèix gran importància a les
:converses que es celebraran a Sinaia.
El «Berllner Tageblatt» escrlu el
següent ln~ressant comentari:
í «El senyor Tltulesco, aquest gran
negociador internacional, veu amb
sorpresa que el Govern de Bucarest
tno aprova per complet la seva. pollUca. Ara s'ba vist en gran manera
sorprès en concertar-se sense la seva anuència l'entrevista entre el rel
Carol 1. el prlncep Pau de Iugoeslàvia.
Aln que rebé la noticia, Titulesco,
que es trobava a Londres, emprengué
ràpidament el viatge de tornada a
Bucarest, abandonant les negociaclons que portava. a. cap a la. capital anglesa després d'haver estat
prèviament a Paris.
Creiem saber que el rel Carol 1 el
princep Pau tractaran a fons sobre
Alemanya, tenint en compte l'engrandiment assolit darrerament pel
Reich.
Els paisos balcanlcs s'han percatat segons sembla que llur estreta
amistat amb França, en detriment
de l'amistat amb Alemanya, els ha
servit d'estorb per a les seves activitats econòmiques.
Rumanla.. per exemple, sap bé que
a la llarga ll resultaria impossible
mantenir-se oposada a Alemanya
amb la qual solament tenia litigis
politlcs derivats de la gran guerra o
del Tractat de Versalles, mentre econòmicament ll Interessava en gran
manera estrènyer les seves relacions
amb el Reich.
Com que la situació de Iugoeslàvla era idèntica, creiem lògic l'.epileg 1 els alemanys esperem amb
tranquiRltat el resultat de les conferències de Slnala»,

LA
REDUCCIO
DE
SEMBRA DE BLAT

La restauració
a Austria

tents s'ha adreçat al Govern demanant-U que en les manifestacions del
dia 14 de juliol, festa nacional francesa, no es toleri cap altra bandera
que la tricolor de França. La petició diu que cel Govern, guardià de
l'ordre, no pot assumir en aquesta
ocasió la greu responsab111tat de ~r
metre que esclati un contllcte, que
no deixaria de produir-se en cas que
es permeti exhibir h bandera vermella».

LA

Washington, 10. - Amb a
ment al programa de limltacl~nJ~
sembra de blat, l'adm!nlstractó e a
reajustament agrlcola ha anun ~e
que els productors de blat reb~ t
aquest any uns bons de com
n
c!ó per la. r educció de les s~~
Cies sembrades de blat, de 33 e ·
taus per fanega en lloc de 29 eeentaus el 1934.
n.
Segons l'admínlstracló els
ments efectuats d'aquesta nJ~ga.
s'elevaran en un total de llS era
llons de dòlars contra 111 el 193~!-

La restauració de la
monarquia grega
CONDILIS S'HA ENTRE·
VISTAT AMB MUSSOLINI

Roma, 10. - El ministre grec d
la Guerra, general Condll1s, ha cet~
brat aque.§ta mati una. conferència
amb el senyor Mussolini, que s'ha
perllongat per espai d'una hora N
ha estat facilitada cap nota relàtlv~
ELS ELEMENTS D'ESQUER· als problemes examinats en ella.

RA AUTONOMS FARAN UN
GRAN MITING CONTRA LES
MESURES FEIXISTES DEL
GOVERN

MUSSOLINI NO S'OPOSA
RA A LA RESTAURACIO 1
UN REFORÇ D' ITALIA A
LA MEDITERRANIA

Paris, 10. - Els elements d 'esquerra preparen un acte monstre, que se
celebrarà divendres, en el qual pren.
dran part la Federac!ó de Sindicats
de la Sena, el Sindicat Autònom
d'Empleats, el Sindicat de Serveis
Administratius, etc., «per a organitzar l'acció contra els mètodes feixistes del ministre de Comunicacions,
senyor Mandel, 1 contra els decretslleis en preparació».
El senyor Mandel, que roman indiferent davant aquestes amenaces,
s'ha limitat a declarar que, en cas
d'\10 total o parcial abandonament
del treball en els serveis del seu Departament, adoptarà les mesures que
ja. té disposades preventivament. Fins
al moment present -t.a dit el ministre- he rebut més de 60.000 peticions d 'empleu 1 la major part dels
solilcltants reuneixen les condicions
per a substituir Immediatament en
els serveis públics els empleats de
Correus, Telègrafs o Telèfons que cometin la imprudència d'abandonar
eis seus llocs.
El ministre ha afegit que no creu
haver de recórrer a tals mesures,
perquè confia en la lleialtat de la
major part dels funcionaris.

Roma, 10. - Amb la visita al Duce
del general Condilis, s'ha desenrotllat aquest mati l'episodi més 1m
portant de l'estada a aquesta capltaÏ
del mlnlstre grec de la Guerra
Als cercles poUtics de Roma no
es dissimula una simpatia molt accentuada en relació amb el projecte
de restauració monàrquica a Grècia
Itàlia és profundament monàrqUica'
1, com hom sap, no h1 hagut mai
veritable oposició entre la dinastia
1 el feixisme, entre la Corona 1 l'Estat.
Per altra part, es considera a Roma que, de triomfar el monarquisme en un Estat del sud d'Europa
que forma part de l'Entesa Balcà:
nlca, com és el cas de Grècia, aquest
fet podria servir molt bé de precedent al Centre d'Europa, o sigui a
Austria.
També es relaciona a Roma el
viatge de Condllls amb el Pacte de
la Mediterrània, 1 es r ecorda que
Grècia, sl va entrar a l'Entesa Balcànica fou amb la condició que en
el cas d'una guerra entre Itàlia o
qualsevol potència d'aquella Entes~
Grècia conservaria la neutralitat.
Això evidencia que Grècia. compta
amb el factor !tallà 1 que el mateix
farà pel que fa referència al Pacte
de la Mediterrània.
S'ha de recordar, per altra part,
que Itàlia és obertament contrària
a la tesi turca de remllitarltzacló
dels estrets.
Es posa de relleu, finalment, que
la vls!ta de Cortdllis a Roma constitueix la. prova més mantfesta que
Itàlia va romandre. completament
neutral davant el darrer moviment
Buenos Aires, 10. - Hom consi- revolucionari grec.
dera prematurs tots els assaigs que
facin les parts interessades relatives
L ' ALCALDE
D'ATEN E S
a l'arranjament sobre la navegació
S'E NTREVISTAR A AMB
del riu Paraguai, 1 hom creu que
L 'EX-REl
el projecte d'habilitar el port braslAtenes, 10. - L'alcalde d'Atenes,
leny de Corumbà com a port franc senyor Kotzlas, arribarà a Londres
per a Bolivla no té més consistència la vinent setmana, acompanyat dels
que el desig del Paraguai de domi- consellers tècnics financers de l'Anar en tota. l'extensió el riu que juntament de la caPital grega. A
porta el seu nom, tot tancant per Londres ·s'entrevistarà amb l'ex-rel
complet l'accés a Bolivla.
Jordi de Grècla.
S'aprecia que ha de. tocar a la
Parlant amb els periodistes, el
conferència de la pau estudiar aquest se~or Kotzias ha dit: «La meva
important assumpte per tal de con- missió es redueix a qüestions que
ciliar les posicions oposades de Bo- interessen personalment a l'ex-sobirà
lívia 1 el Paraguai.
amb el qual discutiré assumptes poBolivla demana per a sl, junta- litlcs com el del vinent plebiscit o
ment amb el territori del Chaco, el el de la restauració de la Monarquia
marge dret del riu Paraguai, 1 el seu a Grècia..
adversari, per la seva part, creu que
no hi ha discussió sobre aquest asLa política iugoslava
pecte, puix que la Unia divisòria amb
Bolfvia, segons eis seus interessos,
Belgrado,
10. - El partit goverha estat definida pel laude Hayes.
Hi ha. el criteri que no havent fet namental de l'ex-president senyor
Bolfvia qüestió fonamental la sor- Jevtlch ba quedat dividit ·en tres
tida al mar pel riu Paraguai, slnò grups, a conseqüència. de les discreconnexa 1 indissoluble de la qüestió pàncies sorgides en el curs d'una reterritorial del Chaco, afecta a la seva unió.
soblranla, el balcó sobre el riu Pa- Dels 333 membres que Integraven el
raguai serà tUDa conseqüència de
l'arranjament al qual s'arribi sobre grup, 200 s'ban separat de J evtlch a
la. Integritat del litigi que s'ha de fi de secundar el Govern StoyadlnodisCutir per converses directes a Bue- vlch, el qual d 'aquesta manera comp.
nos Aires, t que en fracassar elles tarà al Parlament amb una majoria
hauria d'ésser sotmès a l'Alt Tribu- dels dos terços.
nal de Justlcia Internacional de La
Només uns 35 diputats ban romAI
Hala.
fidels a Jevtlch.

LA CONFERENCIA DE LA PAU
DEl CHACO

EL PROJECTE A FAVOR
DELS
HABSBURGS
HA
ESTAT
PRESENTAT
AL
PARLAMENT

Viena, 10. - El projecte de revisió de la !aroma deis Habsburgs ba
estat dipositat davant la Dieta.
RESTABLIM ENT DE L ES
ANTIGUES
CONDECORA•
ClONS

Viena, 10. - El Consell de Ministres ha acordat restablir les antigUes condecoracions militars de l'imperi austro-hongarès.

Espanya ha denunciat el
tractat comercial amb Xile
Santiago de Chile, 10. - El Govern espanyol ha. denunciat el Tractat. de comerç hispano-xilè, el qual
expira, de dret, el 31 de desembre
pròxim.
En el curs del mes en curs començaran les negociacions entre eis
dos paYsos per a concertar un nou
Tractat.

EL PROGRAMA NAVAL ANGLES

Londres, 10. - «Dally Telegrap»
parla sobre la futura poUtica naval
britànica 1 diu que Anglaterra. no
considerarà mai els Estat:. Units com
un rival. Solament en el cas que el
programa nordamericà incités les altres potències a procedir a un augment de llurs forces navals, Anglaterra es veuria obligada a mantenir
l'equilibri de les noves construcciOns.
I diu :
eLa política de construcdons navals nordamerlcana 1 britànica estan perfectament d'acord Si es deixa.
sense discussió la qüestió del tonatge dels futurs vaixells. La concentració de la major part de la flota
nordamerloana al Pac1IIc no ¡produeix cap malestar a Anglaterra; al
contrari, h om considera aquesta mesura com a garantia de la pau. Per
aquesta raó Anglaterra no s'esvera.
pel programa Vinson, que preveu la
substitució de tot vaixell de cada cat egoria que h agi acomplert el Umlt
d'edat.
En el que toca al pla de construccions britànic per al perlode segllent a l'explracló dels tractats navals, és a dlr després del 31 de desembre del 1936, es preveuen les tres
mocli!icacions següents:
1.• Reforçar la flota de cuirassats amb cinquanta o seixanta unitats.
2.• Important reforç de les forces
an tisubmarlnes.
3.• Augment considerable de les
forces aèries de la Marina.
Cada vaixell de Unia 1 cuirassat
rebran dos avions.»
El collaborador del «Daily Tele:
grap» en les qüestions navals anuncia que a primers d'agost hom procedirà a un nou repartiment de les
Aspecte parclal
grans unitats de la «Home fleet» I
de les forces estacionades a la MeBrussel:les, 10. - Durant la nit pasdlt.errànla. Comprendrà cinc vaixells sada es registrà un Incendi dintre
de línia de la mateiXa classe i tres el recinte de l'Exposició Internaclograns cuirassats. La «Hom fleeb
tarà integrada per set vaixells de nal. Per un moment, hom va témer
linia 1 quan es disposi de nous val- I que es reproduis la catàstrofe que
xells de linla serà reforçada amb anys enrera determinà la total desuna. nova esquadra de cuirassats.
truccló de l'Exposició, però el !oc
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L'Incendi destrul 600 metres quadrats d'lnstal:laclons al parc d'atra:clons, però no afectà la resta :
l'Exposició, que ocupa una superticl
total de 70.000 metres quadrats.
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LA SESSIO DE CORTS D'AHIR

CRON ICA
DE MADRID

continuà la discuSsió del projecte de refor·
ma dels Jurats Mixtos
drld 10 _ A les 4'10 s'obre la
)fa
' idelx el senyor Alba.
sessió I pcresblau el ministre d el Tre!J ban
•
ball: h deu diputats als escons 1
lli a !rebé buides les tribunes.
es~n J:geix 1 aprova l'acta de la
se:;.Sló anterior.
LA REFORMA
R ATS M I XTOS

D E LS

.JU•

t el despatx ordinari prosse-

~egtel debat sobre la reforma de

gu ts MiXtos.
Jura nyor FERNANDEZ DE LA~ ~Jk defensa un vot partlcuPl>''
la base segona del dictamen
}al' a eomlsSió de Treball.
de(~tra. el m.lnistre de Comunica-

ci~~

que la defensa d'aquest vot
cular fou començat anit paspaJ! el senyor Femàndez de Lasa dera és breu.
b~pugna dit vot, per la Comissió,
yor GALLART, de la Lliga.
el;;nsenyor FERNANDEZ DE LAANDERA demana votació nonú8
a la seva proposta.
nal pep-RESIDENT, en vista de l'esEl concurrència, retarda aquesta
c$SSS
votació.
El senyor MARIAL• de l'Esquerdefensa una esmena a la ma.~a baSe segona del dictamen.
(S'asseuen al banc blau els miniStres de Marina 1 Agricultura.)
Es refereix l'orador a. les anomaue es posen en pràctica quan
llestr~cta d'apli~r el que s'ha legissoòre bases de treball. Pregunta
• a oovem quins són e1s seus plans
-~orientacions sobre la legislació soci 1 Parla de casos concrets ocora ts en diverses localitats per a
grure•n la conseqüència que no es
respecta per la classe patronal el
ue s'ha legislat en matèria de Juq ts Mixtos.
ra(El ministre de la Guerra s'asseu
e.! banC del Govern.>
Llegeix dades en les quals es reflecteix amb tota claredat com es
vulnera la llei.
El senyor GALLART intervé 1
m
a l'esmena del diputat fede~f~u que l'argumentació emprada· per dit diputat està mancada de

f\

b~~- senyor MARIAL rectifica 1 ~
&1Steix en les seves anteriors ma~
festacions. Demana votació nonunal per a la seva esmena.
EI senyor ALBA accedeix a la votació nominal; però després, e1_1 vista que no hi ha nombre sufiCient
de diputats ajorna la votació.
Es rebutgen, per no estar presents
llurs autors, unes esmenes dels senyors Hom 1 Blanca Rajoy.
El senyor MOLERO defensa. una.
esmena en la qual demana que no
es limiti la vice-presidència dels Jurats Mixtos als oo.tedrà.tlcs de Dret
¡ d'Escoles socials, sinó que s'ampliïn aquests nomenaments a funelonaris de l'Estat que est!~ en
posessió de certs títols acadèrmcs.
El senyor SANCHO IZQUIERDO,
per la Comissió, impugna l'esmena
en part i accepta alguns extrems
d'aquesta..
EI senyor HIDALGO defensa una
esmena,
(Entra el ministre d'Hisenda.)
Demana l'orador que els presidents dels Jurats Mixtos siguin elegits per concurs.
El senyor SANCHO IZQUIERDO,
per la Comissió, no accepta l'esmena 1 defensa el dictamen.
El senyor HIDALGO diu que el
dictamen del Govern no és precisament aquest i que ja se sap, o almenys es diu, que la Comissió obra
lm.pulsada per determinades pressions.
Entre els senyors Hldalgo 1 Sancho Izqulerdo s'entaula un diàleg
amb algunes frases violentes 1, finalment, queda retirada l'esmena.
El senyor PEREZ MADRIGAL
tntervé en defensa d'una esmena.
El senyor TABOADA defensa dues
esmenes a la base segona. Per la
primera demana qe el càrrec de vice-president del Jurat Mixt s'estableix que sigui de lliure nomenament
del ministre del Treball, però ha de
recaure la. designació en persona major de 30 anys que sigui funcionari
en actiu o excedent de la carrera
diclal o fiscal, procedent de la
udiclal, o catedràtic de Dret de 1~
W
Diversitat. Tracta que es supri'me!11 allò d'haver actuat durant deu o
més anys consecutius.
La Comissió s'oposa a l'esmena 1
aquesta queda retirada.
També en retira una altra el senyor Garcia Atance.
El senyor SERRANO JOVER defensa una esmena a la base segona.
El senyor MARTINEZ ARTAJO
per la Comissió s'oposa, 1 el senyor
BERR~NO JOVER després d'una
breu rectl.ficació la retira.
El senyor CASAS <Hermenegild).
Fa ús de la paraula en defensa
d'una esmena a la base segona, en
el sentit que els funcionaris designats per a exercir la Presidència
dels Jurats Mixtos passin a dependre a tots eis efectes del Ministeri
de Treball, com aixl mateix que els
actuals presidents que emeten informes favorables a patrons i obrers
COntlnuin en els seus càrrecs per
ordre del Ministeri.
L'orador aprofita la defensa d'aQUesta esmena, per a denunciar al
Govern els abusos que estan come~nt els propietaris agricultors de
rdova amb els seus masovers, als
~~~ desnonen de lea [Inques arren"""es. àdhuc als que tenen conslg~es les seves rendes al jutjat, falr tst descaradament als convenis
e . Pels Jurats Mixtos, essent no~ns els perjudicis dels masovers.
emana al Govern que intervingui
ltxunediatament en aquest assump·
~· I Pregunta al senyor Sa!.mon sl
~elxen en vigor les bases de TreEl Sr. FERNANDEZ LADREDA,

~la Comissió, s'oposa a l'esmena.
senyor CASAS pregunta al mi11
~-óSI està en vigor o no la leEl i.n.~ls Jurats Mixtos.
testa -~.n~TRE DE TREBALL contan en . breus paraules. Diu que es-

Pecteen VIgor les bases de treball. Res-

Ciiu les DOtfcles dels desnonaments,
procurarà assabentar-se'n
El
rar en conseqüència.
fotac¡~r. CASAS rectifica i demana
lllena nominal per a la seva esEl hvotació que s'ajorna.
~ la {.~lSTRE DE MARINA puja
~ una de Secretaris 1 dóna
El Sr a S~~rojecte de llei.
11na • ~ANo StrnER defensa
ltll¡ ~~ll!_~en el sentit que s'afetoaa el se;_."'¡llraf s1sè de la base sePtestden o; ...ent : «En este ~ los
llznC!ón tes haràn compatible esta
Gesêlll~ñ~ el des~ino judicial que

' n a.ueb
0

Després d'unes explicacions que dóna en nom de la Comissi(¡ el senyor
FERNANDEZ LADRERA, l'esmena
és retirada. pel seu autor.
El Sr. FERNANDEZ LADREDA
rebutja també una altra esmena en
la qual el Sf'nyor DAZA proposa la
designació de secretaris de Jurats
Mixtos.
També es rebutjada una altra esmena del Sr. DIAZ ALONSO.
La Comissió accepta que sigui incorporada al dictamen una esmena
del Sr. PEREZ MADRIGAL en el
sentit que els presidents, vlcepresldents 1 secretaris dels Jurats MiXtos
no puguin exercir l'advocacia.
<Entra el cap del Govern).
El Sr. MASCORT defensa una esmena en la. qual demana la penna,.
nèncla dels prealdents 1 vlcepresidents que obtinguin els vots dels
representants de patrons 1 obrers, 1
únicament en el cas que no hi hagi
aquest acord procedeixi a nomenarlos el ministre del Treball.
S'oposa a l'esmena el senyor LOPEZ IZQUfERDO, de la Combrió.
El senyor MASCORT rectifica 1
s'ajorna la votació d'aquesta esmena.
El senyor LABANDERA en defensa una altra.
El senyor GALLAR s'hi oposa per
la Comlss!ó.
El senyor LABANDERA rectifica
1 la votació de l'esmena queda també ajornada.
O
1 Pr idè i 1
Jl
cupa
a es nc a e senyor •
ménez
Fernàndez.
Els senyors CASAS 1 LOPEZ FERRER
demanen a 1a Presldèncla que
es llegeixin diversos articles del Re..
glament, 1 so!Uciten que abans de
votar-se aquestes esmenes pende~ts
1 els vots particulars, siguin lleg1ts ·
per un secretari.
~ntre la Presidència i el senyor
Casas es creuen vives paraules, perquè l'esmentat diputat desitja fer
ús de la paraula per a una qüestió
d'ordre.
El senyor JIMENEZ FERNANDEZ
que presideix: No hi ha paraula.
El senyor CASAS demana que es
llegeixi un article del Reglament.
El senyor JIMENEZ FERNANDEZ: Quin article?
El senyor CASAS: No ho sé, perquè no tinc el Reglament a la mà..
El senyor JIMENEZ FERNANDEZ: Doncs sl no sabeu quin article
s'ha de llegir, no h1 ha lectura..
(Grans rialles.)
Es rebutgen per majoria de vots
Ladiverses esmenes d els senyors
_
bandera, Marial, Casas, Daza i Mas
cort.
I

UNA PROPOSICIO DE CENSURA?
Durant aquestes votacions, al s9:ló
de sessions s'adverteix certa agltaCló.
Alguns diputats de la Lliga, entre
ells el senyor Cambó 1 Casabó, i els
senyors Melquíades Alvarez 1 Alvarez Valdés, van d'un costat a l'altre
de l'hemicicle, recolllnt signatures
de tots els sectors de la Cambra per
tal de presentar una proposició de
censura contra el senyor Alba, per
l'ajornament antireglamentari de les
votacions, 1 la. forma. de portar la
sessió. Es diu que la proposició la va
a defensar el senyor Cambó. Una
vegada recollides les signatures el
s enyor Alvarez Vald~ s'a'Ptopa a la
Presidència de la Cambra 1 la. mura al senyor Jiménez Fernà.ndez.
Es llegeix la base segona novament redactada de la Llei de Jurats Mixtos.
ES PRORROGA LA SESSIO

El senyor JIMENEZ FERNANDEZ
pregunta sl s'acorda prorrogar la
sessió per menys de dues hores per
tal de continuar la discussió del
projecte de Jurats Mixtos.
Diversos diputats de l'esquerra demanen que no i altres de la dreta
que sl 1 soHiclten votació nominal.
S'efectua la votació 1 per 120 vots
a favor i un en contra, s'acorda
prorrogar la sessió per menys de
dues hores.
Continua la discussió sobre el projecte de Jurats Mixtos.
El senyor PEREZ MADRIGAL
parla. per a alluslons 1 diu que la
incompatibilitat que s'ha assenyalat en el projecte respecte els magistrats, és manifesta.
Le3 esquerres soRiciten votació
nominal per a la base segona, 1 la
base s'aprova per 99 vots contra 8.
Es passa a discutir la base tercera.
El senyor FERNANDEZ DE LA·
BANDERA defensa una esmena estenent-se en llargues consideracions
que no s'entenen.
(Es reintegra a la Presidència el
senyor Alba.)
El MINISTRE DEL TREBALL 11
contesta, dient que no pot molestar el senyor Fernàndez de Labandera ni nlngú el que la Comissió
mantingui el seu criteri.
Quant a la pròrroga. de la sessió,
óiu que ha estat una Iniciativa del
President de la Cambra, 1 afegei.lt
que el Govern no té el propòsit de
molestar cap minoria.
El senyor FERNANDEZ DE LABANDERA recti!lce i es lamenta
que mentre ells estan constantment
defensant llurs punts de vista, h1
hagi diputats que sols vénen de
tant en tant per a imposar el criteri de la majoria per la força. dels
vots. Considera que això significa
una desconsideració a les minories.
El senyor SANCHO IZQUIERDO
ll contesta per a rebutjar l'esmena,
dient que els recursos que s'estableixen en el dictamen són diferents.
~I senyor FERNANDEZ DE LABANDERA recti!lca 1 solliclta votació nominal, verificada. la qual és
rbbutjada la seva esmena per cent
~ots contra cinc.
El Sr. FERNANDEZ DE LABANDERA defensa una esmena del senyor Alonso Rodrfguez en .la qual
soHfcita que els obrers pugwn comparèixer amb advoca.t i procurador,
1 estableix normes relatives als Tribunals d 'apellació.
El senyor ROIG IBA:REZ diu que
s'accepta que en els litigiS es pugui
comparèixer representat per advocat
i procurador.
El Sr. FERNANDEZ LABANDERA: Res més?
El Sr. ROIG IBA:.fmZ: Res més.
<Rialles) .
El Sr. FERNANDEZ DE LABAN·
DERA defensa la resta de la seva
esmena, puix que diu que la C'omissló havia acceptat que s'admetria la
representació dels anomenats advocats socials.
El MINISTRE DE TREBALL 11
respon. DIU que els advocats socials

han d'intervenir únicament en els
litigis ~tims. Afegeix que per a
defensar en judici una apellació no
tenen preparació especifica.
Afirma que no sent prejudicis contra els advocats socials.
El senyor FERNANDEZ DE LABANDERA rectifica 1 insisteix en la
defensa dels advocats socials. Demana votació nominaL
La seva proposta és rebutjada per
73 vots contra 18. No és vàlida la
votació per manca de nombre.
El senyor MARIAL defensa una
esména en la qual solticlta que el
termini de deu dies que s'estableix
a la base, s'ampliï per a un mes.
Remarca que els sacrtflcls que estan
fent, i que són mal correspostos per
la Comissió. Protesta de l'espectacle
vergonyós que s'està. donant pel fet
que darrera del banc blau solament
hi ha mitja dotzena de diPutats, i
que els diputats de la majoria vioguin a votar de tant en tant per a
aixafar-los per la força. del nombre,
Aquests senyors haurien de seguir
les dlscusions i intervenir a les deliberacions. Es una farça. de la qual
protestem. Continua dient que s'estan fent uns Jurats Mixtos de tipus
ministerial l que s'oblida en ells el
fonamental que són les degudes garantles.
El senyor FERNANDEZ LADREDA, en nom de la Comissió, diu que
la majoria té desigs de cord.talitat,
a la qual solament manquen les
esquerres. No obstant, aquesta manca de cordlalltat, accepta que el termini s'ampllï a 15 dies.
El senyor MARIAL diu que això
els hauria satisfet abans de la pròrroga de la sessió. <Protestes).
El senyor FERNANDEZ LADREDA: No obstant, aquesta oposició
de la v. s. mantenim l'oferiment.
El senyor MARIAL diu que ell
està malalt i malgrat això ha vingut a complir el seu deure la qual
cosa és bona prova de la seva cordialltaL.
Defensa dues noves esmenes, que
són rebutjades. A continuació, en defensa una altra que queda pendent
de votació.
En defensa una altra que també
queda pendent de votació.
El Sr. RODRIGUEZ DE VIGURI
es queixa de l'omissió d'unes paraule~ en matèria de recursos, que aclarelXen ei concepte.
El Sr. SALMON accepta la sugge~~~:yor JIMENEZ
FERNANDEZ ·
.
.
·
Havent-se diSCUtit totes les esmenes
1 quedant pendent de nova redacc1o
la base tercera, es suspén la discussió. S'aixeca la sessió a les 10'25.

Perquè el senyor Alba rutlli
U
na proposició de
que de moment, censura
'
no és
presentada

Madrid, 10. - Aquesta tarda, com
sigui que es reblen al saló de sessions
els ajornaments de votacions, durant la discussió del projecte de reforma dels Jurats mixtos, per la !al·
ta d'assistència dels diputats, el senyor Cambó redactà una proposició
no de llei encloent un vot de censura a la Presidència de la Cambra,
en el qual es feia constar que sistemàticament es venia infringint l'esperit i lletra del reglament del Congrés en quedar C.l supens les votacions quan no arribaven a un centenar els diputats presents al saló de
sessions, 1 passar a la discussió de
l'un a l'altre article sense que prèviament hagués quedat votat l'anterior.
Aquesta proposició obtingué les
signatures dels representants de totes les minories d'OPJSicló, tant d'esquerra com de dreta, però la l)roposicló no arribà a ésser presentada.
Quan s'estigué a punt de fer-ho, s 'efectuaren totes les votacions pendents, que pujaven a 9, en votació
ordinària, i no s'arribà a passar de
l'Un a l'altre article del projecte que
s'estava discutint sense l'aprovació
prèvia de l'anterior.
El senyor Cambó visità el senyor
Alba en el seu despatx de la Cambra, 1 a la sortida es limità a dir
que havia notificat al senyor Alba
l'actitud en què s'havien collocat les
oposicions, 1 que la proposició la retindria al seu poder per tal de ferne ús en cas que es cometés una n~
va infracció reglamentària.
El senyor Alba reconegué com era
de justificada la queixa 1 assegurà al
senyor Cambó que es compliria el re.
glament estrictament.

(Ve de Ja primera pàgina)
grup invencible totes les esquerres burgeses i socials. D'aquesta
segura. catàStrofe, pel que són f
pel que representen, volen lliurar-se'n per molt aclaparadora
que tos la vtctória de les esquerres en una consulta electoral, sl
aquesta es 'realitzava amb els instruments que preparen, no podria
realitzar..se la tasca. que els interessos de la. República reclamen
amb dramàtica urgència.
Tenen ben estudiat el problema
f van a consolidar lea seves posicions. ¿On anirien a parar els
sew pro;ectes en una llei de sutem4 ma.;onta.ri? Imagini-S'ho el
lector.

-----------*-----------

UASA

Grari Festival Benèfic
_al camp de les Corts

Madrid, 10. - El ministre de Finances rebé avui els periodistes 1
els manifestà. que esperava que en el
cas que s'acabés avui la discussió
dels projecte de llei de jurats mixtos, començaria immediatament a
debatr;e's la de restriccions. De totes maneres començaria la discussió
d'aquesta llei el dijous 1 sl fos necessari es celebraria sessió el dissabte, per al qual dia espero que resti
acabada.
Se li parlà dels vots particulars
que hi ha presentats al projecte, a
la qual cosa el mlnlstre contestà que
solament oferien un interès de detall, ja que l'essencial no es diferencia en res del projecte 1 que sols
donaria lloc a un major treball per
als qul els defensin.
A continuació parlà el ministre del
projecte de Conversió de Bons or, 1
digué que el dictamen de la Comissió era de conformitat amb el proposat per ell, que úni~ment s'havia afegit un article disposant que
el Centre Oficial de Contractació
de Moneda faciliti les divises necessàries als posseïdors de Bons que
tinguin concertades operacions de
dobles perquè aquestes puguin ésser cancelades.
Per tant, crec -afegi-, que fora
alguns discursos que es pronunciïn
sobre la totalitat del projecte, aquest
serà totalment aprovat sense discussió
Després es parlà al senyor Chapaprieta de la situació a Borsa dels
posseïdors de Bons or per la inseguritat del tipus que s'ha de fer
la recollida. El senyor Chapaprleta
digué que els Bons es recolliran
al canvi de duanes assenyalat per
a la desena que tingui lloc l'acord
de recollida.
Sobre aquest mateix tema dels
Bons or, se 11 parlà també de certs
recels que manifestaven llurs posseïdors sobre la major facilitat que
poguessin tenir els estrangers per a
subscriure els nous títols del 4 per
cent.
El sen1br Chapaprieta negà que
fos el seu propòsit donar preferència de cap mena als estrangerss.
També es parlà de la facUítat que
la Banca privada està donant als
seus clients per a subscriure's per
ells els declaracions a què es refereix
el darrer decret i de la posslblUtat que
el Banc d 'Espanya facill iguals
mitjans.
El ministre prengué nota d'aquesta. Impressió per a parlar amb el governador del Banc d'Espanya.
•
Per últim coñtirmà el senyor Chapaprleta l'afirmació que féu a un
periodista referent a la Impressió
poc favorable de la situació de les
negociacions amb França.
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ENTRADA GENERAL: 2 PESSETES
Un greu problema

Els proveïdors del
Clínic deixaran de
servir 11 Hospital
•
Sl no se'ls paga
al complat
Una carta del major
interès

ES CREA UN GRUP PARlAMENTARI PRO AMNISTIA

Madrid, 10. - Entre diversos dl·
putats d'esquerra s'ha acordat crear
un grup parlamentari Pl'o-a.mn.\stla.
Representarà la minoria d'esquerra
catalana el senyor Santaló.

cas Azaña al Parlament
ELS SENYORS CAMBO I
BARCIA S'ENTREVISTEN

Madrid, 10. - Els senyors Barcia 1 Cambó han sostingut una extensa conferència.
Segons els nostres informes particulars la conversació ha estat relacionada amb el desig de la minoria
d'Unló Republicana que abans
què es tanquin les Corts es discuteixi el cas dei senyor Azaña.
LES GESTIONS
NYOR BARCIA

DEL

SE·

Madrid, 10. - Alguns caps de minories, entre ells el senyor Santaló,
es lamenta ven aquesta tarda que el
senyor Portela no hagi contestat el
prec que se 11 féu, com a delegat del
Govern, a la reunió que tingueren
els caps de minories perquè el Govern assenyalés el dia que es discutiria el cas del senyor Azafia.
El senyor Barc!a ha dit que el senyor Alba 11 havia promès que a
mitja tarda suspendria la discussió
dels Jurats Mixtos per tal de concedir-li la paraula sobre aquest particular.
El ministre de la Guerra al cap
d'una estona cridà. el senyor Bar·
cia i en el despatx del mlnlstre sos-

L'~iuntament

gestor
EL SENYOR PIC DIU QUE NO
ES FARAN AlTRES OBRES QUE
LES QUE RESULTIN PRODUCTIVES --- ElS BANQUERS
SERAN AVIAT ElS AMOS DE
BARCElONA
Ahir, el senyor Ple va rebre novament els periodistes. Es tornà a prodigar. El senyor alcalde gestor donà
compte de la reunió, que Ja havia
anunciat, de la Junta d'Aquarteran:ent. La Junta, segons manifestà el
senyor alcalde gestor, acordà enllestir les obres de les Drassanes, de tal
manera, que a primers de setembre
puguin començar les d'urbanització
de la plaça que s 'hi fonnl. També
acordà. enderrocar la muralla que
dóna al passeig de Colom 1 deixar
la de l'Avinguda Layret.
Els propietaris no en tenen prou.
Han demanat a l'Ajuntament que
prorrogui el termini per a la construcció de noves obres sense Impostos municipals. El senyor Ple manlfestà. que eis havia dit que no. No
és pas ben segur que el senyor Pic
tingui raó, perquè sl el sistema és
tan bo com proclamen ell i el senyor Camndell, no h1 ha cap motiu
per a. no contlnuar-lo. ¿O és que el
senyor Ple té por de trobar-se sense
n1 clnc a la caixa? Per més que en
el llarg de la conversa, segurament
en rèplica a les nostres preguntes de
l'altre dia, manifestà que anava tan
bé això de la recaptació d'impostos,
que mal no s'haurà recaptat tant. I,
mireu, fins els valors municipals te-

tingueren una breu conferència. En
sortir el senyor Barcia ba dit que
el cap de la CEDA 11 havia promès
que en el Consell de demà es trac
taria de l'afer del senyor Azaña.
Jcr- ha dit el senyor Barcla-parlaré amb el senyor Alba per tal de
trobar la forma reglamentària d'iniciar la discussió sobre aquest cas.
El senyor OU Robles m'ha pregat
que suspengués aquesta tarda la pregunta, 1 jo aleshores he ajornat per
a demà el plantejament del problema.
Després els periodistes li han preguntat sobre els temes tractats en
la conferència que havia tingut amb
el senyor Cambó, i el senyor Barcia ha dit que no estava relacionada.
amb el cas del senyor Azaña., sinó
que el senyor Cambó recollint la
suggerència que havia fet ell al saló de sessions que no ha de passarse a la discussió d'un artl<:le sense
haver estat aprovat l'anterior, li ha
dit que avui havia estudiat aquesta
suggerència del senyor Barcla 1 que
h1 estava d'acord, 1 per això ha començat per dlr-11 que des d'ara s'ha
d'Impugnar 1 demanar que no tomJ
a succeir això.
nen una certa tendència a pujar, tot
Ajuntamen~ comprès,
estaran aviat a poder dels Banquers.
I diem això perquè el senyor Ple
anuncia que els banquers van a mata degolla per a emportar-se la cons·
truccló del nou escorxador dels 35
millons.
En els pròxims consells, sempre segons el senyor Ple, els consellers
gestors es preocuparan de l'estudi de
la Reforma cpetltalt, per tal de veu
re sl es pot començar per allà. a dar
rers de setembre.
El Consell -diu el senyor Pleno es preocuparà slnó d'obres que
resultin productives. No en farem
d'altra mena.
Els barcelonins poden estar satisfets. L'Ajuntament gestor del senyor
Ple tindrà més compte a fer obres
productives que el propi Ajuntament
del Baró de Viver. Aixi progressen
les ciutats. El que digui una altra
cosa no sap de què va.
1 que la ciutat,

'

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

El Tribunal Suprem falla fa
vorablement el recurs pre
sentat per uns comerciants_
de Barcelona
Madrid, 10. - La Sala Quarta
del Tribunal Suprem; en el recurs
contencloso-adminlstratiu interposat
del senyor Antoni Amat 1 Comes,
com a concessionari dels grans Magatzems El S1glo 1 dels comerciants
de Barcelona senyors Slndreu, Urefi.a, Pujol, Gout.a i Martí, ha dictat
sentència declarant que l'administració de l'Estat per mitjà del ministeri de Comunicacions ve obligada a indemnitzar la pèrdua ~e
paquets postals Imposats a Barcelona pels expressats cedents 1 consignats a la Guinea espanyola, perduts
en el naufragi del vaixell «Isla de
Pana~. 1 revocant l'ordre d'aquest
mlnlsteri que denegà la indemnització reclamada sota el suposat que el
naufragi fou degut a força ma or.

Catalanista· i re_publicie el teu diari es LA HUMANrl'A'f
_,
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ConsoJta de 12 a 1 I de 6 a 8 • Carrer SANT PA U, 66. prat. 1.•

Flix

_Partit de futbol entre

a

SALUT

••

Arbitre: JOSEP GIRONES

Les ~ses proveïdores de l'Hospital
Clinic han tramès al President de
la Junta Administrativa del benèfic
establiment la següent comunicació,
la gravetat de la qual, en tots els
ordres, hem de subratllar davant l'oMadrid, 10. - La Conferència In· plnió pública:
ternaclonal de parlamentaris es re«llustre senyor: Les nostres sigunirà a Paris el dia 12 del present
mes 1 el dia 14 a l3russelles. Per tal natures li són perfectament conegud'assistir a aquesta conferència. en des com a creditors de l'Hospital
representació del Parlament <lSP:l· Cllnlc; representen en conjunt crènyol han estat invitats especialment dits que s'acosten a un milló de pessetes.
els senyors Bollvar, Llopls 1 Just.
En aquesta conferència es tractaJutgem inútil fer història de la
ran diversos problemes, essent el
més Important la situació de Thael- nostra situació. A requeriments vosman, el feixlsme intemacl.:mal 1 la tres unes vegades, 1 per ofertes nossituació d'alguns països entre ells tres, unes altres, hem vingut subministrant els productes objecte del
Espanya.
nostre negoci a aquest Hospital, 1
de dos anys a aquesta data, per cirUn acte dels monàrquics cumstàncies
que ningú no ignora, ja
les campanyes de la Premsa sola Plaça de ÍJraus de que
bre l'assumpte es vénen succeint gal·
Barcelona?rebé a diari, nosaltres cobrem escasMadrid, 10. - Segons es deia als sament un vint per cent del valor
passadissos, el Govern ha rebut una dels nostres subminlstran:.ents, sense
petició d'acte polltic a celebrar a la comptar un retard d'Un any 1 mig
Plaça de Braus de Barcelona, en el de factures.
qual intervindrien-com a oradors els
La situació actual del pals 1 el rediputats a Corts, senyors Calvo Sotelo, Bau, comte de Rodezno i Josep tard dels cobraments en general, a
Maria Valiente. De no poder-se ce- gran part de nosaltres eDJ situa en
lebrar en un termini. breu s'ajor- co:::J.dlclons que ens obllguen a vetllar
naria per al mes de setembre, per molt atentament la nostra adminisl'avançat de la temporada.
tració. D'altra banda, la greu crisi
econòmica que travessa aquest Hos----------------~*----------------------- pital Cllnic, crisi el final de la qual
no es veu, ja que per part dels organismes oficials no se U presta l'ajuda
que necessita, ens obliga a prendre
una resolució extrema que en el pre.
sent escrit us comuniquem, 1 consisteix que, no creient que siguem nosRetallem d'un diari d'ahir:
altres els que hàgim de substituir
«Como saben nuestros lectores, el en llurs obligacions els organismes
actual gobernador de Granada, do::~ oficials, 1 estant mancats a.1x1 mateix
Francisco de A. Duelo, se encuentra d 'elements per a fer-bo, ca partir del
hace una temporada en Barceiona proper dia primer del mes d'agost,
delxem de subministrar els nostres
efectuando cura de reposo.
productes, sl no és contra el pagaEl señor Duelo se encuentra muy ment al comptat de l'import d'amejorado, y, según nuestros infor- quests.»
mes, se le indica para desempeñar
el ca.rgo de Comisarlo General de
VlgUancia de Barceiona, cargo que
està vacante hace una larga temporada.lt
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Exhibicions de boxa

La Conferència Internacional
de parlamentaris es reunirà
a París i a BrusseHes

VIES ORINARIES • BLENORRAGlA • VENERI

PER ~

ORGANITZAT

EL SR. CHAPAPRIETA PARLA
DEl PROJECTE DE CONVERSIO
DElS BONS OR

GUERRA DEL RIO DIU QUE A
MESTAllA TINGUE MES PUBUC lERROUX QUE Gil
ROBLES
Madrid, 10. - Aquesta tarda, al
Congrés, discutia ei senyor Guerra
del Río amb dos diputats d'esquerra
sobre la convivència dels radicals
amb la Ceda.
Afirmava l'ex-ministre que no són
els radicals els que han cedit per tal
de mantenir la coHaboracló amb la
Ceda, sinó que aquests elèments són
els que han anat acceptant el criteri
dels grups republicans respecte les
qüestions plantejades. Jo no dic que
haguem imposat el nostre programa.
Per exemple en els ferrocarrils propugnàvem nosaltres la nacionalització i no es portà a cap, però els pw:b
essencials els mantenim integrament.
Algú 11 replicà, no obstant, que a
pesar d'això la República s'anava
monarqultzant.
-No - digué -. Nosaltres mantenim els principis republicans.
De3prés es parlà de la concurrència a l'acte autonomista de Mestalla, 1 Guerra del Rio digué:
-Per les fotogra.fles veuran els
que no hagin estat allà, que h1 ha
hagut més gent que en l'acte de la
Ceda, i a més no hi ha. dubte que
eren autèntics republicans.

Diumenge, 14 de ¡unol, a les 4 de la tarda

·IG humanitat
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La ruptura de relacions

LES JOVENTUTS SOCIALISTES En l'extinció d'un inVOLIEN CELEBRAR UN ACTE cendi perd la vida un
El DIA 14
bomber

comercials amb Franca
.Jj

la protesta de
les esquerres

Però topen amb grans dificultats per a la consecució
de local

~

MES INFORMACIO
DE L'ESTRANGER

Madrid, 10.-A dos quarts de dues
de la tarda quan es disposa va a tancar les portes del magatzem de ma- La de l'Ajuntament popular
~
terial
elèctric de la Socleto.t Vogue!
b-~ aquest tema, diu:
d'Alforja
pano-francesa és anar a la ràpida re1
Mata.
situat
al
carrer
Fuencarral
Madrid,
10.
La
Federació
Pro«Hem fet també alguns esbrina- dacció d'un Conveni comercial, que
cSenyor alcalde gestor:
ments entre els elements exportadors, podria obtenir-se tot seguit de la vincial de Joventuts Socialistes ha núm. 5 l'encarregat Marian López
es donà compte que per les escleti en general es veu anb la. major contraposició <h la Delegació espa- fet pública la nota següent:
Els que sotasignen, consellers rots
xes
de
la
porta
dels
soterranis
sortia
«La Federació Provincial de Josatisfacció l'enèrgica defensa que els nyola, s. es acceptada per la corresventuts Socialistes de Madrid havia fum. Immediatament obri la porta i de l'Ajuntament d'aquest poble, a
nostres representants fan dels Inte- ponent francesa o pel seu Govern.
dectdit la celebració d'un important va sortir una gran quantitat de fum. vós s'adrecen per exposar el que ser essos espanyols. Es considera abú
mitmg d'afirmació sindical i pollti- Com que als soterranis hi havia gueix:
mateix molt propici el moment perM A NIFESTA CIONS
DEL ca per al pròxim diumenge,
dia 14, una gran quantitat de materials d 'equè les negociacions e:; realitzin, puix
Que consumat el fet arbitrari en
SOTS-SE CRETA RI D' ESTAT el
qual fóra la iniciació d'una cam- lectricitat, fins el punt que estava virtut del qual ha estat designada
que no és ara quan la nostra exporcompletament
ple
el
magatzem,
avisà
panya
a.
Madrid,
desenrotllar
10.
per
A
tota
dos
la
quarts
de
tació té major intensitat ni el caaquesta Comissió gestora -de consràcter d'urgència amb què es pr e- tres de la tarda el senyor Aguilar, provincia. Però les gestions encami- immediatament els bombers.
titució antíjuridica- per a t>ubsRàpidament
es
personaren
els
sots-secretari accidental d'Estat, ha nades a la. consecució de local han
senta en altres èpoques.
·
tltuir l'Ajuntament del qual nosalbombers
del
primer
parc
al
comanAixò ra que la posició espanyola, rebut els periodistes. Ha manifestat posat de mamfest la intransigència
tres formem part com a represenWashington, 8. - El fi de la sag- conseqüència de 1a ruerra. ....._
avalada pel que creu que és la seva que estava mancat de noves referèn- de certes empreses en negar siste- dament del cap de zona senyor Ju- tants autèntics de la voluntat popu1
raó 1 la defensa d 'interessos que 11 cies sobre les negociacions comercials màticament la seva cessió, aRegant lià Martínez. Quan arribaren els lar 1 com sigui que les lleis vigents nant guerra del Chaco, esdevingut tants lleves de bestiar,
--.q
són propis, sigui, ara com ara, molt amb França, sl bé esperava que excuses més o menys justificades; bombers la columna de :fum que sor- a Catalunya només permeten d'os- el 14 de juny, després de tres anys pensació financera. per a ar ~
nèrgica 1 oportuna. Almenys molt aquesta tarda podria facilitar una pero que posen en evidència el seu tia dels soterranis era fantàstica, per tentar el càrrec de conseller als qui de lluita entre Bolívia i Paraguai, les tropes del front 1 als ~
més que la que caldria adoptar en impressió sobre a-quest assumpte, ja interes a sabotejar i impedir l'I. la qual cosa els bombers es posaren l'han obtingut per sufragi popular, ha. vingut quan totes dues nacions ments, abú com a les famUtes~
exhaustes d'homes 1 de re- sltades dels soldats, red\lÏl'en Ileces.
qualsevol altra època o moment. La que confere11ciaria amb Ja represen- propaganda. socialista. Es cert que la mascareta 1 entraren als soterranis 1 considerant que aquests nomena- estaven
cursos.
derablement la quantitat del ~
part contrària veu sens dubta el ter- tació espanyola qt•e es troba a París. les objeccions que se'ns han fet per Els treballs es feien diflcillssims per- ments estan mancats de legalitat,
S'ha sacrificat la indústria 1 l'agri- per a la venda.
I 1 senyor AguUar afe~ 1 que ja està algunes de les empreses visitades es què la ma.scareta no era el suficient puix que són governatius 1 nomenat
~
r eny ferm que trepitja la nostra Decultura.
dels
dos
països
sud-ameriper a neutralitzar la gran qaantltat aquest en virtut d'una llei que ha
legació, i això ha de contribuir a vèn- acabat el Tract.at a.mb Polònia, molt justifiquen, almenys aparentment.
Tots dos bel:ligerants S'han
cans,
ensems
que
milers
de
vides.
Actualment continuem les nostres de gasos desenrotllats l continua.- estat reputada antlconstítucional, ens
obligats, durant la guerra a ~
cer l'actitud poc transigent en què beneficiós per a ambdós països, i que
La depressió mundial haVia fet ja al sistema de les reqUises Per---·~
es Lúben coHocats els negociadors sols falta redactar l'articulat, feta la. gesttons en recerca d 'altres impor- n:ent els bombers sortien de dins creiem en el deure i en l'obligació presa
al Paraguai i Bolivia quan s 'i- der mantenir els seus exèrci~ Po.
qual cosa podrà facilitar-ne notícies. tants locals. Creiem que aquestes no amb símptomes d 'asflxia. Solament de PROTESTAR respectuosament
francesos.
Per últim, preguntat per un perio- tindran el mateix resultat negatiu, podien permanèixer dintre dos o tres -però enèrgicament- del que nos- niciaren les hostilitats pel juny del
L'emissió d 'emprèstits in
Amb tot, el fet que les negoc1a.1932. L'ensulciada dels preus de l 'es- per a alleujar les finances nac~
clons en curs poguessin tenir un in- dista, ha manifestat que les conver- com les que fins ara s'han realit- minuts 1 en sortir eren auxiliats pel altres entenem que és una usurpa- tany
rou catastròfic per a les finan- s'ha fet també en tots dos
crement fort en llur avan; no dona- ses que es porten a cap a Londres zat. Serveixi, doncs, aquesta nota metg& del Cos senyor Armas.
ció de càrrecs municipals.
ces de Bolivia. Paraguai ha sofert
En vista de la lmportàncl& del foc
Però després dels anys de 11, ...
ria lloc a l'acabament de l'actual van per bon canú, sense entrebancs d 'orientació pels nombrosos comPer altra part, 1 pel que afecta a del descens en el consum 1 en els cap dels beillgerants no ac~
guerra de tarifes. Caducat el Tractat 01 altres dificultats que les que són panys de la provincia de Madrid, es demanaren reforços, els quals es
preus
de
les
seves
carns
en
conserva,
un guany material. Paragua¡ ha lo.
de Comerç i navegació, ja que el nos- naturals en aquesta mena de trac- que assabentats del nostre propòsit, presentaren tot seguit a les ordres la nostra honorabilitat, fins a la extracte
de cquebracho.t 1 herba. ragitat Bolívia del Chacho Però
demanen amb insistència invitacions del cap del Cos senyor Garcia Coca data no ha. estat obert cap expetre país s'ha. resistit a noves pròr- tats.
cmate».
que
són
les
seves
principals terreny conquistat no u ~
per aquest acte. En el moment opor- i del segon cap senyor Vega, alxi dient ni procés que ens demani resel
rogues que pretenia el Govern franELS D E LEGAT S ESPA· tú donarem detalls sobre el local, com també el comissari general de ponsabilitats de cap mena. ¿ Es que exportacions.
L'existència de petroli només.._,
cès, aquella aplicació de la tarifa
Els préstecs estrangers obtinguts comprovat
NY OL S TOR NEN CAP A dia, oradors 1 lloc on es podran ad- policia senyor Rivas.
durant el temps de la nostra gestió
en la part accidentat : :
primera no cessarà fins que aquestes
MA D RID
qurrir les invitacions.
Per tal de poder entrar als soter- mwlicipal, pot algú oonsiderar-nos per Boilvla pagaren les primeres des- allunyada, mentre que les ~
negociacions hagin culminat en un
peses
de
proveïment
1
manteniment
amb
just1cia
responsables
de
cap
Per la Comissió Executiva: El pre- ranis, els bombers obriren a la tenda
la fusta uo són el SU1icient~nea~
acord: no preciSament en un nou
Madrid, 10. - A les vuit de la nit
de l'Exèrcit. Paraguai no devia crè- de
valuoses que permetin la seva eJ»b
Tractat de comerç i navegació. Això arribà. al Congrés el senyor Aguilar, sident, Francesc de Toro. El sec::-e- tres grans forats per tal de passnr acte deshonest? ¿Es que hi ha algú dits
estrangers
en
començar
la
guertació més enllà de dotze milles del
és fonamental per a les relacions co- el qual passà immediatament al des- tart accidental, L. Fernàndez Ma- per aill les mangueres l provar de que, honradament, se.'lSe caure en ra, però
actualment està considera- riu Paraguai.
la més vil de les lnjusticles i cadominar el foc.
mercials d 'ambdós països, ja prou patx de miniStres, on sostingué una gan.»
blement
endeutada
pels
crèdits
per
Els problemes que planteja la ~
Un dels bombers, el núm. 143, a- lúmnies, pugui veure en la nostra a armes i municions.
complicada perquè pugui ultimar-se llarga conferència amb el ministre
guerra t;ón de di!icU solució. 14
nomenat Germà Velasco, el qual Ja actuació cap irregularitat o transamb rapidesa. No. N'hi hauria prou d'Estat
Les monedes de totes dues Repú- guerra. s'ha mantin¡ut alllllll'8cla
haVia sortit diverses vegades amo gressio que fereixi i acusi. la nostra bliques
amb què s'aprovés un acord previ,
En sortir, fou abordat pels perioles conseqüències de dels centres de població de tots ~
simptomes d'asfixia, un cop auxiliat dignitat i lleialtat. Si bé nosaltres l'esforç sofriren
o conveni comercial, més pròpiament distes, als quals digué que havia vinfet per a mantenir la guerdit, que podria quedar acabat en el gut a donar compte al senyor Rocha
pel metge tomava a entrar. Una -homes modestos- proclamem la ra. Paraguai utilitzà gairebé tota la pa1sos. La tornada de milers de IOl
termini de 24 o 4.8 hores. Amb això, de les converses que acabava de tede les vegades que sortia amb simp- nostra honestedat com a caracte- seva emissió bancària de bitllets, dats a les àrees industrials ambdós països podrien tornar a ator- nir al MiniSteri d'Estat amb l'ambaitomes d 'asfixla en arribar al dintell rística de la nostra gestió en l'ad- mentre que Bolívia recorregué a les mitjà de mantenir-se ells mate~zct
gar-se el tractament de nació més xador de França sobre el desenrotllade l'escala, segurament pel calor ex- ministració dels béns comunals, pot reserves del seu Banc Central per als 1 les seves families, Podria detenoi
Madrid, 10. - El ministre de Ma- cessiu 1 pel fum, aquest bomber va algú aportar cap prova o document
nar una greu situació. El ParaauaJ
afavorida i aplicar-se en conseqüèn- ment de les converses que mantenen
seus pagaments a l'estranger.
ha. aprovat ja un pla de coloni1a,
cia les tarifes de la. segona columna les Delegacions espanyola 1 francesa. rina conversà avui amb els peno- sofrir un esvaünent 1 calgué al fons que acredití la més mlnima immoTotes
dues
nacions
han
fet
unes
distes prop de les tasques parlamenció del Chaco per als Soldats llicar
aranzelària.
Hom li preguntà en quina situactó tàries, i un informador li digué que del soterrani. Els bombers intentaren ralitat en el nostre comès?
crides soRicltant or que determina- ciats, però, naturalment, tots dos pa¡.
La negociació del Tractat comer- es troben les negociacions, i con- el ministre d'Hisenda es mostrava immediatament salvar el seu comPer creure-ho de justicia, esperem r en que es lliuressin al Tresor tota
cial complet ha d'éssc.· necessària- testà:
molt optimista per creure que aviat pany però, com que el fum augmen- de vós que voldreu contestar a a- mena d'estres d 'or, anells, braçalets. sos es veuran anguniats per les •
ment estudiada més àmpliament. En
estaria
aprovada la Llei de Restrtc- tava per moments els fou dlflctlis- questes tres preguntes que amb tot monedes d'or estrangeres i fins tot mandes de bons 1 de pellSions, Fl
-Jo sols puc dlr-vos que la Comi~>
soldat 111cenciat que durant tres u,.
aquest nou Tractat han de recollir- sló espanyola marxa aquesta nit cap ClOUS, encara que els que oposen di- sim intentar cercar-lo. Tan aviat com el respecte us adrecem, amb el 11 rellotges, perquè els respectius l Goflcultats són els diputats radicals baixava un bomber havia de sortir de poder-ne fer ús el dia
ha estat acostumat al fet que el Qo.
se totes les innovacions del Dret mo- a Madrid.
que nos- verns poguessm continuar la guerra. vern
presentant
esmenes.
el mantingués a ell 1 a la am
dern 1 exigències del moment pretot seguit pels efectes del fum. Per altres ho creguem pertinent. Es més
-Allò, ht ha hagut ruptura?
Els propietaris de ramaderies del familia, no encaixarà fàcilment e
El senyor Royo replicà:
sent, 1 la seva gestió, perquè sigui
-Quan arribi a Madrid 1& Dele-Aquestes són plàtiques de familia fi després de grans treballs a les encara, sentim l'orgull ~n el sentit Paraguai, que representen la Indús- la destroçada vida econòmica d'to
eçuitativa. i d'acord a la realitat, ha gació espanyola, facilitar: una nota 1,. després ocorre com sempre: Que tres de la tarda fou extret el cos legitim d'estima de la nostra obra- tria més important ·d'aquesta Repúd'ésser més lenta.
s rmposarà el criteri del senyor Ler- del bomber, el qual no donava se- de proclamar ben alt que ni per blica, són els que han sofert la més questes dues nacions com a resulta!
explicant tot l'ocorregut.
roux. Això no té importància. El nyals de vida. Fou traslladat a un malversació de cabals ni per inca- pesada càrrega. econòmica com a de la llarga 1 sangnant guerra Ja
acabada.»
n:;al serà quan el senyor Lerroux bar pròxim i all1 el metge del Cos, pacitat administrativa, ni pe1· tues
vegi
precisat
a
abandonar
la
dlCAM I St:RlA - CORBATES
recció del partit ai terme del man- senyor Armas 11 practicà la. respira.- nestos partidismes, ni molt menys
DARRiillES NOVETATS D'ESTI U
dat constitucional del senyor Alcalà cló artificial 1 se li apllcaren diver- per manca d 'activitat, pot ningú en
Les inundacions de NordZamora, que per precepte de la sos balons d'oxigen, però tots els absolut, presentar-nos com a r esponEXTE!-lS ASI::IOH.TIT EN OBJEC.
Constitució, no és reelegible. Hau- remeiS que s'empraren foren inútils sables davant la ciutadania del poamèrica
Passttg de Uràcla, 58
rà d'ocupar aquest càrrec sens dub- ja que l'infeliç Germà Velasco havia ble.
TES PER A PRESENTS propts per
Telèfon 80321
HAN CAUSAT PERDUES PER MEl
a regals
te e~ senyor Lerroux, i aleshores el
Doncs bé, per propi decòrum 1 ES SU POSA QUE ES VOLIA CO- DE VINT· I·C I NC M I LIO NS DE llOo
partit quedarà en situació semblant mort.
Després fou traslladat a la Dut>~ com a !:dels representants del po- METRE U N ATEMPTAT
a la de les dretes r epublicanes, çuan
CONTRA LARS 1 43 MORTS 1 PER I LL D'UNA
EPIDEM I A
el senyor Alcalà Zamora fou elegit ció de Bombers on s'installà la carn- ble que va elegir-nos 1 com a deEL
PRESIDENT
DE
LA
cal que de l'actuat resulta que la per a la Presidència de la Repúbll- bra mortuòria.
Nova York, 10. - Les darreres 110o
tula ts que U va
REPUBLICA
A
dos
quarts
de
quatre
gràcies
als
fensors
dels
pos
e
Casa del Poble de Villarrobledo com- ca, que sl no ho hagués fet totes
ticies rebudes de la zona afectada
Berlín, 10. - Sobre la miSteriosa per les inundacions a l'Estat de
· ta de 1a demana
prà i distribuí armes, 1 per tant, les dretes s'haurien Unit a eÍl i la forats que s'havien fet per a l'ex- confiar-nos, declarem:
Ha con lnUa 1a VIS
explosió
ocorreguda
a.
Varsòvia,
s'han
1& dissolució definitiva de República hauria pres altres direc- tinció, va quedar completament loNova York parlen del perill t¡11e
Primer. Que no podem r econè1aquest nit a Berlín els se- es produeixi una epidèmia a C&llll
causa
tots els seus organismes. A més a clons.
calitzat el foc 1 poc després es reti- xer cap valor <excepció feta de 1'1\l- conegut
gUents interessants detalls:
de l'acumulació d'atgües estancades I
Es refer!
després al
Parlament
Albacete, 10. - Ha. continuat la m és• consldera responsables als pro- digué
que aquesta
cambra
no té1 raren els bombers.
calde-gestor> als senyors que inteEl President de la República de de cadàvers putrefactes d'animall
vista de la causa pels successos de cessats de les responsabilitats sub- les característiques de les Corts
Per ara s'ignora la causa que ha gren la c. G., puix que els únics que Polònia
doctor Ignasi Moscicki, que que foren arrossegats pel c.ommt.
Vlllarrobledo.
Sld!àries pels quatre assassinats, 1 Constituents, perquè a les Consti- provocat l'incendi, encara que es en tot cas podrien substituir-nos són
La xifra oficial de morts es fa
Continuà la desfilada de testimo- hauran d'abonar 15.000 pessetes a la. tuents, els socialistes' 1 els de l'es- creu degut a un curt-circuit a la lns- consellers suplents, ja que la llei mu- és ensems un acreditat qulmic mun- ascendir ara a 43, mentre que quedialment conegut, dirigeix a Varsò- den sense abrigall més de 3.000 per.
nis de poc interès.
familia de cada una de les victi- querra, estaven identificats per a tallació elèctrica dels soterranis.
niclpal catalana aprovada pel Par- vla un laboratori que es troba sota
Ant i T 1
e·
di
mes.
abordar l'Estatut 1 la Reforma A~
sones. Les Pèrdues, segons els pri.
Les pèrdues són de mol~ cons!- lament català, disP?sa q~ les va- el patronat de l'Estat.
on
a avera rmarro u que
ria, 1 com que disposaven de 5 i5Q
mers càlculs, sobrepassen la xún
fou detingut pels revoltats, que U
vots estaven disposats a aprovar fos deració. En aquests soterranlS a més cants que es produeiAln en un ConEl doctor Moscicki, diàriament tre- de 25 milions de dòlars.
de
la
gran
quantitat
de
material
esistori
han
de
cobrir-se
amb
els
prengueren la cartera i una clau, du- El ministre de Justíc"Ja
fos dites lleis. A la majoria acballa moltes hores en l'esmentat larant la nit del 5 d'octubre. No repar1a com
tual -afegí- no pot ocórrer aquest lèctric per a installacions hi havia consellers suplents elegits.
boratori.
El Krakatoa en acció
cone1x als que et robaren.
de coses del seu Departa- cas.
a.parells de ràdio de molt preu.
Segon. Que per tant no poden teAhir, dimarts, es produi en aquest
DESAPAREIX UNA ILLA
Horact Rodrlguez Pajares es trot
Jo Insisteixo -com he dit altres
1
mateix
laboratori
una. formidable • Amsterdam, 10. - Un despatx dt
•
nir validesa legal -1 nosaltres atxi
bava l'esmentada nit en el Circol
men
v~gades - que pot !er-se una R eMercantil fou detingut pels revolpublica conservadora amb un ca- POmbo ha tornat a aixecar ho reconeixem per als efectes opor- explosió a una hora en què babltual. l'Illa de Java comunica que el fatuns- ni aquesta ni altres disposi- ment es troba al laboratori el Pre- mós volcà Krakatoa ha entrat sobtats, que anaven arma.ts, els quals
ràcter democràtic, liberal 1 parla.el vol
cions que es dictin al marge de la sident de la República, que mo- tadament en erupció. L'erupció ba
mentarl,
l això ipot
aconseguir-se
l'acompanyaren fins a casa seva on
sense
socialistes
sense
separatisMadrid, 10. - Aquest matf, segons llei municipal catalana. Aix1 mateix ments abans havia sortit. L'explosió, tingut repercusions a l'arxipèlag ~¡
s'lncautaren d'escopetes 1 municions.
•
tes.
notícies rebudes del Brasil, a les 7'10 no reconeixem validesa legal a cap com hem dit anteriorment causà cànic i ha provocat la desaparl'""
Com que en alguns dels declarants
_Estic convençut que el senyor Aza- <hora. brasilera), l'aviador espanyol mena de contracte
'
sota les ones de l'ill2. d 'Anokraka·
de caràcter eco- uns 15 !ertts greus.
1
el fiscal adverteix que incorre en
na, sense socialistes i sense EsquerLes autoritats guardaren en allò tau.
Joan
Ignasi
Pombo
sortl
de
les
illes
nòmic
•
o
de
qualsevol
altra
indole
contradiccions amb respecte a les
ra seria un bon governant. Per cert
possible el secret de l'ocorregut 1 ormanifestacions que feren en el mo-:-afegi- que amb motiu del que jo Marajo, entre els rius Para i Amaço- fet amb Companyies o particulars. denaren
als periòdics que no ho es- El Parlament austríac aprova
nes. L'aviador estigué provant el seu
vmc
dlent
del
senyor
Azaña,
rebo
Tercer. Que ens reservem el dret mentessin.
ment d'instruir-se el sumari, el reMadrid, 10. - En rebre els peria- algunes cartes en les quels s'em pre- aparell des de Belén fins a. l'illa.
de presentar en el seu dia els representant de la llei demana que distes el ministre de Justfcta, ha gunta sl vaig a erigir-me en defenLes versions que circulen de la ca- la devolució de béns als
es llegeixin aquestes, 1 assenyala la manifestat que havia estat aprova- sor del senyor Azafia. Com sl jo no En ella es proveí de combustible i cursos corresponents per a impug- tàstrofe que ha ocasionat la. destru~
Habsburgs
s'enlairà
feliçment
en
direcció
a
diferència que hi ha entre unes 1 al- da una combinació fiscal la qual pogués fer el que em donés la gana.
Paramaribo (Gualana holandesa). nar tant els nomenaments com ~ls cló dels laboratoriS són molt diver- LA FAMILIA IMPERIAL EXILIA•
tres.
Amb
aquest
motiu
diu
el
senyor
acords
que
es
prenguin durant tot ses i s 'accentua la creença que l'exsetze funcionaris, els noms Ro
Villanava,
DA POT TORNAR A AUSTRIA
Continuen les declaracions, que enclou
d ls
que el senyor Aza- Notícies rebudes posteriorment do- aquest temps d'excepció, 1
plosió fou provocada per una mà
- yo
h avi a prestat
nen compte que a la 1'45 de la tarda
Viena, 10. - El Parlament ba
r evesteixen escàs interès. El factor b e quals no pot facilitar per tro- na
un
gran
servei
en
criminal,
extrem
que
resultarà
molt
ar-se pendent de la firma del PreQuart. Que cap representant dels
aprovat unànimement la llei que
<1e l'estació del tren Antoni Garcia sldent de Ia República.
oposar-se als socialistes quan a- l'aviP.d.or Pombo arribà a Paramar1dillcil
comprovar
pel
mutisme
absoSànchez, declara que el processat
En virtut d'aquesta combinació _ quests pretenien que a Ja Consti- bo, i que continuà fins a l'aeròdrom, partits que formen la. majoria d'a- lut en què s 'han tancat les autori- preveu la devolució de les seves anquest Ajuntament popular no pres- tats poloneses.
tigues propietats a la família ~
Froilà Herreros prestà servei el dm ha afegit el senyor Casanueva _ tució es preceptués l'abolició de la situat a 40 quilòmetres.
L'aviador senyor Pombo es proposa tarà suport ni collaboració de cap
burg, i que al mateix temps anulll
5, com de costum; Laureà Ló~ez s'han acabat els excedents !orçosos pena de mort. El senyor Azaña s'e.lBarbose, cap suplementari de 1 es- a la carrera judicial i amb ·xò ,
xecà del banc blau per tal d'oposar- r ealitzar les següents etapes: Trini- mena a aquesta. C. o. -ni cap altre França es preocupa per les l'exlll d'aquella.
tació, diu que ~1 dia del fe~ estava consegueixen dos beneficiS, atpri~!; s'hi, 1 dient que la pena de mort tat, Maracay, Barranquilla, J?anamà, que es pugui formar- constituïda.
de servei a Villa~robledo, 1 recor- I per a la Justicia la qual es trobarà no podia desaparèixer pels dellctr.s Costa Rica, El Salvador 1 Mèxic. illegalment, ja que la seva composeves possessions de la
Terratrèmol a Xina
da que el dia 5 d octubre, pels vol- atesa a totes les fiscalies
militars, 1 que aquest precepte no po- Possiblement anlrà també a Bogotà, sició no respon a la voluntat popuMediterrània
UNA VINTENA DE MORTS
tants de les nou, l'encarregat de la per al Tresor ja que , co' 1 sego?· dia figurar a la Constitució sinó sl les condicions atmosfèriques 11 ho lar manifestada en forma democràXang-Hal,
10. Xang-Hai
- A dues-cent.fl
8 a nsegueJx que cal'A portar
tica. per mitjà del lliure su!ragl. permeten.
.
l''· · l'especto.- un estalvi de 'les dues terceres
Paris, 10. - S'ha reunit l'Alta. Co- milles
a l'est de
s'ha procabma
mVI·tà que vetes
parts
...,
-se a 1 Codi• e1 qup 1
Alforja,
18
de
maig
del
1935.
MI- missió del Mediterrani a fi de trac- duït un fort terratrèmol. La r~
cle del poble en ~mes, 1 en aquell del sou d'aquests funcionaris Que te- Podria ésser reformat, com ho ha
quel
Gené
l
Huguet,
Mart!
Almami
tar
de
qüestions
----------~*~~~------~
que
afecte
la
políafectada pel seiSme es denom.moment veié arnbar al pro7essat nen un promedl de .
tes estat després.
1 Salvador, Josep Freixes 1 Saludes, tlca., l'economia 1 els assumptes mill- Kuang-Lin.
Froilan, el qual treballà el dia seHa
. . 15 000 pesse :
El ministre de Marina insistí en
Joan
Basara
Juncosa,
1
Josep
Tavertars de les colònies i països de ProSegons les primeres notícies, bl
gUent fms que fou detingut Maafegit el mlJll.Stre de J ustic1a assenyalar les bones condicions que ANUNCIEU A
na 1 Velilla, Joan Grifoll i. Huguet, tectorat a l'Africa del Nord 1 Síria. ha hagut una vintena de mort-s.
nuel Marin Garcia fa unes m~es- que està redactant el projecte de adornen al senyor Azañ& 1 digué que
Assistiren
a
aquesta
Primera
reun¡ó
Francesc
Huget
1
Castelló,
Joan
tacions semblants a l'anterior de- restabliment d~ tots els preceptes de . no hi ha a Espanya cap P05Siblli1Agulló i Salvador.»
els ministres de l'Interior, Guerra 1 A N G L A T E R R A PENSA CONI'
clarant.
les lleis orgàniques que no han es- tat monàrquica. No hi ha més que
Colònies, el governador general d 'ArTRUIR UNA BASE AERIA A
Hi ha diversos testimonis que con- tat derog~des per la llei. D'aquesta Rep~blica o anarquia, 1 :mc la con-,
gèlia r esident general del Marroc 1
MALTA
firmen la detenció de Ferran Urrea.¡ man~ra s aconse~irà que tots els I vicctó que el senyor Azana serà una
de Ttmis i un representant de l'aJt
Londres. 10. - S 'assegura q~
individu molt conegut per la seva funclOnariS oc.upm el lloc que els solució quan nosaltres ens desga.s..
COilllSSari francès de Siria.
ministre de Malta, lord Stn ead6
deficiència mental i al qual porta- correspon.t, evl~ke per exemple, tem.
S'adoptaren acords en relació amb ha aconsellat al Govern la er b6S8
ren els revoltats fins llur caserna que slgUl magistrat a Madrid un
Després es referí a les equivocaSENYOR ADMINISTRADOR DE
les mesures a adoptar sobre dife- en o.que~a illa d'una podero:a COll'
general.
funcionari recent incorporat a la clons comeses pels senyors GU Rorents assumptes de les zones colo- a_eronàut1ca na:val 1 terrestr . "'""
Durant llarg temps continuen les carrera. Repeteixo que aquest decret bles i Azaña en l'època de les Cons- I
s1dera que l'hidroavió serà el_ll_~:,¡
nials 1 pa ÏSOS de Protectorat.
superior a qualsevol altre ap~
declaracions sobre si h avien estat es~ ja. redactat per tal de portar~lo t!tuents. Un 1 altre -a!egf- topa.
.
.,
,
pel fet que pot é::ser per a l'enemiC
vistos o no els processats en tals o ~r 1 aprovació del Cousell de Minis- 1ren amb llur inexperiència. t les
VaiXell ltaha que s enfonsa Ull element de sorpresa.
ha dequals actuacions o en tals o quals
es
equivocacions foren transcendentals, 1
VINT·I·UN MORTS
. ~·assegura que el Govern !nteri'
llocs. Aquest:1. part de la prova, llarHa acabat referint-se al projecte com per exemple la retirada. de la
Roma, 10. - El vaixell italià «At- Cl<lit estudiar amb gran
guissima 1 sense cap interès, !a in- de revisió de traspassos de serve!S minoria agrària en la qual lnfluf
tllio» ha anat a fons per causes que aquesta qüestió.
acabable Ja viSta, fins que per fi de- a la Generalitat, 1 ha dit que d'a-l no poc l'actitud dels bascos. Fou una
cl&ro. el darrer dels testimorus, Fio- quest afer no tenia temps d'ocupar- equivocació amb la qual es n. per- i '
es desconeixen davant la costa de LES INUNDACIONS D'HAN KEU
Scrvl~;vos anotar la meva subtru\. Correos, que és cunyat del pro- se'n les Corts abans de les vacances. , dre la possibilitat d'obtenir el sisTrípoli. Les primeres noticies que HAN DE I XAT SENSE LLA R 50....
orlpcló a L A H U M A N I T A T
s'han rebut sobre l'accident diuen
cessat Julià Gonzàlez.
PERSONES
Jo - afegf el senyor Casanueva - tema bicameral, perquè fou aprovat
Segons l'informe del fiscal, durant tinc ja estudiada la part que es re- el sistema unicameral per H vots,
que han mort 21 tripulants del valLondres, 10. _ A l'Agència Reu·
la nit del 5 al 6 d 'octubre esclatà a fereix al traspas de Justícia, però, 1 foren 28 t-ls diputats agrariS que
xell enfonsat.
ter li comuniquen des d'Hankeui que!
""
Roma, 10. - Es coneixen detalls
V illarrobledo un moviment de caràc- manca Instrucció Pública 1 Ordre es retiraren.
el y
Tse ..,
del
naufra'"
del
vwell
italià.
«Attiel
desbordament
d
.
angd
¡Jat
ter soc1aiiSta. Assenyala com a prin- Públic, que juntament amb el meu
D'haver obtingut el Senat, no hau.,.
consegüents inundac1ons han e
~om ,,,,,._,,,, ..,,,,,,,, .............................................................................
Clpal d!l'tgent a Antom Marbàn. que han de constituir el projecte.
llot. Aquest vaixell portava a bord sense llar unes 50.000 persones.
rieu passat I.Jeis com les de Retorun
important
carregament de blat
davant la força de la repressió s·C*
ma Agrària i l'Estatut de Catalunya
a comptar del da ..............................................................................
amb destinac.i.ó a Siracusa 1 portallmma suïcidant-se. Preparaven el A1
· d L
l'
n.
també
H
passatgers.
tallament de le-> línies d e l'enUumec
es mmes e. angreo em- A Tenerife s'ha donat per
El vaixell •Attili<a procedia del
Dom IOl li
"
nat,
telcgra.f:;,
telèf~s
1 ferr~carnls. presa fa la tna dels obrers acabada
la vaga general
port de Bengasi 1 s'enfonsà en tres
As.>altar la plaça ae Proveunents,
minuts l mig a sis quilòmetres maCercle t.lercantil i caserna de la
Ovledo, 10. - Els minaires de LanTenen!e, 10. - Després de 24 hoPoblació
rina de la costa de Tripolltània..
Guàrdia e vil. EI fiscal assenyala als srco van presentant-se al trebalL Per Jr es de vaga general, s'han reintegrat
,
~·············································
La tripulació constava de 16 homes.
l..nculpats en cada un dels momets 1empresa han estat fixades les llis- al treball els obrers. S'han practicat
La xifra d e v1ctimes és la prtme. La vetllada d'anit al Nob
re. ulucionar•s. Calcula les pèrdues tes dels readmesos.
moltes detenclon.s.
rament
comwlicada o sia de 21 ho.
<
St¡nntura
o
seaeu
del
~biScri.Ptotl
cau.sades en més d'un milió de pes•
Món
&a
mes.
setes. Cons1dera els fets constituuus
----•
Resultats dels combats ~~;;,$
anit en el local del Nou ~o~àzquet
d'un delicte
de rebelió
Dlllitar.
SolHa estat dissolt el Parlament abandonà
líc1ta
que s"imposm
6 penes
de recludavant Marl.n,
i1 ~
Sló perpètua i 3 de recltiSló t.empora.l,
polonès
vencé Subietas als punts; O WJl"
Per a tnfants d'ambdós sexes • Classes d'estiu - Preus molt
i creu veure en el processat Uorenç
Varsòvla, 10. - Aquest matt ha. tingué la mo.teixa decisió amb I.ID"
econòmics - 700 metres 1 a.lutud - 60 minuts de Barcelona
Rajo Villanue..-a el delicte d'assasaparegut un decret signat pel Pre- guellll; Iglesias perdé amb ~<CUJ'
smat, per la qual cosa solUetta 25
Doctor V. L. FERRANDIZ - MALLORCA, 2311, pral
siden~ de la República de Polònia dreu en abandonar en el:~
an,·s. 9 me,os I 15 dies. Diu el ns..
qual dissolt la Dieta 1 el Se- de la sisena represa, I
~ I pel
nat.
Martinez d'Alagon, als punts.
UN COMENTAR I DE << EL
Per tant, com queda dit, a allò
SOL»
que no es pot aspirar perquè s'aconMadrid, 10. - «El Sol», parlant so- segueixi )a normalitat comercial his-

El preu d una guerra
1

Qui ha guanyat la guerra
del Chaco?
sense

Païaii"'

El SENYOR ROYO TORNA A
FER DECLARACIONS
POLITIQUES

l'adam

l'EXPLOSIO DEVARSOYIA FOU
PROVOCADA

-ELS FETS DEVlllARROBLEOO
t.

t

I de fa

,
rev.ISI. O deiS
serveiS traspassats
a la Generarr·tat

LA HUMANITAT

I

la humanllat

I
I

............................................................ ......................
...........
..·············-'••·····

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

Ultima hora

CASA DE REPOS del Dr. FERRANDIZ

En cap llar·.catalana no ha_de-· mancar ~LA. - HUMANITAT
•

la humanitat

OI .. OUS, 1t DE JULIOL DEL 1935

1l

El S ESPORTS •
DIUMENGE Al CAMP DE LES CORTS

A PROFIT DELS QUE SOFREI.XEN, I EN HO·
MENATGE AL SABADELL, GERMANOR
CATALANA ORGANITZA UN MAGNE
FESTIVAL ESPORTIU

9

.

LA XXIX VOLTA CICLISTA A FRANÇA
DEL FRANÇA- ESPANYA DE
DISSABTE A LA PISCINA DE La neta superioritat de René Vietto en els
colls de Aravis i de la Tamie, li ha permès
MONTJUIC
Demà arriben l'àrbitre I l'e· adj"udicar-se l'etapa Evian --- Aix-les-Bains
quip francès
amb quatre minuts d'avantatge
F.F~~·n;r:.e~.~~e~u~a:;g~;e~~a;:
:':~~~~· ba quedat constituït com

Una gran actuació d'Emilià Alvarez

al Gran Premi de la Muntanya, la

dita classificació s'estableix de la manera següent:
1. Verwaecke, belga, 10 punts.
2. Lowie, Alemanya, 9.
s. Neuville. 8.
4. Amberg, 'l.
5. Dlgneef, 6.
6. Thierbach. 5.
7. Aerts, 4.
8. Danneels, 3.
9. Camussa, 2.
10. umuerhauer . l.

L'ACTUAL EQUIP ESAtx-les-Bains, 1o. _ Cap a les deu
CLASSIFICACIO DE L'E·
PANYOL
del matt han començat a acudir els
TAPA
P aris, 10 - L'equip espanyol ha
1 René Vielto (França), en 6
corredors a 111 Plaça del Port, davant
quedat reduït a. ctne nomes, amb la
mateix del llac, per tal de preparar- hores, 23 m. 42 s.
2 Le Greves <França), en 6 hores retirada de Trueba, Ezquerra 1 Case a cobrir l'etapa Evian - AL-e-lesBalns, amb els seus 207 qullbmetres 27 m. 32 s.
nyardo, 1 com que s'l'Ui confirmat ln
3 Bergamaschi <Italià),
1 els dos colls Aravis 1 Tamie.
retirada de Figueres, sols resten en
temps.
Cal advertir que només puntua el
lluita Prior, Alvare7., Cardona I Ba.
4 Morelll, ld. ld.
primer d'aquests dos colls per al Prem 1 de Muntanya, però que a tots dos
lli ha primes a guanyar i que el segon, el que no puntua, és curt però
dlficillsslm d'escalar.
A dos quarts d'onze ha estat donada la sortida als 77 corrédors que
resten en peu. Els espanyols Cànyardo, Trueba; Ezquerra. 1 Figueres ahir
al vespre sortiren d'Evian en direcció
a Espanya.
Els primel's quilòmetres han estat
dc marxa molt tranqu1l:la. Tots els
corredors es reservaren per a lfl. lluita
La ma~tDiflca. iniciativa de Germa- grama magnfftc 1 una finalitat més sica. El primer serà substituït per
que :\Viat s'havia. d'entaular 1 ningü
Altimis • 1 el segon per Ramon, el
nor Catalana ha plasmat en una magrúfica encara.
no forçava el tren. Per Perriguier 1
fins ara barcelonista, l'ingrés d el
• •
realitat tan magrúfica com la que
per Mnchilly el grup de corredors era
compacte.
somnla.ren els organitzadors unes Sabem que ser&. cedida una mag- qual al Sabadell es considera molt
Al Pont de Notre Dame caigueren
venresulti
que
l'equlp
a
Copa
nUica
probable.
~troanes enrera. Per tal de poder
cedor.
alguns corredors, entre ells Prior i
del
selecció
l'equip
en
actuar
a
Per
realitzar el seu programa, han troEls equips, probablement, s',uren- Barcelona, els organitzadors compVletto, però sense conseqüències.
~t obertes totes les portes l han glera.ran integrats pels segi.íents ju- ten amb l'oferiment desinteressat
S'arriba al control de Bonev111e, a
viSt sun,ar-se als seus infinitats d'es- gadors:
d'altres jugadors, al~tm dels c¡uals
!17 qullòmclres tie cursa, poc després
de la Wlll. del migdia, i gairebé tots
els corredors estan en grup.
En sortir d'aquesta població coruença la pujada al «Col des Aravis»,
de 1.470 metres, puntuable per al
Premi de la Muntanya, i una de les
dificultats més temibles de la Volta.
E!s començaments de la pujada de
l'Aram han estat fets anant els ciclist'E!S en Cila 1nd4\, molt a prop els
uns dels altre.:;. Després han començat a perdre terreny De Caluwé, MerYiel, Vignoli, etc.
da.
Es forma tm escamot, no molt comAixi mateix ha c:;tat confeccionat
el programa que completarà les pro- p:J.cte, al davant del qual es veuen
ves internacionals i és de la Fede- Benoni, Vietto, Leducq, Archambaud,
ru.ció catalana l'encert d'haver diS- Bergamaschi, Sylver Macs, Camusso,
Morelll, Vervaecke i d'altres.
Cap a Petit Bernard, en un parell
posat la celebració d ·unes proves
quilòmetres que la carretera no
de
sobre diverses d~tàncies, en les quals
figuraran els set millors nedadors puja tant, es forma un altre escamot,
do Catalunya, en cada un~ d'elles al davant del qual anaven Archami constituiran uns veritables camplo- baud. Cnmusso, Bertoni, Gianella, Sylver Mnes, etc.
nats catalans.
A partir d'ac[ la. llulta és viva, duLa Federació catalana ba rebut
ra. i terrible.
Manquen quatre quilòmetres per a
avís de reserva de localitats 1 er a
diverses caravanes d'aficionats que arribar al cim quan anotem aquestes
en autocar, es traslladaran a Mont- posicions: Vietto, Vervaecke, Louviot,
juïc, des de diversos llocs de Catn- s. l\1aes, és a dir: un !'rancès 1 tres
lun~·a, per a no perdre aquest me- bel¡;ues.
Els 'italians anaven un Xic endarmorable esdeveniment. Tam~.!! són
rerit.s.
I
1
~·-t 1
La lluita augmenta d'intensitat i
en gran qua.n t 1 ~ es ooa.l tats despatxades pels aficionats de Barce- a dos quilòmetres del cim els correlona 1 a l'efecte, es r ecorda que per dors anaven per aquest ordre: Vietto
a evitar aglomeracions és preferible' Bertoni i s. Maes, però l'un molt é.
Archambaud, el vencedor de la primera part de la cinquena etapa, es fa
encarregar-les amb antlclpacló, ren- prop de l'altre.
passu la set
A la una i quaranta-quatre fulnuts,
se augment de preu, a o . N . H'lrce<Foto. Keystone)
lona 1 a la Federaoló catalana, René Vletto, fent honor al seu titol
coroha
Muntanya»,
la
de
ccRei
de
nou
a
set
de
9
canaletes
de
Rambla
homenatjat
serl
L'equip del <•Sabadelht, finalista del Campionat d'Espanya, que diumenge
nat el primer el coll de l'Aravts.
• '
chero. En produir-se la retirada dels
5 Romaln Maes, id. !d.
(Foto. Centelles)
A quatre segons han paJ!!at B'i'rdel vespre.
Cttres mosqueters», els dirl¡¡;ents de la
6 Speicher, id. ld.
toni i s. Maes.
7 Neuville <primer intllvldua U, Volta no accedirien al fet que fossin
Sabadell: Altlmls, Morral, Blanc, potser actuï una part del partl.t.
tbrçoa. A1X1 la gran festa benêfica
A onze segons Archambaud.
BOXA
substituïts en l'equip per Demetrio
idB ldLo i ld ld
Arbitrarà, també desinteressada- 1
lle diumenge al camp de Les Còrts 1Argeml, Font, Gràcia, Sangüesa, CalA Vint, Vervaecke.
\ ment el que fou àrbitre internacio9 G:O~ho '<primer turista clclls- i Cepeda, però és de creure que~ reA vtnt-i~t. Morelll i Louvlot.
obra de molts esforços l de vet, Ramon, Barceló l Parera.
Un matx amateur entre una A cinquanta-dos, Unbenhauer.
tirat també Figueres, els orgamtzata), td. ld.
tes activitats reunides. Sedo tam. Barcelona. (selecció): Llorens, Za- nal Senyor IAovera
4
A un minut i sis segons, Magne, R. 10 Bertonl, td. td.
dors accediran a la lnclosió en l'eRecordem que es. despatxen entra- selecció parisenca i l'equip Macs, Garníer i Amber.
qulp peninsular d'aquells dos homes.
ll Camussa, ld. id.
I
t
d
"ó
«La
rambla),
«la
a
loca.litats
1
des
Sagl.
.
A un minut divuit segons, Berga- 12 ALVAREZ, Espanya, ld. ld•
Campi e a a Unya
Masslp 1 Gual no figuren a l'equip 1 Publicitat», LA HUMANITAT i a
•vegada patriòtic, que ~atriot1siJ;le és
maschi 1 Hardlquest.
13. Thierbach, ld. id.
Aquest matx, que entre els aflc1orrer els que sofrel.Xen avu1 per del Sabadell per impossibilltat fi- les oficines del t'F. C. Barcelona_
ATLETISME
A un minut trenta -~lnc segons,
14. Unbenhauer, fd. id.
nats a la boxa amateur ha desper- Mauclalr i Neuville.
'ldeal.
15. Antonin Magne, id. id.
tat Ull& Just1ficadfsslma expectació
I sl els organitzadors han trobat to'
A un minut quaranta-doc segons,
16. Archamb11ud, id. íd.
B. U. C. • Barcelona i Reus ma8J1.(flc encontre, l fou un dels ju- 1 que és organlt"mda per la p c . d~ Camusso.
FUTBOL
l'ajut i obertes de bat a bat les por17. Amberg, id. id., etc., etc.
Després, Lcducq, Bemard, Pellsgadors del conjunt espanyol al qual Boxa, en el desig de preparar de la
• tes. per poder bastll' la grandiosa
Gironí corresponents a la
foren dedicats major quantitat d'a- millor forma els homes que ban de sier, Speicher, Toeanl, De Caluwé.
orgamtzac1ó, .no. dubtem pas que c1\uCLASSIFICACIO GENERAL
challenge Magí Matheu
forma
es
l'Aravis
de
baixada
la
A
representar-nos a 1a compettcló pen,fs:lenge el pubhc correspondrà. ~ En el seu segon partit, el plaudiments.
1. Romain Maes, en 40 h. 53 m. El pròxim diumenge tindrà. lloc a
un pilot de més d'una dotzena d'hos.
27
t:;:e~~g!nf~~~~uva humarutària combinat Athlèlic de Madrid- El gol del combinat espanyol fou insular amateur~ que enguany ha de mes que, s'han presentat a Albcrtl'Estadi de Montjurc les semifinals
2. A. Magne, a 4 m. 6 s.
marcat per Ellcegul 1 el dels argen- fer-se a ValèncUI., està cridat a as- ville, on comença la pujada al coll
Sempre els esportius ban contrlde la. Xallenge Magf Matheu que
3. Bergamaschi, a 12 m. 5 s.
de la Tam.ie, la segona dificultat de
so11r gran relleu.
.ll.uit amb llur esforç, àdhuc amb llur Espanyol empatà amb la Se- tins fou obra de Soal.
finS ara han estat organitzats pels
4. De Calluwé, a 12 m. 17 s.
~s tracta de boxadors del Metro- l'etapa d'avui.
L'equip espanyol marcà un altre
~resència, a donar caire 1 eficàcia ieCCiÓ argentina a Un gol
5. Lowle, a 12 29 s. (primer indi- Clubs Junior i B. U. C.
Aquesta escalada no ha ofert lluigol, que fou anullat injustament per P.ohtan de Paris, cercle en el qual
.. les grans manifestacions patriòCreiem inútil destacar l'interesper al primer lloc a conscqiièn- vidual.
Buenos Aires, 10. <Urgent.) - S 'ba l'àrbitre, ja que assenyalà una falta ftguren els millors amateurs fran- ta
tlques. No cal pas fer-ne ara. esment
6.-spclcher, a 13 m. 24 s.
cia dc l'enorme superioritat de René
sant d'aquestes jornades el fet de
<ietallat, perquè tots les recordem celebrat en aquesta capital el segon molt discutible, amb lc consegüents ccsos, 1 qne ha anunciat que des- Vietto, el qual s'imposa 1 arriba al
7. Bernard, a. 19 m. 30 s. (pri· veure actuar sobre la pista de l 'Esplaçarà un conjunt de gran ca~ cim amb dos minuts 1 dotze segons mer turista ruter).
prou bé. Aquesta vegada els espor- partit entre la selecció argentina i el protestes.
tadi a atletes de la. categoria de
8. Thicrbach, a 20 m. 46 s.
El combinat Athiètic de Madrid- gona, el qual pot considerar-se com d'avantatge al seu immediat seguittus tampoc no hi mancaran. Una à.l- combinat Atltlètlc de Madrid-EspaRoca, Piferrer, An¡el, Arévalo, Muns.
12
m.
21
a
Morelli,
9.
amateur.
parisenca
selecció
una
jusegüents
els
arrenglerà
Espanyol
gerd'una
davant
Barcelona,
de
nyol
dor.
ira vegada tornaran a aplegar-se aJ
taner, Colomer, etc., en unes proves
Amb els colls d'avui Vietto ha reAquest matx se celebrarà demà dlgador::;: Pacheco, Alejandro, Pérez,
èamp de Les Corts. com anys en- nació Imposant.
10. Le Greves, a 22 m. 55 s.
que pel fet de no haver de dispuDesprés de la magn.fftca exhibició Espada, Solé, Edelmiro, Marín, Aro- vendres a les deu de la nit a la po- fet la seva !ama i ha guanyat S<'t
rera, vibrant en el cor de cadascú,
s.
32
m.
23
a
Dannels,
11.
tar-se eliminatories farà. que aconsemil francs: 2.000, prima concedida
pular sala del Nou Món.
el mateix sentiment. Una altra ve- portada a cap pel conjunt espanyol cha, Ellcegui, Chacho 1 Bosch.
12. Vcnvaecke, a 23 m. 42 s.
al primer de l'Aravis; 2.000, prima
gueixin molt bones marques i sobre13. Pelltsier, a 28 m . 12 s.
¡ada en l'aplaudhnent als «asos» es- en el seu primer pa_ •• t, l'interès per
tot guanyin en espectacularitat, la.
a veure actuar novament els juganl
d'Aix-les-Bains,
l'Ajuntament
de
•'" PENSIQ
14. Victto, a 28 m. 38 s.
l'Aravts;
també, d'escalar
primer,
t>ortlus hl anirà unit un sentiment dors espanyols ha es".at extraordina- El barcelonista Morera ha
15. Cloarec, a 29 m. 30 s., etc., etc. qual cosa ha de complaure els nosde
primer
al
concedida
prima
2.000,
tres aficionats.
més profund, més aferrat en l'ànim ri, principalment entre Ja colònia es- ingressat a líHèrcules d'Alala Tamic, i 1.000, prima conced!aa al
de cada U. I aplaudirà per fer més
L'encontre B. U. C. - F. O. Barperiòdiques tornaran ràpidament amb que fos primer a tots dos colls.
CARRERA
BRILLANT
UNA
sorollós l'èxit de la manifestació, pan,yola, que ba acudit en gran
cant
les famoses
celona tindrà lloc a les deu 1 mitja
corredors
els
Tamie,
la
de
cim
Pel
D'ALVAREZ
la finalitat de la qual tots coneixem, quantitat.
PERLES FEl\11
del maU 1 el Reus A. C. -C. E. E.
Ha quedat ultlina.t el traspàs del
passen així:
L'encontre ba est.t.~ magniftcament
sense necessitat d'haver d'esmentarAlx-les-Bains, 10. - Com a nota Giron(, a les quatre i mitja de la
Primer, Vietto,
jugat pel combinat espanyol, el qual barcelonista Morera, a l'Hercules,
la.
Interessant d-e l'etapa d'aYUi, cal ci- tarda.
aquesta
Festa a. profit dels ctue sofreLxen ha obtingut un merescut empat a un d'Alacant. Morera sortirà
tar la sèrie considerable d'accidents
REM
ncomtmnyat
Els organitzadors han començat
Alacant,
a
cap
setmana
registrats en el descens dels colls
1 d'homenatge al gloriós c. E. Saba- gol, que pogué haver-se convertl~ en
Club al1cant1, sede l'Aravis 1 La Tam'e, que s'han les gestions per poder organitzar un
aeu, 1 al costat del Sabadell, fina- victòria., sl als davante...; espanyols del directiu delque
juntament amb Homenatge a l' equip del Club
servei d'autobusos des de la plaça
llsta del campionat d'Espanya, hi no els hagués persegu , la desgràcia nyor Martinez, del Club
sense dolor ni molèstla de cap mena traduït i!n un gran nombre de cai- d'Espanya a l'Estadi.
a la nostra
gudes, algunes d'elles impressionants.
el període suspès amb
trobem també el gloriós F. c. Bar- en xutar a gol; Elicegui ha perdut el representant a tena~ les gestions
Marítim
De la més greu d'elles ha resultat
PERLES FEMI
celona., com sempre .amatont a tot incomprensiblement una ocasió de ciutat, ba portat traspàs.
vlctima l'exoeHent corredor italià. --~~~--*.~~----~per efectuar el
me1
just
un
tributar
de
tal
Per
marcar.
viles
a
èl que signifiqui sumar--se
Oestri, que marxava avui entre els
Sembla que Morera ha estat wn- r escut homenatge a la proesa reaEn conjunt, la. nova actuació del
practons del poble, 1 el Club F emení
~,
A dos minuts i dotze segow, Sslle-l d'Esports, 1 els boxadors Torres. combinat Athiètlc de Madrld-Espa.- tractat per a tres anys, 1 amb ex- litzada pels entusiastes remers se- ver
IL-, ~ «Arca de Noé» davant el
n
Maes.
nyors Francesc Beringuer, Joaquim
nyol ba satisfet; ha. impressionat fa- ceHents condicions econòmiques.
VItrià, ortega, Flix 1 Gironès...
bust de Rossinyol
~
.a;ru
dos minuts cinquanta-cinc
A
Alier, Joan Piquet, Cèsar Pascual I
Gal ren1atcar aquestes colHtbora- vorablemcnt, igual que en el primer
gons, Magne, R. Macs, Morelli, Ar- FE!\11 són un prodlri de la ciènria
de
Iol
el
comissió presidida pel senyor
Una
tripulant
Berdugo,
Francesc
NATACIO
clons, cal remarcar-les t recordar-les. p:utit, el seu joc compenetrat i ràpid,
moderna.
chambaud i Neuville.
Ciervo (Joaquim), Brau, Planas Dòmar a quatre rems en pw1ta 1 timoRemarcar-les. per la itnportància que qüe ha desconcertat en molts moREBUTGEU 11\IITACIONS!!
A tres minuts quaranta-6et seria (Llagosta>, Valls <Fura), Camps
a la Trave:ssia Barcelona-Tarra- gons, Alv~ez.
tada una. d 'elles té; recordar-les per- ments del matx l'equip argenti.
El 11 Critèrium de velocitat -- ner
A quatre minuts deu segons, Am<Musclo>, Porcell i Becquer (Mosgona darrecament celebrada, tindrà
En el bè.ndol espanJol destacà rexquè temps Vindrà en què caldrà teCopa Emili Salas
efecte a l'estatge social del Club berg.
cellent tasca d'Elicegu!, Pérez i Edelgeneral
clas.slficacló
la
en
1
primers
nir-les ben presents.
A quatre minuts trenta-cinc se- es trobava ma.¡jllif1cament s!tuat.
Marítim de Barcelona, a les nou de gons,
La festa de diumenge te l'èxit asse- miro. També Solé, igual que en el
Thierback, al qual segueixen
la vetlla del pròxim dissabte, un so- a pocs metres BergiiJllaSChi i Gia- Gestri ba resultat amb greus ferides
DIA 25 DE JULIOL DEL 1935
K\ll'at, no ho dubteu pas. Un pro- part, .. celebrat diumen¡e, efectuà un
I Enguany, el dia 25 del corrent, a par en el qual prendran part la nom- nello
que l'han forçat a l'abandonament. éo; el nom de les famoses PERLES
l la piscina de Montjuic es portarà brosa legió d'admiradors de tan for•......
Poc abans de la meta ha sofert que tanta. f..\ma tt neu pels s•us re__¡;,Jt:!::*:::::;.Abd........i.~==II:2:11:11Ïiilêllii!Ml~:.O:cllll~A la baixada de la Tamie, Vietto
a cap la segona edició del Criterlum midables equiplers.
s'escapa; marxa ràpid com en els una parençosà calguda el corredol' soltats definitius. Venda a fa;macies
seus millors moments 1 ja no l'a- belga Verwaecke qUe na pogut rede velocitat que per a la concess1ó
•
de la copa. Emlll Salas, va crear la reunió d'aquesta nit al trapen. En una demostració magni- emprendre la marxa encara que un
~
fica dc facultats es prèstnta sol a. xlc magullat pel cop rebut, la qual cardó>, llnaren al Paro de Mont]uïc
l'any passat el Club de Natació Atr
li
Alx-les-Ba1ns. on h3 estat rebut IUllb cosa ha fet que entrés a Alx les per tal d'ofrenar una branca de lloGuinardó
del
Canòdrom
w~
•
ovaCió apoteòSica.
rer al bust del que fou president
r~tardat.
com se sab aquest Criteriwn ~
Programa oflc'al de la reunió que una
<Darrera I Hospital de Sant Pau)
Ba.lxant, cap a. Doussard, Oil forma. Balns bastant Alvarez
canoal
celebram
se
nit
ha realitzat honorari de l'«Art'a de Noé», el gran
aquésta
L'espanyol
lament és a base de cursoS de cm•
•
uu pil01; de quï.nze ciclistes, emre
artista S4ntia¡o Rossinyol.
quanta metres estil lliure 1 com ja ru·om del Guinardó:
AVUI, n1t
els quals hom Teu Magne, R. Macs, una cursa mOdel de pundonor, puix
El senyor Clervo, president de 1a
Primera carrera.. 315 lardea
l\laes, Morelli, ArcllaruL¡¡,ud, Am- que seme lmpressiònar-se per la res.
es va demostrar l'any passat resulta
Confitero, Diputada, Napoleón, terg, Neuville, Alvarctz, etc.
Lirada de Trueba, Canyardo EZqucr- popular Penya, va fer ofrena del
altament interessant tant per al pú- Chimenea,
Tarzàn I Branca.
En passar pel <41rrer control de ra l 'Figueres, ha sortit avui d'Ev!an llorer <tallat d'un arbre del jardí
blic com per als nedadors j:l que aSteona carrera.. 450 iardes
l'etapa, a Annecy, a 175 qtillòmctrcs dlspos:.t a donar el seu màxim ren- del consoci Fura) amb la bandera
quests ban d'emprar el seu esforç a
Torijeüa; Rudy, Negro, Sonia, de la sortida, Vietto portava gairebé
diment, i després d'haver-se acredi- catalana, que té Wla dedicatòria l a.
demostrar que ultra el fons ne- Marchamalo i Postura.s..
.
tres minuts d'avantatge als seus per- tat com a bon escalador i baixador més d'altres paraules ben sentides
EL CANODROM DE LA MAX!MA VISUALITAT
ceSsari per a resistir les diverses ellTercera. carrera. 375 Iardes
sc~ldors. Per la carretera ondulada
i oportunes, significà que amb tot
ON ES GAUDlllX LA TEMPERATURA
Samarreta, Bornbita, Tibirtmb1, anava a un promedl de 40 quilòme- smcida. ha entrat a la meta entre i Rossinyol desaparegut d'entre nosminatòrtes, han de posseir també verasoS»
els
MES AGRADABLE DE BARCELONA
tres per hora. Li han estat eronolocitat per a triomfar en les sèries Re:sponde, sacta i Silva Aran.
altres, sè¡UeLx essent el president
Quarta ca.tt\'ra. !75 Iardes
met.rat.s quilòmetres a 1 minut trenfinals.
FIGUERES TAfABE ABAN· honorari de !'«Arca dc Noè~. perGlnk.ama, Wanthy, Dulia, Barbas ta -cinc segons. Era una cursa. mag.. !
què aquesta 11 serva un ver afecte.
nfiica, emocionant. Ea pot dlr que
DONA
Moreno i Cbi.spa..
• ...i
El repartiment de premis del m, Cinquena
&'hiL refet del mhl paper que féu a
carrera.~ iardes
Isicatalà
corredor
El
10.
Ev!an,
cascabel, Flccha, Ortega, Pocholo, la Volta a Itàlia.
VI Festival Infantil
La Piscina oberta al públlc tots elS dies de Vult del mau a 1~
En els darrers qUilòmetres el 11- dre Figueres ba ILill.lDClat que aVUi
Marina i Bolero.
dcr ROmain Macs, el qual s'esfor(}6va no prendrà la sort.ida. Confiava que
El vinent diumenge, dia 14, a les
tres de la matinada
Sisena c:arn:ra. UO larlles
contac\e, amb tot el descans d'ahir a Evia.n 11 permeonze del mati, es procedirà a l'esGacabl, Ma.rchena, Vals, Pleta, per a no perdré
t les pujadoo. ha punxat. Gairebé no tria refer-se de les lesions que soA les cinc, te dansant. A la nit apats a l'amenca:1a, amenltut.S
tatge social del Club de Natació At- B:mdera i Buly.
tenia solució; però el seu germà Syl- freix -que són múltiples-, però no
per l'orquE$rina nordamericana
Setena carrera.. 4.50 iaracs
lètic <carrer Vinaroe- Platja de la
vcr li ba oedlt una roda. 1 el «ma- ha es\at a1x1 1 el brau corredor
Sandlno, I>Ol!ina, Chlcuelo, Knka- llot
repartldel
l'aelc
a
Barceloneta),
gl'OCI ba pogut. reemprendre la
11
CAMISERS
men de les médalles a tots els in- tua, Blanca 1 Chubasco.
marxa de ~da 1 atrapa.r l'esta-- peninsular, que realment. es troba en
Vuitena c~"ra. 4SO iardes
est.at llastimós, ha decidit abandomot. d~ cap.
fants que participaren en el VI FesPLA1JA I UA."\lP
CA!\tiSE~
Bòx-Boy1 . ~gllllllio, Ca!lgrejo, Oa.lEntrada general, 0'50
Il'am ~da a la RUe de Gen~ve 11a nar la Volta.
tival Infantil Interclub Escolar, que sutet.
amb HI I seda
•
Tlttna.
i
FantaSma
deall\lnuu
Quatre
belllsslma.
st:~.t.
Entrada al recinte I preferència, 1 pesseta
sota la seva organltz.ació es portà
Novena carrera. 375 iardes
prêa de Vietto s'ba presentat un
La casa aullor nssorUda
EL GRAN PRi:Ml DE LA
a cap el dia 29 <le juny passat.
El guanyador i coHocat de la pri- grup de setae homes que s'han dis~ULJ-'08 cte curuunicactó: Au1otiusos Roca, scrvet C8P€c11l! Cie¡;
tóts
acte
aquest
a
invitats
Queden
Z4
POltTAl''EH.I:USSA,
MUNTANYA
carrera.
tercera
I
segona
mera
putat el lloc a l'esprint
del carrer <le Pelayo; Autobusos Lesseps-Horta; Tramv1a d'Horels infants que hi participaren aL'd
Desena carrera. 375 iardea
FONTANELLA, 16
Evtan, 10. - Retirat de la Volta
Romain Macs consen·a el «mallot.
ta : Ser vel collecttu de taxis des dt! la Plaça de Catalunya, a o·oo
El guanyador i collocat de la groc». Antonin Magne continua al
còm el$ seus directDrs 1 altres comes-l·lifi~i~ri~~~~~~B
er~ l'llnic per
que cla&<;tficAt
ESqUerra,
sc¡:on lloc de la t'lassl!1cactó general. Frederlc
quarta, e nquena i sis~na càl'tt.ra.
a
panys de ClUb a q¡;è peñany1n.
es trobava
panyol que

FUTBOL: C. E. Sabadell contra F. C. Barcelona
BASQUET: Equips femenins F. C. Barcelona -- C. Femení
BOXA: Actuació de Torres, Vitrià, Ortega, Flix i Gironès
•

4x200: Lepage, Carulla, Cairol, de
la P. Oatalan& 1 Ruiz-Vilar de la
Castellana.
5x50: Sabata, Burcet, Sabater,
Puig 1 canel& de la F. Catalana.
Waterpolo: Cruelis, Borràs, Gamper, Brull, Sabata, R. Jiménez, cabrejas suplents: o. Jiméncz 1 Bonacasa, tots ells de la F. Catalana.
Els nedadors i waterpolistes selecclonats tindran aVUi, dijous la seva
darrera sessió preparatòria, a la plscina del c. N. Barcelona, en la qual
d 1 · l ni
lli
els seran ura es es lns g es que
la F. E. N. A. ha acordat conCtllir
als que l'hagin representada internacionalment.
Quant a l'equip trancès, que ve
dlri~lt pels formidables Taris 1 Padou, ba donat per acabats els seus
entrenaments després de l'excellent
resultat assolit el diumenge passat
contra. Alemanya, 1 ha anunciat la
seva. arribada a. la nostra ciutat, per
a deltlà, divendres, a les 18'10 hores
per l'estació de França. Són molts
els aficionats que es proposen tributar-los una. afectuoi>a rebuda.
També demà divendreS arriba l'àrbitre senyor Hoffmann, de la Federacló Alemanya, designat d'acord
per les dues Federacions per a dlrlgir l'encontre. El senyor Ho!frttann
es reconegut com el m('s destaca~;
t ècmc alemany en natació ¡ en waterpolo i als campionats d'Europa
a Magdeburg va tenir una actuació
molt feliç, unànimement reconegu-
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EL MUSIC QUE DEMANAVA CARITAT..•

telxln l'obra per molt
l'hagi complagut.
QUe aqu~
Queda expltcat?
Doncs apliquem una cosa
a la nostra allclonada. Aq~~lant
més -conei:lem molts e~..., '
de lluitar amb l'oposició dels ' ba
famil iars que no li I>ennete seua
en faci de comèdia. Alg11ns n C!Ue
encara potser no s'han adonatPar~
la comèdia no és sinó un cap!to C!Ue
exposat humanament i inte!U 1 ...
dc la. vida de tots.
&ent-.
Mentre a determinats lloes d'
panya -continua- , es fa CO!ll Ea.
una vegada a l'any, una CO!lled~
cursl -per regla. general d'amb· eta
andalús-, per esbargiment 1 ~ent
terla d 'uns senyorets que aproran.
l'avinentesa de fer comèdia Pe !tel¡
la molt distingida senyora de ~
de M. parli d'ells, a Catalunya · I
q u a n t s dependents, uns Qua~lll
obrers, uns quants joves 1 senyo:
tes treballadors, r eten tribut d'b
nor i d 'admiració a aquest art o.
hauria d'ésser l'art de les consc~ue
cies a tots els pobles del món n.
Els aficionats, que ja ho han ~o
près aixl: que s'han Identificat a!b
el modernisme I la sobrietat, enca
saben alçar l'estor del seu mir&d~
I veure passar el nostre art que r
glòria, orgull i honor de la Fede!lef
ció i autors -1 per glòria més qra..
d e ningú, de Catalunya-, és un ;:
I una r ealitat.
Catalunya, avui, lndiscutiblemen~
va al davant de tots els pobles quant
a teatre d'aficionats. S'ha anat ge.
neralitzant tant el perfeccionament
que cada any són més els grups
concursar. I això ha d'esperonar :
tots aquells que, devots fervents dei
teatre ca~là, veuen, apenats, com
la precàna vida de l'escena oficial
~materialitzada unes vegades, in.
d1strual!tzada I personalista les altres-, es va ensulc!ant. No es ~
parlar de la desaparició ni de la
mort del teatre català mentre a ca.
talunya quedin grans nuclis de jo.
venLut que per al redreçament d'a.
quest teatre vetllen I treballen.
Algú, d'un temps a aquesta part,
sembla Interessat a combatre 0 a
aturar aquesta magnífica embranzida que porta la nostra escena ama.
teur. El qui fa això ho fa exposant
motius sentimentals que no són altr e cosa que un propi egoisme. Per
regla general ho fan el:; empresari¡
dc companyies foranes, amb pre!~
rència les líriques, que veuen que lea
úniques formacions «veritat», les úJU.
ques companyies que actuen amb
decòrum i dignitat són aquelles d'a.
ficionats que no es rifen el públ!n
i que posen tot el seu esforç 1 tota
Ja seva volutat -sense reparar en
la taquilla-, perquè el públic surtt
del teatre complagut i convenÇ\3
que acaba de veure veritable art.
Si a Catalunya una afició noble 1
honorable existeix, no us càpiga pas
cap dubte: és el teatre. Mercès a
ella, a aquesta afició, la nostra jl).
ventut poleix el lèxic, aprèn a escriure I a parlar correctament el
català, la llengua que, trist és dir·
ho, de petits mal ningú no tin~
cura d'ensenyar-nos. A tal grau de
perfecció arribarem, de seguir per
aquest carni, que quan r.lgú som~
guerament mostrant--nos els carte~
de les companyies foranes que envaeixen els teatres de la nostra cl~~o
tat ens pregunti: «¿Què no teniu
teatre català?» I bé prou que en e.
nirn I -li respondrem-. Pareu e:,.
ment. I d'un a un ll anirem di(•:.t
els noms dels pobles on la joventut
fa teatre català. Un a un li anirem

TEATRE I CINEMA Avui estrena, al teatre

Novetats, la Seva
obra «El beso del ·remedio »

TEATRE BARCELONA
L'homenatge
a Josep Subirana UN ADULTERIO DECENTE, comèdia en
tres actes d'Enric Jardiel Poncela
Es celebrarà diumenge, dia

Unes paraules amb el mestre Montagut,
el músic que fou «descobert» a les escales del Metro, de Madrid, mentre desgranava amb la guitarra, les melodies
filles de la seva inspiració...

14 a Vic

Es evident que Jardiel Poncela és una simple malaltia contagiosa proun dels a utors castellans de més acu- duïda per un microbi que ell ha des·
sada personalitat. La seva visió de la cobert 1 l'ha batejat amb el nom
vida, 1 per tant del teatre, té una re- t •.'cadulter-<:oeoJ, I els obllga sotmerr.arcada originalitat; mé.s que pels tre's a un tractament infaHible per
temes en sl, per l'hàbil manera en tal de guarir-los. Els porta al seu
desenvolupar-los l pel subtil humo- sanatori, Isola el marit I deixa junts
BA A.RRmAT UN MUSIC ... Prfncipe Alfonso, de Madrid, amb escriure una obra d 'ambient gitano
r lsme que traspua dels diàlegs. Un l'esposa i l'amant. Aix:f, en contacte
En efecte: ha arribat, a la nostra la mateixa massa coral, I després i a aquest efecte, s'uni a una. t ribu
humorisme que potser no e¿ una con- diari, sempre Wl al costat de l'altre,
tlnuïtat d 'estu, una igualada expres- els dos amants s'avorreixen I fins l ciutat, un músic. Un home que per marxà a Roma, unit a una pelegri- que acampava a la serra de Còrsió de llenguatge, però que, de tant tot arriben a odiar-se, 1 a ella, lla- a l'art ho ha donat tot, I al qual nació, presentant--se a Torf, on fou dova, recorreguent, amb ella, els caen tant, esclata en enginyosos tr ets vors, li entra la pruïja per a reunir- l'art no ha donat, fins fa molt poc, contractat per a cantar.
mins d'Andalusia... S 'ambientà I
una ocasió, aquesta cocasió» que cerRetornà a la península, treballà d'acf sorgl la partitura de «El beso
da vistosa policromia. Talment com se aviat amb el seu marit.
un espectacular joc è~ focs d'art!En el fons, aquesta darrera obra quen. manta vegada inútilment, a Barcelona com a empleat d'una rm- de! remedio»..
fic!.
del senyor Poncela no és sinó una
Els sentiments 1 prejudicis socials caricatura de l'adulteri, una humorfsque turmentaven la vella generació tlca sàtira de Ja dona adúltera que
vuitcentista i àdhuc turmenten la en tractar d'enganyar el seu marit
present, els porta aquest autor al no ho fa per lucre ni per amor, sinó
te..1.tre amb la finalitat única de ri- perquè s'ha contagiat del nociu midlculitzar-los, bo I fent-ne ressaltar crobi «adulter-coco», que, com el de
els defectes. L'humorisme, a les seves la grip, es passeja tranqu!Hament per
mans, es converteix en una mena de l'atmosfera.
picot demolidor que tot ho ender·
«Un adulterio decente» té un priroca. o almenys, ho vol enderrocar. mer acte gairebé magnífic, estructuEn «Angellna o el honor de un rat i dialogat de manera Impecable.
brigadier» rh · ulitza la literatura de L'acte segon ja no resulta tan reeixit
tota una època, fa bocins de l'ances- 1 en el tercer, en el qual la farsa
tral sentiment de l'honor i trosseja finament grotesca esdevé una vullmplacable l'arcaic esperit de la ca- gar joguina còmica. amb escenes 1
vallerositat. Veritablement, el senyor tn:cs de vell vodevil francès mal
Jardiel, amb el picot a la mà, és una traduït al castellà, l'acció i l'humocosa terrible. Tot ho envesteix, tot rlsme del diàleg decau de manera un
ho esmicola, no deixa res sencer. xic monòtona, motivat principalment
Unicament, p~rò, deixa intactes, dos per les seves excessives reiteracions.
alts sentiments humE.ns: el de la pa- I és que resulta difícil de sostenir
ternitat i el de la propietat urbana. durant tres actes sempre el mateix
Ningú encara no ha pogut esbrinar to d'enginyós humorisme i de dinàels motius de tan simpàtiques defe- mica acció teatral.
rències.
L'obra, que va plaure molt al nomNo hl ha dubte que el tema de «Un brós públic 1 àdhuc a nosaltres, fou
adulterio decente» té una certa orlgi-1 posada amb correcta cura i afinat
nalitat. Es tracta d'una casada que bon gust.
fa creure que és vldua al seu amant, I I la r ealització artística, més que
Al Gran Price
a fi de no posar aixi en ridicul el exceHent. Un bon conjunt escènic és
seu marit. Cert que enganya aquest, aquest del teatre Maria Isabel de
però a ..1b molta decència, i alxf re- Madrid, del qual es destaquen com
sulta que el veritablemen~ enganyat a primeres I notables figures la xaés l'amant l no el marit, amb la qual mosa I inteHigent Isabel Garcés, 1 Els t utors de «E l beso del remedion posen da va nt l'objectiu de Centelles - D'esquerra a dreta: s antiago
cosa resta tranquiHa la presumpta els molt estimables actors senyors
de la Cruz, la tiple còmica Sara Fenor, Alcàzar Fernàndez 1 el mestre Montagut
adúltera, puix que ella a qui estima és Tudela, Orjas, Pedrote l Rafael SoPassà gana I calamitats. Dormi
el s~u marit. Un metge eminent, es-~ moza. Aquest darrer d'una natural l tants 1 tants artistes de positiu va- presa d 'electricitat. L'any 1918 esler. Aquest és el cas del mestre Mon- criv1 el seu primer número de mú- al ras, menjà de deixes per hostals
pecialitzat en les malalties de l'amor expressiva comicitat.
tagut, i ja n 'hi hauria prou amb sica, un «chotis», que estrenà Salut I cases de caritat. Demanà almoina
l del sentiment, fa creure al matriLluls SOLER aquestes quatre ratlles per a dibul- Ruiz el Maravilles, de Madrid, amb pels carrers de Madrid, fins arribar
Després de molts trebalL; de selec- moni i a l'amant que l'adulteri és
xar la seva personalitat, si el seu molt d 'èxit, Seguiren altres compo- a l'escena de les escales del Metro.
ció d'actors i actrius, podem anuncas
no tingués altres aspectes inte- siclons que li valgueren altres èxits
Aquesta és la història trista del
ciar als nostres lectors la formació
ressantlssims dignes d'ésser coneguts artístics, mes no econòmics. I el mestre Montagt•t... I ara ...
i el debut, el dia 18 de l'actual, al
1 d'ésser aprofitats pels qui poden, mestre Montagut, perduda un xic
<<Gran Price» d'aquesta ciutat, de la
només amb una mica de bona vo- l'espera nça, Ingressa al Terç l'any
AVUI ...
Companyia de vodevil en la qual ac!untat, evitar-los...
1921, on fou ferit. Entre els seus
El mestre Montagut es presenta
tuarà com a primera actriu la simpàCom hem conegut el mestre Mon- companys del Terç organitzà una al teatre Novetats a fer conèixer la
tica Visita López, secundada pel cotagut? El coneixlem de ía temps, a rondalla la qual actuà en diverses seva obra. No sabem quina acollida
negut i intelligent primer actor Gitravés de les informacions de prem- festes, sempre executant composi- li reservarà el nostre públic. Coneiménez Sales; el conjunt serà comple·
sa
1 a través de bons amics nostres clons seves. Donat per Inútil re- xem, però, la psicologia de la nostra
t:!~ per les destacades artistes Méndc Madrid i València que ens en tomà a Ja península, maldant lnú- gtnt. I estem segurs que el mestre
dez, Manau, Terrens, Alcalna i Pah avien parlat. I vosaltres mateixos tilment per tal de poder fer conèi- Montagut I els seus entusiastes coltrones i pels valuosos actors Estrems,
recordareu, per poc que us refres- • xer les seves composicions, cosa que laboradors Santiago de la Cruz I AlArboix. Tuset, Garriga i Singla.
quem la memòria, el seu cas...
no aconseguí ...
càzar Fernàndez assoliran un èxit.
No cal dir que semblant conjunt
Fill de la seva inspiració, esclau Un èxit de simpatia i un èxit pels
artístic ha estat favorablement coUNA ESCALA DEL METRO ... de l'art, el mestre Montagut volgué seus mèrits...
mentat en els cercles teatrals de la
Això era a Madrid. En una escala
nostra. ciutat i promet, per la seva
del Metro, un home, envellit prevàlua, deixar bons records per la sematurament pels sofriments, desgrava actuació I, a més, per l'encert en
nava, amb la guitarra, unes compol'elecció del teatre «Gran Price», l'úsicions. Unes bellíss!mes composinic que reuneix avui condicions Insuclons - remarquem-ho-... S'escaigué
perables de sala d'e:;tiu, per haver
li passar, mentre l'home deixava cóestat construït fa poc, amb mires
rrer la seva fantasia, un altre home,
0
precisament a aquesta necessitat. Si
un tenor de renom, un cantant aneu
a això afegim els preus populars que
a saber si també dissortat en els
regiran per a le;; representacions i la
'1 Iper
si escrit,
encara en
en una
dubte
li ho donarem
seus primers passos en la vida de
llista
Inacabable,
selecció d'obres que figuraran en els
l'art...
I
aquest
home
es
deturà,
I
i
li
direm:
Teniu!
¿Veieu aques&
programes, està dit tot.
1
aquest home preguntà: «De qui són
paper? Doncs és la nostra bandera.
originals aquestes belles melod ies
Una bandera que caldrà onejar ben
que toqueu, bon h ome?» «Meves» alta, de cara a tots els vents, per•
1
contestà el dissortat. I llavors l'hoquè els vents sàqulguen de la nosShlrley Temple, encisadora est rella del lleno americà I molt famosa amb · m<:: de fama s'Interessà, féu interesEl senyor Agustí Collado ha do- mes, contacte espiritual-, no exis- tra fe, del nostre patriotisme, de Ja
tot I els seus pocs anys, rep contlnuament presents de tots els costats sar altra gent, ¡ acf teniu com el nat, en el transcurs del IV Concurs
tia, els del poble «A» no sabien que nostra cultura, de la nostra pers&
Publicada per la Llibreria-Arxiu dels Estats Units. Un grup d'infants fil ls de grangers 11 han fet present mestre Montagut passà de l'indlgèn- de la F. C. de S. de T. A., Ja Inte- al poble «B» ha havia un grup es- I verança, del nostre amor... Una ballo
d'un
vedell
recent
nat,
amb
el
qual
es
passeja
eri
els
seus
moments
de
'
cta
a
la
popularitat,
primer,
pel
seu
Teatral Millà, casa éditora de «Cataressant conferència que resumim cènic tant o més notable que el seu. I dera que no saben estimar aquelll
amb gust.
:unya Teatra!J, s'anuncia l'aparició descans, la qual cosa és per a ella un dels maj ors plaers - Shirley Tem· cas, més tard, pel seu mèrit...
Després s'han anat trobant. Després I pobles que fan comèdia una vegada
ple Juga amb el seu vedell
d'una biblioteca de comèdies per a
s'han anat perfeccionant.
a l'any, sense aticló I perquè ves1
UN LLIBRE
Tots recordarem -comença-, a(Express - Foto.)
Infants, la qual donarà una obreta
S'ha posat a tal nivell el nostre teix, o perquè la distingida senyora
Ja tenim el mestre Montagut a quells dies, dies benaurat-s, tanma- teatre català en mans i delits dels de R. I de M. es limiti a dir «116
nova cada setmana, en un o dos
casa de l'artista. Ja tenim el com- teix, ja que ells fóren Ja iniciació nostres aficionats, que avui -tot es fan bastant bé», mots que no ha~
'\Ctes, apte per a ésser representada
positor-pobre a les redaccions dels d'aquesta obra magna I enaltidora va assolint pas a pas; sempre des-¡ ran sortit ni de l'ànima ni del cor
;>er la gent menuda. Les obres d'a·
diaris de Madrid. I ja tenim el llibre que es porta endavant, que uns confieu d'allò que es guanya repre- que és d'on precisament, a nosaltres.
questa biblioteca, orientada com és
1òglc en un
que mancava per a plasmar les con- quants joves s'aplegaven i organ!t. tlnament I !lctfcia-, ja tenen po- els catalans, ens neixen, ens surtea
sentit educatiu, moral,
cepclons musicals del mestre, Dos zaven una funció. La importància sats els ulls en ells ~n els aflclo- 1 se'ns escampen totes les pass!oll$
~scrites a base d'arguments entretin•
•
brillants periodistes, dos homes jo- de l'obra era el de menys. Les dl· nats- les més rellevants 1 més pres·•uts I fàcils de posar en escena, seves, que mal no havien escrit pel menslons de l'escenari no preocu- tlgloses personalitats de 1 a nostra
.-an originals de diversos autors, enteatre, emocionats davant la im-I paven ningú. Es tractava de passar dramatlirgia. Fa alguns anys els aumensa desgràcia del mestre, prome- 1 el millor possible l'estona el diu- tors no permetien que en les socleteren un llibre. I compliren la pa- menge vlnent I, a tal efecte, res no tats els fossin representades llurs co~~r~~~~i~o~~· =~uG~!i~;
raula. Santiago de Ja Cruz I Alcàzar 1
I h\ havia com organitzar una fun- mèdles. Alguns d'aquests autors deFernàndez, dos repòrters de «Heral- cló.
Ien un xic despietadament, un xic,
.Jastells, Lluis Millà i d'altres que
do de Madrid» als quals potser
AL'tò ha anat passant, esfumant--I po\ser, lmmlsericordlosos: «No vull
tan promès coHaborar-hi. La casa
no se1s hauria 'ocorregut mal fer 1 se, desapareixent.
que m 'assassinin les obres!»
~dito~a d'aquesta biblioteca de. Tea«El Mati». pel qual es veu que no sabem veure ni comprendre. No po·r! d Infants fa, doncs, una cnda a hi ha altres problemes de més inte- dem abonar la ignorància ni podem «coses» pel teatre, treballaren es-I Els amics i els familiars, i fins la 1 Hem escrit els mots «impietat» 1
rots els autors que tinguin escrites I rès, dedica el seu editorial d'ahir- respectar la mala fe. Aquella ens peronats per la dissort d'aquell ho- . nola que simpatitza amb en Jaume, 1 «lmmiserlcordiós» perquè és precisa" bres adeqttades a aquest fi, per tal el seu edltoriall-a malparlar d'unes pot produir llàstima; aquesta, lndig- me I, al poc temps, el llibre era I en Pere o en Ramon, s'han adonat 1 ment «assassinant com s'ha anat dollest i la música també, perquè ~I que aquell xicot ja no feia comèdia nant vida nova al que avui és or' ue prestin llur coHaboracló a l'em- emissions radiofòniques destinades a nació.
mestre Montagut ja !ela anys que ' en broma: que la representava de gull de tots.
,1resa de crear un repertori català de fer ambient per al Dia de l'Artista,
La ràdio, com tots els grans !n- la portava
escrita en la sèva im!- debò. Totsegult començaren les com- I Deixem un xic de banda l'autor
reatre d 'Infants.
els beneficis del qual són destinats vents. és un fruit preciós de la In- ma...
paracions. Algú, en veure un ama- 1 I l'obra admirable que ha fet la FeLa primera obra sortirà el proper a Ja Caixa de retir per a Ja vellesa teHigèncla humana. Com a tal ha
teur, ja deia que li agradava més deració I parlem de l'esforç I de l'ab:iia 15. Es titula «Qui roba no porta ¡ Invalidesa. I escriu, sota el titol de servir per educar, per Ulustror,
L'EXIT que determinat actor professional RI 1 negació del nostre aficionat al qual
.oba» i és onginal de Marian Amat. «Unes emissions Impertinents»:
per perfeccionar l'home. Cal, doncs,
Tot això ocorria quan ja Ja calor 1 qual va veure treballar dies abans, 1 mai, per molt que fem, regraciarem
El preu serà de 0'50 pessetes cada
•Una de les emissores barceloni- que aquest gran element difusor de
obreta en un acte, i es trobaran de nes, disposada sempre a prestar el la cultura no serveixi per estragar feia tancar els teatres. Però, hi ha- sorrut i malagradós, potser enutjat , a bastament.
L'aficionat actualment és un he'enda a totes les llibreries I quioscos seu desinteressat concurs a Ics obres el gust, per corrompre els costums, via tanta confiança amb la música 1 perquè a la sala hl havia escassedat
rol. Abans ja ho era, però no ho
' e periòdics.
de caràcter benèfic, ha posat a la per desfer Ja consciència. I, sl altra aquella del compositor-bohemi, que dc públic.
disposició d'una determinada entitat cosa. no, el menys que podem dema- un empresari valencià s'avançà als I De tal manera es va Intensificar 1 era tant. ~r aquells temps no fei a
altres i estrenà l'obra -«El beso del l'afició que a ciutat ja no hi havia comèdia amb l'assiduïtat d'avui ol
té
el seu micròfon per tal de facilitar nar, com a homes lliures que som,
I
.;
" la propaganda d'Un festival que ha és que se'ns respecti la intimitat de remedio»-, al teatre Serrano, de la barriada que no comp s amb el seu 1 es trencava massa el cap en l'elecció
capital del Túria, que veié nèixer el , grup escènic. Als pobles no se'n con- , de les obres. Tenia un r epertori forde
celebrar-se
a
benefici
dels
seus
les
nostres
llars.
no
empastifant--les
El proper dissabte, dia 13, durant
mestre Montagut ... I a ple estiu gal- cebla un que no tingués la seva for- mat i el repetia qul sap les vegades.
.\ celebració de la revetlla de la socis que, per defecte fisic o lmpos- amb emissions que, per no qualifi- rebé, «El beso del remedio» ha as- macló.
Per aquells dies el teatre català sem..;inematografln que tindrà lloc a Ja sibUitat material, no poden guanyar- car-les d 'altra manera, adjectivarem solit les cinquanta representacions, 1 Naturalment que, llavors, les dl· blava que tan sols t s composés d'una
d'Impertinents.»
!"ont del Lleó, a dos quarts d'onze de se la vida.
fins ara que ve a Barcelona, a r e- mensions deJ.;l e_scenarls, ja eren una dotzena de drames. Altrament l'afl- NOTES POLITIQUES
Fins acf nosaltres no hi tenim
• • •
~ nit, es verificarà l'elecció d e Miss
Caldria parlar molt de tot alxò de petir-les i qui sap si a acrèixer-les... preocupació 1 fms una competència. 'I clonat d'abans tenia un avantatge:
res a obJectar, I, encara que no ens
inerna.. 1935,
Passaren alguns anys. Algú entès que si tant s'arribava a perfeccionar
Manuel Azafía parlarà el pròlifll
Totes les senyoretes que vulguin sembla aquest sistema el més adient l'educació humana i de la mala fe.
UNA HISTORIA TRISTA en la matèria reparà que els aflclo- podria possiblement deixar Ja feina
I
d'allò
altre
d'homes
lliures...
Sode
recaptar
subsidis,
donada
la.
nos<oncórrer a aquest concurs, que ~s
Es la que ens ha contat el mes- I nats dels pobles i els de ciutat, sor- que tenia de dies 1 dedicar-se al tea- diumenge a Bilbao. - Per al grall
bretot
a
qui,
com
«El
MatiJ,
té
la
tra
manera
de
pensar,
no
ens
sabria
.1bsolutament gratult, s'hauran de
mftlng que se celebrarà el prò~
pas greu que l'entitat de referència teulada de vidre... I encara del po- tre, quan anit passada, en compa- tien de la rutina, s'apartaven d'allò tre completament. EI d'ara, no. El
~'resentar prèViament a la Junta Order de suggestió de la ràdio. No s'hi nyia dels companys Santiago de la que era tradicional. Ja no es lllu- d'ara ja sap que la feina de dies diumenge dia 14 a Bilbao, I endi!'
assolis
un
franc
èxit
I
que
els
seus
~, anltzadora el proper dissabte a la
qual pronunciarà un important núi impossibilitats ~essln veu- amoïni. el coHega. Nosaltres hem Cruz i Aicàzar Femàndez autors del · raven a l'estudi de la peça nl del no podrà deixar-la mai. EI d'ara és curs
arda al lloc l hora que més enda- rvells
l'ex-president del consell ~e el
llibre, prenlem l'aperitiu després de drama clàssic de sobres conegut. Pi- un heroi perquè ho fa per amor a
e
assegurats
llurs
dies.
hagut
de
patir
molts
sermons
del
•ant assenyalarem.
nistres senyor Manuel Azalla,
caven més alt. Tenien unes altres l'art.
El que no trobem acceptable és seu Ulustre amic, el senyor Laburu, l'assaig de Ja tarda.
Es valencià ell. Fill d 'un home que ambicions. Ja feien la comèdia moSl el compareu a l'actor profes- Partit Republicà d'Esquerra or~
que, entre els numeres del festival se i no ens ha pas convertit. Ans bé,
slonal, a aquell actor que, per sort, nitza una caravana d'autocars pu
n'anunciï un del pitjor mal gust i ens ha !et gràcia sentir-lo estrafer en aqueUs temps era conegudisslm dema, refinada.
d
Aquell algú que reparà en aL'tò, l'empresa ha endevinat l'obra, el mè- man.
que s'amaneix[ amb una certa salsa la veu, lmltant persones i altres i al qual es coneixia per «Colau, el
El preu d 'anada 1 tornada és •
picaresca que arriba a produir re- coses que no són persones... I encara pastlsser»... Quan Alfred comptava en aquesta encoratjadora I esperan- rit i el contrast no en tenen pas de
pugnància.
hl ha un altre procediment sl hom sL> anys -Alfred és el nom del mes- çadora evolució, suggeri la Idea de comparació. El professional sap que 62 pessetes.
1
No, això és en perjudici. no sols creu que una emissió radiofònica pot tre Montagut-, els seus pares tras- crear una Federació. I aquesta Fe- es passarà un mes o dos prenent
L'anada es farà per .LogronYO
· I TU•
del públic ràdloolent, sinó de la prò- resultar perjudicial per al bon gust passaren la pastisseria I es traslla-1 deració -tots ho hem vist-, ha es- tranqulllament cafè tarda ¡ nit, la. tomada per San 8ebastian
' .:radables per a l'estiu, sen~ costu- pia entitat organitzadora del festí· del ràdiooient: tancar l'aparell, que daren a Madrid. El noi Montagut, tat la que d'aquell teatre que es co- abans de començar la !unció, i fent deia.
eJ
" ni arrugues. Dc venda a Arpu, val i de l'emissora que radia. la pro- és el que nosaltres hem fet després apreses les primeres lletres, lngres- n elxia parcialment i superficial, en el paper de rutina, gairebé prescinLa sortida de Barcelona ser:\p •
Jtlda de Sant Pere, 8; 1\:lanuel Cap- paganda.
d'Uns minuts de tabarra laburesca. sà a l'Orfeó de Sant J osep, essent fes un de general que fos - 1 és- dint de l'apuntador. Mentre que ~1 dissabte al mati 1 de Bilbao ca
·,·iJa, Boqucria, 31; Casa. Sarret,
Que potser hi ha més Ignorància Ah! I no se'ns ha ocorregut quall- un dels seus mestres l'eminent baix 1 estlmul, base I fonament, i al qual bon aficionat cada diumenge en té
:queria, 2; ~I. López Duran, Avin- que mala fe? Conforme. Però això ficar aquelles emissions de manca de cantant Josep Mardones, 1 debutà es deuen tots aquells que estimen de una d'estrena; ja que, com és sabut, Barcelona, el dilluns al mat!. secrocill!
J da del Portal de l'Angel, 12; Sepu, no excusa que nosaltres en protes- dignitat humana 1 de bon ¡ust. Nos- com a orfeomsta en el Concurs In ter- t~t cor l'escena catalana. Quan la el seu públlc és una mica exigent 1 Es reben Inscripcions a.l
•H'ieta t Anonima; Miquel TeWdó tem i que ho rebutgem. Se'ns dirà altres anem molt lluny amb això del nacional que es celebrà a Niça l'any Federació - millor en dlrlem unió, diffcilment veurà de bon grat que tariat del Partit, Passei!; de Grà dé
núm. 42, fins avui a les nou
Arcs. 2; Felip Torrent , Pi, 13 ' que som massa severs? Això no ho liberalisme. I de la caritat.
1897. Al seu retorn cantà al teatre 1 acoblament d'aficions I d'entusias- en una mateixa temporada li repe- vespre.

Heus ac! el programa de les festes
que a b onor I homenatge al gr an aft.
clonat l degà dels nostres amateurs.
J osep Subírana. tindran lloc el vinent diumenge a Vic, la seva ciutat
natal.
Al mati: Visites als llocs més rellevants de la ciutat. Recepcio a l'Ajuntament I acte de lliurament a l'homenatjat d'un bust-relleu I d'un artlst!c pergamí, obres realitzades pels
artistes vigatans A. Folgaroles I R.
Torrents, respectivament. Lliurament
a les families necessitades de Vic,
d ·unes bosses de minestra, obsequi
de l'homenatjat. Sardanes a la Plaça
Major.
A la tarda: A dos quarts de dues,
dinar-homenatge, al Teatre Vigatà.
A la nit: Solemnitat teatral, en la
qual prendran part les rellevants
ccmpanyies federades: «Companyia
Josep Subirana», «Estudi d'Art Dramàtic», de Molins de Rei, 1 «Agrupació Romea», de Sant Feliu de Guíxols, que representaran conjuntament: (ú.,a festa del carrer», «Sirena» i «La Verge del Mar», en la interpretació i conjunts de les quals intervindran més dc seixanta actrius i
actors. Acte de concert a càrrec
d ·artistes vigatans.
Les moltes i merescudes simpaties
mnb què compta l'homenatjat asseguren tot èxit als actes que se celebraran a honor seu.
Les adhesions han de dirigir-se: a
Vic, a Marian Casanoves <Cardona,
núm. 37) , i a Barcelona: Seglmon
Rovira (Rambla Catalunya, 62).

HI ACTUARA UNA COMPANYIA
DE VODEVIL ABASE DE VISITACIO LOPEZ I GIMENEZ
SALES

!

TEATRE AMATEUR

• •I
L'Obra altament merf•t'Orla
I~~~e;~~~enle!qu~s;:esleg~ri~~~;,
encoratj•adora dels nostres
af•c•lona
l
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UNA BIBLIOTECA SETMANAL
DE TEATRE D'INFANTS
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La «caritat» d' «El Matí»

Les emiSSIOns destinades aI D.la de l' Artista,
~~d~:n~ua~P=~e~o~:~r~~ e;:;:~ a profit dels vells i invàlids del Sindicat
d'Artistes, són considerades impertinents
pel dr'arl• rosat
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TARRAGONA

Avís als nostres
corresponsals

INFORMACIO LOCAL
El comisSrui delega t d 'Ordre PúUc capità Sentís, ha. imposat pe~~es a tretze veïns d;& Reus pel'
baDYar·se a la platja. de Salou sense
guardar les degudes regles que per
a la moralitat hi ha. avui establer·

Els nostres corresponsals han
de tenir en compte d'envlar"

nos lea correspondències escrl·
tes a una sola cara del paper
I amb t inta. En oas contrari no
ens serà possible el publicar-IH.

tes_:_A la ComisSaria de Vigilància

es presentà el senyor Joaquim de
Querol. denunciant que, del seu do-

GIRONA

Jilicill. havia. observat la. falta d'unes arracades valorades en 1 000 pes-

setes.

eI
pas
I

jl)-

-

sosplt.ant que l'a~tora de la
subStracció era. una mmyona del
serve! anomenada Maria. Porqueres
sooca.l.
La. núnyona. tou detinguda, 1 deJil(l6trà que no sabia res d~ fet, per
l'aclariment del qual, la policia practica. actives diligències.
-A l'Ateneu de Tarragona tindrà
llOC aquesta nit, una reunió de soels amants del cinema, per tal de
constituir una secctó de Fotografia
1 cmema que a més d'organitzar
concursos fotogràfics, tindrà cura
de presentar pel:licules de contingut
clentwc, pollUc o social, de les quals
en l'a.ctualltat tan mancats estem
a al nostra ciutat.
-Ha estat publicat pel jove compatrici Antoni Quint.ana 1 .Marl, llicenciat en Quimlca, un llibre amb
l'estudi blogrà!lc 1 documental del
cèlebre quimic tarragoni, Antom
:MarU Franqués, popularment conegut per Marti d'Ardenya, hi ha. assolit, el llibre de referència, un gran
èxit de critica.
-Amb l'èxit de sempre efectuà
ahir la. Germandat de Xofers cGermanor», la. seva acostumada festa
anual, 1 sobresirti entre tots els actes els dedicats als asilats de la Casa d'Assistència Social, que foren
passejats en automòbil fins a
Torredembarra l despré~ obsequiats
amb un berenar. Les festes finalitzaren amb un banquet 1 una audició
de sardanes a la Rambla del 14
d'abril.
-Després de l'arribada de l'últt·
ma remesa de guàrdies de seguretat,
hi ha a. la nostra ciutat 20 guàrdies
que composen la força local 1 41
que integren la brigada mòbil, 1
s'espeta l'arribada d'altres 66 guàrdies 1 quatre camionetes que completaran el quadre mòbil guardador
de l'ordre públic a les comarques
tarragonines.
De retom de València, on es traslladà per assistir al miting de Mestalla 1 saludar el senyor Lerroux,
ahir marxà a Barcelona el Comissari interi de la Generalitat, comandant :wnyor Vila, amb l'objecte de
conferenciar amb el conseller-gestor d'Obres Públiques, senyor Vallès.

NOTICIARI LOCAL
G irona, 10. - Es rumoreja per la.
ciutat que una colla de vailets aca·
ben d'esquinçar un llençol per a ferne un parell de banderes - una de
catalana 1 una. de republicana, no
cal dir-h<>-, amb l'objecte de regalar-les al Centre de la Ceda de la
Plaça del Vi, ja. que és tan pobre pobret! - que n1 tan sols no té
bandera.
Mireu si és alxl, que es conta que
quan els gestors del Govern gestor
de la Generalitat varen venir a Girona per tal de celebrar-hi Consell,
el senyor Pic 1 Pon, va assenyalar
amb el dit el balcó desert del loca.l
cedista i amb aquell tarannà que el
fa tan simpàtlc, va dir a un seu
company gestor:
-Mireu, germà, amb quin entusiasme ens reben els nostres! NI
una bandera, ni una ànima!
-Ep, senyor Pic, no llen¡ueixi! exclamà aquell, empipat-. Vol fer
el favor de dir-me on són els seus?
Veieu? Doncs, sl els quatre gats
cedlstes git.onins tinguessin bandera
això no passaria, ni somiar-ho!
-Continua l'Estat de Prevenció a
la nostra ciutat. I diem això, perquè
els guàrdies d'assalt no desemparen
per a res la Central Telefònica, Casa de Correus, Energia Elèctrica, etcètera. Els guàrdies presten servei
amb tercerola. als dits. Tot això, és
clar, des de dijous.
- Al «Mas Castell», del terme municipal de Pals, fou det~unda Martina Oriol 1 Ferrer, de 68 anys, casada, la. qual va furt:lr 25 ànecs al
vet de l'esmentada localitat Marti

ALTR A VEGA DA EL FERR OCAR·
R IL :·: ALT R ES tiOVES
Regna entre els obrers del car·
rll de Palamós un profund malestar
pel fet que encara no se'ls ha pagat. les dues quinzenes del passat
mes de juny l el que corre de la
present. Sabem tots que l'Estat té
assignada a la Companyia una subvenció d'ajuda; segurament, almenys
els fets ho demostren, que aquesta
ajuda no deu arribar als obrers, perquè com s'explica que no havent faltat ara la subvenció es r etrassl t:l
pagament dels jornals de treball?
El que deu succeir és que després
de passar aquelles pessetes pel garvell finisslm dels alts empleats -slnònim d 'alts sous- no queda prou
cosa per als altres; mentrestant, els
obrers que treballin i esperin amb
cristiana resignació. Només que mir em alt per alt l'estat del carril, veurem que no són gens necessaris els
càrrecs d'a.lta me~da que ~ deuen
haver, com no s1gut per a1xò que
dèiem ; perquè en les èpoques de florei.xemen t e:;tava. en les mateixes
condicions que en aquests moments
dllicüs la qual cosa sembla delatar la' presència. de sangoneres en
D'això no n'hauríem
tots els te
mps.
de fer res, Sl no fos que al capdavall
en surten perjudicats els . que són
en principi la. base de la rt~u esa de
tot treball: 1~ eternes v1cttmes, els
obrers.

-S'ha declarat un violenUssim incendi en una propietat de Lluis de
Llobet, entre Ullà i Bellcaire, i el
foc ha. durat tres dies.
Segons les nostres informac10ns,
es cremaren de 60 a 70 carretades de
garbes de ci vada 1 blat, a.ixí com
també un tractor.
-Mentre el vel de Tortellà, Francesc Soler i Ordfn, casat, de 35 anys,
es trobava treballant al camp, I la
seva muller li portava el menjar,
entraren lladregots a casa seva, i
s'emportaren 450 pessetes en metàllic i un rellotge valorat en 30 ptes.
De l'habitació d'un servidor del
Soler es varen emportar 1.000 pessetes.
El Jutjat instrueiX diligènctf:S.
-En el lloc conegut per «Cala S&·
lou», del terme munictpal de Lloret
de Mar, el vel Ja.ume Llltre 1 Rocn,
de 29 anys, casat, recollint mariscos
va tenir la desgràcm de relliscar 1
caure al mar, morint negat.
El cadàver fou extret a les 24 nores de la seva desaparició.

IIOB~NES ?

qués, 12; tendA, Barcelona, 1 us
guarireu

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

CASSA
DE LA SELVA
P OLITIQUES : ALTRES NOVES
Com sl res no hagués passat 1 amb
la pretensió de representar al poble,
els set senyors del partit radical
continuen asslstlnt a les sessions de
l'Ajuntament.
Ve a. tomb recordar als esmentats
senyors que en temps de la dictadura un seu company de Consistori
que feia d'espectador aleshores va
llançar un crit contra els homes que
indecorosament ocupaven els escons
de l'Ajuntament; escons reservats
únicament i exclusivament als representants legals del poble.
¿ Voldrleu dir-nos. senyors del par·
tit radical, on és aquella democràcia
que temeu sempre als llavis?; ¿on
és quella. afirmació tan categòrica
que mai no serieu dictadors?; ¿on
és aquella integritat política esquerrana 1 tantes i tantes altres frases
que temeu tan a prop de la boca
com lluny del cor? ,
- El senyor Joaquim Ararè., jutge
municipal del partit radical i que
en prendre possessió del seu càrrec
va dimitar per manca de salut, con·
tinua encara assegut 1 gaudmt
a.mb tota tranquil:litat 1& presidència del jutjat municipal.
Segurament que amb l'exercici del
nou càrrec ha de tenir més gana 1,
per tant, el cos retorna al seu ritme
primitiu, inici d'una salut a prova
de bomba.

NOTES LO CA LS
Diumenge passat tingué lloc l'obertura oficial de l'exposició escolar
de l'Escola Graduada. de nois que
dirigeiX el mestre senyor Ramon
Barracca. Hi assistl el Consell local
de Primera. Ensenyança i l'Inspector
senyor Andreu Rojo que pronuncià
un díscurs d'obertura.. Després de visitar aquesta exposició Visitaren la
de l'Escola. Graduada de noies que di·
rigeix la mestressa senyora Pilar
Bartomeu que fou inaugurada dies
passats •
. .
·
- Amb tot l les dispos1C1ons dlc·
Generalitat
la
de
tades pel president
de catalunya referent a la moral a.
les platges~ .hom es podria donar
compte Sl vt:>1tes la nostra platja que
d'aquelles dlSposlclOns de morahtat
ningú no en fa cas; tothom es banya
de la manera que vol l fa el que 11
dóna la gana..

BITUARI t•: UNA MOIX I GAN·
GA t·: CITACIO
A l'edat de 20 anys ha. mort el
Jove Josep M.• Duran, fill del nostre bon amic l company Joan Du~ L'acte de l'enterrament consti~una gran manUestacl óde dol.
. bl la seva desconsolada familia el nostre més smcer condoL
!:s el tema del dia el comentafi
una mouClganga ridícula que hi
: haver; les conseqüències que ba
P rtat; els ja cèlebres PISOS; la. sul CSSió. de consignacions, etc. etc.
- S Observa molta esca.ssedll.t d'al::~ llom diu que uns quants la. posCle en tota l d'altres no disposen
t.lnb&ens. Però senyors. No s'hi val
Això tan poca aigua tan mullader.
_ Ja excedetx del l.únlt.

A l'estatge central de la. Unió
de Cooperattves situat a l'Avinguda
de Ferrer 1 Guàrdia, tingué lloc dls·
sabte passat 1 dmmenge, la XIII festa Internacional de Cooperac1ó. Dissabte a. la nit, als jardms del Ca·
sal, es celebrà un llu1t ball. Diumenge al mati es jup un partit de
«1nng-pong7t. A contmuactó tingué
noc un acte d'homenatge a la vellesa en el qual assistiren uns 600
co~peratius. E1 lloc de preferènClll.
l'ocuparen uns quaranta vellets als
quals fou lliurat un diploma molt
expressiu de l'homenat¡¡e 1 un carnet amb la fotogralia respectiVa. Es
pronunctaren dtscursos per part dels
dirigents cooperatius de la localitat
ser,yors Josep Ber~a. que presidia
l 'acte 1 Vix l Nicolau Tria i el senyor
Arnal, de la Federació de Cooperatives de Catalunya. L'acte a~abà amb
un lon.x per a tots els assistents.
. A la tarda, al Saló de festes, tingué lloc un conc.cr~ a càrrec de l'A·
grupació de CIU\taires de l'Ateneu
Popular i de l'Agn1pacló de Filhat:·
mònica de les Coop~ratívcs, dirigits
pels me.:.tres DiaL i Sànchez respec·
tlvnment. Cantà també unes cançonetes el nottre compatrici, el tenor
Lluis calvo que. per trobar·se a Ma·
taró, es brindà a cantar. Fou moa
ovacionat. Com a fl de restes. a la
nit, tingué lloc una audició de sar·
danes als jardins del Ca.sal. Aquest
final de festa també es veié molt arilmat.
- Demà, divendres, tindd. lloc
la clausura del present curs de l'Asrociació d'Amics del Teatre al Cia·
re Palace. Actuarà la Companyia
de Maria. Fernanda Laclr6n de Quevara 1 es posarà en escena. «La millonu.
L'EmPresa del Teatre Bosc h'l
advertit que degut a la. forta calor tanca el local fins nou avis. També es rumoreja que el Clare Palace,
passada la. festa major, farà igual.

FA R RE PIJ UAN
METGE ESPEC IALISTA

PELL

VIES URINARIES

DEFECTES tiEXUALS
Rambla de Canaletes, 11, primer

de dir ll~cro-catòllcs, ja que els
que ens cretem que ho eren són ex.
Aclarim aquest punt per haver rebut aquesta aclaracló.
Segons ens informen, molt
a viat es comen.çaran les obres per a
la construcció del grup escolar ap~
vat en temps c'el bienni, però obrers
del ram de la construcció, no us féu
èap lHusló, ja que ens diuen que vln·
drà una companyia de fora per a.
!er d ites obres.

I

Diumenge passat a la matinada hi
hag·lé un embús a la carretera, la
qual qu~à un quilòmetre i lnig plena. d'a utomòbils aturat. El fet fou
que un autòmnlbus volgué girar 1 E:a
quedà a tra.vessat sense poder anar
ni amunt n1 a vall, la qual cosa m~
tivà que tants automòbils com aniven a.rribant anaven fent cua, 1
veicJl t que anava per una mica. llar g
els viatgers a colles, es posaren a
clrt tllar, cantant, pels carrers de Calelln,· anaren a la caserna de la
au~ rdla. Civil 1 a casa l'alcalde, oh
pro\estaren, però aquests els contestrlren que no era cosa d'ells, sinó
quo depenia d'Obres públiques.
Per la nostra part direm que desitj:.-riem que amb un dia. com diu·
menge passat es trobéa, esperant
dues bores o duu hores 1 mitj&, el
que està a la seva mà poder arranjar aquest enutjós assumpte, ja que
a més a més de la molèstia dels
treballadors que esperen el diumen·
ge pex: a poder anar a Santa Crís·
tina- o bé un altre lloc a passar el
dla i es troben que han de passar
dues hores aturats a Calella, amb
l'espectacle de diumenge són molts
els veïns que no poden dormir.
Al camp del Calella s. c. tln·
gué lloc el partit de promoció entre
l'Horta 1 el Calella.. Guanyà el caleUa per 2 a 1.
Diumenge vinent l'equip local rebrà la. visita del Girona F. C., partlt. que és molt esperat JlCl: l'afició.
En la. darrera crònica fèiem
constar que l'Ajuntament estava
compost de lliguero-<:ar.llns, enlloc

f rlssures? Flstulea? MORENO L
Escriviu avui mateix a Plcal•

I

SANT SADURNl .
D'ANOIA

d'

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

MATAR O

- L'enginyer polac Mr. MakoWl.ecki, que es troba actualment entre nosaltres, donà al «Nostre Ideal
Club• una , conferència sobr~ l_a . fotograha. N expllcà la seva hlStòna i
després la tècnica, la. qual cosa li
donà OCl!sló per a Insinuar els grans
coneiXements que té sobre la matêl'la, concepte que es va refermar
quan va ensenyar la coHecció de
fotografies artistiques que posseeix,
totes preses per ell mateix. Segurament que aquesta no serà la. darrera vegada que aquest senyor parlarà al N. LC.
- Cada diumenge visiten la nostra Vila i la. veina platja de La. Fosca, gran nombre d e turistes que
anuetxen de tots els llocs i amb
tots els mitjans de locomoció, atrets
ller la delfcia de la. nostra. costa.

o

REUS
NOVES LOCALS
Els veïns del Raval Francesc Macià, carrer Santa Anna 1 altres lm·
mediats, han començat a treballar
en la confecció dels a dornaments
a.mb els quals guarniran els esmentats carrer s, amb motiu de les festes de barri que han organltzat i
que començaran el d l& 24 del corrent mes.
-Com a conseqüència del decret
moralista piquiponià, els carrabiners
efectuen cra.zzies• a les platges de
Salou contra els banyistes que a·
taquen a els bons costums.
-A la caserna municipal durant el
dia d'ahir foren aUXlllats divuit pobres transeünts. i els foren servits
vlts àpats.
«Les Circumstàncies», ha rep~
duït l'article de LA HUMANITAT,
«La Llel electoraa d'Antoni Rovira
1 VIrgili.
-El pròxim diumenge, dia. 14, el
R.A.C. Deportiu es desplaçarà a l'Estadi de Montjuïc per tal de celebrar un matx d'atletisme enfront
1 equip c. E. i E. Mataroru, corresponent a la cChallenge:» Magi Mateu. Ha estat orgenitzat un Viatge
amb autòmnibus, el preu del qual és
de 10 ptes. anada 1 tornada.

Figuer~.

PALAMOS

ll

CARDONA

EL CONFLICTE MINAIRE
Amb data del 5 del mes que som,
molts obrers de les mines de Cardona. han rebut una catenta» lletra de
la Direcció assabentant-los «amb
molt de sentiment» que passades les
vacances, resten acomiadats del treball on en l'actualitat ocupen un
lloc. En can f, els ofereixen un lloc
de peó per als dies que els necessl·
tt.n. cobrant, en aquest cas, el matetx jornal.
Com que aquesta compensació és
tan mln.s& 1 Insegura, els que no vul·
guin acceptar-la. hauran de passar a
les oficines on els abonara.n els jornals devengats 1 els de vuit dies
més per acomiadament,
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CLIN ICA GALLEGO - VIES URINARI ES
Carrer Nou de la Rambla, 18 - PELL · S AN G · VENERI · PROSTATA •
INPOTENCIA · OIAT ERM IA - Directora Dr. Riu Porta MATRIU
Consulta, 11 a t, 4'30 a 1. F. 10 a 1

Primer , O. Bellver; segon. Soller; tercer, O. Drac (amb entrada)

3 dies amb excw·sions ..•

BO

4 dies ••• ••• 95 Pts.

5 dies •.• •.• .107'50 Pts.

Autos particulars

Hotela de primera -

miíjons

autocars> -

Sortida

-

Descomptes a grups, penyes 1 llocietats

Agència dels Hotels de Mallorca
Rambla del Centre, 35 : Tel. 15457 : Barcelona
Demaneu programes de 60 excursions per l'illa pels pobles de Catalunya

SoHlcitem agents

Escola·
Auto·
L'AS DE L'AUTOMOBILISME
Fundada l'any l91Z

únit ~er 11 ~. ntes. ~u:~~~l:~
Pren
t eòrica de OonducctÓ. Reglament, M&-

cànica 1 tots els Documents amb Tl·
TOL garantit. LA UNICA que en vul\.
dies prepara els alumnes per a examlnar:-6e de primera classe I primera especiAL
TITOLS DE l'OrES CLASSES
CANVI S D E CARNETS
La més ràplda I
Consulteu oficl1.1es
1
barata de totes

eo RT s

4 12

APARELLS
FOTOGRAFICS
RELLOTGES - OBJECTES DE PLATA

llle>l

JOIES· BRILLANTS

Ela premis del sorteig de mitjons que 1&

casa

'lneller•;,
efectuà en el seu «Stands durant la. darrera. FIRA DE MOSTRES, es distribuiran als que acreditin ésser-ne guanyadors a l'establiment del
majorista senyor

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI
Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

<prop Rambles> TeL lt237

B AR C E L O N A

A ntoni Carbonell
sltua.t a la. RONDA DE SANT PAU, número 4,
de Barcelona, durant els dies del l li al 31 del corr ent juliol, de nou a una. del mati 1 de tres a set
de le. tarda.

.

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA'/ VENDAI CANVI
DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAIXES DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE C0.
SlR. MALETES, DISCOS. etc.

TOT D'OCASIO
Telèfon 30422

BARCE L ONA

Ybarra y c.a, S. en C.

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen
SllliVEl RAPID J!lN'l'RE ~ARCELONA 1 BILBAO
Sortides tots els DIMECRES a la n it cap a Val6Dcla. Alacant Màlaga,
Sevllla, Vl&O. Vlllagarcla, Corunya, Mu.sel, S&ntander 1 Bübao.
Alternant-se les escales de;
.Carraauua. Ceuta 1 Huelva cada dues setmanes
Sant Carles 1 FerrO! cada duee setmanes
SERVI!a CORRENT J!lNTR.E BARCa.oNA I BILBAO
cada ltuea setmanes
Sort1dea ela OIVENDRES a la oJt, cap a l'arragona, ~ant Carlet,
VtoarOQ, Valéncla, Cullera, Alacant, Carta.aena, ~uuas, Almeria, MeUlla, Motru, Màlaga. Ceuta¡ Càdiz. SevUI.a, Huelv&. VIgo, Marln Vlll.aaatc1a. Ferrol, corunya, vllés, Musel, &.ot.ander, Bilbao 1 Pa8a.Jee
SERVEI ENTRB BARCELONA, SETE 1 MARSELLA
Sortides Qulnzeoals els dlJou. cap a Béte 1 Maraella
Servei qutozenal cap "' OENOVA
ta Càrrega es rep al Ttnglado de la Companyia MOU del Hebau
Telèfon 13585
----o-SEBVEl RAPID CAP AL tiRASU.. • PLATA
per moto-transatlàntloe correu. espanyola
SOrtides tlxea cada :u diM
Cap a SANTOS, MONTEVIDEO 1 BUENOS AIR ES aortl.rl
23 Jullol del 1935, la magnf!lca motonau

«CABO SANTO TOMÉ»

,'GLACI AL "
VEN BAKATI:SS IM, DIREL"TE
AL CONSUMU>OR. Immens as-

sortit per a tol.S eis usos, des
dels preus mes lullms
Neveres p..lkntades de maX1m.a
refngerac10 l sense mescla de
gustos 1 olors, a preus mòdlcs.
Benet l Mercade, 20 la.l costat
d'Estactó Grà.c1a I Teatre Bosc)

Que a.dmetri passatgera 1 mercaderlea
La Càrreaa ee rep t10a la vetlla del d.1a de sortlda, al ttoalado nwn. ¡
del Moll de Balears, telé!oo 1827•
Co~o.atarta:

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en
VlA LAIETANA, 'l

Hospna , 42 • Tel. 13651

<no

tot.s els dies d es d'una persona - Reserva anticipada d e passatges

P EL•LICULES · PATHE · BABY · MAQUINES
FONO GRAFS DE TOTES MENES DISCOS, eto.

LA fA BRIC A D E

CASA SUBIROS

~ts.

Primer, Soller; segon , O. Drac (amb entrada) : tercer, Inca-Pollen"
sa 1 Formentor

PRISMATICS · BINOCLES - CINEMES

CORTS CATALANES, ~14

NE V tR E S.

72 Pls.

3 dies amb excursions ••• ••• ••• ••• •••

MADRID: Passeig de la Castellana 1• . - BARCELONA: VIa Lnletana, 2
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • CADIZ • OANARIES
~rtldes setmanals els dl.ssabtes, a les 12 J!:Cectuaran el servet lea motooaua
«CIUDA D DE SEVI'.LAD I aVILLA DE MADRID»
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · PALMA DE MALLORCA
Sortides cada d.1a (llevat el8 dlumeuges) de Barcelona l Palma. a IM
21 nores per lt:s mot.onaus
•CIUDAD DE BARCELONA• I cCIUDAD DE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA.L ALACANT I PALMA
DE MALLORCA. BARCELONA • MAO I BARCELuHA • EIVISSA
Ll..NlA COMERCIAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS Dl!: LA MEDl·
TERRANlA. NORD O'Ab'RICA I CANARIES. - Sortides QUinzenals de Barcelona el8 dijous. LlNlA COMERCIAL BILBAO • CAOIZ • CANARIES, AMB
Et>CALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA. - Sortides Quin·
unlll.S ae 8Uball els cUJous. LI NIA RAPIDA REGULAR ENTRE ES PANY A
1 TERRITORIS DE LA GUINEA ESPANYOLA IFERNANDO POO). - Bortldea el dia 17 de cada mes, amb escales a Valéncla, Cèdlz. LaB Palmas. Santa
Cruz de Tenerife l Freetown, Santa .lsabe1 de Fernando Poo, Bata, Ko¡¡o 1
Rlo Bcnlto pela va1xell8
cCIUDAD DE CADIZ.. I aLECAZPh
LINIA REGULAR ENTRE BAR::ELONA • ALACANT • ORAN · MELI UA
YILLA ALHUCEMAS • CEUTA 1 VICE· VERSA
SortJdea de Barcelooa cada dtumenae. a Iee 8 bores; d'Alacant els cUUuns
d'Ort.n ela d1marta; d'Oran cap a Alacant, els <11marts 1 d'Alacant cap a
Barcelon&. el" dh:necra.

TELEFON

C~

~067

Camiseria • Corbateria

Ferrer Batlles
36, Boquerla, 38

VESTlTS BANY :: BARNUSSOS
CAMlSES PLATJA :: Camisa R A·
GLAN <Patentada) : Mitges F ERRO
de ga.ra.n tia

f REUS BARATISSIMS

ANUNCIS PÉR

PARAULES

OlVERSOS

HOSTES
i PENSIONS

"

OFERTES

Pulmons,
MALALTS.
¡eneral, I DEMANDES
Cor, Medicina
SíCUla, Ralga 1, SOl arCORREDORS a oomJa.
VEQETA· tutclal. Dr. LlUll Cuuta
MEN.IARS
article per a barben,.
RI AHS 1 de rê¡¡lm vec. orseu. 20, pral. Oonau1· sió,
del ram ~
coneixedors
pl.ell. :¡'5(). Pelai, 12, pral. ta de S a 8.
R. Muns, PÍilla.;
ae5Jtgeo..
:ma.
CASTELLDEFELS. i.
caseta de ba01,
SRA. IOLA ced.U bao- tocant al
bltaclO a 2 comP&D.1S. •14a.r l Solt 1Restaurant
lloc ¡uak.
&IDb peDIIO o_&e~ uaete ramtuar. ·.1.1UJ1Br1~ 82. da cotxes,ptes.tru~
Informe.
S.IiOO
per
pral. ara.
a LA HUMANITAT.
pt~dida

SENYORA

.ma.

desitJa

COMPTABLE, CODel1te:,
dor aoalés l francès l ~
renta.r:B ~~t econOmia. balla d'otlc1Da.
s·ot;:
&~. :IoD. lra. relx tot el dia o llores.
BaO: 1
( &ultll) .
LA BUMANITAT
Esc.
n(un. 161.
PIENIIO de S a G pt..,
AHGEL MARTI. Taller
l1xoe, dM ~ 160 ptee..
d'enc¡uadunae10 Udarti·
to~ eonton. Pl. MaA
Cie 1& Rosa, 17. T•
lS. pral.
16foo 76362 • Barcelona).
UD O d oe jOVM, dormir l
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Rep ortà tge s
EL CASTELL DE PILATS
A1x1 que arribàrem a Tarragona,
,_ns adreçàrem, abans de visitar cap
:mic. al castell de PUats. ~ ha.ien parlat tantes vegades de les
)èssimes condicions què tenia aquell
Jdi!ici de l'època romana per a teair-hi reclosos que, com un pesemore, malgrat de no haver-lo vist mai,
.10 ens el podiem treure de la Imaginació. Les dades que ens faciliuaven amics que hi havien romàs
temporades més o menys llargues,
.10 eren gens ni mica exa¡erades com
poguérem comprovar l'endemà en visitar-lo per la banda de dins.
Està situat. el fatldlc castell, al
capdamunt d'Un carrer que fa un
gran pendent al final àel qual hi ba
la plaça dita -nom irònic- de la
Llibertat. A una banda el castell,
al davant l'església dita de la Trinitat, a l'altra la mar i a la. que
resta l'església dita de la Sang.
L'aspecte del Castell de PUats és,
com el de totes les construccions
d'origen romà que hi ha a les comarques tarragonines, d'un color
daurat que li donen les roques extretes de les pedreres d'Altafulla, el
producte de les quals es distingeix
precisament per aquest to. Com que
la pedra és relativament tova, els
anys, les pluges i el vents l'ban anada gratant i socavant, ço que ha
produït una sèrie de forats arreu,
que talment semblen produïts per
corcs. Algunes estan a punt de caure i han estat apuntalades amb !iles de maons.
A la banda del castell que dóna,
com ja hem dlt, a la mar, hi ha una
alta paret que separa la plaça dita.
de la Llibertat del Passeig de Juli
Antonlo d'un nivell d'uns 8 ó 10
metres més baix. Passejàrem per
aquell Passeig, a les cinc de la tarda, i ens aturàrem uns moments a.
contemplar la perspectiva del Castell. Entre el desnivell al qual ens
hem referit 1 l'amplada del Passeig,
que no és inferior d'uns 18 metres,
hem de suposar que la nostra presència en aquell lloc no podia pas
ésser el més mlnim perillosa per als
que tenen cura dels presos. Doncs,
bé; un soldat que feia sentinella al
castell ens comminà de forma molt
enèrgica i contunden~ns encarà
el fusell de bones a primeres-que
abandonéssim aquell lloc. Això. acompà.nyat de la llegenda terrorífica que
se'ns havia fl"t del Castell, fou una
altra de les causes que ens instiga·
ren per visitar-lo l'endemà per tal
d'assabentar-nos de quin règim penitenciari seguien els nostres homes
alli tancats.

tè veurà ara mateix, si ho desitja, ll

PRESONS DE CAT AL UNY A

ho podran explicar amb més luxe de
detalls 1 amb més llibertat que jo
mateix. Dit això ens féu entrar a
un despatx en el qual hi ha una
tarima presidida per un retrat del
President de la República. Cinc cadires tapissades de vermell, la del
centre un xic més gran que les altres 1 una taula és tot el mobiliari
que hi ha. Ve a ésser, pel seu as..
pecte, com una mena de Sala d'Actes. Està situada tot seguit d'entrar
al recinte carcelari, a mà dreta.
El Director es retirà prudentment
1 al cap de poca estona compareixen els presos polítics de la presó
de Tarragona. Més ben dit, del Pretori d'August.
domèstics. Hi ha diversos calabossos
que és ort es tanquen els castigats,
ELS PRESOS POUITICS el locutori i les dependències de la
Anaren sortint els presos polítics Direcció consistents en el despatx
per grups. Vingueren primerament i la sala a la qual ens hem refeJoaqulm MB.scarós, Salvador Saba- rit anteriorment.
ter i Manuel Boldú. Aquests comEs puja al primer pis per mitjà
panys són de l'Horta de Sant Joan d'una escaleta d'una amplada aproi, no cal dir-ho. foren detinguts pels ximada d'Un metre 1 vint centimefets d'octubre. Formen part d'un tres, amb una barreta. de ferro rogrup de processats, dels quals vint- vellada pels anys. L'escala té els
i-nou estan en llibertat provisional, graons gastadlsslms 1 és perillosis1 un altre, Ramon Roig, mori no fa slma per al que no hi està acostugaire. El fiscal els demana la. pena. mat.
de dotze a quinze anys de presidi,
Al primer pis hi ha la sala. númeperò malgrat d 'haver transcorregut ro 2. Les seves dimensions són de
uns deu mesos des de la seva deten-j25 metres de llargada per 6'50 d'amció, el Consell de guerra encara no plada. L'alçada del sostre és de 5

sonats els causa dificultats respiratòries 1 infeccions que poden acabar fàcilment en una tuberculosi.
Aquest històric castell està indi·
cat des de fa molt temps per a Museu Arqueològic actualment insta!-

s all~

El preteri d'August, de Tarragon a, no
!

reuneix abso lutament cap condic ió
per a tenir-hi tancats els presos polítics

LA NOSTRA VISITA A
LA PRESO
Al migdia ens adrecem, altra ve·
gada, cap a la plaça de la Llibertat. Aquesta. vegada la nostra intenció és visitar els companys empresonats. Conèixer les condicions amb
què sofreixen el seu captiveri i comprovar, personalment, les condicions
higièniques d'aquella presó que ens
havien denunciat. Ens acompanyen
Rovira. i Virgili, el conseller de l'Ajuntament Joaquim Fort 1 altres

:

de paràsits, dels quals nosaltres n'estem exempts després d'una aferris-I
sada campanya que vàrem emprendre i no tenim pas ganes de tornar
a passar les nits sense dormir.
-Seguiu.
-L'estar tancats aquestes onze hores que us he dit no seria gran cosa
si no fos que per a fer les nostres
necessitats durant elles el director
ens facilita un bací que es buida nl
mati i suposo que us deureu fer càrrec sense massa explicacions del molest, especialment a l'estiu, que resulten les emanacions que se'n des·
prenen.
- I no hi hauria altre remei?-preguntem.

guardià 1 aixi aconsegui que el tanquessin en un calabós de càstig, on
sl bé la seva salut no hi guanyava
res, per les condicions higièniques
que tenen, conservaria la seva integritat fisica.
Entrà un sord-mut acusat de robatori i en escorcollar-lo els oficials
de la presó s'amagà 45 pessetes que
portava, però els presos comuns n'hagueren esment i les hi prengueren
méntre dormia. El sord-mut demanà
audiència al Dirctor 1 li contà l'ocorregut. Es feren els esbrinaments del
cas per tal de trobar l'autor o autors
de la sostracció, però foren debades,
el que passà fou que els presos comuns clavaren una pallissa monumental al denunciant 1 tampoc no
pogueren ésser-ne descoberts els
autors.
LA MISERIA DELS PRE·
SOS COMUNS
Els presos polítics tots tenen els
seus familiars i amics, I, naturalment, no manquen de res del més
essencial. Els comuns ja és tota una
altra cosa. La major part d 'ells estan mancats àdhuc de la roba suficient per a cobrir les seves carns.
Acostumem a reunir-se en el pati
que abans ja hem detallat, vestits
els menys, amb trossos de panta~ons
i els més completament nusos, sense
el més petit rubor.
Es dediquen especialment a la feina de matar el paràsits que els roseguen la carn i aquesta és naturalment una de les causes més poderoses per la qual els nostres companys
empresonats eviten tota mena de
tracte i de contacte amb ells.
Quan un dels presos comuns és
cridat a declarar davant d'algun
jutge ha de reunir entre tots els
altres la roba suficient per a cobrir
el seu cos i dE) vegades. segons les
relacions que té amb els seus companys de presó ha de presentar-se
davant el jutge amb uns pantalons
o simplement amb calçotets.
No exagerem. Dies passats un pres
comú es presentà davant el jutge
amb una camisa llarga de dona per
tota vestimenta. El jutge cregué que
era una manera de burlar-se'n 1 ordenades les gestions del cas es pogué
assabentar que aquell reclòs no tenia, de la seva propietat, ni una
sola peça de r oba.
Tant és aixi que han estat encarregats a una sastreria de Tarragona
30 jerseis i 30 pantalons d'un cost
total de 7'50 pessetes que han pagat
per subscr ipció diversos ciutadans.
Per fer aquesta subscripció hi in·
tervingué personalment el Comissari
de la Generalitat, senyor VIla.
AIXO NO POT SEGUIR AIXI
No ens hem estès en detalls, però
pel que deixem relatat creiem que
els nostres lectors s'hauran fet ben
bé càrrec de com viuen els homes
empresonats a Tarragona. Hi afegirem que aquelles parets centenàries. durant l'hivern, ragen d'aigua
continuament 1 a l'estiu, a causa de
la. forta calor que hi fa, deixen anar
una pols que respirada pels empre-

Prunés, Comissari de la Generalitat; Lloret. alcalde de Tarragona; Ru1z Lecina 1 Rouret, diputats; Borràs.
alcalde de Reus; Fort, ter. tinent d 'alcalde de Tarragona; .Jordana, ter. tinent d'alcalde, de Reus; sans 1
Roca, regidors de Reus I altres presos a bord del «Manuel Arnús»
s'ha celebrat ni tenen coneixement metres. Té dues finestres que donen
-Es clar, i ben senzill, car es pode quan tindrà lloc.
cara a la mar, per on entra el sol dria deixar oberta la porta. de la saDesprés d'aquests vingueren Fran- a raig fet. Tanquen malament i h1 la que comunica amb un passadís
cesc Agramunt Sabater 1 Joan Lluís manquen vidres, ço que vol dir que a l'extrem del qual hi ha la comuna,
Làzaro, d'Ulldecona, condemnats a el que és un avantatge per a l'es- però el Director no ho vol.
un any de presó, que finirà el mes tiu és un greu inconvenient per a
-Naturalment, deu tenir por que
de gener de l'any que ve, a causa l'hivern.
fugissiu.
d'haver estat uns mesos en llibertat
S'han de donar una. sèrie de voltes
-No pensem fugir encara que puprovisional.
per entre desferres de ferro, comu- guéssim, però no és aquesta la qüesamjç_s.
nes
pudents, etc., 1 per una altra tió, car hi ha encara una altra. porEl sentinella que hi ha situat a
Ignasi Gulmbernau i Agustl Soler,
la porta no ens permet atansar-nos de Sant Jaume dels Domenys, for- escala es puja als altres pisos. Entre ta de gruixudes barres de ferro que
gaire i en comunicar-li els nostres men part d'un grup de vint, pen- el primer i el segon hi ha una sala tanca el que en podríem dir el pis
dents de la celebració del Consell destinada a les dones, que és peti- o sigui el corredor que us he dit
de guerra. Els altres estan en lliber· t!ssima, però està ben ventilada i i la comuna. 1, per tant, la ceHa.
-Bé, conteu-me el règim alimentat provisional. La pena demanada relativament neta.
Al segon pis, corresponent a la sa- ticL
pel fiscal sembla que és de 6 a 12
la
del
primer,
n'hi ha una altra amb
-Es ben curt d'explicar. Al mati,
anys.
De vint individus detinguts a Me- les mateixes caracteristiques, 1 al cafè amb llet 1 un tros de pa, al
. rell, tots ells processats pels fets tercer la sala dita dels presos poll- migdia un plat de fideus i una med'octubre a la presó de Tarragona, tics, que amida 18 per 4'50 metres, na de «Cocido», i al vespre un ranxo
no hi ha sinó Antoni Vallvé. Els al- que ha estat dividida en dues 1 en de patates amb bacallà o bé amb
tres, molts dels quals han canviat una de les parts hi ha sis llits que talls de botifarra. Aquest «menú»
no varia el més m1nlm ni els diules seves idees politiques fent-se so- són destinats als malalts.
Per a «esbarjo» dels presos hi ha menges ni el 14 d'abril.
cis de partits governamentals. gauSe'ns permet anar cada ella dues
un pati d'unes dimensions de 5 per
deixen de llibertat provisional.
hores al pati dels comuns, però ja.
Compleixen un any 1 mi¡ de presó 6 metres, amb unes parets d'una us
he dit que no hi baixem; aixi és
i dos anys, respectivament, Josep alçada de 15 metres que, naturalens passem tot el dia a la cella
Subirats i Albert Marti, agafats al ment, no deixen entrar ni el sol. que
En aquest pati hi ha dos safareigs tancats o oberts, segons l'bora.
poble d'Aldea-Tortosa.
La nostra saia té damunt les ali una comuna que el fan, enJaume Tudó, de Vallfogona de petits
tres l'avantatge, que de vegades és
cara, mé& petit.
Riucorb, 1 Josep Breto, de Santa
un inconvenient, que té una aixeta
Bàrbara, compleixen una condemna
EL REG IM PENITENCIARI amb aigua corrent, però com que no
d'un any de presó cada un, i Pere
Conegudes les característiques del i n_'hi ha cap més l'usen sense distin·
de la Cruz, agafat a Tarragona. re<tlocal»,
escoltem el que ens diuen els Cló Eltotst elst P?resos.
partint fulls clandastins, compleix
que n'han de sofrir les molès·
-Q è rac e
sis mesos i un ella a què el condem- amics
ties.
u voleu que us digui? El ~acnà un Tribunal d'Urgència. El darrer
Els reunirem tots en un grup i te no és .bo ni dolent, ~r no ve1em
sortirà en llibertat aquest mateix després d 'explicar-los la missió que els guard1ans només a 1 hora que ens
mes.
ens havia dut a Tarragona, els pre- tanquen i ens obren les celles.
A Lleida
ALGUNES ANECDOTES
EL CASTELL DE PILATS, gàrem que ens contessin la seva vida
carcelària.
PER DINS
-Tots habitem en una sala al seDesprén d'aquestes explicacions
L'interior del Castell de PUats, vist gon pis. Dormim damunt màrfegues que ens donà un dels companys amb
per la part de dins, no desmenteix que ens facilità el Director no te- assentiment de tots els altres, la
1
Martl Rouret llegint a bord del ttMa- en absolut
l'aspecte terrorífic que té n1m altra cobertura que la que ens conversa es generalitzà 1 se'ns con·
nuel Amús», on estava empresonat per
la de fora, ans al contrari, en- han enviat els nostres fa.mllia.rs i taren diverses anècdotes. que demeshi estem tan- tre~ les pèssimes cond1c1ons que: redesigs de penetrar a l'interior crida cara augmenta. La planta baixa té amics. En aquesta sala
.
unelX aquell Castell per a tenll'-hi El fiscal demanà 30 anys
el caporal de guàrdia qui, després unes dimensions aproximades de 30 cats des de les vu1t
del
vespre fins presos si mé
dif!cil que és de reclusió a un
metres
de
llargada
per
10
d'amplada,
dels acusats
a les 7 del mati, hora en què podem 1
de preguntar-nos els motius de la
.
s 17° pe 1
Lleida, 10 (per telèfon). - Ahir a
visita i les nostres personalitats, fa i l'alçada al centre de la volta ve sortir al pati, per no hi anem gal- la seva V1guànc1a a causa de la serebé
mal
a
per
ésser
por
d'uns
al
set
contagi.
metres.
Les parets,
va construcció, carregada de recons les deu del mati començà a l'Auavisar el Director.
-Contagi?-preguntem .
i reconets que són aprofitats pe~ diència la vista per a veure i fallar
Sortosament aquest no ens féu es- no caldria ni dir-ho, no presenten
-Si; com sigui que no hi ha cap presos comuns per a les seves mali- la. causa instrulda amb motiu dels
perar més que pocs minuts, car el senyals d'haver estat mai emblanfets d'octubre al poble de Juneda.
.
sol que queia en aquell plaça, a les quinades 1 tenen els mateixos forats més pati que aquest, hi tenim dret fetes.
Les explicarem una mica pel daA l'acte hi assisti nombrós püblic,
dotze del migdia d'un dia del mes que les exteriors, però a causa de nosaltres i els presos per delictes
de juliol, no era com per a sofrir- la temperatura estan ocupats per to- comuns, els quals per manca d'hi- munt per respecte a la sensibilitat Hom creu que la vista durarà dos o
nostres lectors.
tres elles pel crescut nombre de teslo gaire estona. Li presentàrem el ta men~ d'animalons més o menys giene estan cnrrella.ts de tota mena dels
Ja. hem dlt que la construcció no timonis que
han de declarar.
company Rovira i Virgili 1 seguidaés
apropiada
per
a.
presó,
ço
que
El Tribunal estava constituït pel
ment li exposàrem les nostres prevol
dir
que
en
obrir-se
les
portes
de
President de l'Audiència senyor Joan
tensions. Immediatament ens féu enles celles els presos queden tots, din- Madanaga, i els magistrats
trar i ens oferi per la seva banda
senyors
tre
el
recinte,
però
amb
llibertat
per
donar-nos totes les facilitats possiHibem 1 Huredo.
a
traslladar-se
d'una
a
l'altra
banbles.
de fiscal el senyor Pere Bllda. Entre els presos comuns, són bf\Actuà
-No venim-li diguérem-a fer
1 d'advocat acusador privat el
una
trentena,
hi
ha,
naturalment,
una critica sistemàtica de les congent de moltes menes i d'una moral senyor Joan Angel Pallerola, Ramon
dicions en què estan els presos; ans
com
hom pot suposar ben deficient. Capdevila, Victòria Gener, Josep A.
al contrari, com hem demostrat en
La reclusió més o menys llarga que Baldomà.
anteriors informacions en altres preEls defensors que actuaren foren
porten, les necessitats sexuals i, tal
sons, ens limitem d'una manera abvegada degeneracions ja. existents an- els lletrats senyors Llorenç Gener
solutament objectiva a relatar el
teriorment feren que un vailet d'uns Bergós, J ener, Sas, Espanya i Roura:
que veiem sense agafar-ho, com vuldivuit anys que hi fou tancat fos
Els encartats que figuren a la visgarment es diu, per la banda que
víctima de l'atropeU d'uns quants, ta són els següents: Pere Aguilar,
crema.
resultat del qual fou que ha¡ué d'és- ¡ Manuel Torner, Miquel Palau, Joan
-Aci-ens contestà amatent-, tot
ser transportat ràpidament a rHos- Urgell, Laureà Pinyol, Josep Arquer,
crema. Vull dir que ni el local ni
pital, on se ll hagué de practicar Ramon Vall i Jaume Boter.
altres extrems que podrà comprovar
una dellcada. operació quirúrgica, car
El fiSCal soHicità per a 'Pere AguireuncL-.en les condicions imprescin- ·
es desagnava.
lar, considerat com a presumpte
d1blcs d'higiene i seguretat per a esUn altre xicot, si fa no fa de la autor de la mort de Ramon Rossitatjar-hi una. cinquantena d'homes
mateixa edat, tement ésser també nat, la pena de 30 anys de reclusió.
que és en l'actualitat el nombre
v!ctima d'aquells salvatges, demanà
Les altres penes oscillen de 3 a
aproximat dels que hi ha entre prerepetidament que se'l traslladés, i en 20 anys.
sos polítics, comuns 1 socials.
no
accedir-hi
el director-sempre a.
Aquesta tarda ha continuat la
No vull Insistir sobre aquest ascausa de les condicions del local---es vista, la qual, segons sembla, durapecte. car els empresonats que vosUn grup <l 'empresonats a bord del et.Cabo Cullerau
decíd1 a c~a\ar una plantofada a un rà dues o tres sessions més.

,
!

El Pretori d'August utilitzat per a presó
lat en molt males condicions a l'e- só, però creiem que a morir lenta.
difici de l'Ajuntament. Que es facin ment de tuberculosi i de reuma, ll4
doncs, els treballs necessaris per dur
JOAQUIM VILA-BISA
aquest propòsit a la pràcticlf' i aix1
al mateix temps que l'arqueologia hi
IWil
sortirà guanyant, s'evitarà que uns
homes sofreixin les penalitats que
El pròxim
hem esmentat 1 les que són de suposar, a causa de les condicions que
diumenge:
té com a presó aquest antic castell
romà.
Ens hem assabentat que l'any 1930
11
es féu un informe sanitari del Castell de Pllats per a usar-lo com a
presó i aquest fou francament contrari.. El mateix succeí en ocasió de
trobar-s'hi l'amic Lluis Prunés em-

La presó
de Mataró"

No
una veritat
,
s1no

.

La
•

ver1tat
sobre els fets
d'octubre a
Catalunya

___________*___________

I

VENTURA GASSOL

En el llibre
d' Alard Prats Beltran

___________*___________
Ahir es veié la causa
contra els encartats
de Juneda

I

presonat en sollicitar la
nuada i l'informe fou tal:eSó a~
lutament favorable al trasUa~ abso,
reunir aquella construcció Per ~
rudimentària condició santtà~ ~~~~
Es pot condemnar els homerta.

I

.,

Obrer català conscient: e] teu diari es

amb precisió de fotografia
reprodueix

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

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

Concessionària :

Llibreria Catalònia
3, Ronda Sant Pere, 3

