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EL TEMPS. -

A catalunya, per la oosta I oampa de Tortosa, el

•tt nebulós. Per la resta del Pafs, llevat la Cerdanya I Serra
del Cadi on hi ha alguns nllvols, ut~ ..,_.,ent serè.

Gtl

.

Ela vents aolament tenen Importància a la oosta de Girona, on
bufen del N I NE •
El règim calorós no minva a tot el pala.
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EL CONSELL DE MINISTRES D'AHIR

Es proposit del Govern celebrar ·elèccions municipals pel novembre?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o

o~~~~~~~~~~~~~~~~

·

ho digué Lerroux, el qual
Guió del moment ANTENA Així
opina que en el mateix mes

Aquest número ha estat
- visat per la censura
-L'antepro¡ecte de llei electoral
Ens decantem a creure que l'antepro1ecte de llei electoral que ha
sortit de la darrera reunió dels quatre caps de la coalició governant, sofrirà Importants modificacions. Tal com el va publicar ahir la Prenl$a,
no és un proJecte mig majoritari i mig proporcionalista, ans té nou desenes parts de proporcionalista i una de majoritari. Els proporcionalistes -entre els quals ens comptem per sonal1rumt nosaltres- podrien estar contents fins a cert punt, puix que uns 415 diputats serien elegits
pel sistema proporcionalista í només uns 35 pel majoritari.
• En efecte: el resum publicat diu que les $ircumscripcions actuals
ser an mantingudes mentre no passin de deu díputats, t les que passin
d'aquesta zifra seran partides (Barcelona-ciutat, Barcelona-circumscripció i Madrid-ciutat). En les circumscripcions que elegeixin de cinc diputats en amunt regirà el sistema propor cional, atenuat per una moderada prima a la majoria, i a les circumscripcions de men11s de cinc regirà
el sistema majoritari, amb vot limitat per a deixar un lloc a la minoria
més nombrosa.
¿Però quantes i quines són, avui, les circumscripcions que no arriben
a elegir cinc diputats? Són les segúents:
Alava (2), Cartagena (2), Ceuta (1}, Còrdova-capital (2), Granadacapital (3), Logronyo (3), Malaga-capital (4), Palència (4), Segòvia (4),
Sòria (3), Biscaia (3) i Saragossa (4). I prou.
En total, doncs, són 35 diputats.

•••
1 bé: ¿quin objecte tindria, en aquesta forma, l'ezistència d'unes quantes demarcacions escaduceres amb sistema majoritari? La finalitat polftica que tothom ha endevinat en la fónnula mixta dels quatre, s'esfumaria. El sistema, aleshores, més que dolent o tendenciós, seria pocasolta. Si més de 400 diputats han d' ésser elegits pel ststema proporcional, és una extravagància reservar -ne tres dotzenes per al sistema major itari. Es tractaria d'un caprici ben estran11.
Es cert que en les circumscripcions que elegeixen pocs diputats el
proporcionaliSme no funciona prou bé, com s'ha comprovat a Bèlgica.
Per altra banda, és inaplicable de jet a l'elecció d'un sol diputat o de
dos. La solució lògica i senzilla d'aquests casos, és d'afegir la petita circumscripCió a una altra.
•
Si el sistema mixt dels quatre té algun sentit -baldament sigui un
sentit tendenciós- vindrà el canvi de mòduls en la distinció de les dues
classes de circumscripcions. O bé seran dividides una part considerable
~ les circumscripcions actuals, t així augmentaria molt el nombre de
les que ttnctriel~ men11s de 5 diputats, o bé el límit de l'aplicació del sistema majoritari seria et de 6 o 7 diputats per compte de 4.
Això suposant que l'antepro;ecte no quedi arreconat co1n aquella pon~ncia pseudo-proporcionalista del sen11or Jiménez Fernàndez.

Si no fossin les complicacto.ns
que ens busquem entre tots, és mdiscuttble que els homes ens treuriem molts dels maldecaps que
patim. Vegem-ho Sinó amb aiXò
d'atribuir-se els. partits la mato.
·
ria del país. Les dretes diuen que
els toca ~sser les mestresses de 1a
governaetó perquè tothom és al
seu costat; vénen les esquerres i
diuen que potser sí, que només
cal provar-ho amb unes eleccions,
que és la manera d'enjegar a rodar tots els dubtes; però no e$
convoquen aquestes eleccions 1,
està clar, cada dia s'ha de repetir la baralla de uel pafs està amb
nosaltres». Un altre cas és ez de
l'ordre públic. Diuen que anem
tant bé i que ja som més enllà
de la pau í de la tranquillitat.
Apa/ Si és així, arreconem d'una
vegada tot l'aparell excepcional i
Madrid, 11. - Des des dos quarts
tem ¡estes per a celebrar-ho. Però d'onze del mati fins a les dues :ie
ai/ que, malgrat tot, arreu es sot- la. tarda. estigueren reunits els mita la prevenció i l'excepcionalitat. nistres en Consell a. la Presidència..
A la. una. de la. tarda h1 estigué <.'l
Una cosa per l'estil ens passa amb
la proposició acusatòria contra sots-secretari d'Estat interi, senyor
Azafia. Semblava que la cosa fóra Aguilar, per a. lliurar al ministre
senzilla: cop d'acusació a la Cam- senyor Rocha. uns documents que
bra i surti el que Déu vulgut. s'acabaven de r ebre al ministeri.
En abandonar la. Pre6idència, el
Tampoc, tampoc no s'ha trobat
la maner a ràpida d'acabar aques- senyor Aguilar, 1 contestant a. preta qüestió. Ara mateix Josep Pla guntes dels periodistes, digué que
diu, sobre aixó: «La proposició de Paris no tenia. cap altra. noticia.
acusatòria ha acabat enmig del que la sortida. de la delegació esgrotesc més ridícul.» I sí s'acabés panyola que arribarà demà a. Maaixí, rail Perquè tenim por que drid.
Afegi que el mlnistre d'Estat does deixarà enlaire, i un altre mal- narà
tot seguit una. nota explicatidecap al damunt, ben Inútil.
va. dels motius que h an doxtat lloc
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po na a or ar-se a re orma
•t U C•I O na I
CO nSf 1
El Govern va ocupar-se de la ruptura de
les relacions comercials amb França i
de l'ordre públic a la Península
El .Qovetn no s'ocupà de l'acta d'acusació
contra Azaña i Casares Quiroga

•••
Els Cirera barcelonins han donat una nota a la Premsa sobre
la constitució d'unes Comissions
tècniques. La nota ja molt bonic
perquè diu que es proposen estudiar problemes d'enginyeria sanf.t ària, hidràuliques, comunicacions
i tota mena de qüestions econòmiques.
Per qu~ tanta preparació? ¿On
la .desenrotllaran després? Perqu~
suposem que allò dels milers d'afiliats només ho diuen en els actes que celebren als salons de te.
Altrament, entre ells, no es deuen
enganyar pas í saben que a les
actes d'escrutini llurs vots aniran
C1J.tre la classificació de «altres
noms que tenen un vot».
Creguin-nos. No perdin el temps
perquè després ¿què en faran de
tanta preparació?

a. la ruptura. de les negociacions
amb França., però que aquesta nota
no es lliurarà tan aviat com creieu,
puix que s'ha d'esperar el retorn
dels nostres delegats per a. redactarla. amb el major nombre d'antecedents.
En acabar el Consell el ministre
de Comunicacions donà. la. següent
referència verbal:
-Quatre parts ha. tingut el Consell d'avui. La. primera. ha. estat a
càrrec dels miniStres d'Estat 1 Governació. Fel primer s'ha donat
compte de l'estat de les negociacions
comercials amb diversos països d'Eu
ropa. 1 Amèrica. Es detingué molt
especialment a. estudiar el r esultat
del tractat amb Polònia. I la rupt>.l.·
ra de les negociacions amb França..
Intervingué des del seu punt de VlS·
ta el ministre d'Indústria. 1 Comerç,
amplinat algunes de les notes del
d'Estat. El de la Governació féu una.
ampliant algunes de les notes del
públic a. Espanya, 1 dona compte de
petltes vagues a úiverses poblacions,
quasi totes resolt.es favorablement.
La. segona. part del Consell ha.
estat dedicada. al despatx ordinari,
sense que h1 hagi en ell cap cosa de
major importància, tal com veureu
a. la. nota., salvant el projecte de

preguntes dels informadors, digué
que el Govern havia. pres acord sobre el projecte de reforma. de Ja
Const~tucló. En aquesta etapa. parlamentària es nomenarà la. Comissió que ha d'estudiar la. ponència
del Govern. Quan es r euneixin les
Corts a. l'octubre, després d'haver estat ¡¡.provat el pressupost, la. Comissió parlam~ntària donarà compte 1.
la Cambra. dels seus treballs, 1 per
allà el novembre o desembre abor·
darem al Parlament la. reforma de
la Constitució.
Responent a. altres preguntes digué que el propòsit del Govern és
celebrar les eleccions municipals el
mes de novembre, 1 expressà. la seva
creença. que les Corts en la. seva
etapa. parlamentària. actual dur~
ran fins a. final de mes, encara que
jo - acabà dient- no puc assegurar
res.

No hi ha solució al conflicte
de la "Industrial Cotonera 11

la

fe~era[ió ~e lan~um ~i o~o~a
tota mena ~e ~ifimltat~
La nota dels banquers

La. Federació de Banquers, després de la. reunió tinguda. a. primera hora. de la. tarda. amb el Governador general interí, lllurà una nota que correspon a. la. invitació que
se li féu per a. l'estudi de la. proposició de la. Unió Industrial Cotonera. La. nota diu aixf:
«Havent la Banca. de subjectar-se
en les seves operacions de crèdit a
les bones normes financeres que
han de presidir la. seva. missió com
a. dipositària. dels interessos a. ella
confiats, no pot, en principi, considerar acceptable la proposició formulada. per la. Unió Industrial Cotonera; encara que, prenent en consideració les patriòtiques Insinuaclons de l'Honorable Governador general de Catalunya., disposada. al
mateix temps a prestar la. seva collaboració a tot quant ajudi a.l restabllment de la. normalitat 1 al foment econòmic dei pals, no considera. insuperable l'operació que es
propugna., sempre que aquesta. vagi
voltada. d 'aquelles característiques

1.-------*:- ------

ELS AGENTS DE VJGILAN·
CIA SEPARATS PEL SE·
NYOR PORTELA

La. nota. oficiosa. del Consell celebrat ahir, publica. entre altres la.
següent referència:
Governació. - Autoritzant el mi·
nistre de la Governació perquè en
el termini de trenta. dies pugui revisar cada. un dels casos de sepa,ra.ció de funcionaris del cos de VIgilància, acordat el 22 de juny últim
1 que afecta. 74 d'aquells funcionaris.

I

primordials que no poden ésser fi·
nancerament desateses, fent-la. precedir d'una. Intervenció del Govern
en la. mdustna general de la qual
es tracta., ja. que tampoc, sense això
darrer, l'operació proposada. podria.
implicar, amb !a. seva. r ealització, el
fet de resoldre el problema. de l'esmentada Empresa..
Les mesures governamentals són
les que ban de situar la. possibili·
tat dei normal desenvolupament de
la. Unió Industrial Cotonera, estudi
que tal vegada. encaixi plenament
dintre el Consell Superior d'Econo·
nua de Catalunya, el qual amb la
seva autontat podria. assenyalar
quines haurien d'ésser les mesurea
per a 1·egular la producció, preus,
concurrència. i altres factors, que
demana el r am dels filats.
Aconseguit aquest resultat, cal in..
sistir en el fet que la bona. disposició
de la Banca implica una. facilitat din.
tre el doesig de concretar l'esment~
da. opera.c1ó proposada., sempre que
el crèdit a. concedir, repartit en forma. ponderada entre els diversoa
establlments bancaris, tingui aquelles garanties necessàries per a posar a. cobert el risc, entre les quals
no pot quedar desatesa la que el
diner en aquesta forma. aportat serveixi exclusivament per a. les normals atencions de l'Empresa. en la
seva marxa futura., amb preferència. de reemborsament davant aLtres crèdits anteriors 1 essent a. la.
vegada. dignes de tenir-se en compte les possibles prestacions de caràcter oficial I fins i tot particular,
capaces de reforçar les esmentades
garanties.
Barcelona., 11 de juliol del 1935.11

La nota de la «Unió
Industrial Cotonera

•
I

El Consell de la. Unió Industrial
Cotonera. va celebrar ahir, a la. tarda., una reunió en la. qual es prengueren ctiversos acords, que queden
reflectits a la nota. que facilitaren.
i que cliu atxi:
•
«La. Unió Industrial Cotonera ba
sustentat sempre la. conveniència
Un periodista catòlic, en parlar
de la regulació de la producció de
de la Festa de Sant Cristòfol, diu
que no 11'hi ha prou amb beneir
filats com a. únic sistema de mantenir preus remuneradors i donar
els cotxes; també s'hauria d'estendre la benedicció als tranestabilitat
de treball als obrers. En
1
seünts. A nosaltres ens sembla pr~c~~ce~a. :ar~<à_~tg~n~tcif~~éaquest sentit ajudà gestions .1
• •
El
ministre
fa
l'elogi
del
Pacte
naval
amb
Alemanya
que si la benedicci6 dels cotxes
acords propugnats per l'Associació
president a. la. lectura. de les
La ·Int er·
Pel que toca al sistema que l'anteprOjecte dels quatre proposa per
de Filadors, acords que no es t ratos feta amb tots els ets i uts 1w cUcà
basesel orgàniques
de l'aeronàutica
l· ·tnVI'ta a f e~ altres pac tes per l' est'I
I
•••
caldrten altres benediccions. Ara
duïren en realitats perquè no assoa les grans (relativament grans) circumscripcions, cal reconèixer que
projecte extens 1 que S'ha
dependència dels Estats d' Europa
que aquesta mena d'actes potser nacional,
liren l'adhesió de suflctent nombre
acordat repartir entre tots els miestà torça bé des del punt de mira proporcionalista, llevat de l'extrem
no «allarguen» tant com nosaltres nistres per al seu estudi.
Lon d res, 11. - T a 1 com s 'ha.v i a per a. 1a causa d e 1a pau que persa- de filadors. La. convicció, doncs, de
relatiu a la divisio de les circumscripcions de més de 10 diputats.
A l'última. part del Consell s'esvoldríem. Perqu~ sí la benedicla U. I. C. de la. conveniència de
aquesta tarda, a. la. Cam- gueixen les nacions.
Una r emarca curiosa: la modalitat de representació proporcional
ció de s. s. només ens ha de do- tudià la. r edacció definitiva. del pro- anunciat,
regulació de la producció no és
bra dels Comuns, el ministre d'Afers
El Govern anglès --continua dient la
nar indulg~ncia plendria en l'ac- jecte de llei electoral, en el qual Estrangers,
filla de l'actual situació per la. qual
atenuada (o sia amb prima a la majoria) que formula l'anteprojecte dels
1
sir
samuel
Hoare,
ha
pro-apuntà
paraHelament
la
conveniènte de la desgràcia - segons diu han estat recollides algunes indi· nunciat
aquella travessa., smó fonamentada
quatre, és gairebé igual que La modalitat continguda en el projecte de
el seu primer discurs oficial, ela de la conclusió del Pacte Aeri, el en
aquell periodista entès en la ma- caclons
la cronicitat de la sobreproducfetes
en
dies
anteriors
per
per
tal
d'exposar
la
política.
exterior
qual
havia
d'ésser
signat
per
les
llei que la Generalitat de Catalunya havia preparat l'an11 1934. Fins s'hi
tèria - , ens sembla que molts lec- alguns ministres, però que no al teó cinc
· lla, u R ció i, com a. conseqüència, la. baixa.
r
aran
l'essència.
del
projecte.
del
Govern
1
analitzar
la.
situaci
assembla en el punt de no fixar quòrum, cosa que nosaltres considerem
potències
(França,
Ita
.
• de preus. Es per això que la. Unió,
tors diran que ho deixem córrer.
politica interior.
S. S., Alemanya 1 Gran Bretanya.).
cap mena de reserva, ha. doun dejecte, puiX que d'aquesta manera s'afavoreix l'actuació de partf.En acabar 1a. re unió minlst,erIa 1
Des de la. tribuna. destinada. als
Hoare ha passat seguidament a sense
•••
dets i grupets que esmicolen excessivament la representació democràtica.
es canviaren impressions sobre !a estrangers de categoria, han escoltat ocupar-se de la. situació al Centre nat la. seva. aq uiescèncla. a. la conmarxa.
de
la.
labor
dició
parlamentària
puntualitzada.
1
per la. Feder~
Tal com s'ha publicat de cop, l' anteprojecte no respon a la finalitat
el discurs elS ambaixadors de Fran- d'Europa., I ha. dit:
Aquell vlat;ant de catolicisme de la posició de les oposicions.
ció de Banquers d 'acceptació, des
Podeu
dir
que
el Govern ha. acor- ça, Alemanya, Itàlio. i Unió Soviètica,
«Molta. gent es pregunta. què té que dr'a ra, de les condicions que al seu
que la coalició ministerial persegueix. Qualsevol diria que els quatre han
que es diu Laburu ha predicat
una altra vegada t ja ens el tor- dat assistir oficialment a les festes aixi com també uns altres represen- veure Anglaterra. amb el problema. dia. I en caràcter general siguin espres malament les mides. Cal veure les modificacions posteriors, que
colombines
que
se
celebraran
a
tants
diplomàtics.
de
la independència. d 'Austrta i el tablertes entre el Consell de la. Genem a trobar per les planes de la
poden. deixar l'anteprOjecte com a nou. La primera mostra els ha sortit
Sir Hoare començà el seu dlscurs Pacte Oriental si uns altres Governs neralitat 1 les representacions
Premsa. Aprofitem-ho per a ex- Huelva.; en representació del Gode
una mica estrambòtica. Ja veurem com queda tot plegat. En bé o en mal,
plicar als nostres lectors una vern hl anirà el ministre de Mar!- fent una calorosa defensa del Pacte asseguren que la. conclusió del Pacte filadors i banquers per a una. reguna,
senyor
Royo
Villanova..
Naval
german<rbritànic,
del
qual
diAeri
Independent
tindria.
la
virtut
de
aviat sortirem de dubtes.
anècdota que va dur un periòdic
del mercat de filats. Ara. bé,
Un periodista 11 preguntà s1 el gué que contribuïa, d'una manera. provocar nous problemes a l'Orient ... lació
catòlic sitgetà.
amb la. mateixa. convicció que la
A. ROVIRA I VIRGI LI
Un ;ove - diu l'anècdota - es Consell s'havia ocupat del dictamen pràctica. 1 comprensiva, a l'obra de No hal¡ d'anar tan lluny en la meva Unió afirma el que acaba d'esmencontra els senyors AZa.ña la pau. Hi ha. afegit els importants opinió, però si haig de dir que crec tar, considera. que subordinar l'~
presenta al seu pare i lt demana d'acusació
i Casares Quiroga..
motius que tenia la. Gran Bretanya fermament que l'esclat de les hosticent
duros.
El
pare,
de l'auxili econòmic a
amb
molt
-No --contesta.-, no s'ha parlat per a no perdre l'ocasió única. que Utats a. l'Europa Central o Oriental, torgament
dediquen irats comentaris a la Ced'encert,
s'e!vera,
aquesta el fet que ja. estiguin estaperò
els
hi
dóna
EL MOMENT POLITIC
gens d'aquest assumpte.
se
ll
presentava
per
a
concertar
da, als radicals, als agraris, a tots
tal
provocaria
Indubtablement
una.
cone1~ saber que és per a liquidar
blertes les normes de regulació de
- ¿Heu acordat la. data. -per a. la Tractat amb el Reich, 1 ha fet consels que maniobren en aquesta gran
general. Per aquesta raó producció,
unes relacionetes del fill amb una lectura. del projecte de llei electa- tar el seu ferm convenciment que fiagracló
significa. allargar la. soprincipa.Ussima,
el
Govern
britànic
confusió de la situació presen t. Fins
amiga. Aquesta decisió és conse- ral?
tot el món, quan hagi examinat la concedeix una gran valor a la. con- lució d'un problema que per la. seva.
s'apartaren dels sectors que a sang
qüència
d'haver
anat
a
sentir
el
-Això depèn de quan quedi redac- qüestió a.mb absoluta. objectivitat, elusió del Pacte Oriental Danubià. prbpla. naturalesa 1 per les seves
i foc pretenen anihilar l'insigne
pare Laburu. El fill se'n va, tot tat definitivament, però amb tot haurà de r econèixer forçosament, per Encara que en una. ocasió /Jemanya. possibles derivacions és delicat per•
Azaña. Fins el defensen a capa i
amarat
de
regeneració,
a
fer
el
hl ha. el propòsit de llegir-lo ràpl· raons de lògica. elemental, Que l'acció es va. oposar a la conclusió del Pacte llongar.
espasa i anuncien que extremaran
lliurament i liquidació: «Aquí tie- dament.
En relació a. la. condició d& i>05<
del Govern de Londres, en aquesta. Oriental, el canceller del Reich deel seu ardor defensiu quan arribi
?tes cien duros para que te comEl cap del Govern contestant a qüestió, es digna d'elogi 1 convenient ciarà, durant les conferències cele· po;lció dels actuals crèdits existents
( Crònrca del nostre redactor l'ocasió. A bona hora/ Coincideixen
pres
una
màquina
de
coser
li
vicontra
la. Unió als que crearia a
a Madrid, Alard Prats)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! brades a. S tressa, que res no tenia.
en aquesta actitud amb Rollo Villavas lo màs honestamente posible.»
que objectar a la. conclusió de pactes favor de la. Banc-a la. pre~tació d'una
nova, Cambó i Ventosa. El pintoHi va hat;er, per part de la noia,
Madrid, 11. - La Lliga a Madrid, resc miniStre de Mar:na és el plat
de mútua assistència per part de ajuda. financera, cal observar que,
EL CONFLICTE !TALO-ABISSINI
una mica de resíst~ncia a trencar;
en aq~U:st tlarrer temps, tal com del dia de tots el que el varen aleles !litres potències, tota. vegada que ultra ésser aquesta una. condició, la.
però
a
la
fi
s'acabà
l'escena
amb
s'acoccuma a dir, bat:ca del «burra». nar en la .eva tasca antiestatutàAlemanya. no pensava fer altra cosa justlcia de la qual no arribem a.
un «El buen Dios nos perdon6.
Alternat ivament, segons convingui ría, de perdurable recordança, per
que signar els tractats de no agres- compre1\dre i que ha estat amplifi·
A qui haurà de perdonar Déu
cada. a mesu:a que han anat pros·
als seut interessos, apareix com a haver proc?amat que níngú no pot
• sió.
és al fill per sortir-se d'un clio»
governamental o com a guerra d'o- got;ernar després dels que governen
segumt les ne¡oclacions amb la
De
totes
maneres,
el
Govern
anamb tan poques pessetes. Aquests
1l08ició al Go¡;ern. Mentre s'estenia ara notnés que A.taña. Li escriuen
glès opina. que no exiStelXen raons fo- Banca, no està. pas a. l'abast de la
catòlics no poden ésser esplèndids
davant les seves apete1tcies el pa- lletres plenes d'inJults. __El #nl/OT
namentals
perquè ara el Pacte Orien- Unió, que és la deutora, conclictoni en an~cdotes. Això mateix pasnc;rama, ta11 fervorosament somniat Royo, amb la seva franquesa acostal pogués experimentar Wl ràpid nar els drets dels seus actuals cresa en una peRicula i la noia rep
com a terra de promissió, que totes tumada, parlant d'aquestes miSsiprogrés. Ara està a. maru. del cance- clitora.
un xec que n'hi ha per a comles institucions de Catalunya esti- ves, ajirn~a que si defensa Azaña
ller d'Alemanya. el contribuir, d'una
Davant. l'actual situació, 1 atenen~
prar
mig
HoUJ,IWOOd.
guessin Lliurades al seu mandat i al és perquè li dóna la gana. ¿Està
manera real i efectiva, a la causa la Umó elS 1Dter~sos dels seu$
seu Govern, les hosts del senyor Clar? En aquestes circum¡tànczes es
de la pau, la qual cooa serviria eficaç- obrers, ve realitzant ¡estions per tal
•••
Cambó es varc1~ afanyar a formar requereiX el Govem per tal que l'ament per a dissipar el pessimisme d'arribar a. l'arrendament de toteS
el centre del conglomerat gov~n~a· jcr de les inculpaciòns contra Azaque senten alguns GoveiDS.
o algunes de les fàbriques, 1 a
mental, com a decidits defensors tia, tramitades per un jutge ¡zwnàrJa hi tomem a ésser/ SemblaPer la meva part, em prenc la. aque-st efecte, i per tal de fer-lo posà.:l. Goven~ que pesa damunt el quic i la Comissió dels viat-i-un, siva que, després de les declarallibertat d'expressar al canceller ale- sible, procedirà en el transcurs de
pal$, AIJ:t que han estat oposats di- gui portat sense dtlació a la Can~.
cions del senyo, PiC sobre l'ús cte
many que considero d'urgent neces- les dues setmanes properes a. elabo·
ltcultacs i entorpiments a les seves bra. Ho demanen els propis correlila bandera catalana, ;a estàvem
sitat que aporti l'esmentada contri- rar el cotó existent en màquines 1
apetències, ta Liigu es disposa a gionaris de l'íllustre ex-president del
bució I demostri a. l'opinió interna- deixar e.ixf :es fàbriques en dlspoal cap del carrer; però no és pas
~:uxar del «burro» i llançar la pe- Consell i tots els republicaru. ¿Qué
cional que, amb la seva actitud, ser- sic:ó que puguin fer-se'n càrrec els
així, puix que llegim que a Torabrra contra aquells elements, a l'o- tarà el Govern? De moment tracveix els interessos d'aquella.
tosa se n'ha jet retirar una de
arrendataris d'aquestes.
a dels quals amb tant amor com tar aquest proble1na
El senyor Hitler parlà amb molta
petiteta d'un automòbil.
el prózim
11 juliol 1935.»
to!erttnc¡a ha c01ttribu.ït. E" les dar- Consell. Si es porta a en
franques::~.
1
clareò.at
en
el
seu
disQuan
manava
l'Esquerra (la
la C4mbra ~
reres setmane~ els ltiguers provoca- veurà quins &òn els acusats
curs
del
21
de
rr.alg
1
espero
em
qttal,
segons
els
dels
trenta
anys
quins
ren ru mors i anunciaren actituds els acmadors, tal com es vai veure
dispensarà que sigui jo el qtú s'exde catai.anisme, estava plena de
ll:turgents. Estimen que el G over" ja en 1;111a al!ra ocasió.
pressi amb absoluta. rranquesa..
militants no catalanistes) hom
';O correspon als seus sacrificis amb
Haig de dir, doncs, QUe tant la.
podia ostentar-la tranquillament.
La Lliga es disposa a intervenir
e&plendictesa. que desrtgen ni amb
Gran Bretanya, com tot el món, ens
Ara, mana11t ells i els seus amicS,
:4 cortesia de què son mereixedors e~t aquesta qüestió • en totes les
trobem tots alarmats, no solament
s'han tornat a ressuscitar metres
uns altats ats quals tant deuen els que es presentin, amb ímpetu amedavant el rearmament alemany, sinó
per a amidar-la. I gual passa amb
elements go:;ernamentals. Un cquo- naç:Jdor. Ja ha demanat que no es
tambè per altres molts fenòmens mocerts himnes.
n<m» en monumts difícilissims, sen- pugui discutir cap article de cap
derns alemanys. També haig de dir
Ben poques hores després que el
Potser això és degut que els
se anar mes Uun¡¡. Es parla cie pa- projecte de Llet sense que abans no
que, de totes formes, nosaltres accep- senyor Ple 1 Pon deia als periodistes
dllustres amics» tenen altres prercutes lnoomptetes í de compromi- estigui , aprovat degudament el que
tem la. paraula del canceller alemany, que haVl:l. negat a!s arquitectes conocupacions més grosses.
~o~ sagrats, desatesos. c..a Lliga, da- el precedeix. Res de seguir donant
a la qual esperem que fara honor i P,ns cedir uu nou ajornament a. l'exempLlegiu
LA HUM AN I TAT
ant Zu t:onducta aels seus antics facilitats. Combatrà la Uei de Reshem de prevenir per al tutur amb ció del pagament de drets municl·J
anncs, 'POm el crit al cel. Havia es- triccions, la de Comunicacions mala conclusió del Pacte Naval entre pals per a. les noves edJflcacions,""
tablert al Parlament dos toms de rítimes I totes les que tinguin caAlemanya i Anglaterra. D'aquesta. el Consell de Govern Municipal acor~~Putats p~r a ti{¡rlar l'oora legista- ràcter governamental. L'actitud de
manera esperem haver donat el pn- eU el que segueix:
l1a. La vigilància alterna ha estat la Lliga mereix esser destacada. ¿No que es veu segur per a l'esdevent..
mer pas envers un nou carni que
La Comlsstó de Govern, en la se~nverttda en . vlgil.dncia undmme. és que haurà viSt el sen11or cambó dor i que abandonen els seus aliats,
condueixi a la conciliació que haurà va darrera. reun1ó, va acordar, per
t ota la mmorra c!Ligau·e• s'ha si- la possibilttat d'una cartera minis- · aquells que, com a represàlia a ur~
d'ésser de reconciliaCIÓ, 1 confiem que unannmtat. prorrogar per w1 mes,
suat ,als e~eans, donant la tmpres- teriat? Si en tot moment, t quan ,. moviment, acabaren amb la lcgaliHitler sabrà donar el segon pas de- l'exempcio de drets sobre noves edi; : d urr~ Jalanx considerable i com- més interessava al bé de Catalun11a, tat establerta a Catalun11a. Ací exis- Mussolini, a Nàpols, pronuncia un discurs davant les tropes expedlclo· tensant el Pacte Oriental per tal de ficacions que es realitzin i projectes
o eta dt.tJJO$ada a la lluita. ¿A què s'haguessin mantingut dígllament, teix una implacable hostilitat condonar un gran impuls a la. conclu- que en aquest termini es presenten
nàries a punt d'embarcar
sió del Pacte Aeri que tant Alemanya a. l'aprovació dels tècnics municibeetJ: aque&ta actitud? A Catalu- no se'ls podria dir ara que arriben t ra el Govern. Repetim: 1A bona
(Foto. Keystone)
n¡¡a d u saber-sl' Pels passadissos tard, com sempre, a aprofitar-se del I hora/
com Anglaterra desitgen.»
pals

• •

Ang~aterra

Alemanya
----

Sir Hoare pronuncia un discurs important
a la Cambra anglesa
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ijuè vol· la lli~a?
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Llegiu avui i cada dia LA HUMANITAT, el vostre diari

la humanitat·

2

DIVENDRES, 12 DE .JU IJIOL DEL

113S

ESPECTACLES PUBLICS
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TEATRES

TEATRE ROMEA
Telèfon 22028
El teatre més fresc. Esplèndida
terrassa. A les 5'30:

TEATRE POliORAMA
Companyia de Comèdies de Maria
Fernanda Ladrón de Cuevara
AVUI,

COMO TU, NINGUNA

tarda;

gran éxit de Quintero I Gulllén,
Antònia Herrero, Rafael Bardem
1 tota la Companyia. A les 10'15.
Funció a HONOR I BENEFICI del
primer actor 1 dtrector RAFAEL
BARDEM:

El conflicto tle Mercedes

N1t a les 10'15, única actuació
d els 'espectacles Henry Perkins:

Broadway • To • Day

SOL Y SOMBRA

t els seus «Cubanolas».

de Quintero i Guill6n. Manuel
Campos. Rafael Bardem. - Demà, 1 diumenge, a les 5'30 1 a
les 10'15: S O L Y S O M B R A

TEATRE BARCELONA
CompanYia titular del Maria
Isabel, de Madrid

TEATRE COMIC

Avui, divendres, tarda, a les 5'15:

REVISTES

EL REFUGIO

AVUI, tarda., 5'15. Butaca, 1
pta.: AL CANTAR EL GALi.O, •
Nit, 10'15. El grau èxit:

Nit 1 cada nit, a les 10'15:

LA SOTA DE OROS

UN ADUlTERIO DECENTE

Triam! de Laura Pinlllos, Alady,
Lepe 1 tota la companyia - Gran
presentació.

tres actes pleDI! de !1 humorisme de dardiel Poncela.

El local més freso de Barcelona
Companyia llrica titular del «Toa•
tre Serrano.o, do València

Nicolau Martori
LLUIS BOHIGAS
ENRIC GRANADOS, 61. 2on. 2na.
Telèfon 81496

PUBLI • CINEMA

la genial creació del d1 vo tenor

I.

Sess10 continua. Seient UNA PESSli:'l'A: NOTICIARIS • DOCUMEN·
TALS • VIATGES, etc.

·COMERÇ I FINANCES·

LA BORSA

guiren perdent terreny. ¿No ha.viem
q.,¡edat que eren valors de .primera?
Aconsellem alguna prudència amb
aquests valors, almenys de m oment.

Impressió
Els deutes d e Í'Estat es m antingueren ~Sostinguts. Guanyaren uns
cèntims. però, amb molt poc negoci.
Les Obligacions municipals, fluixes
i les de Tresoreria de la Generalita t,
sostingudes. Diputacions 1 Provincials, sense negoci.
En el sector d'Obligacions ferroviàries dominà el paper i es mostrà
la tendència en baixa i perderen terreny la majoria d'obligacions cotitzades. Les industrials, sostingudes 1,
en puja de nou enters, General de
Recs, que feia uns set mesos que no
s'havien cotitzat.
En els rotlles de !1 de mes les accions ferroviàries desenvoluparen
molt poc negoci, ressentides encara
de la liquidació alcista en el darrer
fi de mes que, pel que es veu, els
títols encara no estan totalment ben
coHocats. No sabem que esperen els
dirigents del mercat, després d 'aquest
gran èxit. Pel que es veu, al final
de la jornada., no han valgut ni les
suspensions de primes ni altres mesures preses per l'interventor de borsa en el mercat Lliure i aixi segurament que s'hauran donat compte
dels perjudicis que han proporcionat al mercat, posant traves i imposant penyores 1 càstigs per tal
d 'arribar a aquest estat desastrós,
particularment en el rotlle d'accions
terrovL.'tries.
Les accions industrials es cot!tl!laren amb bastant sosteniment. particularment els Explosius i Rlf.
Les accions Chade i Filipines seTANCA
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Kay Francis, M•riam Hopkina l
Herbert Manahall en

Dilluns vinent: YO Y LA EMPE·
EL
RATRIZ (solament tarda);
SIGNO DE LA CRUZ • Marha
'Egs·e rth 1 dean Kiepura en PASO A LA JUVEHTUD

FANTASIO
Avui, tarda, a les 6 1 nit, a
les 10;

Sucedió una
noche
i
MASCARADA

.

F .........

101

2'd/
'131

=
li()

Barcelona. -Tarda: cEl refugio». Nit:
~un adUlterlo decente».
Cbmlc, - Tarda: «Al cantar el ¡a·
Ilo». Nit: eLa sota de oros:t.
Romea, - T arda: cComo tu, ninguna». Nit: cSol y sombru.
Poliorama, - Tarda: cEl conntcto de
Mercedes». Nit: Espectacles Henry
Perld.ns.
Novetats. - T arda ; cBohemios», «La
reina mora» 1 ~El barqulllero». Nit:
cEl beso del remedlo».

Gran correguda del
BRAU DE BRONZE
PRESENT de la magn ifica escul·
tura de BENLLIURE, titulada:
«La estocada de la tarde»
o
5.000 ptes.• 5.000
s formosos braua d'ANGOSO, I

CINEMES

Pedrucho- Enric Torres •
Perlacia • Madrileñito

Amèrica. - cFra Dlàvolo», «Estrellados», dA>curas de amon 1 cinc pellicules més.
Arenes. cGlorla y hambre», «La
ultima senda. 1 cEntérate mundo».
Actualitats. - Noticiari Fox 1 cLos U!·
tlmos 20 afl.os».
Astbria. - eLa. cucaracha» 1 cVolando bacla Rlo Janeiro».
Av~~~~;re;-d!~~~~~- en la sangre» ~
Barcelona. - eLa. vida privada de Enrlque VIU». «La hiJa de nadle» 1
eLa. vuelta del perseguida».
Boheme. - «Amantes tugltlvos», «Al·
ma. de balt.srina» 1 actuació personal
de Lola Ca.bello.
Bosc. - «Escaladores de laa cumbres»
1 cT1erra de pa.slóu».
Bohèmia. - «Luces de la ciudad», cTo
rera a. la tuerza» 1 deu dibuixos.
Broadway. - cNo temaa al amor»,
«Drmelo con música» 1 cU número

Entrada general, 2 ptes.

GRAN PARC D'ATRACCIONS
Obert cada dia tarda 1 uit. Fun
clonen totes les atraccions. Entrada, 50 cèntims. Funicular 1 en.
trada. 1 pta. Darrer !unlcular,
a les 2.

CERI UF

Revetlla
de la Cinematografia

GRAN TEATRE ESPANYOL

Font d el Lleó. Demà, dissabte,
a les 10'30 de la nlt.

A V!Jl, sessió continua des de
les 4 de la tarda:

ELYSIA
LA PEL-LICULA QUE HA DES..
VETLLAT EL MAXIM INTER~S
A MADRID, VALENCIA, SARAGOSSA, CORUNYA. BILBAO i
ALACANT
Rigorosament prohibida l'entra·
da als menors d'edat - ELYSIA
es projectarà a les 4'10, a les
6'40, a le¡; 9 1 a les 11'40.

cot/:éum. - cOu aventurero audaz».
Cèntric Cinema. «Honraràs a tu
padre», wtadres del mundo» 1 «Ona
!testa en Hollywood».
Capitol. - «El agresor Invisible» 1 «El
conde se dlvlerte:t.
Diana. - cEl asestno dlabóllco», cEl
hijo de Kong» 1 cUna viuda romàn.tica».
Entenca. - cLas vlrgenes de Wlmpo.
1e Street», «Esplgaa de oro» 1 cD!vorclo en la !amllla».
Excelsior. - eLa !Sia aet tesoro», eNebllna», «La llama eterna..
Espan)'ol. - cEiysla».
ES~Jiai. cCharlot vagabunda», «El
tantasma del oro», «Héroes de tachueln» 1 altres.
Fantàsio.
- c:;>ucedló una noche» 1
«Mascarada».
Fèmina. - cExtaals» 1 «Paris. Montecarlo».
Foc Nou. - cNocbe traa noche», eLa
venus rubla» 1 clmltaclón de la viG:y~~·- cA la luz del candelabro»,
aLa casa de Rotschlld» 1 eLa hiJa
de nadle».

Prendran part: Cor eFlor Revingllda Martinenae», «Esbart
Dansaire Germanor» 1 cCobla Ca.
talunya», sota el següent programa:
SECCIO CORAL:
cEl sal tiró de la cardina» 1 I Els
pescadors», de Clavé.
SARDANES:
11notes poblenovlnest 1 uRenoera»,
ambdues de Saderra
COR:
«Llevantina», Bou: cL'em.J.grant»,
Vlvea
ESBART GERMANOR:
«Dansa de Vilanova», cEspun:rolet-Espunyolaa
SARDANES:
cGirona atmada» 1 cLillanA»,
ambdues de Bou
ESBART:
Ball de gitanes del Vallès

CINE

ln:~T·n;-ca~~~=d!~»¡ 0 ~~af1~~ta

en Hollywood».
Iris. ·- «Luces de la cludad:t, cTorero a la tuerza» 1 cQueremoa un
hiJo».
Kursaal. - aSI yo ruera el amo», cYo
y la emperatrlz» 1 cGuerra de valses».
uJustlcla»,
cQueremos
Laietana. cerveza» 1 cDick To\.lfpln».
Majèstic. - eLa lsla del tesoro», cContlgo a la estratosfera» 1 cEl tan tasma del oro».
Marina. - cLos miserables» (1ra. jornada), «Las mil y doa noches», cMAs
dlflcll todavta».
Mar.)'land. - cMarla Lulsa. de Austrla»
1 uVuelan mis canclones».
Metropol. - «As! ama la mujer», cOedeón, Trampa y Cia.» 1 «El princl·
pe de media noche».
Mistral. - «Hombres de presa», «La
llija. de nadle» I cCaballeros de capa
y espada».
Monumental. - uPubertad», cUn amor
eu Espafia» 1 «Sed de Justlcla».
Mundial. - «El crimen del VanltlésJ,
«El hombre león».
Núria. - o:Siemprevlvu, «Bolero» 1
cAlma de batlarina».
Paris. - cEl últlmo vals de Chopin»,

Elecció de «MISS CINEMA 1935»
per un competent Jurat format
per totes aquelles primeres estels 1 astres de la cinematografia
nacional que es troben a Barcelona - Presentació de variades 1
selectes atraccions Entrada
grat·..nta. Consumació obllga.tòria,
ó ptes.
Se~ulrem donant detalls de noves actuacions Que s'organlt:.lln.

LLEGIU CADA DIA

COLISEUM
Avui, tarda, a les 4. Nit, a
les 10: REVISTA PARAMOUNT •
CAZANDO AL VUELO ([)ocumen•
tal> I
per Ronald
Colman,
Lorotta
Young i Warner Oland - (Un
film d'Artistes Associats).

LA HUMANITAT

SAIGON

DANCING D'ESTIU - Tel. 33141
PASSEIG DE L'EXPOSICIO
(Edifici Funicular)

Frontó Principal Palace

HATA MARY
GRAN EXIT -

Avui, divendres, tarda: RICARDO - MAGUREGUI I contra GUl·
LLEJ:l,MIN - VICENTE l. Nit: GA·
BRIEL l i · GUILLERMO contra
JUARISTI I • GOTIERREZ.

VERA ORLOWA
SENSACIONAL SUCCES

1 la cèlebre orquestra

NAPOLEON'S BAND

Ant. Avui

Ant.

Avui

Valore amb grantla de l'Estat
Catxa d'Emis. ll •¡, ~. 1 97
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»
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»
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Ahir començà la vista de la causa
amb motiu de l'atracament als empleats de la casa Néta d'Andreu Gallarda, del carrer de Ballèn, el dia
8 de març últim. Quan els dependents de la casa arribaven de Llotja
amb la recaptació, se'ls aproparen
uns individus, pistola en mà, 1
s'emportaren més de 10.000 p essetes
Els atracadors fugiren envers les
Rondes, i al carrer de Trafalgar, en
topar-se amb uns guàrdies els atracats, que perseguien els autors del
robatori els assanyalaren i s'originà
un tiroteig, del qual resultaren diversos ferits, entre ells un guàrdia
de seguretat. Quan els atracadors
fugien pel Passeig de la. Indústria,
un d'aquests, per tal d'evitar ésser
perseguit, va llançar una bomba contra. els guàrdies.
Hom procedí a detenir un dels
processats, el qual davant de la guàrdia civil de l'Hospitalet es confessà
à
autor i don l'adreça dels altres
autors, els quals foren detinguts
reconeguts pel detingut a l'Hospitalet.
Els processats són: Crisant Valcàrcel Tarradell, MarceHi Gimeno
Lavilla, Joan Valero Pérez, Josep
Mariño Carballeda, Francesc Blasco
Pérez i Francesc Rlbas Lamadrid.
En l'acte de la vista, els processats, sense cap excepció, desmentien
el declarat davant el J'utge i
r
davant la policia, i digueren que for en maltractats 1 que els causaren
diverses lesions i contusions, i per
això signaren tot el que els feren
signar.
Declararen diversos testimonis, entre ells, els perjudicats, 1 no reconegueren els processats.
Després va d eclarar un guàrdia
d'assalt, el qual reconegué sense dulJtar gens el processat Valcàrcel, 1 digué que era el que portava el paquet
o la cartera amb els diners i que
fou el que va disparar contra la
força pública.
Els altres testimonis foren guàr·
li
1
ls
dies civils i po ·cia, e s qua confirmaren les declaracions dels processats en l'atestat i desmentiren que
haguessin estat objecte de tnaltractaments.
Quan un agent deia que no l'havia maltractat, el processat Valcàrcelcel s'aixecà del banquet 1 cridà:
«Mentider!»
El president ordenà que aquest pr<>cessat fos tret de la sala.
Va continuar la desfilada de testimonls, que no aportaren cap dada
d'interès. A tres quarts de dues, el
president va suspendre la sessió per
a continuar-la a. dos quarts de cinc
de la tarda.

•••

rent de la casa Andreu 1 al
pleats, els quals donaren ~~ elll.
bles informes del processat It! llora.
Els altres també informaren vaa.
rablem ent, quant a la resta d lsravo.
cessats.
e Pro.
El fiscal, una vegada
la prova testüical 1 documc~~f>tlda
tingué l'acusació d'acord amb ' sos.
ves conclusions provisionals ~ se.
parlament que pronuncià reni
el
proves d 'acusació contra els ~1~
quet 1 soHlcità del Tribunal que~
tés una :S6ntència d'acord &tnb
1ee
seves peticions.
Després parlà. el lletrat senyor Me.
d~na, defensor de Valero, el qual m
nifestà. que no hi havia altr:~.
a.
contra el seu patrocinat que 1fsro'Va
claracions fe~es davant la P<>lic!a
quals no temen cap valor 1 denia"~
l'absolució.
""
El senyor F ernàndez Ros. defenso
de Rivas, demanà també l'abs r
ció del seu p atrocinat .
SOlu.
El judici fou suspés a les S"t d
la tarda per tal de reprendre'! "aVUI,e
a les deu.
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La Justícia
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cleSCUi

aulert

AUDIENCIA
PRIMERA SECCIO
Furt. - Acusats d'aquest delicte
comparegueren d avant el tribUllal
Manuel Torralba, Joan López i Joan
P érez, per als quals el fiscal demanà
la pena de sls mesos de pres6.
SEGONA SECCIO
Suspensions. - Les vistes anuncia.
d es foren suspeses per motius dlversos.

TERCERA SECCIO
Robatori. - Amadeu Tuduli 1 Jo.
sep Rubio Font es dedicaven al lucratiu ofici d'entrar a les torres de
Santa Coloma quan no hi havien ela
propietaris i se n'enduïen tot el que
d'algun valor trobaven.
El fiscal els demanà la pena d'un
any, vuit mesos i 21 dies 1 una altra
de dos mesos i un dia de presó 1 600
pessetes · de multa.

QUARTA SECCIO

-P

lOS e:

-¡

cuatr
nos..• :

Sense assenyalaments. - En aquesta secció no hi havia cap assenyalament per a ahir.

TRIBUNAL

D'URGENCIA

A lea cinc de la tarda fou represa
Per repa rtiment de fulls clande~oo
la vlsta. Declara ren diversos testimonis, tots ells proposats per les Uns. - La causa per repartiment de
fulls clandestins contra Francesc Jardefenses.
Entre els esmentats f iguren el ge- que, Andreu Castelló 1 Carles Nomeu.
el tribunal condemnà. els dos primers
a la multa de 250 pessetes, 1 l'últim
fou absolt, perquè el fiscal havia
cOn ladrón en la alcoba:t 1 «El ~Lltar retirat l'acusació.
Atemptat als a~nts de l'autoritat
de la moda•.
Pedró. - uLuces de la ciudad», cro- - Es veié davant del Tribunal d'Ur·
rero a la !uerza• 1 10 dibuixos.
gència la vista d 'una causa contra
Pathe Palace. - cUna mujer para Pere Gómez 1 Acebo, acusat d'un
dos», «Seamos optlmistns» 1 «Un delicte d 'atemptat als agents de l'auamor en Espafia».
Principal. - •Escaladores de las cum- toritat i lesions als esmentats agents.
bres» 1 «Tierra de paslón».
La pena fou de tres anys, quatrs
Princinal Palace • - «La. reina Cris- mesos 1 un dia d e presó per l'atempo
tina de Suecla» 1 Espectacles Elena tat 1 21 dies d'arrest per les lesions.
Brlto.
Per iin61lça d'armes. - Al TribU·
Publi Cinema. - Reportatges d 'actuanal d'Urgència, per tinença dlrnn&
litat.
Rambles. - «Cautlvo del deseo», eLa de foc, es veié la causa contra Mana
blen amada».
Gómez, Albert Solé, Joan Torrent&
Royal. - «La isla del misterlo», cSea- 1 Joan Pinyol, als quals se'ls conmos optlmlstas», «De guapo, gl\l.- demnà segons la llei d'octubre del
po y medlo».
Seleot Cmema. - cAmantes tugltlvos» 1933. Les penes imposades foren de
dos mesos i 1,lil dia per a la don~
1 «Noches de Broadway».
Smart. - «El valor del chlno Chan», i de sis mesos i un dia per a cadacu
«Màquina Infernal».
dels altres.
Splèndid. - cEl Parnlso del amon,
«Juventud trluntante» 1 cMujeres.
alerta!».
Talia. cEl noveno lluéspedJ, «El
tango en Broadway» 1 cEn mala com
pañía».
Triomf. cLos miserables»
(1ra.
Jornada), «Las mil y dos nocbes» t
cMàs cU!lcll todavía».
of~·
Verdi. - eLa noche del pecado», cEntre la espada y la pared».
Volga, - «Desflle de CandlleJas», «Los
crimenes del Museo». ·rarda: cTarzàn y su compatl.era».
Xile. - cEl pasado acusa.:t, 11Mamà»
«El rey del Jazz».
Walknla. - «Dama por un dlu, eLa
vida entera. 1 cEl gavtlàn».
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Tarda, a les 8 I nit, d'11 a 4. Formidables Atraccions a la pista
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TEATRES

Diumenge, 14. Tarda, a les 5

que tindrà tloc demà, dissabte
al carrer Muntanya, organltzat
pel
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ESPECTACLES PER
A AVUI

MONUMENTAL

El último vals de Chopin

,,

~25

BRAUS

Festival a profit de
Germanor Catalana

-¡

25 1

Avui, dtvendres, tarda, a lea ol:
GALLARTA l i . QUINTANA m
contra. NARRU l i · BEGO:f'l'ES
m. Nit, a les 10'15: ARA~!!!TS..
TAIN - CHIQUITO GALL~ A
contra QUINTANA IV· QUlNTA·
NA l i - UNAMUNO. - Detalla
per cartells.

El altar. de la moda

Avui

67eo
67 2b

Antl&uea D•uutaolons
1UO 7a
102 8U 102 G5 Barcelona, 11 m111ona ...
81 75
102 7J 102 15
:t
li m!Uons ...
78 75
102 7~:> 102 7ti
1
sérle
8
....
..
74 50
102 75 1t2 7<>
1
sèrie O ......
16 102 75 102 76
li
6 'I• 1926...
110 102 /0 102 76
,
6
•¡.
11130...
97
21i
116 75 81»
Provincials.
116 50
9515
Mancomunitat
11114
...
69
Oti 75
ll7- Mancomunitat 11120 ...
69 g.; 75
87 20 Catxa Créd.l ~ Oo.m . .. ....
74 960C
il650
dunt81 d'Obres PObllques
111 75 8175
78 1!6
Port Barcelona 11108 ... 8880• Barcelona, d1 verses 11281 25
» da Càdlz .......... .. 113 /5
87 65 98 25
:t de GIJón Musel.. .
8791 7:i
•
de Sevilla s. D... .
11850
8825
102 75 102
1
!1
s. E .. .. 11675
102 25 102 65
»
•
a. F .. .. 111102 2.> 1C2 66
11 de Tarra¡ona ..... . 110-

101 75
101 60

CINEMA PAR I S

Un aventurera audaz

CANVIS DE MONEDES
Lliures
.li'raoca
Dòlars
Lires
Marce
Sulssos
Belgues
Florins
Escuts
Cor. Praga
Cor. suec;¡ues
Cor. uorue¡uesCor. daneses

11

115-

10U t6

Borsa oficial
Chade, 426; Chade D., 84'00 paritat; Chade E., 82'60 paritat; Ford,
270, 272.

»

81-

9825
8891 ss
V725

Borsí del migdia
Nord, 48'00; Alacant, 37'25; Rif,
61'75; Explosius, 125, 124'75, 125;
Sucres, D., 31'00; Colonial. 40'25r
40'00; Montserrat, 73'00, 75'50; Ford,
272, 271, 271'50.

AJuntamtnta

11185
9t 75

98 So
118 25
111165

Nord, 48'00; Alacant, 37'50, 37'60,
37'50 ; Aigües, 182, 181'85; Colonial,
40'25, 40'50, 40'25; Plates, 16'50, 16'00;
Ford, 270. 273, 272; Sucres, 31'00; Asland. 72'25; Ri!, 61'75, 62'00, 61'85;
Explosius, 125, 125'25, 125 ; Filipines, 385, 384; Chade, 428, 426.

Avui

es 75

118 60

Borsa del mati

Ahir començà la vista per l'atracament
IIAZZ • BRASSERIR
als dependents d'una casa del carrer
f . f . COFINER
de Bailèn
Via Laietana, 8 • Tel. 15588

MARICEL • PARK

Preferència, 1 Pta. Especial, 0'70
ptes•• DIUMENGE MATINAL, A
LES 10'30. Preu ~nie: 1 pta.

CINEMES

El BESO DEL REMEUlO
~{MON

CAPITOL. - Avui, tarda, a les
4. Nit, a les 10: EL AGRESOR
INVISIBLE, per Blel-Boya 1 Wln·
ne Glbson;
ALMACENES MO·
DERNOS, revista en colors; EL
CONDE SE DIVIERTE, còmica,
per Telma Tood; MOSCOU. CO·
RAZON DE LA RUSIA SOVIE·
TICA, documental i DIBUIXOS.
EXCELSIOR. - AvUl, sessió
continua de 4 a 12'30: LA ISLA
DEL TESORO, en espanyol. per
Wallace Beery 1 Jackle Cooper;
NEBLINA, per Donald Cook I Genevteve Tobln; LA LLAMA ETERNA, per Frederic March I Norma
Searer I DIBUIXOS.
COMTAL. - Aquest local conti·
nua tancat per reformes.
WALKYRIA. - Avui,
sessió
continua de 4 a 12'30. Preus d'est1u: Entrada única, 0'65 ptea.:
DAMA POR UN DIA, en espanyol, per Warren William; Ml
VIDA ENTERA, per Frederic
March, J eorges Ra rt I Mirlan Ho¡¡klns; EL GAVILAN, per Cbarles
Boyer I DIBUIXOS.

Un ladrón en la alcoba

1

EL BARQUILLERO
Nit, a les 10'15. Butaques des
de 3'50 ptos. 1Exit sorollós I de
la sarsuela en tres actes del mestre Montagut:

VICENÇ

EMPRESA CAPITOL

(Solament tarda)

Representant:

Avui, dtvendres, tardn, a les 4'30.
Primer vermouth popular
Butaques des de 2 ptes.:
BOHEMI OS
LA REINA MORA

~

SEMPRE EL PROGRAMA MES
Al=RACTIU I EL SALO PREFERIT
PER LA SEVA AGRADABLE VEN·
TILACIO
Avui, tarda, a les 4. Nit, a
les 9'45:

Companyia oficial de
Teatre Cataià

TEATRE NOVETATS

Rodamon's Band

FRO NT ONOVETATS

.... . . .

- rF

êsb'd*

•

110-

102 06
105

100

60

2

108 511

10385-

El bon comerciant té el
deure d'anunciar als diaris
que pel seu tiratge I!
reïxen garantia de d1fus1ó
del seu article, sense pre·
ocupar-se de la seva ideo·
lo gia.
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LLEGUMINOSES
t'avea AndalUSia ....... ~
!dem Extremadura _.,
!dem Mallorca ...........
~'avons Aodalusta .... ..
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Cap al segon 12 Ja era d'esperar
De Josep Pla, a La Veu de Catalunya:
d'Abril
«Durant tota la tarda s'ha pa rlat

Per la concòrdia
El discur s de Lerroux - ¡encarat - només ha ser vit per un a
cosa: per a acabar àe sembr ar la
dtscórdia entre el& monàrquics,
mes o men¡¡s disfr essats de repu.
blicans.
H eus ací un fragment de l'eiUtorial de El Liberal:

L'economia de la República
Interessants declaracions de Trifon Gómez amb relació al
projecte d'autoritzar les Companyies ferroviàries d'emetre
Bons de Tresoreria per valor de 50.000.000
de pessetes
Llegiu cada dia LA HUMANITAT

d'una ViSita del senyor Barcia al
senyor Gil Robles, per parlar -li de
pREUS OE SUBSCRIPCIO
la proposició acusatòria. contra el
3'60 otet.
senyor Azai'ía. Sembla que en aquest
earttlona. un mes
punt hi ba h agut l'acord d 'a.jorna.r
10'60 •
fora . un rrtmestrt
«Para el órgano monàrquico todo
aquest debat, perquè no lu ha a la
Amtr•ca Lla una 1 Portuaal
Cambra el quorum de vots favora- el discurso de don Alejandro Le13'- •
un trimestre
bles a l'acusació del senyor Azatia.. rroux en Mestalla se reduce a e.st.o:
•
Altres o a &SOI "'" trtmtst~• 27'c¿Qui.énes han hecho la Const-1Aquesta proposició acusatòria ha
«Jo dt::>lLJO, de1a el senyor Lerroux, a. Va.encta, que ~ formi un acabat enmig del grotesc més r l- tuclón? ¿Ellos o nosotros? Vi.sl.elS
UllA crisis porque los r ad.icales manparut repUI.hlW d cl>querra orgaru~ dicul.ll
I és clar ! No podia acabar d'al- tuvieron con ardor lo que es esenzat 1 fon; el wa que aiJ..o esdevmdra
tra manera.
cla de nuestro programa.. Despues
~on Gómez, secretari general del per part de les Companyies !errovià- de l'esmentat projecte. Ara bé, la
ell acuo.u-a al cap ue Lt.:;tat per w;veréis que los ID.LSIIlos que bicieron Sindicat Nactonal Ferroviari i mem- rtes. Segons l'actual m.inlStre d'Obres gra vetat del projecte adqwrelX masenya.ar-11 l'exJ.Stencla de les dutS
nuesde
abor&
contagiades
crisis,
la
bre que !ou de la Comissió que re- Públiques, la bella. operació fir.aoce- jors relleus encara per la. d.lsposicló
orgatul.Zilclon.s com a e:ements t etra generOSidad, tienen làgrimas en daetà la Constitució de la Repúbli· ra que proposa és, en la seva apra- de l'article cinquè, d'acord amb el
publicans 1 com a elements de go·
L'evolució politica del sen¡¡or los ojos, y les tiemblan las manos ca. Espanyola, ha fet unes lnteres- Xllll8da totalitat, el que l'Estat deu qual resten derogades les dlsJ>O<llvern. Amb a'-luc::~tes paraules el vell
Lerroux - ¡qui l'ha vist i qui el y nos piden el Indulto de otros reos sants declarac10ns sobre una conces- a les Companyies per crèdits creuats ClOilS del decret del 26 de desembre
cabdill ntd.lcal recone1x que ha deiveu! - ha tingut un premi que de muerte. ¿Quién ba evoluciona- sió que b aurm d'aiXecar la protesta entre l'Estat i les empreses explota· del 1913 i la llei del 27 de maig oel
xat d'esser el que era o si més 10
dorts dels ferrocarrils.
1934, i que limiten les facultat.-; de
de tots els pobles peninsulars.
ell 1W esperava: la desconfiança, do? Ellos. Y asi en otras cosas.>>
que repu:..eut.a alguna cosa ben c:tis-¿No van autont.zar-se les Com- les Company¡es de modificar les taTrifon Gómez expressa la seva
tinta del que r~.:presentava abans.
la desconfiança d'uns t altres.
Estas son las palabras que subrafer
a.
temps,
fa
de
des
panyies,
ntes espec1als à'aplica.CJ.ó. Segura¿Qmn ocntlL t.e. avui la paraula raLlegiu aquest editorial de La yan los monàrquicos para azotar opaió amb aquestes paraules:
ment que és a alxò que el Inini.st.re
-Tot aquest projecte, des del co- aquests crèd.lts?
d.lca.. Sl aajecu va un partit repuLibertad:
con elias el rostre de Gil Robles.
-si; l'any passat informaren els anomena cu:uciar un assaig d'una
blica. de cel• tre dreta, enemic de
«Para las derechas, el panorama
A la palabm «evolución» le dan mençament. fins a la data, és una
qua.sevvl tadlcalisme'? La mèrcla polltico español se ha despejado el sentida de ccapitulación», de «de- calamitat. En unes Corts en les representants de les Companyies fer- major llibertat comercial per a les
dels mots c.ca cur1osos equivocs. !!.ls después del ddscurso del Sr. Lerroux fección», de cdeslealtadll. El Sr. r..e. quals fos permesa una relativa lli- rovlàr1es davant la ComiSSió parla.- Companyles».
DespréS, el propi Trlfon Gómez ea
moLS re,ten i els fets els desborden,
bertat de moviments als diputats, mentàrm permanent d'Obres Públl-1 Es una pena cómo tlenen da i el com.u1gut que els justificava en Mestalla. Los partldos que for- rroux no ha capitulada, no ha. to- de tota seguretat que el l)Iojecte ques, amb motiu del projecte de !a aquesta pregw1ta:
deSCUidada su casa los del piso lz· s•evapo~-a o es de.splaça. ¿Qui podia man la actual coalición gobernante rnado el partido de sus adversanos, no hauria passat, pwx que es tracta llei presentat a les Corts per tal
-¿Llibertat comercial major per a
cuentan con la asistenC'la de todo no ha produCldo defecclón entre los
QUierdal
esperar, vmt an.}s enrera, que ..Ul el país, afirman. ¡Qué fàcil les es republicanes. Quien h1zo todo eso d'un menjadiners del Tresor espa- d'autontzar en un 15 per 100 l'eleva- les uompanyies, en el precis moment
(De eLa Llbertad.t)
d.la el sen,»ur Lerroux, cap del G<r a las derechas el hacer un sumario fué el Sr. Gil Robles...
ció de les tarifes ferroviànes. Ales- que se'.Ls concedeix un awull de
nyol.
vern de la .H.epubllca, demanaria
-¿Trobeu justificada la. presenta- hores varen fer unes t1mides allu- 50 nul.J.ons de pe¡;setes 1 el que r~>o
de los bechos que a elias
No es que el órgano monà.rqutco
la. iorulactó d 'un part1t republica. capnchoso
sions a aquests cred.lts, que tan ge- pre.senta els interessos d'aquelit capi·
cló d'aquest projecte?
elias
para
es
país
El
I
convienen
les
gilroblista,
que
lerrouxísta
mà.s
sea
Q esqt.t:IIa t ¿Com DO hauria d.ISpu-Mireu; és necessari considerar nerosament es recone1xen ara per tal per a atendre el desenvolupa-de
privilegio
Lerroux
a
epresenta
r
que
aplaud.lendo
Jo
que
todo
es
no;
taL aqu.:;,La stgruficac1ó si algu la
com uns .infeliços a tots els ciuta- part del ministre senyor Marraco. ment del negoci que exploten? S'ha
tu na~u~.s volbut usurpar en aquells clascs, poderes tenebrosos de la le indlspone con los suyos; es que dans espanyols i d'un& docilitat ex- No van Insistir, però, en tan absur- oblidat massa de pressa que l'any
temp.s uel mocadoret al coll 1 el Iglesia, predomin1o m1lltar1sta, des- abrazàndole, le mata. Y es que cen- trema per part dels d.lputats que des pretensions. Sabl6Il, els repre- passat aquest aíer tou molt discutit.
«.Jlpl», que Lan popular l'bav1en fet potl.smo y aberrojamiento de las surando a Gil Robles le md.ispone integren les actuals Corts, per a sentants de les empreses, que tre- en ~1 si de la Comiss16 parlamentàldeas liberales. Los d emàs sectores tamblén con la. extrema derecba, poder justllicar la presentaCió del p1tjaven damunt terreny feble ; ria d'Obres Públiques primer 1 al
a <.;ata!ull} 11.?
sociales DO cuentan. El proplo se- ccavernicola» y sectaria. Y procura
de llei del qual parlem, en que parlar elLs de crèd.lts creuats saló de sessions després, 1 que el
1. no o~.o..Lant, avw deSltja, dema.- üor Lerroux lo ha dicho en Mes'..a-- con to<;lo ello que se rompa la con- projecte
necessitat d'alleugerir el pressu- amb l'Estat representava posar da.- propi ministre d'Obres P Ubliques
na, que s orgamtz1 una força poli- lla en estos términos: «.Hay que ex- junc16n goaernante, porque estan ~otla
post del Ministeri d'Obres Publi- munt la taula no menys que d'aleshores, senyor Guerra del Rio,
tica. <1 tsquerra, mstrument de go- eluir la ideologia. de los partidos desahuclados del Bloque los monàr· ques,
lliur ant-lo de les aportacions la qüestió relativa a l'abonament, s'oposà a semblant preteDS16 sola.vern. ¿Es que per ventura no exls- obreros, que contribuyen a despres- quicos que lo integraren en el oto- que l'Estat
ba de subilllDistrar a per part de les Company1es, dels meot inic.lada per uns molt poca
telX, t mes moderada 1 tot que l'a- tigiar la República.»
ño de 1933, y quisieran volver a les Companyies ferroViàries per tal importants interessos que deuen a diputats.
cabdillad~ pt:r ell en l'època. dels
«El DebateJ, que, como suponia- formar parte de él en el otoño de de parar la. situació deficitària en l'Estat, d'acord amb el que d.lsposa
-¿1 creieu que augmentaran un~~o
seus cL.,cursos detonants? ¿Qui té mos ayer, h a publicada integro el 1935...»
l'Estatut ferroviarl., que representen altra vegada les tarifes ferroviàries?
qué calgueren».
la culpa, si aquesta força que exis- dlscurso de su o.llado el Sr. Lerroux.
-PrCCJ.sament es tracta d'això. Pouna milionada.
Trlfon Gómez, a fegeix:
teix en el StClor contrari no es ma- condiciona, sill embargo, esta alian-Alxi, ¿vós creieu que l'Est at no der elevar el preu de les tarúe¡; es-Aquestes manifestacions del mi·
nifesta 1 actua? Però, ¿què hauria za de fuerza.s derechista.s. cNo hapecials. De prosperar l'intent del
nlStr e n o j ustifiquen ni tan sola- ha d'avalar aquesta operació?
d1t Sl vint. anys enrera un cap de bla mà.s r emedio que unirse para
-De cap manera! Per altra banda, senyor Marraco, r esultarà d.ificil cal-ment expllquen la. presentació del
govern de la monarquia en un acte salvar lo que mAs pellgraba.ll (Lo
«EL PAOYECTO DE LEY
projecte, l'aprovació del qual signi- mal no seria un acte de bona adml- cular qUin serà l'augment que experipublic bagues demanat la presèncta que mà.s peligraba., ¡lo que slgue peELECTORAL
fica. un nou auxill de 50.000.000 de niStració, ni menys un acte seriós mentaran les tarifes.
d'una orgarutzacló d'esquerra i com ligrando, Sr . Herrera!, es el feuda-Despres diu el diputat SOC1alista:
-Pareca ser que hAn llagado antre a governant hagués mantingut la
pessetes a les Companyies ferrovià- per part de l'Estat, en qualitat de
lismo y la tirania de los reacclon~
-Cada vegada que es presenta
los cuatro a una lntallgencia••
· ries a càrrec del pressupost de l'Es- deutor, avalar aquesta o una altra
que
11m1tacions
les
totes
1
censura
- 1Vamos, calinaz. no seas mato: A coh1be1Xen la. coordinació dels e!e- rios.) Esto quiere decir que cuando
tat. sense cap més dilerencia que operació financera de les Compa- un projecte de llei a les Cort.s o ea
cuatro lntaligenoias, ouando ma- mems actms d'aquestes forces? A- desaparezca el peligro, el Sr. Leles partides corresponents per a r e- nytes ferroviàries en compensació dicta per part del Govern un decr~
rroux serà arrojado por 1.1. borda
nos..• !»
integrar els bons, pagar els bons 1 dels deutes que amb elles b agues conceamt auxilis econòmics de qualmani!t.stadiumenge
que
des1g
quest
<De cA B CJ)
contemplaciones, P;Orque aus acpagar els seus interesos, els quals contret. El que calia fer, era liqw- sevol manera a les Companyies ferva el senyor Lerroux no podrà ésser sin
Ja..
un
en
titu<res llevaren slempre,
no es registren al l)Iessupost par- dar els comptes papant o cobrant, roviàries, porten un article tina.l per
satlstet mentre els actes del gover- do
absodesconfianza
la
otro,
en
y
clal corresponent al Minlsteri d 'O- l segons resultés deutor o cr editor mitjà del qual s'ofer eu al pals pr~>o
nant no s'ad.lguln amb les paraules
PROCESSAT EN REBEL• bres Públiques. Això que explica el l'Estat.
sus método.> politisentar a. les Corts un projecte d'ordel cap del govern. Que deixi par- luta,y ysusporque
LlA DETINGUT
ldeas sin fondo, sin esen- Al vostre pensar, ¿on és L~ mà- denació ferroviària. Sembla com sl
senyor Marraco, en el primer aparlar, que de!Xl escriure amb llibertat cos moderna,
La policia. d e L'Hospitalet ba de- tat del seu projecte, no és la. neces- xima gravetat del projecte?
sill orientaclón defiels m.i.n.lstres, autors de tantes 1 tan·
1 veurà com de seguida surt aquesta cia
tingut Rafael Domingo Réeio, que sltat de presentar-lo a les Corts, sinó
-Veureu. Està descartat que la. tes barrabassades, reconeixent el mal
orgamtzació que enyora, perquè ell nida, jamàs pod.ràn lnscriblrse en estava
processat i en rebellla en Ja amb càrrec de qUin pr essupost parcial reinte¡ra.çió de bons per valor de que fan als interessos del .,afs, insap més be que ningú que hi ha una un verdadero cartel nacional.
Claramente lo expresa. as! el causa núm. 101, pels fets ocorreguts de l'Estat es pagaran els 50 milions de 50 m1l1onS de pessetes 1 el paga· tentessin la seva absolució oferint
massa. d'opinió fortíssima que no
ciutat el passat mes d 'oc- pessetes, més els interessos que els ment dels interessos corresponents aiXò que sense regateig ni mesquiaquella
en
espera altra cosa per cohesionar-se «A B C» en su comentaria de ayer tubre.
al discu~o de Mestalla, preguntancorresponguin; explicació que no pot aniran a. càrr ec de l'Erari espanyol, neses llaurien de concedir. El • -myor
1 actuar
El processat ha estat posat a dis- convèncer al con tribuen t, puiX que no obstant les aparences de guanys Marraco, com altres ministres, of~>o
do sl las derechas consegulràn la
Pero justament allò que preocu- anulaC'lón del 1zqu1erdlsmo r evolu- posició del jutge que Instrueix a- n o varia la seva. condició d'explotat que es determinen en l'article segon rei.x el nomenament d'una Com..lssió
pa el govern radical-cedlsta és l'e- clonarlo. «Con el Sr. Lerroux no questa causa que és el comandant
assessora. que, a da ta fixa, estudll
fectivitat. d'aquests contingents es- hay que contar para eso», dice el Urrútia el qual ba ordenat el seu
i redacti el projecte. Però fins amb
querrans la realitat dels quals cada periódico allonslno. Desconflanza ingrés a. la. presó Model.
això el senyor Marraco r esulta un
d " .1. es fa més sensible. ¿Què vol dir también en todos los sectores. He
A propòsit d'una nota del Ministeri del Treball
home excepcional, puiX que en l'esSl no l'acord del govern &Obre la aqui el resultado deflnitlvo del disUNA REUNIO CLANDES·
mentada ComiSSió exclou la reprellei electoral? En la consciència del curso de Mestalla.
TINA A VIC
sentació de la classe obrera.
sen:vor Lerroux 1 dels seus coalitzats
A Vic la policia sorprengué una
Després, diu Trifon Gómez:
verdad es todo lo contrario de
com més temps passa més consis- loLa
uGU)' RRA COM E R CIAL'
-A títol d'Informació, em permeto
que afirma cEl Debate». Este G<r reunió que estaven celebrant uns insed'un
posslbilltat
la
pren
tència.
havien
no
qual
la.
a
per
1
dividus
assenyalar la. singular conducta d'un
blerno no disfrute. del apoyo de la
EL ESPAAOL. - Monsla. seamos
l'oportú pernús. Amb aquest
home que pertany a l'històric partit
buenos amlgos. Yo le compro autos y gon 12 d''~l>rll.»
opinión. Representa unos lntereses sollicitat
jutge
el
Vic
a
cap
sortit
ha
motiu
del senyor Lerroux, sense àn.i m de
ledas y le vendo vinos y frutas....
partidlstas, y nad11. màs. El ambiencoronel Martlnez Peñalver, per
molestar-lo. Algunes vegades, el~>o
te español se Intensifica cada dia tinent
EL FRANC ES. - tNaranjasl»
les dilieències pertiments d'aquest partit acabdillat pel
màs en la 1zqulerda renovadora. Su tal d'Instruïr
(De eLa VOZJ)
aquesamb
senyor Lerroux, amb una evident
eclosión serà la de ofrecer a España nents en el sumari obert
ta causa.
lleugeresa 1 irritant lnjusticta, ban
Lluis de Zulueta, de& de El Sol, una República de nombre eselar~>o
acusat els socialistes d'haver colla-demana un toc net. Ja ~~ dema- Cldo y únioo.
D ' UNA AGRESSIO A LA
borat amb la monarquia 1 fins amb
Es inútil tratar de exclutr a la
GUARDIA CIVIL
nar en ets temps que correm. C'nm realidad. Sin sentida patriótico no
la dictadura. POSSiblemen t volen r~>o
Com saben els nostres lectors, dies
ferir-se al Sindicat Nacional Ferroque ho demana en un article torça se puede construir. Y las derechas,
enrera a la carretera de Sant AnEls obrers en atur forçós no po- las, y esto no obstante, se habla por viari, el qual, des del 1921, amb
interessant, creiem necessari do- con el Sr. Lerroux como valedor sin dreu UDA parella de la Guàrdia ci·
dran queixar-se. La CEDA, té un Mi- conducte of1c1al de una dismlnución monarquia constitucional prlmer 1
nar als nostres lectora alguns valuacióo, sólo posee el sentido vil requerí un automòbil perquè es nistre de Treball d'una capacitat que justifica nuestras ironfa.s anta- amb
d.lctadura després, finll al moegoista. hecho a costa del empobre· deturés i els ocupants d'aquest, en
fragments de l'esmentat article:
quant a resoldre el rieres.
ment present, ba estat cridat per
cimiento del pais, de la irresponsa- lloc d'atendre el requerlment varen extraordinàrial'atur
la tal d'exposar els seus punts de mira
con
ocurrido
lo
explicar
Cabe
les
de
Des
forçós.
de
problema
ill1cen que va de veras... Parece, billded administrativa, de la lmpu- fer !oc contra l'esmentada parella. Oficines centrals de CoHoeac1ó O- estadística facilitada, diciendo que sobre el problema general que t6
en efecte, que se empena el G<r nidad de los métodos de represlón,
Ablr. la Guàrdia civil va detenir brera, on hi han coHocat un corre- solamente se ban tenido en cuenta
els ferrocarrils espanyols,
bterno en abrir de nuevo a Espa:ia de las operaciones financieras in- el xòfer del taxi des del qual es ligiOnari del senyor Gll Robles, han los datos facilitades por las ofici- plantejats
en el, sl de quantes Comisslons s'han
un periodo constituyente. El conato confesables.
fer foc, el qual ha estat posat in1clat una seriosa ofensiva contra nas locales de colocación; pero eso constituït per tal d'exammar 1 prova
Y la desconfianza del pa.is en la a c:tisposlció del jutge Aguado que l'atur torcós, !!ns a l'extrem que n1 puede n1 debe hacerse, n1 se ha
es temerario. Su imprudencia salta
donar solucions a l'esmentat
a la VISta. NI. la Constitución de la polltica del Sr. Lerroux aumentn, a Instrueix les primeres diligències; bon punt ba pres possessió del càr- hecho ounca en el minlsterio basta curar
problema. Sl és a. això que determiRepúbilca, confiada boy a sus enc- pesar de esas frases de relumbrón hom espera que seran descoberts rec de cap de l'esmentada oficina ahora. Sl esta. expllcación, la dlsmi- nats
elements del partit radical anomlgos, ha tenldo tiempo de vlvir y que el ilder de la coalición pronun- els ocupants del taxi en qüestió.
el diligent correligionari del senyor nución reflejada se ba becho por menen col:laboració amb la dictadura.
fructificar ni es ésta, en todo caso, cia con lamentable !recuencia: «Juignorancla en el proced.lmiento, que no deixarà d'ésser trist per als bona
dishan
parats
obrers
els
Robles,
GU
la hora oportuna para lanzar desde ramentes sagradosll, «bloques naciodemuestra ineptitud, o por encauzar republicans, sense distinció de par-SEN SE NOTES minuït de 100.000.
cEL CON F LICT O I T A L O· A BI SIN IO arriba a la plaza pública temas e'~ naleSJ, «batalla a la revoluctómt ...
Ahir, a la Caserna de la Divisió
m.tnis- la actuación bacla. el cubileteo de tits, que sigui aquesta P.epública
senyor
El
notes.
les
Parlen
c:Uscord1a el vil.
Viejos voeablos y falsos sentlmlen- no !ou facilitada als informadors, tre del Treball, optimista com sem- las ci!ras, cosa censurable en alto
- ¡Quél ¡Hacemoa qua estalle el
trabajadores de toda. clase» la.
cap nota sobre l'ordre públic, Ja pre i en totes les coses, no té mo- grado, ya que envuelve una manio- «de
planeta?»
No Importa. El Goblerno actúa tos. Desconflanza tota.l.ll
que voluntàriament es desprengui
qual cosa fa suposar que la pau és, tius per a no ésser-ho amb relació bra polit1ca para dar Ja sensación de
<De cEl Sol»>
como sl se obstinara en sacar adela collaboració obrera que mai no
de realldad a lo que es pura fanta- havia
sota l'estat de guerra, absoluta. a la a l'atur forçós.
lante su propuesta de reforma consrefusat la monarquia.
nostra ciutat cy su provlnciall.
La nota eixida del Ministeri del sia, forjada en la mente del ministitUCIOnal. Solemnemente lo procladiputat socialista 1 secretari
El
Treball que ba publicat tota Ja tro y de su subordinada.
mó asi el Sr Gil Robles en ValenNacional Ferroviari a ca.Sind.lcat
del
Como lo de :Madrid era tan !uerte,
premsa de la Penlnsula, acusa una
cia. Y bien poeo tardó el Sr. Le·
bà les seves interessants declaraciona
que
facilitada
nota
la
en
expllcan
100.000.
en
parats
d'obrers
disminució
la
de
tribuna
la
a
subir
en
rroux
amb aquesta pregunta:
Aixf titula el aeu editorial HeAlx.ò la nota. La realitat, que pel los datos partlculares les dan 46.676
Càmara para. leer con DO menos
-¿Serà que les crepublican1saimes.
raldo de Madrid. Ja no ve d'u"
que es veu no arriba al Ministeri parados y los oficiales 10.630, y siD Companyies ferroviàries b o imposen?
solemrudad el proyecto de rey. El
atac, però.
del Treball, és tota una. altra cosa, duda t.n el resto de España no han
proyecto de ley que deshace esta
«El anteproyecto de ley Electoral
car nosaltres podem afirmar que, hecho lo mismo, creyendo que el púmísma Consti•,.Lción que el partid·:>
segons dades que hauria de tenir blico se habria de tragar la. dlsmlradical votó hnce tres años entre lleva en si todas las promesas de
abans que nosaltres el senyor mi- nución apuntada.
aclrunaciones entuslàsticas y vitores promover una tormenta de protesAdemà.S, el mlnlsterlo, que basta
nistre del Treball, indiquen un augtas en la Càmara. Es un instrumena. la República.
treballadors en atur ahora ha procedido objetivamente,
to que se ba buscada para que la
150.000
de
ment
Ya ha entrado la propuesta en sus voluntad nacional dé el resultando
publicaba al final de cada estadJst1Involuntari.
tràmltes parlamentaries. No se tra- que apetecen aquelles que lo han
ca mensual un estudio comparatlvo
La d.lferencia és de 250.0001
«BAJO EL SI GNO D E L AS
ta de retocar, perfeccionar nuestra forjada. Lo hemos dicbo. Allà donA Barcelona, l'atur forçós augmen- del paro entre uno y otro mes, y
DERE CHAS
ley Ms1ca: se pretende hacer una de las d,erechas saben que su inta cada d.la, malgrat semblar que el ahora, sill duda por la «SUbjetividad»
J . CARNER RmALTA ens ha trade
d.lcho,
Mejor
nueva..
Const1tución
Ram de Construcció reemprèn certa lmperante, aquel estudio se ba su- mès
,_Qua haya un olempléa màa, ¡qué
es mayor se da privllegio
tres obres de les quals és &utor:
lo que se trata en puridad es do fluencia
omporta a l Mundo?»
activitat. Hom sap que les l::tdús- prlmldo.
sabe
se
donde
Allà.
mayorias.
las
a.
uCànttc d'amon1 (poemes) .
¿Por qué? ¡Ahl Eso no se ha exdestrulr la actual Constitución. Por- que las tzquierdas tienen prepondetnes més afectades per l'atur, a la
<De •HeraldoJ)
ome i la bèsti.an (melodram a ).
uL'b
que el proyecto no dice en qué rancia se da, en camblo, represennostra ciutat, són l'\ Metallurgta 1 plicada alin; pero hace suponer que
uSota el cel dels tròpies>l (nc.veHa).
habria de consistir positlvamente la ta.clón
informejor
para.
becho
ha.
se
no
Slndel
manlfest
Un
Construcció.
la
proporcional a las mmoria.s. NOTES POLITIQUES
J. BALIARDA XAPE, per quarta
reforma, sino que señala sólo de Esto, natura.lmente,
wcat del Ram de Construcció, afir· mar al pública, sino para poder de- vepda.
va no ya conens ha t ramès c:inquanU.
modo negativo los articules que van
el paro ba dlsm.lnuido en una
que
cir
ram
del
parats
obrers
els
que
ma
tra el espfntu de la ConstituClóD,
a venir abajo. El à.rbol que nació slno
El mltlng de Manue l Azal\a a Bll· són el 85 per 100. Tingul's present époea en que fatalmente ha aumen- obres de teatre i novdlea curies, a
considera
que
letra,
su
contra.
més de les quatre voluma que detafrondoso de la. semUia. del 14 de abrH
bao. - Davant el gran Interès dels que el cens dels obrers ocupats nor- ta.do.
Esta es la polltica c¡ue mandan llem.:
tiene ya el hacha clavada en el en funciones electorales por igual a republicans de Catalunya per anar a malment en aquesta industn& és
españoles.
los
todos
1tLa religión al alc:a.nce de todosn.
haeer en Acción Popular. Informar a
tronco.
a sentir la parauL~ de Manuel de 60.000.
El anteproyecto los divide en dos Bilbao
1tLa Debaclen, de Zola (primer I
tràgica
la.
de
españoles
los
a
medias
que
facilltats
grans
les
de
1
Azaña
ha
hi
Barcelona
a
que
doncs,
Dir,
«Que no se nos ataque por reall- clases. Y puesto a hacer disbnciosegon volums).
un
de
cerca
a
atecta
que
realldad
l'agènCJa
de
aconseguir
pogut
forçós,
atur
en
obrers
50.000
de
prop
reforma
de
1nlclativa
nuestra
zar
nes - que no tolera la Constltu•<El h ombre que rien, de Víctor
ampliant el nombre rte és manifestar una. tràgica realitat. millón de hombres que sufren los rtconstltuclonal-dijo el Sr. Gil Ro- ción, como dec.lmos - da ventajas 'autocars
s'allarga el termini d'IDScrlpPer altra banda, cEl Liberal», de gores del paro, y que al país no sa- H up .
b:es en su discurso de Mestalla-. a los españoles menos cultos, los de
•••
bemes con qué fmes, se le qulere
tlns aquest vespre, a les nou. Madrid. escriu:
Que no se nos ataque, slno que se las zonas rurales, sobre los màs pre·
Aportacions a la nostra Reduc l~
També s'organitza u""-' altra carac¿Puede sostenerse desde un orga- ocultar.
emplece a preparar a la oplnión parados pollticamente: los de las
25.
Universitat,
R0111da.
Dejémonos de cublleteos y hàbleque sortirà de- nisme oficial, volviendo la espalda a
para la consulta electoral, porque ciudades. ¿Por qué? Pues porque el vana d 'autoòmnibus
«LAS EC ONOMIAS D EL GRAN
se desde Ja cumbre del Poder con
tardll,
la
d
tres
les
a
dissabte,
mà,
pade
número
el
que
ex11etltud,
la
nosotros ya ~tamos preparados.J
CA PITA N
campo es generalmente ree.ccJOna- 1 estarà de retorn a Barcelona el di- rados ha dismmuido en esta époea formalidad.»
NOTICIARI
Tota la premsa no oficiosa de MaEl aVISO es claro. La notulcaclón no y las capitales en general son lluns, a les vult del mat!, per a donar del año, no en unos centenares de
~ - En plcos, pa las y canones mil
SINDI CAT D' I N DUSTRIES
••1 11 ones-»
a las tzquterda.s queda becha.. La abiertas al espiritu liberal y demo- facilltats als que hagin d'anar a hombres, slno en cerca de 100.000? drid, ha replicat degudament la noGRA FIQU ES I SIMILA RS
Ceda ya. està preparada. Lo que cràtlco. Hay qulenes a.dmiten la teo- treballar.
(De «El Liberal»>
Como somos hombres cuidadosos ta del murcià senyor Salmón. cHeEs prega a tots els comp;.nys 1 comhace falta ahora, según dice, es que ria antidemocràtica de que los meBloo Federal d'Esquerres. - El se- de nuestro arcbivo y que proeuramos raldo de Madrid», sota l'epígraf de:
treballin en la. fabricació
que
panyes
obrero.paro
el
sobre
verdad
eLa
sus adversarios preparen también Jor preparades deben tener po11Uca- cretari general d'aquesta entitat poU- atender a las necesidades de la reaa su oplnlón respectiva para que en mente una situaclón de ventaja so- tica. ha canviat de domicW. que h:i. lidad, tenemos conservada. la esta.- No es cierto que hayan disminuido d'envelops, soels o no socis, que pasun plano de lgualdad pued.a enta- bre el resto de los Ciudadanos. Son quedat l.nstallat a l'espaiós pis pnn- c:tistica. ofiCial de abril, que habla de los desocupados forzosos», escriu la sin per la Secretaria d 'aquest Sindicat <Portafernssa, 19, entresol), qual·
blarse la cont1enda clvlca en los co- los antidemócratas. Pero lo que bas- clpal (ambdues portes> del núm. 9 de màs de 700.000 parados, y la abora nota següent:
cSegun Jas estadfst.icas oficiales del sevol d.la feiner, de set a vult del
legios electorale:s. El ademà.n se di- ta a.hora no se ha oido es de!ender la Rambla. del Centre.
f&cilltada por el m..inisterto rebaja mes
de abril, habia en Madrid y vespre, per tal d'assabentar-los d'un
buja Inclusa con clerta gallardia esa peregnna doctrina que se preMolt oportunament s'avisarà el ci- esta clfr& a 671..230. En cambio, en
castrense: c¡Señores de la tzqulerda, tende poner en pràctica., y es que cle de conferències que es té p~ nuestro.s informes partieulares pasan su provinCia 38 000 parados. En 1a assumpte d"Importància.
nota facilitada por los cenUltima
tirad primerolll...
los votos de los anallabetos, en jectat.
de 850.000 los obreros que suiren los tres olíclales,
SI N D I CAT &>E CECS Di
est& ci!ra ha ascendiParel
en
den
número,
de
igualdad
aw
y
lnvoluntlmo.
paro
del
naores
CATA L U NYA
l.D malo es que boras antes, el
capital
la
en
sólo
{6.676,
de
la
a
da
va un ejemplo: en abril habi4 en A juzgar por esto y por el increEl Consell direcuu del Sindicat de
propio Sr. Gil Robles habia estado lamento una supremacia ante los
Madrid, mcluyendo la capital y 1:1. mento de los parados en Barcelona, Cecs de Catalunya convoca els seus
en Barcelona. ¿A dar fac1lldades votoS de los indlviduos màs cultes.
provinct.a, 38.000 parados, y el propio
¿Saldrà adelante el proyecto? No
a l'Assemblea general txpara que las l.zqulerdas catalanas
puede calcular que en toda Espa- associats
informe oi1clal que se nos ha. remi- se
traord.inàrm que tmdra lloe d.iumen·
preparasen a su respectiva opinlón, lo creemos. Menos e.ún cuando se
de
coe!iciente
el
aumenLado
ha
ña
la
en
solamente
46.676,
de
habla.
tido
en
como
màs,
vez
una
ge vinent, dia H , a les nou del
a sus numerosos amigos y partida- ha acudido,
desocupados !orzosos a. razón de matí,
capital, lo que representa con ligero los
de primera. convocatòria, l a
nos? No. ¿A garantir a todos los otros proyectos de leyes, a reCreo150 000 hom bres por mes.
cifra
la
aumentado
ha
que
càlculo
arposibles
los
dos quarts de deu, de segona.
todos
uno
en
dar
cludadanos el derecho de propagan¿En qué se basa.n, pues, los càlcude parados en el casco de la pobl&da, la libertad de la. tribuna y de ticules para evitar una segura obsción en unos 10.000 hombreli. Como los del Sr. Salmón para asegurar
la Prensa. la facultad de reunirse trucClón. La mayoria no puede ap!asCAMISERS
han d.ismlnuido los parados en
que
Barcelona. puede dar la misma clfra,
y o~anizarse? No, no. El Sr. Gll tar con la. fuerza del número, porbasta tomar como tlpo esta propor- numero de 100.000?
babria
Parlamento
el
entonces
que
CAMP
1
A
PLATJ
CAMISES
Robles fué a Barcelona. a declarar
¿Es qué se pueden barajar cl..fros Preguem als nostres lectors,
ción para. deducir que en España
amb fU 1 seda.
el estado de guerra. ¿Y cómo serà perdldo toda la razón de su ser. ¿Se
toda ha. aumentad.o el paro en lW.OOO alegremente en una cuestlón tan se- que, en fer llurs compres,
posible, bajo la coacc.lón legal de un pretende eso? Entonces, no se bana como ésta., al Igual que sí se traLa casa millor assortida
hombres en un mes.
estado de guerra, preparar alli nor- ràn esperar sus efectes. Seria. un
No es exagerada esta clf:a s1 se tara de UDA concentrac16n en Mes- donin preferència als establi·
m almente a la oplnlón para la lu- ensayo de dictadura parlamentaria.
PORTAFERRISSA, 24 1 26
tiene en cuenta q~,;e a partir de mar- talla?ll
cll.l de los partides en tomo cabal- para asegurarse la dlctadura guberEns sembla que, de moment, no hl ments anunciats en aquestes
FONTANELLA, 16
zo &ument& la huelga involuntaria
menta a una cuestlón como la del nativa durante unos años. Y eso no
hem de dir res més a les notes eudlsmlnuyenindustrias,
las
todas
en
gono
mlnori.a.s
las
Es~tuto, amenazado por la pro- lo consentirAn
planes
do aoiamente en las fa.enas agrtco- fònques dels ministres de la CEDA.
yectada. -reforma ?li
bemantes.»
La Publicitat situa el sen11or
L errou.:c -abans, però, ja ho havia
fet ell amb le& seves parau.le& i
la aeva actuact6 de bracet amb
la Ceda- d'una manera definitiva :
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El premi

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

Sota l'estat
de guerra
*

Segons dades oficials, l'atur forçós ha disLes dades
minuït en 100.000 homes
efectives afirme nJ al contrari, que l'atur forçós augmenta cada dia que passa -·- 46.676
parats a Madrid i 50.000 a Barcelona

Joc net

Un nou atac
a la Constitució
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BIBLIOTECA PER
ALS OBRERS EN
ATUR FORÇOS
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En cap llar catalana no ha de mancar
:

la '·humanitat
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~:s~o~~~~~:s;~~~ ;:~::e:~t~~r:;; ~DIIàterra i franta ~auran DtDmè~ a Muuolini el man~at n~re ~~iuínhl
rimadors anHcs i moderns
Regularment arriben a la nostra m ans dels que van a peu es veuen
r edacció uns volumets, de presenta- llibres i diaris. Tots, tots ells, són
cló alhora sòbria 1 exquisida. El seu possibles compradors de coBeccions

~~x:t~:~~: ~~ f~~ ~~uib~~sn~ ~~: ~e~e ~;~~~tres Poetes", pen1

totes les fortunes. Això, per a nosCal, doncs, que el poble en tingui
altres, és una nota extremadament ~~f~iv! ~~~es~~~r:uri~r ~oa~~
simpàtica. Sempre hem cregut que
les mels de l'idioma, geni de la raça,
és suicida reservar-les per a una selecció
benestant.
tan solseldemepa
viu l'home.
I el No
dependent,
1 · t d
1
¡
nestral, l'assa aria de qua sevo men a, queésnomereixedor
disposa ede
guanys
quantiosos
no quedarse al 'marge a nodrir-se d'engrunes.
No n'hi ha prou amb sentar plaça de
t
ulti
saberuts 1 clamar davan les m
tuds que Catalunya
1 té una gloriosa
tradició literària.
poètica, i citar,
donant-nos importància, noms i més
noms. Cal quelcom més. Cal que
aquestes multituds tinguin una noció directa. d'obres i d'autors, i que
algil, assabentat, orienti el lector
profà, per tal de posar-lo en condlclons d'assaborir tot el nostre patrimont cultural.
Això és, anrtcs, allò que amb abnegada decisió 1 mestrl.vol encert ve
r ealitzant -dins l'estadi de la Poes!a, un dels gèneres als quals es mostra més refractària la massa- el
grup inspirador de la collecció "Els
Nostres Poetes", que és la que aHuOLEGUER MULLOR
d1m en començar. Obra .Personal de
dos joves inteB!gentfssims -Oleguer quer, adquirint els volums que puMullor 1 Martí de Riquer- la seva bliquen 1 aquells que ja. han publlaparició periòdica dintre el nostre cat. Aquests són:
mercat de publicacions, assenyala
Clàssics : "Jordi de Sant Jordi",
una tita gairebé inèdita al nostre amb pròleg de Mart! de Riquer; "Pepals; 1 és la d'apropar a l'home del re Serafí", amb pròleg de Joan Teicarrer les més primfilades creacions xldor; " Pere Torroella", amb pròleg
te
de Martf de Riquer.
de
· ifi
al i
te ial
contemporanis: "B. c. Aribau - J .
L e m1
orç magn
ma r
ó
ò
d
Mull e,1mor
Ri
m
ta
Rubi
i Ors", pr leg e Manuel de
dels a es
or
quer, co P
Montoliu;
"Joaquim Folguera", pròamb un basament de la màxima im- leg de J . M. López-Picó; "J. M. BarportàdD;Cia· dAqubestl ~terrapapog¡~~ trina" (sortirà dintre 3 ó 4 dies),
que, acor am e er
òl
J
·
1
és
que inspira "Els Nostres Poetes" hi pr eg de . M. Mique i Verg .
fan personalitats tan destacades
Com a volums d'imminent publicom les següents:
cació, cal assenyalar: "Angel GuiLluís Nicolau d'Olwer, Carles Sol- merà", amb pròleg d'Agustí Escladevlla, Josep M. de Sagarra, Carles sans, 1 "Guerau de Liost", amb prò1 d J
i F
Riba, Josep Carner, J. M. López-Pi- eg e . B 0 fill
erro.
eó, Jordi Rubió, Agustí Esclasans,
La feln~ò feta 1 embastada són
Carles Cardó, Manuel de Montoliu, una execu ria prou brillant perquè
J . v. Foix, Ramon d'Alòs-Moner, J. no regategem la nostra adhesió i enM. Capdevila, Josep Lleonart, Mar- tusiasme a l'obra da "Els Nostres
çal Olivar, J . M. Junoy, Joan Teixl- Poetes". I conseqüents amb això,
dor, Xavier de S alas, J . Farran i avui ens plau contribuir, en la meMayoral, Jauníe Bofill 1 Ferro, To- sura de les nostres forces, a la inmàs Garcés, Maurici Serrahima, Ma- tensificacló d'aquesta propaganda
rià Manén, Clementina Arderiu, desinteressada que els nostres amics
Manuel Cruells, Carles Salvador, consideren -1 tenen raó- indispenLlorenç Riber, Melcior Font, Pere sable.
Coromlnes, R amon Vinyes, Ventura
F.
Gassol, J. Carner-Ribalta, E. Busts 1 M 0 1 o t vi s lt 1 altres
que
es, e en
a zeli
a or
Tots rivalitzen
competèn-:
UN LUBRE PER Aela quant a prologar els reculls
LES VACANCES
tològlcs
Ambient exòtic
fid
di 1 fornir
d ls aal tolector Ssemblances
Ctl
Natura sa'vatge
~
Le• tgnes ç "-~ u rs èsrel'pe i us.t
a zar
esa
Ritmes a""o-c·
......~ns
d dl
1 ens ü 4 perm ~ av nen
b Ol j
u
u.,..
e Maoullgar uns dmolsmen~ adm d'e~
.~~ t ]' , :
guerta tor, un e l'anrmti :a dlorvuls a- I
ques es renua rea .. za.c o
galí lí líni·~~ ro~J[ ~·
dora. Atrafegat, com sempre, no hem
pogut dialogar-hi gaire estona, però
novella de
l'hem aprofitada per a parlar-li de la
ol.
CAR N E R
R I B A L TA
seva tasca
Heu-vos acl el
LLIBRERIA CATALONIA
h meritòria.
dit
que ens a.
:
4 PTES.
- ... ?
-Hom
s'ha emprès la publicació
d'una sèrie de volums sota el nom
"Els Nostres Poetes", en edició popular. La finalitat perseguida., no és
sinó la de fer assequibles unes seUna dona no és una calaixera,
leccions d'obres dels poetes ant!cs però...
-des dels trobadors fins als darrers
Aquest comentari ens el suggereix
poetes del segle XVI- i moderns- un ~iàleg caçat al vol en una Llides dels iniciadors de la Renaixença brena de vell.
.
f ins als de més nou estil- a tots 1 -creu-me. En la meva dona, lu
aquells que, malgrat llur amor a la he trobat un tresCYT...
. .
lectura escollida, per la manca de
-Enhorabona. Però no ho cf:tgUts
17
mitjans ecoi''m1cs que els permetin
!48Sa alt, ~o ~o~ cas que la mter'"
despeses importants
-vegeu, sinó, vmgués la 1UStlCta
• • ..•
la "Fundació B. M." o "Els Nostres
Maurice Barrés, detestava la liClàssics"-;- .unes vegades; per la teratura electoral. Tot allò de «¡Fomanca d edlclons co~pletes de les ra caretesh>, «A baix els traïdors!>>
obres a què ens refçnm, en altres; «Ja n'hi ha prou!», etc., etc. l'enero per no disposar d'hores lliures per vava tant que va decidir redactar-se
assistir a les Biblioteques Públiques en persona els cartells i manifestos.
on hom les pot consultar, e'ls fa im- ¡ I ho va Jer amb el seu més perfecte
possible aquesta coneixença.
estil literari. El resultat va ésser

~'ins!teHec

Ho fa .preveure el canvi
de front Sde dla
I
.
premsa italiana en re aCió a la • e natRoma,
11. - Aquest mati. S'ha docompte de dos nous incidents
N.••• S'assegura també que els dos països i~~ns~:~:r~o~c;.~is~~~en italià,
El primer d'aquests incidents a!ecs'han dirigit a• Abissínia demanant
con~g~~s~òg.sJ!.r~Irtà~~i:;! ~~!~·f~~~
lt, ("
tingut en la seva marxa per un grup
ceSSIOns per a a la
de soldats abissinis manats per un
oficial. L'incident no tingué majors

1
conseqüències,
ja que
cònsol queA LA SOCIETAT DE NA- 1 e1 t ransport de mun1eons
a 1a. dà
mediatament
en el
lllbertat,
senun·

ClONS ESTAN COMPLETA· frontera, el país es veu obligat a
MENT CONVENÇUTS DE defensar-se per si mateix, mitjançant se que hom l'amenacés amb armes
L
SEVA INUTILITAT
la Pot
ti
1
1 de cap mena.
A
r ió d'

ABISSINIA

RECLAMA

EL

DRET D' IMPORTAR AR·
MES, .JA QUE ITALIA VA
PORTANT TROPES A LES
SEVES FRONTERES

'!ofa. n [nI

Eeos

S'HAN DESCOBERT AlGU¡¡S
EXTREMS SOBRE l 'ASSA11S
•
SINAT DE CARME RAMOS

¡LiiAJ . B ESI

Durant la tarda del mateix dia un
soldat indígena al servei del consolat
italià fou acorralat pel públic, entre
i
el qual figuraven diversos soldats
policies. !.'askeri fou apedregat, sl bé
sense conseqüències.
El ministre d'Itàlia. a Addis Abbeba ha presentat les oportunes reclarmacions al Govern abissini.

EL S ESTRANGERS MARXEN D'ETIOPIA
Djibutl (Somàlia francesa), 11. _La

UN A INFORMACIO I TA·
LIANA DE L 'E STAT D' A·
NIM D' ABISSINIA

marxa d'estrangers residents a Abissínia, davant el temor que esclati la
guerra, augmenta constantment.
Ahir dimecres, a la tarda, arribaren a aquest port diversos trens procedents d'Addls Abbeba, conduint refugiats anglesos, americans i italians.
Com és sabut, Abissl.nia, que no
posseeix cap sortida a la mar, utllitza el port de Djibuti per al desembarcament de les mercaderies que
adquireix a l'estranger. De Djibutl
surt l'única ll.nia fèrria directa cap a
Ja capital d'Abissínia.

Roma, 11. - Els periòdics italians
publiquen informacions datades a
AddiS Abbeba, que cal recollir amb
grans reserves, segons les quals Ja
interrupció dels treballs de la Comissió d'arbitratge produí profunda 1mpressió al Govern abissini. Segons
aquestes notícies, el Govern d'A~dis
Abbeba. ha d1sposat la immed1ata
tramesa de contingent:> armats I,'- lc~
zones frontereres, a 1 ~bjecte d ocu
par posicions estratègiques davant
l'eventualitat de l'avanç italià.
Diuen també ~ls diaris italians que
al port de Djlbutl (Somàlia ft:ancesa) a:ribe~ c<;>nstantmen~ refug1ats
!!'Jl¡tlopia, pnnCipalment mlSSioners i
abissinis acabalats que marxen a l'estr
tal de col:locar a lloc
anger per. .
segur
llurs JOles 1 valors.
Aquestes informacions afegeixen
que els ànims bèl:llcs dcJ abissinis
han minvat considerablement a conseqüència de la ruptura de les negociacions d'arbitratge.

EL POBLE DE Sl RIA SENT
SIMPATIA PER ABISSINIA
1 LES AUTORITATS FRANCESES SUSPENEN E LS
DIARIS QUE FAN PROPA·
CANOA AL SEU FAVOR

Damasc, 11. _ El litigi italo-abisslni ha tingut repercussions a Siria,
on l'opinió pública expressa.. una ind
ubtable simpatia r especte a Abissinia. Les autoritats franceses han susLES CASES COMERCIALS
pès la publicació del periòdic àrab
ESTABLERTES A ADDIS
«Elekabas», el qual aconsellava la
formacíó de batallons de voluntaris
ABBEBA TANQUEN LLURS
siris per tal de lluitar contra els ltaPORTES
lians, en defensa de la independència
Londres, 11. - El «Dally Express»
d'Abissínia.
publica la següent informació d'Addis Abbeba:
MUSSOLINI ES REUNEIX
«Dimarts a la tarda sort! d'Addls
11. M B ELS SEUS GENE· Abbeba un tren especial en el qual
~ALS 1 01 u QU E CAL OP viatjaven paisans anglesos, nordFENSAR L ' HONOR D ' ITA· americans 1 italians. Tots ells abanLlA
donen Abissínia davant el temor d'u' Roma, 11. _ Al fl!.lay, de Venècia, na guerra. Tres vagons eren ocupats
el ~enyor Mussol.in ha presidit una per jovenetes nascudes de pares itaimi>ortant reunió de 120 gen~als 1 Hans i mares abissinies. Eren interaltres alts caps de les forces de «Ca- nes d'un pensionat d'Addis Abbeba.
mises negres», actualment mobilit- Les sucursals d'aquesta institució
han rebuta l'ordre
d'enviar les seves
zades.
alJ.\mnes
la' capital.
El Duce .els, dlrig! la paraula; ex-La m.a"orl& dè les ~es de comerç1
pressà eí "SI:Jl cpnvenclment que !es- estranger'"-es d'Addis Abl:ieba no fan }a
tropes....Lfeixistes sabran defensar amb ca·p préstec ni
avenç, l, per tant, toles· l!nnès
a ·1a mà l'honor d'Itàlia,
,que es tracta: d'enterbolll: a Etlopia. ta.. la vida econòmica de la regió està
Els caps dels «Camises negres» han paralitzada.
ovacionat amb entusiasme el senyor
Segons la mateixa informació, un
Mussolini.
funcionari abissini ha declarat que
s'espera d'un moment a l'altre un
atac italià. Abissínia preferirà batre's
I
,
fins a l'últim home, a~ans de l~iurarjat, 1 amb aquest~s. tres detinguts: se a discreció als itahans. Ab1sslnia.
dos són el ma~r1monl amo de la
· d
f
front a les
taverna, i l'altre és un home parro- es veu ob1¡ga a a er
fortes
concentracions
de
!taquià de la taverna del ca_rrer Salou, lianes a les fronteres deltropes
pals amb
on sembla que es reun1en algW1s una mobilització general.»
elements extremi~t~s .•
Sembla que la policia, després d'en-

Ahir, al mati, el comissari cap de llestides les diligències, les ba pas-

la Brigada d'Investigació Criminal
senyor Cervera, conferencià amb el
jutge senyor Corominas, després d'ha,..
ver-li lliurat les diligències practicades per la policia referent al crim
del carrer de Tarragona.
Ampliant les referències que sobre
aquest succés hem donat, podem dir
que Carme Ramos i Gómez vingué
a la nostra ciutat quan totjust tenia
16 anys, per haver fugit de casa
seva d'un poblet de la província de
Lugo, amb esperances de fer fortuna
ací.
Una vegada a Barcelona, treballà
com a serventa en una casa del
carrer de Muntaner, d'on fou aco- ...?
que la seva candidatura va anar a . miadada per haver-se apoderat d'un
-com a resultant produït en grà.- l 'aigua.
anell, i per aquest delicte fou conela a la nostra empresa., feta només I Per a eleccions subsegüents, va demnada a. dos mesos de presó. D'aen un sentit patriòtic 1 cultural 1 en 1 deixar de banda l'estil i el to i con- leshores ençà canvià sovint de casa.
conseqüènc~a altament humà fixeu- tia els seus «aftichesll a un secretari Farà aproximadament un any que
vos en la pa;adoxa, hom s'ha trobat ; pràctic e?l eleccions i .molt poc en- Carme es posà en relacions amb
amb les següents vicissituds subsa- tès en ltteratura. Mat més no ha un subjecte que vestia
elegantment,
nables n omés pel mitjà qu~ t ambé estat batut Ma~r!c~ Barrés.
per bé que no sabia a quin treball
us exposaré: En emprendre la pu-¡
.
es dedicava. Sembla que això estrablicació hom estudià les possibilitats
.En: una enquesta fractt~ada Cf la nyà Carme, i que en moltes ocaeconòmiques d'acord amb un pres- ¡ Btbltoteca Central d Hanot, a zA n- sions li féu preguntes relacionades
.
nam, hcnn ha pogut comprovar QJle sobre això.
sapost que permetia un preu mínim els ZectCYTs europeus, han demanàt,
Ultimament, aquest indívidu semde venda. Passat algun temps, però, en un mes exactament igual nomla. impremta encarregada dels tre- 1 bre de vegades llibres de Balzac que bla que li digué a Carme que es
dedicava a treballar en la propaganballs del ram modificà el pressupost de D ekobra.
in cial ~n termes . que obli~ a des-¡ Entre els lectors annamistes, Du- da d 'unes idees, que anava a reformar
la societat, i que això li proprendre ns dels seus serveiS i enco- mas, pare, ha. estat cinc vegades
manar tals treballs a. un nou im- més soUicitat que el Pierre Benoit duïa molts diners. A partir d'aquest
moment, Carme Ramos guardava al
pr<.ssor. Això, però, repr_esentà., no de «L' Atlantidell.
seu promès armes i documents que
obstant, un augment en el pressupost
QUe cal resoldre a base d'un augE;! redactor cap de la secció de !!e- deia que el podien comprome'.a'e. Farà
ment en el preu de cada volum o tres veuria amb gust que «Una Zec· alguns díes, quan Carme servia al
czrcant la subvenció de patricis o bé tora», signant d'una lletra acabada bar del carrer de Salou, manifestà
intensificant una propaganda efi- de rebre, tingués la gentilesa de dei- a la mestressa del bar, que es diu
ci:mt, des d'aquella premsa que vegi xar-3e veure qualsevol dia a les vuit Consol i que és la persona a la qual
fa referència en la carta que li fou
amb bons ulls aquesta lloable tasca del vespre per la Redacció.
trobada, que tenia intencions de
cultural.
suïcidar-se, puix que, havent mani- ... ?
,
TENIM
DAMUNT
festat al seu promès que aviat seria
-Nosaltres no podem admetre la
mare, aquest li havia. contestat que,
primera de les solucions perquè des- L A T AUL A
per ara, donada la seva significavirtuaria el desig que la nostra obra
•••
ció, no podia viure amb ella, puix
arribés a les mans d'aquells que més
que aleshores segurament el detinh o desitgen i ho necessiten -<:om
Ramon Gonzàlez Peña : UN HOM- dria. la. policia, 1 en aquest ca~. seaix.l mateix, tampoc, la segona- 1 BRE EN LA REVOLUCION : Edi- ria
condemnat a preSidi per molts
dacldlrem la tercera solució.
tada per Palma 1 Torres, amb tre- anys.
Dient-nos això encaixem i aviat balls de Prieto, Matilla, Bueno, AlLa mestressa del bar U manifestà
perdem de vista el nostre interlocu- varez del Bayo, Bruno Alonso, Sa- del seu contl.nput,
la hl retornàtor, barrejat en l'ona humana que bràs, Trrador, Bilbao 1 Araquistain. suïcidés a casa seva, 1 el dia del
emplena el! carrers cèntr.cs a l'hora
•••
fet l'acomiadà, per haver comprovat
Josep Carner : POEMES DE JO- que havia adquirit una botella de
da migdia. Molts dels que han pogut
conquerir un seient al tramvia o a SEP CARNER : vol II : LA PRI- salfll\llailt per a posar fi als seus
l'autoòmnibus, llegeixen. Fins a les MAVERA AL POBLET : Lluis Gilt, dies.
editor : Barcelona, 1935.
Segons les nostres noticies, el pro•••
mès de
Ramos, s'assabentà que
Aldo Mayer : EL AMOR : Edito- aquesta hla
avia escrit una carta, i prerial Juventud S. A. : Col:lecctó c¿Y gà. a Canne
que l'hi lliurés, però
ahora qué? : 1935.
com que s'hi negà, l'lü arrabassà a
•••
AOTOUH.AFS, DIBUIXOS,
Després d'assabentar-se
v. R. Gonzà.lez <Bellsario) : ¡¡LO- viva. força. de
AQUAREL-LES
Barcelona, adherit a la
COS II (1935-1946) : NoveHa Horta Construcció
Després d'aquesta entrevista, fou
• el mes imporlaul assortimenl
S. A. Barcelona, 1935.
comès
el
crim
als voltants de la
de G R A V ~ T S de Barcelona
presó, on fou trobada Carme assasExposició I venda a preus
inversemblants a
Telèfons de Sinada.
La policia té noticies que l'autor
del crim és un individu que h a coM ET ROPOLITANA
mès diversos delictes, i que ha estat
Lllbrena vella 1 nova
detingut en algunes ocasions. Es tracCanuda, 31 (baixos Sala Mozart)
Redaccló: 22122 ta
d'un subjecte molt perillós, que
sovint
canvtava de nom.
lmoremta: i'4446 Les diligències
han passat al Jut-

I

ac
armes, mo u pe qua
la prohibició de lliurament és incompatible amb la neutralitat entre
els dos països.
,
Finalment es diu que Abissínia ha
sol:licitat la convocatòria del Consell
de la Societat de Nacions, puix que
els àrbitres italians de Scheveningcn
han trencat els debats sobre la qüestió jurídica de Ual-Ual.
un·

Ginebra, 11. - Els circols de la
Societat de Nacions es mostren molt
emocionats per la notícia del fracàs
de les negociacions d'arbitratge de
Scheveningen 1 manifesten greus temors.
De les declaracions fetes a Scheveningen resulta que ja no cal concedir cap importància al nomenament
d'un cinquè àrbitre, 1 es discuteixen,
en vista d'això, les possibilitats d'una convocatòria del Consell de la
Societat de Nacions abans del 25 de
juliol.
Amb tot, als circols de la Secretaria de la S. dc N. es mostren pocs
desigs d'accelerar la posta en marxa
del mecanisme de la Societat, després del fracàs del procediment seguit fins ara i es fa notar que és el
president en funcions, Litvinoff, qui
ha de convocar eventualment el Consell, i que aquest es conformarà, naturalment, en la més àmplia mesura
als desigs de França.
L'actitud poc clara dels francesos
produeix a Ginebra certa sensació I
es dubta que, a part d'Anglaterra,
la Societat pugui trobar qualsevol
ajut de les grans potències.
Als esmentats circols es considera
encara molt cllfici·l la si·tuació ac·t ual,
després del resultant del conflicte
xino-japonès, 1 es fa notar que aleshores fou aplicat el Pacte, mentre
que avui és molt difícil que es posin
en joc els seus articles, a causa de
les dificultats actuals.

Addis Abbeba, 11. _ El Govern
abissini ha dirigit sengles notes als
representants de França, Anglaterra,
Bèlgica, T xecoslovàquia, Suècia 1 Dinamarca, soH!citr.nt que es retirin les
lleis que prohibeixen el lliurament
d'armes.
En aquestes notes, Abissínia recorda el Tractat d'agost del 1930, que
permet importar armes 1 municlons
quan són necessàries per a la defensa interior del territori.
d'La necessitat de .les..lmportaclons
~~ està. motivada. pel fet que
exd la _uón perill de guerra 1 que la
ec·.....,,
rac1 del senyord Mussolini i dels
pen.,...cs ¡tad¡•...ns eixen preveure
un
a guerra e conqulsta, a desgrat
de l'arbitratge.
La nota afegeix que, ja que Itàlia
prossegueix la mobilització de trope,<>

&Jl- ¡

LA SITUACIO A XINA

sEGONs ELs ITALIANS,
ES PRODUEIXEN No u s
INCIDENTS

•••

I

___________*___________

LA HUMANITAT

sades al jutjat. Seguidament posà
en llibertat el matrimoni propietari
del bar del carrer de Salou, on havia. estat treballant la morta, Carme
Ram os.
Junt amb les f:smentades diligències han passat també al jutJat dos
dels detinguts els quals encara que
directament no es creu que hagin
intervingut en el fet. hom suposa
que han tingut alguna relació amb
l'assassi.
En aquesta mort es troben complicades diverses persones ja que darrerament sembla que ella - donat l'estat en què es trobava - no volgué
continuar la tasca que havia emprès
i això hom creu que fou motiu per
creure entre els elements que ella
alternava que s'havia passat al camp
enemic i en aquest cas aquests decretaren la seva mort, per creure-la
traïdora.

1--------*·------GOVERNACIO

ELS CREDITORS DEL
BANC CATALA HIPOTECARI : LA PROHWICIO
D 'UN FILI\1

¿ANGLATERRA I FRANCA
FARAN PRESSI O SOBRE
ABISSINIA P ERQU E ACCE·
DEIXI AL QUE DEMANA
ITALIA'l

Londres, 11. - Aquesta tarda tindrà lloc una sessió plenària a la
cambra dels Comuns, a la qual es
concedeix gran importància als circols polltics, ja que s'ha ~nunci~t que
el ministre d'Afers Extenors, Sir Samuel Hoare, pronunciarà un discurs
d'actualitat.
S'assegura que la b&se del debat
la constituirà la qüestió abissl.nia, si
bé hom ignora si el ministre farà
d~claraclons categòriques sobre .tal
problema. S'assegura que la posició
definitiva del miniStre no està encara
adoptada 1 que depèn del canvi d 'idees que tindrà lloc avui mateix entre els Governs de Londres i :Paris
Es posa de relleu que quan el secretari general de la S. de N., senyor Avenol, visiti avui el primer ~1nistre britànic, tindrà ocasió propicia
per a precisar la seva actitud en el
conn:cte italo-abissini.
Hom considera que existeix la probabilitat que Anglaterra, d'acord amb
França, es dirigebd a l'emperador
d 'Abissinia per tal de fer-li comprendre la conveniència d'accedir a algunes de les exigències italianes, com
a únic mitjà d 'evitar la guerra.
Es reconeix, però, que ja es pot
donar per descomptat el fracàs si la
s. de N. intervé en el litigi italoabissini ja que Roma ha anunciat
anticipadament que no admetrà lliçons de l'organisme internacional.
Per tot l'exposat, es dedueix que
en la gestió comuna franco-britànica
s'aconsellarà probablement al Govern
d'Addls Abbeba que arribi a una lnteHigència directa. amb Itàlia, sense
la intervenció de Ginebra.

Ahir, al migdia, el conseller-gestor
de Governació rebé els informadors,
com té per costum.
Després de saludar-los, els digué
que havia estat a visitar-Jo una Comissió de creditors del Banc Català
Hipotecari, designada en una assemblea que els esmentats creditors varen celebrar diumenge proppassat a
Terrassa.
Digué el senyor Nonell que els coA VEN OL S 'ENTR EV ISTA
missionats s'havien interessat per
AMB ELS AMBAIXADORS
una intervenció governativa que salD E FRANÇA I POLONIA
vaguardi els drets dels repetits creLondres, 11. - S'ha sabut que
ditors. El conseller-gestor de Governació digué als periodiStes que ha- anit el secretari general de la S.
via ofert a la Comissió que, dintre de N., senyor Avenol, celebrà una
de l'actuació possible en una sus- Important conferència amb els ampensió de pagaments, Interessaria del baixadors de França i Polònia.
conseller de justicia que es prenguin
ABISSINIA ENCARA NO HA
aquelles mesures que facilitin una
PERDUT L 'ESPERANÇA D 'Eràpida solució 1 que sigul al mateix
VITAR LA GUERRA
temps una garantia per a tots els
Addis Abbeba, 11. - Havien circuafectats en aquest afer.
Segui dient després el senyor Jo- lat rumors que degut a la crescuda
ver que havia donat les ordres opor- tensió a la frontera, s'esperava • a
tunes perquè sigui prohibida la pro- Abissínia que l'atac Italià fos qüesjecció, en un dels cinemes de b tió de poques hores. Aquestes Inciutat, del film de «El gran expr.·Ii- formacions han estat desmentides romentoJ per considerar aquest film tundament pel Govern abissini, el
qual declara que encara no ha percom a propaganda. soviètica.
-Aquesta mesura -afegí- ha es- dut per complet l'esperança que s'etat presa d'acord amb les indica- viti la guerra.
cions del governador general ¡¡ue
està. dísposat que no es projectin
ABISSINIA D EMANA LA
films d'aquesta mena que t>.S prese oN v OC A To R I A DEL
ten a propagandes que no es poden
CONS ELL DE LA S, DE N.
permetre.
Ginebra, 11. - Ha. arribat a aquesEl senyor Jover bo deia conven- ta. capital el professor Gaston ,Jeze,
çut que aquests films tendeixen a el qual defensà els interessos d Etlodebilitar el patriotisme.
.
pla en la conferència arbitral de
I després de referir-se als mteres- Schveningen.
1
sos de les cases importadores de
Ha. lliurat a la Secretaria de la
films s'acomiadà dels peliodi.~tes.
S de N un document soli1C1tant la

I

•

Un exèrcit de cinc mil homes
es subleva contra Nanquin ••
El general Wei-F U· Txen es
suïcida
Pequin, 11. -La situació a la provincla de Si-Ze-Xuen s 'ha agreujat
en sotmetre•s el general Wei-Fu-Txen
al Govern de Nanquin, perquè uns
5.000 soldats que abans es trobaven
sota les seves ordres, s 'han negat
ara. a reconèixer la prefa.ctura de
Nanquin.
Els soldats voltaren la caserna general amb la intenció d'intimidar
el general We-Fu-Txen, el qual desesperat es suïcidà.
Després d 'aquest fet, no es tenen
noticies per haver-se interromput les
comunicacions.

El pagesos de Dinamarca
fan una marxa sobre ~I
Palau reial

Copenhague,
. _ L'Oficina de
11
Premsa d
Lli
d
. e 1a
ga e Camperols
t>f~lca tque la marxa de campevYs~ s ~e~s~: J~a~~:n e~~~v~r~ht
bida •
manifestants es concentraran
en una plaça de la capital
marxa an d e é d
t
1
i
r tal dsp~ s avan , e 1 pa1au re a 1
~¡{,
e emanar esser rebuts pel
Si el ministre de Just'cia dóna
ordre de dispersar la manifestació
en el carni els manifestants es
reuniran en 'grups separats davant
el castell, per a retre homenatge al
sobirà
.

Els

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

immediata convocació del Consell de
la s. de N.
CANVI DE FRONT D' ITA·

ILlA
11. -

Roma,

La Premsa italiana,
rebent inspiracions oficials, espera
ara que serà possible resoldre el conflicte amb Etiopia dintre el marc
de la S. de N.
Com és sabut, Mussolini ha posat decididament sobre la . taula lo.
qüestió del m~tndat d'Itàlia sobre
Abisslnia, però se li ha respost d'acord amb l'article 10 del Pacte, segons el qual, la S. de N. garanteix
la independència i integritat dels
pa.Ysos membres de l'organisme internacional
Es' considera que- sl ~s porta ra.
qüestió'· a Ginebra sortiran a relluir
cOOts ·molt lletges S'éstñentarà' pro-'
bablement el cas d'Albània -membre de la s. de N.-. pafs sobre el
qual recau una veritable servitud cap
a l'estranger, ja que aquest pafs, amb
l'autorització de França 1 Anglaterra, es troba. pràcticament sota la
tutela italiana.
Sortirà el cas de l'Irack -membre de la S. de N. -<l.Ue es troba
sota el domini d'Anglaterra, ja que
en el Tractat entre Bagdad i Londres es concedeix a Anglaterra el
dret de mantenir forces militars a
les voreres del Tigris.
Sortirà a relluir el cas de Haitl
-membre de la s. de N.-. que es
troba en realitat sota el control politic 1 financer dels Estats Units.
També s'esmentaran els dominis
britànics que no obstant trobar-se representació a l'organisme internacional, constitueixen part de l'Imperi
britànic.
Al:legant tot l'exposat, els diaris
italians creuen que a Ginebra ningil no atacarà les pretensions d'Itàlia a Abisslnia.
A ADDIS ABB EBA, LA RUP•
TURA D~CHV E NING E N NO
HA CAUSAT CAP SORPR ESA

Addis Abbeba, 11. - En els cercles
governamentals abissinis no ba produrt gens de sorpresa l'aparició de
les divergències, que ja s'esperaven,
entre els tècnics reunits a Schveningen, i consideren la negativa italiana a designar un cinquè àrbitre
com una clara demostració que Itàlia prefereix recórrer a la força abans
que cercar una solució jurídica.
S'afegeix en dits cercles que Abissl.nia persisteix en la voluntat de
cercar una solució pacifica al seu
conflicte amb Itàlia i per això demana la immediata convocació del
Consell de la Societat de Nacions.
BATALLONS
EMIG RATS

D ' ITALIANS

Roma. 11. - Una nota oficiosa facllltada pel Govern declara que davant les nombroses peticions rebudes
d 'italians residents a l'estranger, els
quals desitgen inscriure·s com voluntaris per a marxar a l'Africa Oriental Italiana, el senyor Mussolini, per
tal de facilitar aquests desigs ba decidit que es constitueixin dos bata,..
llons amb voluntaris d'aquesta mena
GABRI EL D 'ANNUNZIO VOL
V ENJAR LA D ERROTA I TA·
LIANA DEL 1896

Roma, 11. - L'escriptor Gabriel
d'Annunzio, en una carta dirigida aJ
secretari federal Vicenzo i destinadC\ als seus companys estudiants, que,
com ell, marxen voluntaris a la guerra d'Africa, escriu:
«Pertanyo desgraciadament a la
generació de Dogali Adua (l'escriptor es refereix a la derrota deis
Italians pels abissinis a l'any 1896) i
sento damunt les meves espatlles
una marca atroç. I dic que és una
marca vergonyosa que ha d'ésser esborrada 1 que el Duce de la nova Itàlia borrarà sense tardar, contra tot
i contra tots.
Marxeu i guanyeu perquè mal no ha
estat tan inexorable i tan fatal per
al comandament, vèncer 1 abatre.
El destí de la nova grandesa sols
pot acomplir-se en el triomf veritablement romà sobre la barbàrie i sobre els aliats d'aquesta. Enteneume bé.»
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Toquio, 11. - Els tenò
mies han tornat a fer mens Sl!.
l'arxipèlag japonès, tan ca~faticló 1
1iat lle4
terratrèmols.
En efecte, s'acaben de r
cies d 'haver-se registrat une~~: nO!!.
mol a la ~¡!.dia de Suru
-=ratrè,
mers informes diuen úni~!inEls pr¡.
de la mar s'aixecaren unes ent q:~~
gegantines 1 que a la ciutat d 0Da<~e!
ZL\oka el seisme ha provocat e Schl~
ritable catàstrofe i s'ince una ve.
ciutat pels quatre costats. Odià ~
Com que les comUnicacio
regió afectada pels terratr· ns Per la
totalment incomunicada n~ols e.i_t
dades exactes sobre l'ocorre~~
LA REGlO SINEST
ESTA INCOMUNICAD~AD~
Toqulo, 11. - Hi ha moti

¡;s

mentats per tèmer que els
fona,
mol~ de la r egió de Schizuo~~tlio
ocas10nat una veritable ca t!D
per les considerables pèrdue1~trOr,
des h1:1manes i la quantia dels de \1.
materials causats pel slsn:ri.sm 8!1JI
Les comunicacions amb la e.
sinistrada es troben totalme treg;¡
llades, i hom espera amb a0 tl.
els informes dels aeroplans d~olxa
neixement que han sortit per ~
del Govern per tal que Volin_,..,
.damunt la zona afectada pels te llei
trèmols 1 obten~ fotografies. na.
Mentrestant s organitzen els 8
per terra els quals es faran mo~
ficils perquè les sotragades de la
terra han destroçat diversos P<>nl$
la via terrada. està. inutilitzada ¡gual
que les carreteres. Com més s·a.
vança cap a Schizuoka més difícil
es fa ja que s'han obert molts esboranes al sòl que fan lmP<>Sslb'e
el pa~ de vehicles. Davant d'això¡~
autontats han requisat ràpidament
diversos centenars de cavalls que
han estat carregats amb quev111U8
i medicaments i han marxat tot seguit cap a la zona sinistrada
Tot el districte de Schimiêtzu es
troba pràeticament isolat per haver.
se inutilitzat totes les vies fèrrees
les carreteres.
Es creu que fins passats dos dies
no serà possible saber aproximada·
ment el nombre de víctimes i Ja
quantia de les pèrdues materials que
ha causat el sismisme.
INCENDIS I DEPRESIONS
EN EL T..E.RRE.NY
,
'l'qqui.o, 11~- Les darreres nGt!cles
!iObl'tl ~ terratrèmol-" reg~a't' a 1s

zona central del JapO fan témer lfil
la catàstrofe tingui terribles propor·
clons.
S 'ha pogut saber que les sotragades
que foren diverses, tingueren lloc a
1~ 17 hores 27 minuts del dijOOl
(hora del Japó).
El sismisme també va repercutir a
Toquio i causà grans danys materials.
El centre del sismisme es troba a la
regió de Schizuoka, a 170 quilòmetres al sud-oest de Toquio. Una gran
part d'aquesta ciutat està. en runes.
La ruptura de les conducctons d'al·
gua, gas 1 electricitat va provocar
diversos incendis els quals es propa.
garen a les ruïnes i als edificis que
havien resistit els terratrèmols.
Als carrers de Schizouka es produl·
ren uns grans esvorancs pels qualS
moltes persones varen caure.
UNA CIUTAT DE MES DE
CENT MIL HABITANTS
A FECTADA
Toquio, 11. - Les noticies sobre

la importà.ncla de la catàstrofe registrada a Schizuoka continuen essent molt confuses. Aquesta ciutat
compta amb 140.000 habitants l JlOS'In
seeix un gran nombre de petites ·
dústries com són fàbriques de paper•
filats, teixits, etc., moltes de 1es
quals han estat sinó destruïdes, seriosament perjudicades pel terratre.
mol, per la qual cosa restaran en
atur forçós un gran nombre d'obr~
En produir-se el sismisme la ci~~
es quedà completament a les
ques, ·tgual que a la vema ciutat de
s~.

~

Els aeroplans mllitars enviats a&Gl
zona afectada pel terratrèmolió
set, tots ells de gran radi d'ace ·
VINT-I-QUAT R E MORTS I
47 FERITS

Toqulo, 11. - Les primeres noti·
eles que es reben de la zona afe<:~
pels terratrèmols per mitjà dels a ·
dors, deixen. veure que, afortuna~Ji
ment, la catàstrofe no ba rev
les considerables proporcions qu~~
va creure en eis primers mom r
Segons aquestes informacions els
ratrèmols han causat 24 mor~ 1 eferits, i ha destruït. únie8:ffien 57
dlficis de con.~trucció sòlida.

te,¡

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

Un nou motiu de complica·
cions a Memel

Berlin, 11. - Un telegrama .r:~~
aquest matí dóna compte :;: de!S
mort a la presó de Kowno
ts •
alemanys que foren condexnnpela 00'
morts i després indultats
vern lituà.
aflrlllen
Els periòdics alemanys
rfee~
que el detingut gaudia de pe Inot'
salut per la. qual cosa latert~vJa que
apareix voltada del· mis,
negat
les autoritats lituanes. s
llJOrl
a comunicar als familiars .
las causes de la seva defunCI6·

bS.:e1

· anes
Les· inundacions ameriC

art de le5
NÇ>ya York, 11. - ~
de No,·.l
regions inundades a 1 Es
torreD'
York, contlnuen Ie:; plug~ 1soJ:l·
cials. Diverses localitats esen ja de
des per complet i manqu
queviures i aigua potab!e. )lSll tr&Les autoritats federals .ó siJllS'
mès 25.000 obrers a la . regi elS tr~
trada amb objecte d'act1var ~
balls de . salvament i r~o05
de les vies de comunicacl~erialS ~
El total dels danrs roade ctò~Sf>
valora en uns 15 milions

Jt

Tots--els- rep~u_bliGans llegeixen cada d1a tA HUMANITAT
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El discurs d' Azaña Sir Thomas emplaça
. .LA SES~I~ DE CORT~ D'AHIR
LA RUPTURA COMERCIAL
De Valera
a Bilbao
reforma
de
projecte
del
d1scuss1o
la
Acabà
·
AMB FRANCA
Trens especials de San
Sebastiàn
dels Jurats Mixtos i es discutí una proposi·
ció referent a la llei d'Arrendaments .
~

UNA NOTA DEL aBLOQUE
PATRONAL»
Madrid. 11. - La Secció Nacional

d'Importacions del «BlC?Q,Ue Patronal»
lla fet pública la següent nota ref ent a les relacions amb França:
~No havent estat possible ·arriba r
a un acord en les negociacions del
nostre Conveni comercial amb França aquesta Secció Nacional fa públic
~ mitjà. de la. present nota. a tots
~ seus associats 1, en general, als
comerciants i industrials Importadors de procedència francesa, que a.
partir del dia 9 del corrent mes totes les mercaderies d'origen francès
satisfaran els seus drets de Duanes
d 'acord a la primera columna dels
nostres aranzels.
Aixl doncs, aquesta Secció . Nacional prega a tots els comerctants 1
mdustrials afectats per la . ruptura
d'aquestes relacions comerctals que
s'abstinguin de fer comandes de procedència francesa sense abans con-

sultar amb la Secretaria d'aquesta
Secció Nacional, domiciliada a aql!esta capital carrer de la Lora, num.
1 qualsevÓl dia feiner, de 8 a 10, de
la nit, a f! de donar-los les degudes
orientacions respecte als nous drets
que a partir de la data abans esmentada, han d'aforar-se els articles
de procedència francesa. - El secretari, F. Garcia de la. Fuente V. B.,
el president. Andreu R. Sa.lcedo.».

UNA ESTADISTICA IINTE·
RESSANT

Quedà aprovat el projecte de llei del voluntariat a l'exèrcit
El senyor SUAREZ DE VIGURI por a les conseqüències. Afirma que
Madrid, 11. - A les 4'25 de la tarda obre la sessió el senyor Alba. L'a- torna a fer ús de la paraula per a realment es tracta d'un nombre fn·

San Sebastian, 11. - Per al mltlng que el pròxim diumenge se celebrarà a Bilbao, 1 en el qual parlarè. el senyor Azafia, ha quedat ja
complet un t ren de 450 viatgers.
Davant d 'això, s'ha organitzat un
segon tren, que ja està quasi cobert.
De molts pObles d'aquesta provincia
hi aniran nodrides Comissions, i
també es traslladam a peu individus que desitgen testimoniar la seva adhesió al senyor Azaña. Un d'aquests grups sortirà d'Alza, 1 al davant del qual hi anirà l'ex-alcalde
senyor Iriarte.

O ESSER DELS DOMINIS SENSE
EUFEMIS~ES O PASSAR PER LES
CONS EQ UENCIES ECONOMIQUES
DE LA SEPARACIO TOTAL :: AN·
GLATERRA HA PRES LES SEVES
MESURES
Londres, 11. - Aquesta tarda, a la

Cambra. dels Comuns, el ministre
dels dominis, senyor Thomas, h a pronunciat un extens dlscurs referint-se
a la petició que freqüentment formula el senyor De Valera demanant la
completa separació d'Irlanda 1 Anglaterra 1, concretament, a la recent
proposició d'un arbitratge a càrrec
de personalitats estrangeres perquè
determinin quina havia d'ésser la naturalesa de les futures relacions en·
tre Irlanda. 1 l'Imperi
El senyor Thomas ha dit: «No per·
metrem que la Irlanda del sud s'exclogui del Regne Unit, 1 prendrem
les mesures necessàries perquè això
no passi.»
Thomas ha afegit que Irlanda ha
de pertànyer o deixar de pertànyer
a l'Imperi britànic, però sense eufemismes 1 d'una manera clara. «Con·
sidero que si Irlanda vol gaudir dels
avantatges de pertànyer a l'Imperi,
també ha d'acceptar-ne les responsabilitats.»
Thomas ha fet veure que, en cas
que fos declarada la independència
d'Irlanda, això significaria que alguns milers de doctors Irlandesos
fossin considerats com a estrangers,
aixi com també uns 250.000 obrers
Irlandesos que viuen a Anglaterra 1
que en tal cas precisarien d'un permis especial per a poder residir i treballar a Anglaterra.
El minlstre dels Domlnls ha acabat
d.ient que dubtava que Irlanda es
trobi en condlcions de poder afrontar
totes les conseqüències de l'assoli·
ment de la seva independència.

flm de propietaris, propietaris dolents, els que apeHen a aquestes coses, però cal evitar que això prosMadrid 11. - La guerra de tariperi.
fes desencadenada amb França diAfegeix que sap de molts casos
ficultarà. totalment les relacions comercials entre ambdós països. Un
d'avisos de desnonaments que estan
periòdic publica, sobre alguns artifets fora de la Llei.
cles, el que es pa~tava abans del
El senyor ALVAREZ MENDIZA8 i el que es pagarà. a partir del
BAL diu que la minoria radical addia 9, la qual cosa significa un augverti el perill, 1 que no és sols a Basment que arnba en alguns casos
cònia on existeixen avui casos deEL PROJECTE DE LLEI
fins al 300 per cent.
nunciats sinó a tot Espanya. Jo
SOBRE EL VOLUNTARIAT
afirmo -afegeix- que el 80 per 100
TARIFES DE DUANES
Cola
de
Es llegeix un dictamen
dels arrendadors estan desnonats o
missió de Guerra sobre el projecte
amenaçats. (Protestes.) Sl no fos
Fins el dia. 8 Des deldia9
de llei de voluntariat en el Exèrcit.
per l'hora avançada llegiria milers
Alonso
senyor
del
esmena
una
ha
Hi
Pessetes
Pessetes
de documents que ho acrediten, 1
Madrid, 11. - El cap de la. mlnoria
Rodríguez, però aquest senyor, ni
cita diversos casos de la. provincia d'Esquerra. Republicana. senyor Sanels que el segueixen en la signatura
de cuenca.
taló, ha conferenciat aquesta tarda
AUTOMOBILS:
de la proposició no es troben presents
El MINISTRE D'AGRICULTURA al despatx de ministr es del Congrés
par la qual cosa la Presidència con•Chassls» amb motor de 800 a. 1.200 quilos.
diu al senyor Irazusta que ha vist amb el cap del Govern. A la sortida.,
sidera retirada l'esmena.
3
1'50
amb satisfacció la presentació d'a- el senyor Santaló ha facilitat la seEl quilo ... ... ... ... ... ... ... ... ...
S'aprova, doncs, el dictamen sobre
7'20
questa proposta. Creu que existeix güent r eferència:
3'66
De més de 2.400 quilos. El qUilo .. .
el voluntariat sense discussió.
- He donat compta al Pres.dent
una alarma Injustificada perquè fins
2'40
0'75
camions, tractors, carretilles, etc. El quilo.
També sense discussió s'aprova un
ara no hi ha hagut cap desnona- del Consell d'una relació de qües3
0'75
Armadures i peces soltes. El quilo .. .
LA REFORMA DELS JU· ment. Hi ha avisos, però s'ha de tions que preocupen considerablealtre dictamen de la Comissió de
20
7,20
RAU MIXTOS
Guerra, sobre el projecte de llei concarrosseries. El quilo .............. .
recordar que l'avis és un tràmit pre- ment a Catalunya. Hem tingut un
Continua la discussió de la refor- vi de la llei per a la renovació de petit canvi d'Impressions i m 'ha ofert
cedint al capità d'Intendència, se20
8
Perfumeria. amb alcohol. El litre ..•
nyor Angel Baldrich 1 Garcia Val- ma dels Jurats Mixtos.
contractes. Això s'ha. confòs amb els buscar els mitjans perquè s'aconse24
6
EsSències amb alcohol. El litre
nominals
votacions
les
Comencen
del
classe
primera
de
creu
la
divia,
de desnonament. Com se su- gueixi la pacificació ciutadana.
avlsos
12
ol
Idem sense alcohol. El litre . . . . . . .. .
per a les esmenes 1 vots particulars posa, n'hi haurà. algun, però no en
Mèrit Militar.
40
10
Hi ha. un altre dictamen de la ma- que per manca de diputats hom no la importància. que es vol donar a
Vins escumosos. El litre ........... .
teixa comissió, sobre el projecte de pogué aprovar a la sessió d'ahir.
1.350
450
entendre. Jo, per la meva part, puc
conyac. L'hectòlitre ... ... ..................
Hom llegeix la nova redacció de assegurar a la Cambra que si es collei harmonitzant preceptes del Codi
6
2
Vins de licor. El litre ... . .... , ... ... •..
tercera.
base
la
modifiles
amb
Militar
Justícia
de
meten abusos posaré tota la meva
9
3
Idem. envasats. El litre ... ... ... ... . .•...
El senyor PEREZ MADRIGAL de- influència per tal d'evitar-ho.
cacions introduïdes en ell pels decrets
960
300
mana. que es torni a llegir el pad'll de maig 1 2 de juny del 1931.
vermut. L'hectòlltre ................. .
El MINISTRE D'AGRICULTURA
El senyor REIG parla en contra ràgraf sobre competències, i fet a.ixl, manifesta que en tot cas els aco·
TEIXITS DE SEDA ARTIFICIAL:
base
la
que
diu
de la totalitat del dictamen. Es re- el senyor MOLERO
La pregunta del senyor Bàr..
120
54
Crus. El quilo ...... ........ . .. .
es refereix al fet que podran com- mladats tenen el carni obert per a
156
ferelx a 1a ref orma que féu e1 senyor parèixer els procuradors i s'ha d'a- interposar recurs. Afegeix després
40'80
11. - «ABC» publica avui
Madrid,
J3lanquejats estampats. El quilo ... ...
.Azafia quan era. titular de Guerra,
que el conreu directe no és solament la següent crònica del seu corres- cia i unes manifestacions
IDEM. BARREJA DE LLANA:
r eformes que a judici de l'orador fegir: «de los Trlbunales».
quan els propietaris conreen perso- ponsal a Paris amb unes declaras'acorda.
Aixi
de Royo Villanova
108
56
crus. El quilo ................. .
La Comissió respon al senyor Pé- nalment, sinó quan hi envia els seus cions de l'ex-comte de Romanones:
enredaren un xic els procediments.
108
43'20
Madrid, 11. - Aquesta tarda el
Blanquejats estampats. El quilo
Afegelx que el projecte del senyor rez Madrigal que l'observació que va servents. (Protestes a diversos sec"El conde de Romanones nas ha
79'20
26'40
Gil Robles no corregeix els embo- fer es tindrà en compte en redac- tors de la. Cambra.)
conflrmado hoy la visita, que hizo diputat d'Esquerra Republicana' ~
Barreja de cotó. El quilo ..... .
la llei.
definitivament
tar-se
resola
ve
no
que
ja
aquells,
llcs
dipuals
prega
ALBA,
senyor
El
ayer, en el hotel Meurice. Después nyor Barcia anava a dirigir una. pre156
62'40
Velluts. El quilo ............ . ..
El senyor ALONSO RODRIGOEZ tats que no interrompin, ja. que no de asentir al texto que ya conocen gunta al Govern sobre el mo~~
dre res ni harmonitza, els prècept.es
108
36
què es discutiria l'acusació co tTf
Articles de punt. El quilo .. .
del COdi de Justfcia militar amb les pregunta al President si es propo- pot ésser que cada diputat pretengui los lectores de «ABC», nuestro inter- en
150
60
modificaclons introduïdes en aquells sa prorrogar la sessió.
locutor se pasó la mano por la fren- el senyor Azafia.
Mitges 1 mitjons. El quilo ...
resoldre el seu cas particular.
Amb objecte de contestar-li, esti!P.16
El sr. JIMENEZ FERNANDEZ, el
pels decr~ts a què el dictamen es reEl MINISTRE D'AGRICULTURA te:
-En efecto, añade-; dlas màs, al saló de sessions el cap del Gover¡1,
f ereix. (Pren seient al banc blau el qual presideix, respon que fins ara segueix dient que no s'han agafar
dfas menos, hacfa cuatro· afios y tres però com que la. pregunta no es
no hà rebut cap Indicació del senyor a allò que sols són rumors.
el servet. Però no es pot, de cap cap del Govern.)
amb motiu de la llarga
Diu que al Tribunal Suprem so- Alba, però promet que ho consultarà.,
manera, menysprear absolutamf'nt la
El senyor LARA: No són rumors, meses que no habia cumplimentado formular
1
a don Alfonso. Sl sólo hubiera de-- discUSSió del projecte de Guerra, ~
El Sr. ALVAREZ VALDES con- són realitats.
lament hi han d'anar els generals
tasca del funcionari.
senyor Lerroux hagué d'absentar~
En aquella nota el senyor Jaumar que siguin advocats. Acaba comba- sumeix un torn de la base tercera.
El MINISTRE D'AGRICULTURA pendido de ml deseo de verle... PorCreu una equivocació la supressió segueix el seu discurs 1 diu que té que existia también la expectativa a les sis per tal de portar decre'U;
proposava el control d'entrada. Molt tent el dictamen.
El senyor GONZALEZ LOPEZ, per dels Tribunals Industrials.
bé; hi estem d'acord. El que no ponoticies que els propietaris confien de una emoclón amarga. El tiempo, a la signatura de S. E., 1 deixà · El senyor MARTINEZ MOYA con- en el reglament nou que s'està fent. sin embargo, me predisponla poco a gons manifestà el senyor Barcia ~n
dem acceptar és que aquest control "Izquierda R epublicana", consum
volant al President de la c8J:nes doni a mans del secretari d'un un altre tom en contra del dicta- sumeix el segon torn. Diu que les
A una interrupció del Sr. Jlménez poco a la sacudida dolorosa de comsenyor que representa un partit que men. Fa una defensa calorosa de les lleis no poden ésser una cosa. espo- Fernà.ndez diu que ell ja sap el que és probar el destierro. En fin, ya surrt bra per tal d'explicar-li els mo:
1
ha vingut aci sense el vot del poble. d isposicions del senyor Azafia en rà.dlca 1 pregunta què farà el Govern el reglament que no pot ni derogar la prueba. Comprenderà. usted que tius que tenia per a sortir 1 dl~~
I encara. més, que es deixi a mans l'afer que es debat 1 compara els amb els jutges dels Tribunals. Igual ni modificar una llei. Insisteix que en las actuales circunstancias, tanto al senyor Alba que es posés d'acord.
d'un senyor que ni coneix la casa, procediments seguits pel senyor Aza- pregunta fa en r elació amb els au- els temors que s'han exposat a la o màs que cuando, en cumplimiento amb el cap d'Esquerra Republl~a
la seva
perquè en la nota. s'estableix l'en- fia essent mlnlstre de la Guerra xlliars dels esmentats Tribunals.
Cambra són prematurs. J o puc afir- de mi deber, acudia al Palacio de sobre l'hora que formularia
Sense votació s'aprova la. base ter- mar que el Govern davant qualsevol Oriente, la lealtad me ordena expo- pregunta demà.
trada a dos quarts de deu sense te- amb els emprats actualment 1 que
ner la situación politica. de Espafia
Hom no sap quin ha estat el criten
nir en compte que hi ha molts fun- combat. Demana que el dictamen cera, a la qual fan constar el seu abús actuarà amb energia.
y como yo la veo. Y mi convlc- del Govern sobre aquest partlcl.llac,
vot en contra les esquerres.
cionaris que abans d'entrar a l'Ajun- passi a la. Comissió de J ustlcia.
Com que diversos diputats dema- tal
dudas
a
Jugar
deja
no
que
es
paraules sentides aquesta
ción
però,
LABANDE
El Sr. FERNANDEZ
A
tament han d'anar a altres llocs a
la paraula, el senyor ALBA In- la sinceridad republicana. del sefior tarda per
del ministre de Marina senyo,t
El MINISTRE DE LA GUERR 11 DERA explica el seu vot i ressalta nen
treballar pel Municipi. I, naturalque
reglamentaris
preceptes
els
voca
1
ment, en el terreny de les hipòtesis, contesta diu que no és possible ac- les observacions qe tipus juridlc que solament permeten tres interven- Gll Robles y de Acclón Popular, nln- Royo Villanova, es pot dedtilr, més
seus desigs.
guno de cuyos elementos abandonarà. o menys, quin pot ésser aquest.
GONZALEZ LOPEZ h a f et e 1 senyor Alvarez v a ldés. As- cions.
senyor
El als
això fa creure que l 'esmen t a t con- cedir
al mlnistro de la Guerra. Sólo podrla
El senyor Royo Villanova, intersenyala, a més, la importància d'éstrol permetria tractament de favor
paraula
demanada
tenen
que
Els
Jusde
ex-ministre
un
per
fetes
ser
que
Diu
discurs.
seu
el
valiente ...
per a alguns amics del secretari del continua
rogat sob~e l'assumJ?te, ha dit:
la protesten, p~ el president diu hacerlo un màs:
er &e\\ot Gll Robles,
Todà'via
senyor Jaumar. Si es va crit~car pel s'està discutint un projecte que mar- Ucla. Justifica l'oposició de la seva que després d e la.. votació aquesta nit
-Jo no Sé quina pressa pOrta l'exa·
que pudo, a raíz de las últlmas elec- men d'aquest assumpte. Com si ¡¡o
mateix caràcter el reglament del se- ca unes orientacions juridiq~s a la. minoria a aquesta b~.
vot.
seu
eL
explicar
podran
demà
o
Es comènça. ~· dlsi:utft la base
nyor Massip, també ara h em d'ata- Sala. sisena del Suprem, orientaUtilitzant l'altaveu, el senyor AL- clones, precipitar la coyuntura de hi hagués altres coses que ocupar-~.
clons que l'orador qualifica de pe- quarta, a la qual. retJr~ tres es- BA pregunta al senyor Irazusta sl una r estaura.ción, ha consolidada la Es igual que ho tractem ara que de:;car aquest,
Marial.
ij.epúbllca. El ré¡lmen instaurada el prés de les vacances. La cosa no té
Naturalment, en la reunió d'ahir, rllloses. Combat am):> duresa el dic- menes el senyor
manté la seva proposició.
El PRESIDENT DE LA COMIS,-r
vaig presentai' una moció de protes- tamen i acaba demanant novament
El senyor IRAZUSTA demana v~ 14 de abril era cosa fràgil y fieticia, interès. No comprenc l'afany de df;s.
porque em~zó por la izquierda en cutlr aquesta qüestió. L'abast d'ata per aquella. nota. A més, la nota que passi a la Comissió de Justlcia. SJO diu que no es pot prescindir de tació nominal.
El senyor RODRIGUEZ DE VI- l'informe del Consell ordenador de
del senyor J aumar desconeix, en exlReproduïm de «L'Instant»:
Es produeix un gran aldarull 1 dl- vez de situarse, como hizo la Repú- ques~ p~et ha quedat per complet
cEl conseller municipal Sr. Fre- gir la presentació de lllstes a dos GURI, per la Comissió, contesta als l'Economia. perquè és l'òrgan mit- versos diputats demanen la parau- blica francesa en su primera etapa, dismmuit des que es parlà la primera
deric Roda i Ventura, aquest mati, quarts de deu del mati, que molts senyors Reig 1 Gonzàlez López. DIU jançant el qual el Govern coneix la la 1 el senyor ALBA insisteix que en la derecha. Ahora bien: Acción vegada de la qtiestió a la Cambra.
ba estat visitat per uns quants pe- funcionaris treballen en llocs allu- que s'ha donat al projecte una im- veritable situació de l'Economia, però parlaran després de la votació per Popular ha convertida lo inseguro y I , s<!bretot, en ésser absolt el seij.YOl'
agraz en maduro y estable. De que Azana pel Suprem, pel que fa ref~
lriodistes al despatx de la minoria de n yats, com tinències d'Alcaldia, bu- portància que no té, ja que no es a aquest informe, per tal de com- tal d 'explicj!.r el seu vot.
Es procedeix a votar la proposició. hublera servido que yo hubiera ocul- r~ci!l- a l'ocorregut a Catalunyl).,
tracta d'una reforma substancial de plaure el Sr. Marial, es pot afegir
rots, Institut d'Higiene, etc.
Lliga Catalana.
el del Consell Industrial.
El senyor Jiménez Fernàndez ho fa tado esta realidad?
No sé pas com podran estar a dos la justicia militar.
Nmgu no l'ha acusat que hagi llillll<t
1 un dels repòrters 11 ha prPguntat:
Prosigue la conversaclón estimu- armes als revolucionaris d'Astúries
El senyor MARIAL insisteix en a favor. Els regionallstes no voten,
El senyor REIG r ectifica. Afirma
-Ens podríeu exposar alguna cosa quarts de deu del matí a la Casa
del que va passar a la Comissió de Ajuntament les llistes dels que tre- que la reforma del senyor Azafia, re- el seu criteri 1 diu que el Consell or- solament el senyor Tries de Bes que lada por el proplo declarante. Fluye ja qu~ la seva Intervenció al Consorci
ballen a Sarrià, a Sants, a Sant An- solgué alguns problemes, i troba a denador de l'Economia està format vota en contra. i demana la paraula la palabra del ex presidente del Con- d'Industries Militars fou molt abans
..
Govern?
sejo fértil, donosa. i campechana. que es fes la consignació. L'assumpte,
1 - El que hl ha és el seguent dreu. No és adl'nlssible que es vul- mancar una r eforma. total del Codi per elements patronals, 1 demanar per tal d'explicar el seu vot.
La votació dóna el següent r e- Su mirada no ha perdido brio.
informació a aquest òrgan és tant
-féu el senyor Roda 1 Ventura-: gui controlar el personal pel secre- castrense.
doncs, no té cap Importància. A més,
48
prO.l,X>Sició,
la
de
pro
en
sultat:
Reserva en orden al proyecto de ¿és q~e és objecte d'alguna molèstia
parts
les
de
una
a
El MINISTRE DE LA GUERRA: com demanar-la
El senyor Jaumar, el qual és presi- tari politic d'un conseller, oblidant
1dent
dues.
agraabstenc10ns,
46,
reforma
Ja
contra,
vote
en
vots,
Càmara
la
que
que
fet
el
en
Inslstelx
belligerants.
dia
dr~
i
!
t
A
neun
l'Ajuntament
a
existeix
que
Governació,
de
de la comissió
materlal el senyor Azafia o d'alguna
seu de-' en lloc de soHt'ct'tar l'informe d'aa 1 part
v n .. en
arma
quesa
El senyor ALBA: La votació no és ria. antes de las vacaciones. Profe- acusació criminal 1 infamant? ~n
de resoldre
hem
ara re
i per tant 1a represent a a 1a co- ¡ ciat de personal i• per damunt de però
per falta de número. Es r e- c~a para el otofio: elecciones mun1- absolut. Es tracta d'un assumpte pOmlss!ó de Govern, abans d'ahir va tots, un secretari de la Corporació, terminades deficiències amb aquest quest Consell de l'Economia es de- vàlida.
petirà demà., a les 4 en punt la qual Clpales.
facilitar a la Premsa aquella nota que és el cap jeràrquic dels funcio- projecte de Llei, que per la seva mani el del Consell Industrial.
lític en el qual tots tenen la seva
Lerroux -diu- ha hecho en Mes- posició 1 de la qual no canviaran es
També Insisteix el President de cosa faig avinent als senyors dipuurgència s'ha desglossat.
sobre el personal de l'Ajuntament. narls, segons la llei.
vot.
llur
explicar
vulguin
que
tats
ambdós
informin
un
que
vista,
de
Comissió
punto
la
su
de
des
talla,
sens
El senyor Ja.umar ha volgut,
Ara bé' sobre aquesta qilc5tió, la
parli d'això més aviat o més tÏm:L
Els nacionalistes bascos pronun- dlscurso certero. Supongo que no le Al
El senyor REIG acaba el seu dis- organismes; el senyor Marial es moscomissiÓ de Governació havia acor- dubte, cercar un efecte polltic I de
meu judlci, la gran eqUivocació
1dat fer una ponència per tal de pro- gros públic a manca d'una opinió curs de rectificació, comparant el tra satisfet i retira les tres esmenes. cien paraules que no es senten 1 el habrà. gustado al sefior Gil Robles. del senyor Azafia fou polltJca, en
El senyor MORENO QUESADA senyor MADARIAGA els Increpa 1 Lo apostaria.»
legislat en altres paXsos sobre l'afer
cedir a una reorganització de per- autèntica darrera seu.
prestar el seu ajut als catalans per
sol:licita que el termini que figura en els diu que són uns burgesos com ho
-I sobre la qüestió de Pompes Fú- que es dlscutelx.
's onal i també a una revisió de pera treure l'Estatut, del qual ells sols
El senyor GONZALEZ LOPEZ la. base de deu dies sigui ampliat a provarà.
sona. Una r evisió que comprengués nebres, ha passat alguna cosa?- preeren capaços, com el senyor Lerno
S 'aixeca la sessió a tres quarts i
po solament els nomenaments ~e guntà aleshores l'n dels periodlstes. també rectifica. Torna a defensar un mes.
~oux els va prestar els seus vots. Però
gran
d'un
enmig
deu
e
d
minuts
deu
senyor
el
Ocupa la Presidència
-No és presumible que hi hagi les reformes del senyor Azafia 1 conl'Esquerra, sinó també els d~ la Dtc1 altra, jo dic que no té interès. E$
aldarulL
tadura. I quan en~ trobavem en cap p~rtlt de solvència polltica que testa els exemples adduïts pel se- Alba.
cosa passada 1 jutjada, 1 no combase
la
s'aprova
votació
Sense
Vlgur1.
de
Rodriguez
nyor
exisja.
criteri
al
oposar-se
vulgui
va
ens
aquestes condicions d acord,
prenc la pressa de ningú d'ocupar-se
(Pren seient al banc del Govern quarta. Les esquerres fan constar el
sorprendre desagradablement, per.què ' tent de concedir l'empresa a la Casa
de l'assumpte.
seu vot en contra.
Cartagena, 11. - Aquesta matina,r epresentava tota una: de:J~onstde- de Caritat Això per raons benèfl- el mlnlstre d'Indústria 1 Comerç.)
Es posa a discussió la darrera base.
El senyor RODRIGUEZ DE VIda es produi una gran alarma en
ració per a la Comlsstó de Gover- ques incontrovertibles.
Són retirades diverses esmenes, en-Però és que hi ha algun perill GURI, per la Comissió, rectifica
oir-se disversos trets de fusell vers la ~---------*:-------------nació, aquella nota en la qual el seIbà.Horn,
senyors
dels
les
elles
tre
breument.
porta del penal. Després es compronyer Jaumar, president d aqutsta Co- sobre això?
và. que, dur¡¡.nt un moment en que
Acabada !a dlscussió de totalitat fiez i Alva rez Valdés.
-Perill imminent, no. Però com
ntissló, en les reunions de la qual
LABANDERA
FERNANDEZ
Sr.
El
el llum, el sentinella de la
s'apagà.
Trenta-un dels processats,
sempre dela que volia realitzar una que s'ha de donar l'empresa abans es passa a 1 articulat.
galeria alta de la presó dlsparà r eEls senyors BARCIA 1 RODRI- defensa una. esmena que es relacio1tasca de conjunt, exposava ja els del
de setembre, cal prevenir-se.
30
seus estudls 1 fiscalitzava, s en s e Cal agermanar l 'Interès del Municipi GUEZ DE VIGURI dialoguen breu- na amb els presidents dels Jurats són condemnats a 30 anys petidament el seu fusell, per haver-li
molt r espectable, amb el no menys ment sobre un aclariment previ ,de- Mixtos. Diu que queda a l'arbitri de reclusió, i tretze, a .12 semblat veure algú que corria. La
comptar per a res amb nosaltres.
Madrid, 11. - Atenent la seva
guàrdia efectuà. un reconeixement a
~~~o~e¿'"~!~e d~~~ó re;.=~ noble dels vells 1 de les criatures aco- manat pel cap de la minoria d es- ~~~~terial que romanguin els acqualitat de membre de la Comissió
rede
mena
cap
sense
l'exterior,
dia
un
i
anys
El MINISTRE DEL TREBALL 11
bentin d'acords tan importants per llits en tan gran nombre en aquella que!"ra rllpub,licana.
de Presidència, on ha de tramitarsultat.
s apr~va 1 article primer 1 a con- contesta.
mitjà. de la Premsa. I alxò quan la santa. casa, de la qual són l'ingrés
Albacete, 11. - Ha acabat el Conse al seu dia el projecte de la nova
LABANDE
FERNANDEZ
Sr.
EI
declaracions
unes
prèvies
tlnuacio,
els
sosteniment
seu
al
per
cabdal
conestava
Comissió de Governació
sell de guerra pels successos revolullei electoral, els periòdics han indel senyor Barc:a, s'aprova també DERA rectifica i Insisteix
cionaris de Vlllarobledo.
Vocada per a l'endemà 1 la de Go- serveis funeraris.
ac- terrogat aquesta tarda el diputat
El MINISTRE D'AGRIÓULTURA
A preguntes de la Presidència so- Anastasio de Gràcia no
,
Després d'això, s'acomiadà amable- el Sllgon. .
vern també el mateix dia a la tarda.
d'Esquerra Republicana senyor TraSe,nse discussió, s accepta un vot pronuncia algunes paraules que acla- bre si algun dels processats tenia cepta un nomenament del bal. El diputat català ha fet les
Què és el que va passar? Jo vaig blement dels periodistes.»
particular del senyor Rodríguez de reixen els conceptes pronunciats pel quelcom a alegar, parlà el metge sefer constar el que ens havia. resultat
següents declaracions :
Govern
nyor Josep Tovarra, el qual demanà
Vigurl i .Part d'una es,mena del se- senyor Fernàndez de Labandera.
desagradable la seva gestió. Perquè
-El que fins ara hom sap c;iel proEl Sr. BARCIA diu que des que benevolença per part dels Tribunal.
nyor Ro¡g Ibàfiez a 1 article tercer
nosaltres, la Lliga, hem cregut semj ecte és suficient per a Jutjar-lo. Es
Anastasi
senyor
El
11.
Madrid,
s'atribut l'Estat el pagament de les Digué que aquests moments eren de Gràcia ha dirigit la següent lletra nota immediatament que és obra de
Telèfons de 1 queda aprovat aquest.
Pre que cal formalitzar la qüestió
A l'article quart hi ha una esme- atencions dels Jurats Mixtos alguns transcendentals per a. la seva vida. al
del personal de l'Ajuntament, del
politics vells, és a dir, de camànminlstre del Treball:
na del senyor Roig, que és impugna- no han percebut des de fa un any. Parlà. de l'odi que l'ha perseguit i
Qual s'ha malparlat massa.
cMolt senyor meu: He rebut la dules. La idea que el presideix no
damunt
per
que,
manifestant
acabà.
terde
el
exemple
a
com
Esmenta
senyor
pel
Comissió
la
de
nom
en
da
1 El personal de l'Ajuntament trevostra comunicació amb el nomena- és original, n1 tendeix a finalitats
rocarrils. Demana que hom posi re- del Codi, hi ha el cor dels fundadors, ment de vocal d'una Junta creada altruistes; aspira, purament 1 simpleR d '6 221M FERNANDEZ LADREI>A.
balla molç ht! 1 treballa fOiça, en nlque no deixaran sense pa els fills
mel a aquesta. situació.
S'aprova l'art!cle quart.
C.(
e aCCI :
guns casos sense cobrar el sou deper Iniciativa del Govern i a l'ob- ment, a beneficiar fins el màxim
El MINISTRE DE TREBALL 11 dels processats.
A l'article cinquè s'accepta un vot
r.:
t
I
gut. Això no vol pas dir que no hi
jecte de socórrer els obrers en atur possible l'actual coalició governant
deliberar,
a
Tribunal
el
Retirat
mprem a : 1444U particular del senyor Rodrlguez de respon i diu que hom procurarà po- prop de les tres de la tarda facllltà forçós.
hagi casos excepcionals que no fan
amb el secret intent, que vosaltres
sar remei a. aquesta anomalia.
qualificareu, d'entronitzar-la definiVIgu.ri, i és aprovat aquest article.
resconsideracions
en
entrar
Sense
anys
SO
a
condemna
que
sentència,
la
tivament al Poder. Es tractaria si
Es aprovada la base cinquena senDesprés d'acceptar-se un altre vot
organlsme,
nou
del
l'eficàcia
a
pecte
i
12
a
processats;
dels
31
reclosió
de
s 'arribés a realitzar, que no ho c~ec
p articular del senyor Rodrfguez de se votació.
per
comunicar-vos,
de
deure
el
tinc
sls
1
any
un
a
13;
altres
dia,
un
d'un atemptat molt ~treu a les essèn:
defensa
MADARIAGA
El senyor
Vlguri, queda. aprovat l'article sisè.
al coneixement del Govern, que es eles democràtiques, 1 més concretan'absol 25.
L'article setè s'aprova sense debat una. esmena 1 proposa. un article ad· mesos, altres 4, i s'ordena.
vida
meva
la
de
conducta
de
norma
la
també
sentència
la
En
ment encara, d'un atemptat a la
1 corre la matelxa. sort el vuitè en dicional.
no acceptar càrrecs de re- COnstitució.
El Sr. FERNANDEZ LADREDA dissolució de la Casa del Poble de sindical
el qual s'introdueix un vot partÍeusón
em
no
aquests
s1
presentació
Villarrobledo.
En efecte, el projecte és ant.ldemolar del senyor Rodrlguez de V1gur1 diu que accepta que en les poblaci01"6
concedits per les organitzacions obre- cràtic, perquè estableix dues catei després d'acceptar-se part d'un~ on. hi hagi associacions hom doni •
pertanyoJ
quals
les
a
res
gories de ciutadans: els plenament
esmena del senyor Ma.estre Zapata representació a elles.
Una cristallE:ria 1
capacitats, és a dir, aquells als quals
Es retiren altres esmenes i queda
a l'article addicional queda aprovat
suposa experiència 1 capacitat per
discutit el projecte de llei
totalment
'
dictamen.
el
Una ràdio?
La mort del periodista Sir- aes interpretar
degudament el règim
de Jurats Mixtos.
<Entra el minl.stre de Justfcla.)
proporctonal, 1 els que, per viure al
Una màquina de cosir?
midel
promesa
una
i
val
LA JUBILACIO FORÇOSA
LA LLEI D' ARRENDAMENTS
camp, sota la tiran.ia de cac.ics 1
DELS NOTARI S
l'amenaça de l'embargament, no són
Unes sabates ?
Es llegida una proposició de llei
nistre de Justícia
Es posa a debat el dictamen de
capaços d'atendre el sistema proporla Comiss:ó de Justlcla sobre el pro- en la qual hom sol:liclta que no s'inUn parament de pis 1
Madrid, 11. - El diputat valencià. cional 1 han d'acontentar-se amb el
d'arrenllei
la
forçadament
terpreti
a
neguen
es
proveïdors
Els
:forçoses
Jubilacions
de
Llei
de
jecte
senyor Just s'ha entrevistat amb el majoritari, o sigui, que els cacics vodaments rústics, puix que en virtut
per edat dels notaris.
Un paraigua?
m.inlstre de Justlcia, am!J el qual tarien ells en incomptables casos.
fornir més productes
d'això s'han originat molts acomlaEl senyor SUAREZ DE TANGIL
tractà. del sumari que s'ha Incoat
El projecte és, per iguals motius,
daments.
consum un torn en contra.
Han vls1tat l'alcalde inter1 el doc- amb motiu de la mort, a Oviedo, del anticonstitucional, pel fet que l'artiEI s r . IRAZUSTA la defensa.
El MINISTRE DE JUSTICIA macle 52 del Codi fonamental de la. ReEl Sr. JIMENEZ FERNANDEZ diu tor Francesc Guerra del Río, en re- periodista Lluís Sl.rval.
nifesta al senyor Suàrez de TangU que aquest assumpte ha vingut a presentació de la Junta Adm1ni.sEl mlnlstre de Justfcla manifestà pública diu que els representants a.
que tots els notaris que es jubilen confirmar el que ell ja va dir des tratlva. de l'Hospital Cllnlc, per tal al senyor Just que està disposat que COrts s'eligiran per sufragi universal
als 65 anys d 'edat, siguin de primera del banc blau. Jo volia, diu, que no de donar compte al senyor Ple 1 s'aclareixi el cas i que recaigui la Igual, directe 1 secret. Doncs, bé· amb
categoria, de segona o de tercera, sortfs la llei sense la complement\- Pon de la nota rebuda dels provet- responsabilitat, sl n'hi ha, per la el nou procediment electoral, la 'igualcobren havers passius de 12.000 pes- rla perquè en realitat el que ho:n . dors de l'esmentat centre, a.nun- mort de Sirval, sobre qui sigui, ves- tat de sufragi no es troba enlloc.
setes anuals, 1 creu que amb aquesta tem és l'accés a la propietat.
ciant llur decisió de no submlnls- teixi o no d'uniforme.
En resum, el moviment d'octubre
Per aquestes manifestacions del haUria PQiUt ésser la revolució; però
quantitat a l'edat esmentada poden
LES ESQUERRES: Exacte, exacte. trar més articles s1 no es normalltfactures.
les
de
pagament
el
zava
El senyor JIMENEZ FERNANDEZ
mlnlstre de Justlcia, el senyor Just el contingut i les finalitats del proels jubilats atendre les neéessttat.4
de la vida. Demana per això a la segueix dient que cal aplicar la Llei
El senyor Pic 1 Pon ofen ocupar- ha renunciat a parlar d'aquest as- jecte de llei electoral és, nl més nl
sumpte, per ara, al Parlament.
Cambra que voti el dictamen.
problema.
del
se
tinguin
menys, un cop d'Estat legalitzat.
conculcadors
els
bé, perquè
nimació als escons és més gran que
en dies anteriors, ja que hi ha uns
35 diputats. Al banc blau hi ha els
ministres de la Guerra, Marina, Treball, Finances 1 Comunicacions. Les
tribunes, desertes.
Es llegida i aprovada l'acta de la
sessió anterior 1 seguidament s'entra a l'ordre del dia.

rectificar. Creu que no es pot establir llmit absolut de capacitat i d'incapacitat, 1 demana que es previngui a aquells als quals es va a Jubilar.
El MINISTRE DE JUSTICIA rectifica 1 diu que ha portat aquest
projecte a la Cambra per consideració 1 respecte a l fur parlamentari,
ja que podia haver-lo portat al Reglament que en aquests moments
s'està reformant, ja. que en un projecte que existeix ja. s'apuntava
aquesta idea.
Entra a. discutir-se l'articulat.
Després d'una regular discussió
queda aprovat l'article primer 1 seguidament s'aprova el segon.
El Sr. ADANES retira una esmena
1 és aprovat l'article tercer i darrer
del dictamen.
El MINISTRE DE JUSTICIA puja.
a la Tribuna de Secretaris 1 llegeix
un projecte de llei.

El SENYOR SANTALO VISITA
El CAP DEL GOVERN PER
QUESTIONS QUE INTERESSEN
ACATALUNYA
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ROMANONES HA ANAT ADIR L'acusació contra el
senyor Azaña
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LA HUMANITAT

Necessiteu. • •

Unes manifestacions
del senyor Trabal

I
I

-------*:------LA SITUACIO DESESPERADA
DE l'HOSPITAL CLINIC

Si us voleu estalviar diners
compreu-ho a

HOTEL DE VENDES-Pelai, 8

LA HUMANITAT~ escampa··atteu eiS id8àiS -repUblicans i catalanisteS

la·humanttal
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ELS :E SP OR TS •
-

L'Hèrcules en pla de
millores

Diumenge, 14 de juliol, a les quatre de la tarda

GRAN FESTIVAL BENEFIC

DESPRES DE L'INGRES DE
MORERA, ESTA ENTRACTES
AMB ARANA, EUGENIO I
FELIPE

al camp de Les Corts
organitzat per

GERMANOR CATALANA

Alacant, 11. - Avui ha signat
la seva !!txa per l'Hèrcules el jugador portorr!queny fins ara a!Uiat
al Barcelona, Morera.
S'està en tractes amb el també
barcelonista Arana i l'extrem del
Madrid, Eugenio.
També té en tractes, encara que
sembli difícil de resoldre, el traspàs del tan desitjat jugador del
Llevant, Fellpe.

DIVENDRES, 1t DE .. ULJIOL DE&. ._
1

seus companys havien guanyat terreny i anaven a sis minuts i mig del!
davanters .
Al control, Magne ha expressat el
seu propòsit d'abandonar, però encoratjat pels seUg companys, ba r~
près pàRid, desmoralitzat, un ca.mf
W&
rm;
de calvari.
Archambaud, Merviel 1 Le Grevez,
veient que «Tonin» no marxava,
l'ban deixat. Ha restat amb ell, fen'
via a poc a poc, Leducq.
AVUI , ESTRENA
A partir de Saint Michel de Maur lenne hl ha una dotzena de qullòD'UN
P
ROGRAMA
EXCEPCIONAL
metres de puJada, que comencen
amb molta duresa i després es van
endolcint. Davant mateix es veu el
coll del «Telegraphe», 1 tlns allà ha
arribat Magne, 1 ha abandonat d~
!initivament.
El coll del Telègraf, a 110 qullòmetres de cursa, ha donat lloc a
una lluita emocionant entre els Italians, els belgues i el turista-routler,
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TELONS CURTS
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VEURE Sl SERA VE
MARGARIDA XIRGU I ENRIC LlegimA que
Hipòlit Làzaro ~ T41'
tenor, estudia cCanç6 d'amor fl'lln
Això mateix bo h
de
8OR RAS REPRESENTARANiguerra».
ens bo han dit moltes a~ lleg1~
gades. Com que per a un te es ve.
ccFUENTEOVEJUNA» ALA PLA- Hipòlit Làzaro la Partitura d~or ~rn
ç~ d 'amor 1 de guerra» no o~eran
hem de creure que tot etx
ÇA DEL POBLE D'AQUEST düicultats,
ban estat sinó rumors.
no
I ara? Ara veurem si també .~.
rumors.
""n
NOM
1

La pujada, dura, ha estat disputada pam a pam, 1 ha estat finalCARNER RIBALT
Carner Ribalta -que acaba d
Madrid, 11. - Han tornat de llur
4
ment l'italià Camusso el qui ba coblicar
en
ràpida
els
excursió
«Quaderns
al
Lit e PUpoble
de
Fuenteronat primer el coll. Darrera seu, a
'J...-'&J'I!fl ovejuna els senyors Rivas Cberif aS- una noveHa molt notable -ci~fali.s»
poca distància, ban passat Ruizzi,
sessor literari i artístic de la compa- cel dets tròpics»-, té per a estr el
G!anello, Vervaecke i Sylver Maes.
nyia de l'Espanyol; Ortln, gerent de una opereta: «El triomf del enar
Partit de Basquetbol femen!
Els quatre quilòmetres de baixada
A
l'empresa Xirgu-Borràs, I Burman que han muslcat els mestres j~·
cap a Valloire han servit per acoblar
V
lA
Sl ,...- escenògraf, despr és d'ultimar els dC: I Demon. Si bl ha temporada de ~1J
aquests corredors.
lA talls de la representació, veritabl~ català, Carner Ribalta Podrà e 1t e
Sortint de Valloires, a 116 qullòs reAlTRE& ment extraordinària, de la famosa nar «El triomf del jazz».
metrt's de cursa, comença una ruta
Sl no...
cc'llèdla de Lope, que immortalltzà
molt dura. L'han feta els davanters
literàriament
el
seu
nom
llegendari
estalonant-se, lluitant d'Una maneBOXA
Exhibicions de boxa
i q~e ha constituït l'esdeveniment de
ra endimoniada.
la temporada.
No es ve1a Vietto entre els lfders
TORRES·· YITRIA
d'avui.
ORTEGA •• FLIX
AQUESTA NIT, AL NOU MON
Margarida Xirgu i Enric Borràs
EXIT DELS GRANS EXfTS
Després, passat un qullòmetre de
~b tota llur companyia, a més d'un
Es representa tots els dies
Arbitre: JOSEP GffiONES
pla que ha servit per a prendre alè,
llu1t acompan yament de 200 figula carretera, dreta com un pal, ba
rants, representaran «FuenteovejuUna selecció de París serà
UN HIVERN MOLT NE G
estat escenari d 'una de les pugnes
na», a la plaça del cèlebre poble de
Hem oït, per casualitat pe è RE
oposada a una altra catalana
Partit de futbol entre
més aferrissadesque bem vist. Ca.la serra de Còrdova, la nit del diu- som pas xafarders el d.Íà!e~·u~ 0
musso, fent una demostració de les
menge dia 25 d 'agost· bom comm~ actriu i d"un actor' de teatre ca~
PAGAMENTS PER A AVUia
Aquesta nit, al Nou Món, tlndrà I
facultats que l'ban fet famós, grim·morarà aix! de manem exemplar el
Heus ací el diàleg:
lloc l'anunciat matx de boxa amaDuanes. Transports i Carbons pes- n centenari de la mort del Fènix
pava adalerat. Però el minyó de Ni-¿I què diuen de la propera tem
teur, entre una selecció parisenca t
setes
558
25;
Lluls
dels
Enginys.
Al!ach,
546•7o·
ça,
Ruozzl,
no
el
deixava
de
petja.
porada?
Seleccló de jugadors actuals 1 vel1oo glòries
una altra catalana, organitzat per
Als darrers llacets, en els quals el Salvador Andreu, 1.052'80; Rosa An:
-De la propera temporada no
la F. c . de Boxa. Era des1g que els
dreu, 1.221'41; Antoni Alvarez 198· Un gran èxit de Jardlel Poncela diuen
percentatge
de
desnivell
ja
no
és
res.
.francesos fossin acarats als compGels quals es disputaran una magnífica copa
tan elevat, el cos a cos CamussG- Administrador Principal CorreuS peS:
-Ja és estrany! Altres anys quan
nents de l'equip campió de Catalusetes 12.790'79; Adxrunistrador Presó
Ruozzi ha estat formidable.
arribava aquest temps...
'
nya, però davant el cas de trobarI ha guanyat netament Ruozzl, CeH.ula.r, 9.324'92; Administrador Pre-Oh!,
eren altres anys. Mirt, nose alguns titulars IndiSposats, hom
Camusso, no sabem perquè, ha aflui- só Dones, 625; Eulàlia Blay, 17'10;
Per a localitats: LA HUMANITAT, Ronda Universitat, 25; «La
més
ba seleccionat alguns dels homes
U
~iré
una
cosa:
després d'ha.
Els senyors R !vas Cherif, Burman
Joaquim Burrull, 329; Antom Bergés
xat notablement.
que en la passada competició reg!G1 Ortin foren rebuts i obsequiats pel ver llegtt les declaracions del senyor
R amblaJ, Rambla de Canaletes, 13; eLa Publicitat», Corts CataHa arribat primer al cim del Ga- 1.184'40; Josep Balcells, 917'91; Càn~ senyor
Duran
nal tant bellament es destacaren.
1
Ventosa,
em
sembla
que ra.
did
Jordi
Balsones,
Rodríguez,
15;
Manuel
alcalde
de
Baldrich
Ubier, el famós coll de 2.659 metres
lanes, 589; F. C. Barcelona, Consell de Cent, 331
L'equlp francès ja es troba a la
500; Joaquim Barraquer. 205'63 · Mag la villa; el regidor senyor Buron al rem poca broma.
d'altitud,
el
més
dur
de
la
Volta,
-Qui
sap!
nostra ciutat. Els homes d!.!splaçats
dalet~ Bonjoch, 219'61; Lluis Baltà, qual corr~spon bona part de l 'èxit
Ruozzl.
són tots ells de classe més que sufi-Qui sap? En trenta anys que
1.276 98; Esperança Comelle, 7.375"09· de la proJectada funció; el secretari
A
1
ml~ut
53
segons,
Camusso.
cient per a obligar els nostres reMiquel Company, 46'20; Antoni car: 1 la Comissió d e festes en ple. Des- porto dc teatre mai no se m'havia
A 5 mmuts, Benolt Faure.
presentat un hivern com el que ara
presentants al màxim esforç si VGrer~. 38"04; Jaume Costa, 98'04 ; Ger- prés de ~eterminar
Després Sylver Maes, Vervaecke, t~udis
el lloc de la re- se'm presenta.
len assegurar-se la victòria.
Cornellà, 133'28; Jaume Cor- p~esentacló en tres escenaris
Lowie i Stach.
simultatès, 207; Francesc <?afeli, 198; Carles rus al peu de l'edifici
A 7 minuts 17 segons del primer, Cardenal,
do l'AjuntaEL MESTRE FERRES TRE·
2.000; R1card Campmany ment, utilitzant
BALLA
ba passat el lider Maes.
les rampés n aturals
1~.805;
~enSlons
Vellesa,
986;
Comis~
esperava amb interès les eLiminatòA 9'15 Bergamascht.
Hem trobat el mestre Ferrés.
Les grans competicions internacionals
s~ó Liqutdadora, 1.780'50; Comandàn- i escaletes de l'accés habitual aix!
-No se us veu mai.
ries que s'havien de portar a cap a
Els nou quilòmetres de baixada ClB. G.C., 6.000; 19 Terç G. C., pes- com de precisar la instaJ.IaciÓ dels
-surto poc de casa.
Madrid, per tal de seleccionar els h an servit a Camusso per a atrapar setes 35.000; Joan Lluís Comas
projectors per a la més adequada ·upes-Que
esteu malalt?
mlllors nedadors. Aquestes han tin- Ruozzi i prendre el cap.
setes 1.280; Comptoir Internaé1ona1 luminació dramàtica de l'espectacle
-No; treballo.
Aix! s 'ha arribat al cim de Lau- 927; Comercial Plrelll, 5.944'06; Ma~ el~ expedicionaris tornaren a Ma~
gut lloc a la p~scina del "Lago", de
-Amb aquesta calor?
50 metres, però solament dos neda- teret, 2.075 metres, després d'Un al- nu!a.ctures Serra Ba.!et, 20T27 · Del~ drtd, on és gairebé segur que els ad-Amb aquesta i l'altra
dors s'han pt·esentat. Aquests són tre cos a cos entre els dos mateixos gat Especial Serveis Socials, '641'55· mirables Intèrprets de «Fuenteoveju- I es pot saber? ...
Ruiz Vilar i Pérez Quesada, els quals homes en el curt i decisiu repetjó D~Iegat Especial del Treball, 394'80; n~». accedint a la petició del Centre
-81: una obra catalana.
efectuaren els 200 metres en 2' 39 ". que hi ha abans del coll, per aquest Drrector El}cola Social, 329; Angel d Educació Popular, representaran a
- ... I
Ferrer, 809 95; Joan Baptista Ferré la plaça de braus, un dissabte del
En resum, doncs, són gairebé segurs ordre:
-Una obra catalana de la qual nG
Primer, Camusso.
113'51; Matllde Farriois, 276'36· Agus! mes d 'agost 1 a preus assequibles a
els equips que representaran EspaA 30 segons, RuozzL
t1 Freixas•. 1'500; Joan Ferrét, pes- les classes m- populars el drama us puc dir el titol ni l'autor.
nya. Equip 5 x 50: Canela, Sabata,
-Hi treballeu de ferm?
A 3'39, Morell!.
setes 3.233 30; Mànus Farreron, pes- immortaL
'
JEAN TARIS, FIGURA MAXIMA
Sabater, Burcet i R. Pu!g. Equip
-Molt de ferni. I espero un èxit.
Després
Sylver
setes
Maes,
46'20;
Gianello,
Josep
etc.
Garriga
397'68·
4
x
200: Lepage, Carulla, Cairol 1
Poques són les vegades que l'afició tres> no ha estat motiu perquè tin- Ruiz-Vilar.
A la baixada del Lauteret, Camus- Valenti Gui, 197'40; Pere Guéria pes:
catalana tindrà ocasió de presenciar gués el rècord de França dels 100
Referent al water-polo, cal dir so s 'ha escapat -<:om ahir Vietto- setes 948'58; Julià Ginete, 2Í4'28·
una competició oficial de natació metres en 59" 4-5. A les Olimpiades que es presenta interessant com mal. i ha emprés a gran tren el camf de August Gracum, 208; Rodolf Rollen:
tan interessant com la que se cele- de Los Angeles, l'any 1932 va perdre Els nostres amants a aquest joc Grenoble. Mancaven 79 quilòmetres. mosteou, 52"98; Vicenç Hernàndez
Darrera de Camusso, junts, ana- 822'50; Salvador Jané, 99'80· Baque=
brarà, dissabte vinent, a la p:scina en els 400 metres davant de Ciaren- aquàtic no desconeixen pas la vàlua
ra Kuché1 616'25; Amadeu' Llopart
municipal de Montjuïc, organitzada ce Crabbe, per una dècima de segon, de l'equlp francès. Saben molt bé ven MorelU 1 RuOZZI.
Més endarrera, Bergamascbi 1 RG- 4.935; ~rae! Lagos. 252; Josep Me,.:
per la Federació C9.talana de Nata- després d'haver realitzat una cursa. que és un equlp de conjunt 1 que
Preus r~bentats
main
lare~,
Maes.
40 42; Josep Moix, 895'37; Hcrcló amateur. La importància que re- admirable.
té algunes primerissimes figures, enEn aquesta part de la carrera, minia Mar.sol, 77"84; Gerard Manrepresenta per a la natació espanyola
Els altres elements que componen tre elles, Padou, considerat ara fa Camusso
Transformacions
•. 46'20: Eusebi Mestre, 46'20; Cal'esmentat cncontTe, resta ben pale- l'equip francès, sense ésser unes !i- dos anys, com el m1llor jugador mun- gairebé ha sofert dos rebentades sa
consecutius, per la qual cosa tertna Monreal, 46'20; Josep Medina
sada no ta.:1 sols pel resultat obt!n - gures tan excepcionals com la que dial i només els hongaresos Nemeth, és
de preveure que de no ha ver estat 1.000;_ Josep , Marqués, 82'86; Josep
gut l'any Lv""• o sigui, el darrer matx acabem de ressenyar, no deixen d'és- Boszi 1 Halassy poden discutir-li víctima
d'aquests accidents. el seu MatelS, 3.37152; Joan Baptista MGentre les dues repúbliques veïnes, sl- ser tots ells elements d'una vàlua avui aquest titol tan preuat. Delpor- avantatge
~otes les marques
hauria arribat a ésser tan lloa, 715'38; Manufactures Ceràmi- 1
nó també pals resultats dels ncstres força. remarcable. Aixi tenim Die- te, un porter d'extraord nàries facul- considerable, que l'italià
col- ques, 1.480'50; Josep Moya. 100; Manedadors davant els elements que ner, nedador alsacià, el qual no fa tats; Bulteel i Lambert, de defenses, locat en el primer lloc s'hauria
nuel
Nadal,
172'93;
Josep
Navarrete
de la clas- 113'29; Llu!s
componen l'equip vls:t:mt, els quals pas gaire aconsegui un m:nut exacte formen una parella de gran cou- sificació general o almenys
Noves, 92"40; Florenci
en el se- Casa, 1.000 ; Obres
alguns d'ells són !igur~ màximes en els 100 metres. Nabacke, tunisenc, junt pel joc que deS(:nrotllen, ple gon.
i Rentes, 1.342'32; 1
Antoni
Bujantell, 70'64.
de la natació internacional Els nom- que aconsegui emprar l' 1". Navarre. d'inteHigència. Diener, couvelier i
I ja no han variat de posicions.
Josep
Prats.
124'88;
Dolors Ptquet
brosos comentaris 1 la gran expecta- ja conegut dels nostres aficionats cuvilly, formen el tere<.t davanter, Ha estat una persecució brillant,
cló que ha. despertat entra ls af!- per haver participat en la darrera el qual per les seves jugades perillo- però sense resultat efectiu. Camus- 51'75; J osepa Pulgsech, 1.480'50; ~
!ors
Pijoan,
2.901;
Josep
Albert Samclonats el IV França-Espanya, és travessia del nostre port, el qual es sissimes tindran con.Jnuament en so s 'ha presentat a Grenoble sol, tres
pera I altres, 13.561'25 ; Eusebi Queuna prova evident del progrés de la classificà. en segon lloc darrera Ca- acció el porter contrari.
minuts i mig abans que els seus lm- ralt,
94'86; Camil Redtcio, pessetes
nostra natació cap als primers llocs; valero, i fln¡1Iment, l'esperança franL'equlp espanyol resta format per mediats perseguidors. I ha emprat 22.133'48; Amar Redicio, 24.058'12 · Jo
no ban estat perduts tots aquells cesa, el joven nedador J oder, un elements catalans, tots ells del o. N. 7 hores 33 minuts i 13 segons en cG- sep
Real,
12.006'50; Maria Rodó, pesanys durant eis quals s'ha fomentat dels màxims valors de l'equip de jo- Barcelona.
brir els 229 quilòmetres.
Aragó, 270 272
setes 345'45; Josep Reina, 19"71;
un esport ben higi.èn:c 1 saludable ves de França. Les proves més inL'arbitratge serà a càrrec de raFrancesc Rosell, 56'34; Josep
com el que ens ocupa, 1 avul poden teressants seran la dels 5 x 50 1 ~ x lemany senyor Ho!fman.
LA CLASSIFICACIO DE tós, 46"20; Josep RifeU, 46'20 ·Ravenf Passeig de Gràcra, 45
Enric
L'ETAPA
estar satisfets i orgullosos tots aquells 200. Sense cap dubte, que la primera
Ribes, 110"03; Llu!s Sa.njosé Í.àzaro
La impressió de tots els jugadors
1. Camusso, Itàlia, en 'l h. 33 1.500; Ricard Segalà 1.157'70 · Josep
Telèfons 11550 I 11559
que amb el seu esforç han contribuït d'aquestes curses serà molt més d1s- és que van a disputar un matx en
a obtenir una collita tan abundant putada 1 de més visualitat que la el qual tenen moltes probabilitat de minuts 13 s.
Serrano, 51'97; Franéesc Laori.n pes2. Morell!, Itàlia, en 7 h. 37 m. setes 131'12; Valent! Sererols, S681·
i sana després de 25 anys da treball segona. A més, hi ha més probab1- guanyar. No ignoren, però, la quallRamona Soler 500; Fredenc Sanf.;.
i de fatigues. L~ impaciència que hi lltats de guanyar-Ia ja que Espanya tat de llur adversari i saben que no 1 segon.
3.
Ruozzl, mateix temps.
!iu, 3.500; Josep M. Sanjuan, 60'40;
ha per veure actuar el camp:ó olim- compta. actualment amb un eqUip es deixaria dominar amb facilitat,
4.
Bergamaschi,
7
h.
Regional de la U. V. E. - Progra..
43
m.
10
s.
Joan Sanfeliu, 8.142'75 ; Salvador Saple Jean Taris, és extraordinàr:a. d'esprinters, que tots ells s'acosten i per tant, creuen que serà una lluima de discos selectes.
5. Romain Maes, mateix temps. ma, 4.935; S. A. Sampere. 1.441'02;
Taris, la d:lrrera vegada que va esLar als 27". No cal oblidar que l'any ta aferrissada. Espanya, per altra
6. Verwaecke, íd. íd.
20'35: Excursionisme. Emissió deFrancesc Tro.s fi, 59'66; Manuel TGa Barcelona, !a uns quants anys, 1933, a Paris, l'equip de França la part, vol obtenir un resultat que m!7. Vietto, fd. fd.
dicada a aquest important esport en
rres, 360'26; Ramon Trabal, 90; JGdeixà un record tan agradable de guanyà. per un segon (2' 23" 4-5) llor! la seva actuació a la piscina de
8. Cboccque, íd. fd.
coHaborac!ó amb la Federació d'Ensep M. Topis, 74'03 ; Joan Turó, pesles seves actuaciOns a. la. piscina. de després d'una cursa molt igualada, Touralles l'any 1933, on la sort no
9. G!anello, fd. fd,
titats Excursionistes de Catalunya
setes 144'88; Leopold Terol pesseMontjuïc, que els nostres aficionats davant d'un Taris que ha arribat a els acompanyà en cap moment.
UNIO
RADIO,
S.
A.
10. Speicbe, íd. íd.
tes
1.924'65; Carles Travi, 29G'10; Cie
20'45: Noticiari des de la redaccló
ho guarden com una cosa única, fer 26 " i d'haver topat un d els nosEsperem, doncs, amb optlmlsme,
de
«La Publicitat».
ment
Vidal,
EI
2.000;
primer
Alfred Viñas, pesespanyol classificat és
que sols treuen a relluir en els mo- tres representants diverses vegades els resultats de la gran vetllada, en Alvarez, que ocupa
20'55:
el
19 lloc; CardG- setes 5.000; Vldua de Joan Suñé, pesde mercaderies,
Emissió Ràdio Barcelona valors 1 Cotitzacions
ments d'una discussió que tracti de -en desviar-se- amb la lín a de su- la qual veurem reu· t.s tots els es- na ocupa el 28; Prior el 30; Bache- setes 5.318'76; Manuel Vilcbes 241 ·
cotons
.
la v:da esportiva dels campions mun- ros que marquen els carrers. En eis port us, per tal d'encoratjar i aplau- ro el 45 1 Demetri Vincent, el 63.
21'-: Senyals horaris de la CatePere Vidal, 59'22; Josep M Vilardell
ROGRAMA PER A AVUI
dials.
46'20; Jesús Viza.. 3.97:.!"67-" Jesús Vi~
4 x 200 també tenim probabilitats de dir els que represen~cn avui dia el
dral. - Servei Meteorològic de l&
P
'
Cada any aquest encontra ha tin- f~r un bon paper, ja que l'eqUip
Generalitat de Catalunya:.
. DIVENDRES
CLASSIFICACIO GENERAL za., 138'18; Transports Carbons 70·
m!llor de la natació espanyola.
gut lloc i una vegada es desplaça stgnat per representar Espanya, de-,
en
or·
Boquera
Cuche
80
en
Ór
·
7'15
:
Prrmera
ha
edició de «La Parau21'05 : RADIO-TEATRE lir!c d 'E.A.
DESPRES DE LA SETENA
l'equip espanyol a París per posar en estat curosament seleccionat. Hom
Alcalde Fontrubf, 6.415'SO; Bosch 1 la». Diari radiat de RADIO ~AR- J . 1.: La sarsuela castellana en un
ETAPA
J C -\N BRAU.
11tlg1 la supremacia. en la piscina
acte ! tres quadros lletra de Pascual
.
1. Romain Maes <Uder des de la Companyia, 4.031'77; J osep M. BG- 1 C~NA. Discos.
olimpica de Tourelles i un altre l'elet, 6.800; Comercial Pirelli, 852'78; f 8-: Senrals hora!IS ?e la ~at~ Frutos 1 música del mestre P. Luna
primera etapa), 48 h. 36 m. 37 s.
Ramon M. Dou, 1.710'78; Emili Gar- dra.l. - LliÇÓ de gliililas radiat o. que porta per titol: «MUSETA». La
quip francès és el qui ve a visitar2 Bergamaschi, a 12 m. 5 s.
cfa, Obres i Construccions, 96.324'98 ; càrrec de la Federació de Gimnàs- sarsuela castellana en un acte, ll&o
nos.
3. Morelll, a 14 m . 19 s.
LA XXIX VOLTA CICLISTA A FRANÇA
Ramon Giralt, 2.467'50; Fills de Mar- tica.
L'any passa t, però, l'encontre hatra de J. Jackson i música del mes4. Camusso, a 15 m 56 s.
tf Ventosa 1.450'90· Junta o del
8'20: Segona edició de «La Parau- tre F. Caballero, que porta per titol:
b!tual no tingué lloc, ja que els cam5. Speicher, a 17 m." 34 s.
Port.
457'50;
Josep
'oriols,
15.446'11
;
la».
Diari
radia
t
pionats d'Europa, que se celebraren
de
RADIO
«CHATEAU
HARMARGAUX».
6. Lowie (primer individual), a
Pedre.s 1 Ciments. 2.592"55;
Angel CELONA. Discos
a Magdeburg, foren el motiu pel
20 m. 18 s.
22'05: eLa Paraula». Emissió de les
Quemada,
3.000; Rafael Salanova,
9'-: Senyals horaris de la Cate- deu ! cinc minuts del vespre. Direcqual s'hagué de tr¿nce.r un ritme
7. Sylver Maes, a. 23 m. 55 s.
Francesc Sala, 5.358; Socie- dral.
tament des de Madrid. Sessió de
que era. una norma.
8. Bernard (primer turista rou- 51'6'18;
tat
General
Aplicacions,
1.443'43·
11'-: Senyals horaris de la Ca.te- Corts. Resum de les informaciona
Uer), a 25 m. 39 s.
Per l'esmentat motiu, i pels resulThe
Royal
of
Canadà,
162.439'96
;
dral.
Servei
Meteorològic
de la radiades durant el dia. - Continua9. Verwaecke, a 26 m. 68 s.
tats que els francesos obtingueren
S'han retirat el líder francès Antonin Magne i l'esUruó Llevantina, 2.000 ; Administra- Generalitat de Catalunya.
ció del RàdiG-Teatre Liric.
10. Vietto, a 31 m. 53 s.
en els campionats d'Europa, hi ha
ció
de
Loteries
núm.
6,
18.000;
AdMl
G
24'-: «La Paraulall. Emissió de let
DI
A
11. Neuville; 12. Ruozzl; 13. Thlerdesigs molt vius per veure'ls actuar
panyol Cepeda, aquest darrer ferit de gravetat
12'- : senyals horaris de la <?at~- dotze de la nit. Darreres informi>'
bacb; 14. Gianello; 15. De Callu1 mlnistra.cló de Loteries n~ 12, pesa fi de saber a quin nivell c.<; troben
Grenoble, 11. - La sortida per a accionat a temps fos embestlt pel we; 16. Umberhauer; 17 Pelllssier; setes ~.000; Admmlstra.c1ó _de Lo~ dral. Secció Femenina. - Musica clons. - FI DE L'EMISSIO.
una nació i l'altra. Els que estigueries num. 31, . 70.000; Admirustractó selecta en discos.
ren al corrent dels resultats dels l'etapa AIX-les-Balns- Grenoble <2291 darrera pel que éi seguia immedia.- 18. Le Grevez, etc., etc.
de Loteries num. 35, 13.000.
quilòmetres),
havia
estat
anunciada
tamcnt,
12 •30 : «Plat del dia» del Restau- EAJ-39 - RADIO BADALONA
i
obligat
a
llançar-se
dacamp!onats d'Europa en el transcurs
per
a
les
nou
rant Tivoll - Continuació del prGdel
mati.
Però
a
darmunt
els
corredors
CLASSIFICACIO
Magne
1
INTERNA·
Daude les proves, saben perfectament el
Programa per a avui, divendres
CIONAL
arama de discos.
paper que té la natació .francesa. Un rera hora ba estat avançada de 30 neeU~, que havien calgut a canseA les 12: Obertura, senyals hora1. Itàlia, 146 h. 32 m. 12 s.
qüènc!a de la frenada general.
EMISSIO DE SOBRETAULA
Com que també s'han retirat avul
sol home, un veritable campió del minuts.
r1s, Música selecta. A les 14: MúsiCL
2. Bèlgica, 146 h. 42 m. 44 s.
Eren, doncs, dos quarts de nou
Da.uneels és aixecat amb la. cara
13'-: Senyals horaris de la Ca.te- A les 14'30: Fi de l'Emissió. A les U
els turistes routiers francesos Phimón, un atleta complet féu vibrar quan
els 75 corredors que resten en plena de sang i una ferida pen~
3. França, 147 h. 23 m. 28 s.
lips i Kraus,. es pot d!.r que l'etapa dral - «Cockta!l del dia» r•e l'caro Obertura, ll::lnyals horaris, Música s&o
d'emoció una nació sencera; i quan peu després
4. Alemanya, 148 h. 30 m. 45 s. d'avui ha resultat veritablement ca- Chièote. - Programa de discos vad 'haver-se retirat o.hir trant al mentó, 1 amb aire de senal final de les proves dels 400 1 1.500 l'alemany Stoepel,
lecta. A les 19'30: Emissió del diBO
5. Espanya, 149 b. 47 m. 67 s.
ha.n deixat Aix- tir-se molt aciaparat. Magne, en cantastròfica.
del rfldiooient. A les 20 Cotitzacions.
metres després d'haver guanyat, one- Ies-Balns
riats.
.
d
1
R
ta
per
a
cobrir
la
setena
etavi,
semblava
13'25:
que
no
«Coclttall
tingués
d'avua e es u- A les 21: Noticiari 1 Servei Meteores. Ha
Aquest.a nit s'ha anunciat que Molgen les banderes d-el seu p:ús per tal pa de la Volta a França., segona tomat
C.EPEDA, VICTIMA D'UN neau reemplaçarà. Magne en l'e- rant Brasserie Tivoll. -Contmua- rològic.
a pujar a la bicicleta per a
A les 21'15: Música lleugera.
ck proclamar la victòria entre els dels Alps.
ACCIDENT
ció
encalçar
del
programa
l'escamot,
de discos.
quip
però
nacional
després
francès,
de
ja
que
PeA les 22: Jazz. A les 22'15: Noticies
milers de persones r eunides a Ja pisEn els primers quilòmetres la mar- pocs metres ha vist que es trobava
13'55:
Secció
Cinematogràfi~a
Grenoble,
lllSSier,
al
11
qual
(urgent).
.
s'havia
ofert
En
una
el
lloc
de premsa des de Madrid. A les 22'4.5
cina, les quals, dempeus, saludaven xa. ba estat lenta 1 els corredors ana- malament i que perd1a t.erreny.
14'-· «La Paraula». Emlss1ó de FI DE L'EMISSIO.
de les rapidissimes baixades d'avui, l'ha rebutjat perquè considera que
emocionades el gran guanyador ven tots en grup.
Leducq s'havia aturat I l'encoratja- quan els corredors anaven a gran corrent pel seu compte té majors les dues de la tarda. Informació de
mentre la. mús"ca d~granava l'himPer Chamberg, a 12 quilòmetres de va. Després s'han aturat també Ar- tren, l'espanyol Cepeda ba sofert avantatges.
Barcelona. - .Actualitats Teatrals 1
ne nacional de la na.ció guanyadora. la sortida, han passat, amb V!etto chambaud i Le Grevez, 1 més avall Ulla formidable calguda.
Els francesos han designat capità musicals.
com
que
no
Aquest home fou en Taris; ell s'em- al cap ! enmig d'una gran gentada. Merirel. Tots vollen ajudar Mag- s"aixccava, s 'ha acudit immediata- del seu equ1p, en substitució de
U "10: Fragments musicals de «BriEl comerciant que noport.a dues preuades victòries per al
Nmgú no forçava el tren. Els pri- ne, el Uder francès. Han donat prG- ment en el seu auxili i se !"ha tras- Magne, el corredor André Leducq.
sas de La Habana».
seu pals. Ara eren dues, com hau- mers 80 quilòmetres d "aquesta. eta- va d'Un magniflc esperit d 'equip.
H'SO : cEl !et del dia» per Joan
més
afavoreix els diaris de
lladat a Grenoble on ha restat hosrien pogut ésser moltes més totes les pn. són de bon fer. La carretera puja
Alavedra. - ButlleU Oficial dl\ la
Mentrestant, Vietto ! Speicher pitalitzat. Ha sofert una important
dreta perjudica els seus in·
que hi ha portat en el transcurs de poc. A més a .més, hom ba de comp- no s'han mogut de r escamot i han ferida al cap, amb probable fractu- Guthrie i la seva esposa so- General!tat de Catalunya. Sumari
la. seva. formidable i llarga carrtra tar amb l'esforç que hauran de fer procurat lnútllment de neutralitzar ra del cranL
número publicat avui. - C?ntiteressos, ja que amb la
freixen un accident d'aviacró del
esportiva. Campió del món des deiS tan bon punt hauran PllSSat Saint- l'intent dels belgues, els quals ha.nua.ció de les Actualitats.
300 als 1.000 metres, ha millorat al- Michel-de-Maurle nne.
vien fugit a ¡¡ran marxa per a ~
14'55:
Borsa
de
Treball
d'EA.J.
l.
seva actitud partidista es
MES DETALLS DE L'AC- I EN SURTEN SENSE CAP FERIDA
Per Montmelian, a 30 quilòmetres nefiC'iar-se del retard que sabien que
15' -: eLa Paraula». Emissió de
gwl~S vegndes les seves pròpies marCIDENT SOFERT PER CELOndres. 11. - El famós corredor les tres de la tarda. Directament
fa
mal veure dels ciuta·
ques, i és considerat actualment de la sortida, els corredors ban pas- necessàriament sofriria Magne. Els
des
PEDA
britànic de motocicletes, Guthrie, 1 de Madrid. Ministeris. Resum !.e la
italians tampoc no a!luJ.Xaven.
com el nedador més complet d'Euro- sat encara tots en ' grup.
Grenoble, 11. - L'accident que ha la se~ esposa,
dans
d'esquerra.
han
~capat
aVul
miA
Saint
P!erre
d'Alb!gny, a 40 quiGaceta. Sessió Ràdiobenèf!ca. Discos
A 50 qullòmetres de la sortida., és resultat victima el corredor espanyol
pa des dels 200 metres, fins al gran
raculosament. amb vida d'un ¡reu escoll1ts.
fons. Guanyador manta vegades de lòmetres, hi ban arribat a les g ! 42 a dir, una quinzena després del lloc Cepeda., tingué lloc en el descens cap accident
d'aviació.
TARDA
de !"accident, l'escamot de cap, del a Bourg D"OlSsaDS,
la. Travessia del Sena (8 quilòme- minuts.
del Col
Quan el matrimoni Guthr1e estaTe.t anava bé. Però a quatre quilò- 1qual formaven part els espanyols, de Lauteret. Segons després
16'-: Programa de discos.
una
yersió,
tl
va efectuant un vol d 'esbarjo, acomSimó Llauneta, operat
m~tres d'aquesta població s'ha prG- era conduït per Aerts l De Calluve.
18'- : eLa Paraula». Emissió de
corredor calgué quan intenta- panyat
d'un pilot amic, l'aparell les sis de la tarda. Informació gedUlt un deis fets que poden tenir A 2 minuts 54 segons, anava el brau
Fa uns dies va ingressar a la Sala
va seguir el tren suïcida dels Ita- caigué
violentament a terra i s 'in- neral. - Programa del radiooient. del doctor Antoni Tries de I'HosPlmés relleu en aquesta màxl.ma com- ¡' routler Lachat. Magne, acompanyat lians. Segons una altra informació,
cendià. Els tres ocupants sortiren Discos a petició de senyors subscrip.. tal Clinic, per tal de sobnetre"s •
petició c1cllsta; un fet que ba de d'Archambaud, Leduc 1 Le Grevez, Cepeda
tenir conseqüències particularment portava un retard d'onze minuts I mòbil. fou atropellat per un autG- tHesos.
tors de RADIO BARCELONA.
una operació quirúrgica, el nostre
18"30: Suplemenll de «La ParaulaJ amic Simó Llauneta
remarcables.
.
xrug sobre l'escamot davanter. DarEn el mateix lloc de l'accident fou
dedicat a la Sec<:!ó Infantil de RAEls corredors anaven en grup com- rera. d ·aquests, tot sol, amb la cara practicada al corredor espanyol
Ahir visitàrem el nostre amic i ~
una.
EXCURSIONI
SME
pacte. Com passa molt sovint, un plena de sang, Daunels. I darrera cn.ra
DIO
BARCELONA.
guérem
Gimno15 i Banys a la platja de
Rondalles,
constatar
cG.nque
l'operació
s"l\a
d'urgència 1 després fou contes, consells útils, etc. - Continua- realitzat feliçment. El doctor Trlell
d'ells, no és possible saber qui ba de tothom stach i Berty.
Sant Set.a~tià de 6 a 8 del mati.
duit
ràidament
a
Grenoble
on
queEl
proper
diumenge,
dia
14,
el
ció
del
programa
del ràdioo!ent.
Començament de Ctm<, dia IS.
estat, ha frenat i ha obligat els al- ¡ A les onze s'ha arn.bat al control dA hospitalitzat.
ha tingut cura personalment del odm'rCentre Excursionista Rafael CasanG19'45: Cotttz.aeions de monedes.
tres a frenar.
Preu: 3 pessetes al mes
lAlt 1 tenim la satisfacció de P
de reV!tua.llament de 6alnt Jean de
Poc abans de caure Cepeda, ja ha- va efectuarà una. excursió en auto20 : Noticiari es·portiu de eLa Pa.- anunciar que Simó Llauneta es ::-_-,
Els cotxes seguidors que anaven a Maurtenne, a 83 quilòmetres de la via caigut també
Inscnviu-vos al Club Atlètic
per aquells vol- car a Tamarit, Tarragona 1 Salou. A mulaJ. Emissió del divendres a càrRoca, Còrsega, 254
pocs metres dels darrers Ciclistes, sortida. Els corredors havien raien- tants l"ltal!à VignoU, el qual també Tarragona
fora de perill 1 en franca ml!lo~
es visitarà el museu de rec de la Unió Catalana de Federa- baNo
han frenat també, però no han PG- tlt la marxa 1 anaven en grup com- s'hagué de r etirar amb greus !~ la tabacalera.
cal dir com desitgem un • ..~~
La
sortida
serà.
de
cions Esportives. c:Qu.a.rt d 'bora de guariment 1 que ben aviat pu~Lto 1
gut evitar que el primer, que havia pacte. Tant és alxf que Magne i els rides.
l'estatge social a les sis del maU.
l'esport cata!AJ, a càrrec del Comitè ne.r el nostre amic a la seva ...,.r.
homenatge al
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UN ADULTER lO DECENTE

DELEGACIO
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C.E. SABADELL-F.C. BARCELONA

UN ADULTERlO DECENTE

ENTRADA GENERAL: 2 PESSETES

El IV França· Espanya a la
piscina de Montjuïc

NEUMATICS

I

I

Service Station, S. A.
i

RAD I O

L'italià Camussa vencé, destacat, en
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GIRONA

TARRAGONA
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SORTEIG D'AHIR

Primer premi, núm. J8.1 88, premiat amb .120.000 pessetes

VIATGES A MALLORCA
72 Pts.
3 dies amb excursions •. • •.. ••. •. • . .•
Primer, o. Bellver; segon. Soller; tercer, O. Drac <amb entrada)
80 ets.
3 dtes amb eXCUI'Sions •.• .•• ••• . •• •. •
Primer, Seller; segon, o. Drac <amb entrad&>: tercer, Inca-Pollen-

41') 462 466 474 501 586 594 603 627
INFORMACIO LOCAL
NOVES DIVERSES
638 647 6M 667 714 718 725 729 778
BARCELONA, VALENCIA, XEREÇ. SEVILLA
Diumenge passat,
Girona, 11. - ·• arribarà al nostre port el
793 894 898 906 918 920 932 938 974
~v ll transatlàntic anglès "Mon- dia 7, ocorregué un fet als extrems
975 985 995.
v111X6, que porta a bord 380 turistes del carrer de la Rutlla d'aquesta clusa 1 Formenter
VINT-I-QUATRE MIL
galiadc'sembarcaran per tal de visitar tat que causà molta impressió 1 inBARCELONA, SEVILLA
012 019 031 049 062 095 117 20G 321
veinat.
dignació a tot el
QUe tat
323 326 330 360 386 391 413 tl9 448
El fet és el següent: Quan una
111 cl' ; v~gada. efectuat el desembarc,
449 544 548 602 616 644 662 691 701
0 •0 txell salparà cap a Barcelona, nola. de divuit anys -el nom de la
733 778 814 822 840 872 898 928 940
Hotels de primera - Autos particulars <no a utocars ) - Sortida
VALENCIA
el vaco'"-' els turistes que arriba- qual ens reservarem per raons que
943 945 966 982 986
els dies des d'una persona - Reserva anticipada de passatges
tota
Palau
de
veïna
exposar-,
pas
cal
no
e
d
tal
uu<>
e
r
n
0
VINT-I-CINC MIL
e a - sacosta, es dirigia cap a casa sepa,
per carretera a la cap!
- Descomptes a grups, penyes 1 SOCletats
001 003 008 027 040 07~ 142 155 161
·~unya després d'haver visitat Sit- a les nou del vespre, i en el moment
CORDOVA, VITORIA, PAMPLONA, BILBAO
167 177 203 209 225 259 265 289 386
propietaris d'hotels 1 r es- que acabava d'acomiadar-se d'una PREMIATS AMB 2.000 PESSETES
ges. .,.,e
337 340 Ml 349 386 414 415 418 422
TRETZE MIL
companya, li sort! al pas un Indi"""
, - ants s'ban separat de l'a.ssocla- vidu foraster, el qual l'engrapà pru- 11.495 Madrid, València, Aranjuez i 043 083 069 107 130 132 140 185 175 431 43~ 471 494 5¡g 592 633 656 723
180 205 209 210 260 295 340 369 375 732 744 780 795 812 817 840 885 933
Cà.dlz.
~fque formaven junt amb els ca!e- talment, i després d'esparracar-U to~
8.279 Cartagena, Palma de Mallor- 411 418 420 433 434 445 485 505 509 941 947 981
l similarS, 1 han format una al- tes les roves la violà.
ca, St. Feliu 1 Baracaldo. 524 532 541 559 669 587 594 655 660
VINT-I-SIS MIL
Avui, però, el salvatge autor de
ters entitat a part, la qual ahir celeper l'llla ...... SoWcltem agents
excursions
50
de
programes
Demaneu
reunió 1 nomenà president el se- tan criminal fet, ha estat detingut. 9.885 Arcos, Madrid, sevilla 1 BAR- 682 701 732 758 801 823 842 865 884 015 031 049 052 078 081 083 101 119
pels pobles de Catalunya
980
979
968
959
897
CELONA.
39~ 430 457 468
391
359
286
285
148
,
Gerona
Manuel
tal
d'un
tracta
Es
el
secretari,
1
byor Joan Gulnovart,
CATORZE MIL
'
542 552 578 581 591 628 645 679
0
1 Alemàn, sense domicili, vagacund. 16 611 BARCELONA, Manresa 1 Ma- 019 024 039 058 075 080 107 127 189 537
yor A1118deu Valls.
681 701 728 751 756 715 818 817 892
drid.
Hom també s'ha pogut Informar
&en Dies enrera es parlava d'una.
m~~~~~mmm 998
;binació que tenia pro~ctada el que la victlma es troba greument 28. 766 ~~ Granada 1 Carta- 433
448 460 523 &29 548 629 640 667
VINT-I-SET MIL
coovern de la Generalitat per tal de malalta a. conseqüència de l'ensurt 11 ·1D5 Burgos,
732 747 792 814 821 895 899 921 929 008 094 109 130 137 147 159 211 223
gena.
0
. ovelr definitivament els càrrecs de que va. rebre 1 també dels màxims 7•680 BARCELONA, J erez de la 936 961
pr
278 279 281 288 320 372 379 385 391
ComiSSaris a Tarragona, Lleida 1 Gi- esforços que féu per tal de salvar453 530 533 535 554 558 607 609 634
QUINZE MIL
Frontera, Madrid l Sevilla.
na. algUD duis quals, com el pri- se de les mans criminals del seu 7/164 Ovledo,
184
156
153
116
075
069
646 711 716 731 737 770 780 789 800
Alacant, Bilbao 1 019 051 060
~er ' fa nou mesos que s'exerceixen violador.
191 198 260 290 292 328 352 360 366 875 890 925 959
Orihuela.
La detenció de l'esmentat !nd~ 22 •603 BARCELONA, Madrid, Mà- 375 400 415 483 500 523 533 576 577
e,mb caràcta d'interinitat.
VINT-I-VUIT MIL
Sembla, però, que el triumvirat vidu ha estat acollida amb sa.tlsfac592 629 633 657 658 660 671 780 7~ 020 032 074 096 124 149 16~ 194 228
laga 1 Torrela.vega.
so
•
poble.
el
tot
overnamental Ceda, Radicals i Lli- ció per
BARCELONA, Madrid 1 Es- 797 801 802 820 834 875 892 960 963 269 261 264 267 300 316 358 414 446
13 7
-Eren dos joves periodistes que
gga no és tan sòlid com molts creuen,
SETZE MIL
458 460 472 496 497 515 548 552 574
tepona.
'h es passejaven per la Rambla, per la
t
ibi
d'
'
025 118 133 139 142 153 194 204 209 581 587 617 644 648 691 699 741 761
1 davant una poss e rup ura, s a. nostra Rambla. Un d'ells portava
369
363
330
311
309
264
256
250
227
835 851 858 859 884 903 937 939 949
PREMIATS AMB 400 PESSETES
dec!dlt que tot segueixi tal com està. un gos amb cadena, el seu gos, mt391 484 494 53:1 547 582 584 634 660 988 972
adra
:sen mirat, aquesta. decisió pot
DESENA
va
ésser encertada si hom té en compte llor dit. Com sigui que el ca 11
VINT-I-NOU MIL
663 678 704 712 732 745 747 763 763
nue segons sembla, totes les interi- I fela comprometre un xic, hom va 14 44 60 78 97
823 826 8« 874 895 922 963 951 964 005 008 013 026 032 045 078 ow 105
CENTENA
decidir posar-li el morrió.
lt+~ts estan a punt d'acabar.
992 969
124 150 164 177 197 236 237 242 282
Però, ¡ah quan el gos es veié amb 141 155 156 208 215 296 366 396 403
DISSET MIL
,......._ El comissari delegat d'Ordre
339 382 381 411 427 434 447 476 498
el morrió posat, quin trasbals
137
115
515 561 562 589 597 601 613 645 664
públic, cap!..à Sentis, ha. imposat una més gran 1 Tot toren salts i capgt- 405 406 410 425 428 458 500 514 521 002 010 018 057 049 080 096
236
228
214
195
191
185
168
152
149
727 736 764 773 790 807 825 862 883
nova multa per no observar les re- x·ells, arrossegar-se Per terra talment 527 547 579 584 631 668 71:1 723 732
com sl amb ~questa mena d'aero- 742 757 769 801 812 825 853 911 940 244 263 289 293 302 319 413 419 462 884 894 922 933 955 961 991
~leS en vigor sobre la moral.
508 511 53:1 534 549 554 576 585 607
TRENTA MIL
Aquesta vegada el multat ha. estat bàcies volgués exterioritzar la seva 987
627 628 631 634 639 736 743 857 858 020 063 125 138 153 170 197 201 209
:MIL
un veí de Vilaseca, que es banyava protesta més enèrgica 1 fulminant
229 278 281 293 295 320 330 364 383
per les «lll.ordasses» que u havien 013 017 019 066 133 187 205 240 241 864 876 885 912 933 958 976 988
a la platja de Salou.
DIVUIT MIL
390 444 643 678 699 773 808 810 839
:~ :~~ 000 017 047 102 108 173 229 237 245 824 844 849 876 916 918 929 934 974
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ t~~ ~~
,
_ Ahir tornà de Barcelona el posat.
CQmJssari in teri de 1~ Generalitat, 1 Da.~ant d aquesta actitud protes- 628 672 698 722 729 742 744 813 861 249 307 360 380 381 389 456 460 475
TRENTA-UN MIL
sènyor Vila, després d haver celebrat tatàna del gos, el periodista com- 884 889 893 902 934 938 940 955 979 541 580 594 623 638 657 659 667 730 000 002 011 019 050 084 087 088 102
una extensa conferència amb el se- pany d e l'amo del gos se li apropa
732 757 763 815 819 832 867 882 902 128 212 223 285 293 304 353 369 402
993
DOS MIL
_ 1983
i bo 1 manya~ant-lo U diu:
¡iyor Ple 1 Pon.
942 952 960
458 464 517 527 531 565 644 646 665
-~~a, Klk. has de prendre pa 062 063 076 077 084 103 148 1G2 181
DINOU MIL
·- .. ,
:
678 694 702 706 716 717 769 805 632
0
417
416
392
340
332
320
307
258
2r.6
en
t.ots
menys,
ciènCla, ara, m~s
073 084 117 164 176 187 193 255 338 854 864 867 886 960 974
"
portem de mornó.
492
MAQUINES
PEL•LICULES - PATHE • BABY
TRENTA-DOS MIL
-Aprofitant l 'absència dels seus 459 526 572 595 617 620 625 636 546 348 370 382 388 428 436 443 466
propietaris. els quals eren a S'Agaró, 703 709 737 738 741 763 804 809 813 505 507 518 553 568 586 620 631 634 086 140 175 180 194 195 210 230 234
FONO GRAFS DE TOTES MENES DISCOS, elo.
856
831
819
816
788
711
704
693
673
267 288 351 379 428 48~ 492 494 502
1entraren lladregots a la casa del 832 843 867 888 892 906 932 998
893 912 922 971 999
519 538 618 641 650 671 702 713 723
senyor ~mon Peans, de Sant Da.- 007 068 071 mE~91Mf6s 117 120 143
VINT MIL
725 734 742 832 870 871 882 908 929
Netejo metalls
niel, l s emportaren unes 80 pessE't.es 1 176 186 201 232 359 384 449 466 472 002 022 044 114 135 149 150 152 171 931
1 alguns objectes de valor.
TRENTA-TRES MIL
Hom ignora qui bagl pogut esser 481 507 510 531 543 551 572 576 786 201 202 235 248 274 315 351 473 500
796 799 842 853 858 913 929 935 943 518 521 529 559 582 602 710 723 73~ 000 010 019 036 128 179 201 233 250
l'autor 0 autors del fet.
911
883
876
845
844
816
807
790
293 314 391 458 471 478 509 528 541
-Ant.onl Bur Terre, vel de V!la- 956 975 980 986
VINT-I-UN MIL
547 587 610 618 621 626 639 701 824
QUATRE MIL
bertran, ha denunciat que d'un hort
165
146
129
105
098
080
077
037
025
831 860 864 912 932 994
de la seva propietat situat al terme 016 054 067 OIO 093 125 132 177 21:1
166 167 163 203 240 252 273 276 281
465
362
352
335
324
320
312
3os
265
t
b
ha
uni · 1 d e b
TRENTA-QUATRE MIL
504 505 510 532 549 550 634 653 747 309 311 313 340 382 391 403 424 429
n ro a
e a anes, 11
Clpa
m
822 829 863 864 886 895 919 933 982 464 482 545 549 586 616 633 643 684 004 024 115 144 157 163 168 230 245
una regular quant~tat .de patates.
281 297 331 334 398 408 435
CINC MIL
El jutjat ins~eu: dlligènCJ.es.
LES SENTENCIES DE LA CAUSA
688 726 753 756 861 877 917 937 946 263 280
437 442 447 460 469 506 518 537 543
DE JUNEDA. - INCENDL - AL-Per mfracctó al CC?ID de C!rcu- 047 059 081 101 113 149 153 159 193 950 963
634 694 729 731 734 735
628
610
575
TRES NOTICIES
la.ció, ha. estat denunctat el vel de 195 207 247 290 314 319 329 335 363
(prop Rambles> Tel. 14U7
VINT-I-DOS MIL
fl
364 452 478 531 537 538 544 574 594 017 025 037 041 056 082 209 212 216 768 776 800 810 857 896 928 941 964
Lleida, 11 (Per telèfon.) - Aquest Salt JoseP Sublroles Giramont.
t),t')
TRENTA-CINC MIL
mati, a l'Audiència, ha continuat
62:1 630 634 655 680 702 706 726 727 300 319 361 374 409 441 445 454 464
t.!' !I
234
227
209
121
112
093
086
051
016
la vista de la causa contra. els en784 788 798 812 865 880 909 912 916 472 477 497 503 508 522 534 672 673
t11
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.
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441
437
414
384
38:1
375
363
337
2'71
976
974
955
909
819
818
fets
813
dels
804
707
motiu
amb
Juneda
dc
ce.rtats
1
.., .
938 970 974 996
466 478 498 501 527 539 583 587 594
VINT-I-TRES MIL
NOVES LOCALS
d'octubre.
SIS MIL
Demà, a la nit, se celebtaii, al 035 128 139 149 158 190 196 233 242 001 054 079 086 128 179 213 275 304 597 603 626 650 665 700 744 768 819
Segons impressions rebudes, sembla que les sentències defin!tives no Velòdrom de la Casa del Poble, una 243 248 330 358 364 389 513 425 444 312 328 329 334 369 375 376 380 388 829 849 869 901
seran conegudes fins demà. a la nit. cursa de tres hores a l'americana, 478 520 548 614 673 701 736 809 813
El jutge que instrueix la cau- en la qual pa.rl:kiparan els següents 827 857 864 871 884 909 821 925 929
SET MIL
sa conlra Dolors Coris, autora, com equips :
Fontbellida-Nieto, Ta.rragó-Plans, 026 063 084 110 122 128 130 147 226
llom recordarà, dels emmetzinai'l"ents
413 416 430 442 470
404
337
281
280
LA FABRICA DE
de la Granja d'Escarp, ha. donat Ferrer I-Pujol, F~rrer li-Albinyana I
46o 533 541 585 595 620 676 693 7l6
per acabat el sumari, el qual ha Ferrando-Pallejà.
regula~s
S 'esti bastint l'cdïicl de la 729 738 815 817 837 946 985
tramès a l'Audiència per a la seva
VUIT MIL
part posterior del Dispensari Anti~ual!ficació.
104 106 147 165
- Durant la matinada del di- tuberculós, en el qual funcionarà. 031 035 041 084 095
186 191 211 219 247 261 266 283 289
SERVKl RAP1D EN'l'RE HA!WELONA ! BILBAO
llW'ts darrer, es cremaren 200 garbes l'estufa de desinfecció.
t 'GLACIAL"
SOrtides tota ela DIMECRES a la nit cap a Valéncla, Alacant M.A.la¡a
Han estat posats en llibertat 296 316 319 323 326 361 365 383 405
de blat a la partida denominada del
DIRECTE
BARATISSIM,
VEN
525
520
402
466
455
428
414
408
407
eevwa. VI&O. Villagarcla, Corunya, Musel, Santander l Bllbao. •
Prat, terme municipal de Vilardell, els Individus de filiació extremista 588 599 652 692 697 710 719 738 740
Alternant-se les escales de:
AL CONSUMIDOR. Immens asque foren detinçuts d ::;sabte com a
propietat de Francesc Bou.
l'arragona, Ceuta 1 Huelva cada duea setmanes
976
917
904
901
832
823
811
801
781
dea
usos.
els
tots
a
per
sortit
A conseqüència d'aquest sl.n.lst.re, mesura de precaució.
1 FerrOl cada duea setmanes
Carlee
Sant
dels preus més infi.m.s
Amb molta animació v aren ce- 998
ha estat detingut com a presumpte
NOU MIL
màxima
de
patentades
Neveres
BNTRB BARCELONA I BJ.L.eAO
CORREN'l'
SERVEl
CLINICA
I
VENDA
autor, el vci del mateix poble Joan l lebrar-se els actes que constituïen 015 029 038 132 140 184 190 242 261
retrlgerac!ó t sense mescla de
cada duea setmanea
l,Jumbà, el qual ha estat posat a dis- el programa de les festes organitza- 263 279 291 300 311 329 333 341 361
U ENCENEDORS
olors, a preus mòdics.
1
gustos
6ortldea ea DIVENDRES a la nit, cnp a rarra¡una, t;ant Oa.rlel
des per la Germandat de Xofers.
posició del Jutjat.
363 392 396 999 418 456 463 507 515
Benet 1 Mercadé, 26 (al costat
Vlna.raç, V&J.éocla, Cullera, Alacant, Oarta¡ena, Alfullas, Almeria, Me-!
560 647 701 709 722 740 HB 760 799
d'Estació Gràcia 1 Teatre Bosc>
lllla, Motrll, MèJaga, Ceut.a, Cè.dl:z, SevUla, Huelva, Vl¡o M.arln Vl•
lla&a.rcla, Ferrol., Corunya, Avllés, Musel. Santander, BUbào t Pa4J111
811 844 864 865 956 965 967
DEU MIL
SER VBl ENTRB BARCELONA, SETB 1 MARSELLA
014 020 029 034 038 040 042 055 059
Sortldea c¡u!nzenala els dijous cap a Béte t MaraeJ.la
060 112 157 158 173 175 180 184 200
Servei _quln:z.ena.l cap .. OENOVA
205 304 328 380 384 404 415 429 438
La cA.rreaa. ea rep aJ T1nglado de la Compaorta MoU oe1 N.ebalz
Telêlon 13585
468 480 526 530 534 555 573 585 595
630 674 G79 680 685 689 713 723 759
-o---782 834 855 856 868 875 915 934 936
SERVE! HAPW CAP AL BRASIL • PLATA
963 965 993
per moto-tra.nsatlàotlQ correua eepa.nyola
ONZE MIL
6ortlC1ee .Uzea cada ~1 dlea
014 016 029 053 088 094 107 163 181 Carrer Nou de la Rambla, 11 - PELL • SANO • VENERI · PROSTATA •
Cap a IANTOI, MONTEVIDEO 1 BUENOS AIRES sortlrl el cUa
203 298 321 360 378 434 468 470 471 MATRIU
DIATERMIA - Directora Dr. Riu Porta IMPOTENCIA
23 Jullol del 1935, la magnlllca motonau
476 539 574 596 631 633 691 722 785
consulta, 11 a t. e•ao a 1. f, to a 1
820 852 890 895 909 918 924 930 942
952 957 961 963 970 986
DOTZE MIL
002 014 041 070 118 139 172 227 238
270 278 403 4 ...6 419 437 449 484 490
602 506 512 562 577 602 606 608 619
quo a.dmetrt. passat¡rera 1 merc:aderlea
628 634 642 654 663 684 747 750 766
La c:Arrep u rep nna la vetlla del dla do sortida, al tln¡lado no.m. 1
793 801 814 824 846 954 890 895 993
dol MoU de Balears, telé!on 18:rlf

Segon premi, núm. 12.936, premiat amb 65.000 pessetes

4 dies ••• •• • 95 Pts.

Tercer premi, núm. 28.665, premiat amb 25.000 pessetes

5 dies ••• ••• .1 07'50 Pts.

Quart premi, núm. 6.098, premiat amb 10.000 pessetes

Agència dels Hotels de Mallorca

Tel. J5457 : Barcelona

Rambla del Centre, 35

tr;à

I

- -----:*

I

APARE LLS
FOTOGRAFICS

tZ!

.

PRlSMATICS - BINOCLES - CINEMES

PUli-NEI

-

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

PP.ODU,Q~.~JA~_D~~Ml~ ~AUtAt I

JOIES· BRILLANTS

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

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

LLEIDA

Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

B AR C E L O NA

REUS

J

Ybarra y C. S. en C.
3
,

NEVERES

I

de grans vapors per als destins
que es detallen

Línies

CASA SUBIROS

Hospital, 42 • Tel. 13651 ANUNCIEU A
LA HUMANITAT

CLIN ICA GALLEGO - VI ES URINARI ES

MERCAT D'OCASIONS

*

L'ORDRE
(Passeig de Pujades, 1),
fins el dia 20 d'aquest mes de juliol,
AJU NTAMENT Recaptació
i que, transcorreguda. aquesta data,
LA MODIFICACIO DEL
CARR E R DE LAVERNIA
A fi que els lnterc.;sats puguin forJnular les reclamacions que creguin
OJ>ortunes, durant el termlni d'un
ll!es estrl'à de manifest a l'Oficina.
d lnform"-ctó, situada als baixos de
les Cases Consistorials, l'expedient
relatiu al projecte de modificació del
cnlarrcter de Lavèrnia, des del Parc Mupal del Gulnardó fins al carrer XIII.
A GRACIA ES PODEN PIN·
TAR FAÇANES SENSE PA·
GAR IM POSTOS
Conseller delegat del districte
senyor Rupert Roldós, amb metu de la. propera festa de la Barnada de GràCia es complau a recordar als
proptetarls 1
industrials de la dita
bar .
r1ada, que durant els quinze pri.lnd,trs dies del proper mes d'agost,
acord amb el que disposen les vigents ord
rep!nta cnances municipals, pod~n
tèt.ols r les fa ~:'mes de llurs edificis,
haver' dvttrmes, portes, veles, sense
'efectuar pagament d 'arbitri
!le
cltincap mena . .sempre qu ~ ho sollid'e•ec~e l'ejitlCl en el qual han
t~ -se les obres d e repintat,
ta llurc=~~~s les voravies en to-

seran llluht.s a l'Aglmcia executiva,
sense retard de cap mena.
També es recomana als centribuents pels restants arbitris que no
s'assenyalen en aquesta notificació,
que s'apressin a retirar-los en els
dtes esmentats, a les paperetes d'avis que tinguin a llur poder, ja que
d esprés d el t~lni en aquelles m-·
dlcat, passaran lmmediatament a
l'Agència executiva.

__________*___________

Noticiari

a

pu.

E\ Co AVIS A CONTRIBUENTS
aa al nseller regidor d'Hisenda po.
~ coneixement dels contribuents
lars ll.rbltrls de generadors, ascentita i !JlUntacàrregucs, lnsp. de dipòreto::sd ~a, veles, cossos smtints,
l ~l4'rl 0 lldera. portes que obren a
l'tlzes. us de gualS, claraboies 1
ques sense water, picaportea, a
rerea ~ells de calefacció, ús de vollents nse gual. anuncis penna!le la • c. I. n . .de clavegueres, s. l. n.
~~na. d'EiXampla, quadres d 'anta 1F!xc~~ells dc frecl, corresponents
~ alscorrent del 193~. 1 que
carrers els noms dels
I!Ua!.~ com
P, il, 1, J encen per les lletres D, ~
t_~tebut.a Pe~d~LL. M. N t O, que
~óe pagament r es- l l l l a llur dl e
spos1e al Negociat de

fin

1

*

A l'Asil Protecció dc Menors
<Wad-Ras, 89>, tindrà lloc, diumenge
vinent, un gran festival musical a
honor dels asilats, organitzat pel tenor Manuel Partagàs, amb la cooperació dels clowns Dandy l Moley, la
recitadora senyoreta Puri ta Lara tlel
Rosal, les soprans lleugeres St:nl'oret-es Roseta Espín i Maria Pla, el bari:on senyor Estanislau Tarin l la
pianista senyoreta Roseta Estebenell.
ActWU'à de mestre acompanyant el
senyor F. Palos.
Aquesta íesta començarà. a les sis
de la tarda.
Amb motiu de la Festa Major,
l'Agrupació Cultural del Carmel ha
Oll;arutzat diverses festes que tindran
lloc a l'envelat que s'alçarà al t.eu
camp d'esports lCarrcr Dant), r ecentment tancat. Amen!tL.aran els
balls l'orquestra l orquestrina «Els
nms d'Olesa•, i les sard.a nes que tlndran lloc el dia 15, a la nit, aniran
a càrrec de la Cobla Empòrium, junt
amb un concert per la massa. coral
«La Violeta de Clavé•. sota la diteccló del mestre Jordl. Repartiment de
bons als pobres, futbol, escacs, atletisme, festes per a la mamada, etc.
Els balls tindran lloc els dies 13,
nit, H tarda I nit, 18 tarda, ball mfantil, 1 a la ni~. un magn!fic ball
.
de gala.

I

PUBLIC
*

DET ENC IONS 1 EXPUL·
SIONS
Ha estat expulsat per lndes.t jable
l'holandès Alexandre Zoquett!.
Quant al detingut Víctor Amedeo
Gionnetti, b.a estat posat a disposició
del Jutjat especial perquè 11 apli'I\Jin
la llei de Vagabunds, per havet infringit la llei d'Expulsió.
INCENDI IMPORTANT
J.h1r a primeres bores de la tarda, es va declarar un incendi en un
magatzem de palla. l alfals del carrer
de Muntanya, núm. 123, propietat
de Domènec Puget.
Les pèrdues ascendeixen a 3 000
pessetes.

___________*___________

La Cuttura

COMPRA I VENDA I CANVI
DE MOHLES, PlANOS, RAUlOS. CAIXES DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE O().
81R. MALETES, DISCOS, eto.

TOT D'OCASIO
CORTS CATALANES, 4.14

«CABO

SANTO TOMÉ»
OOD.sl¡natar~ :

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en CJ
Tl!:LltFON W001

V.IA L..A.l.ETANA, :)

Camiseria • Corbateria

Ferrer Batlles
36, Soqueria, 38

BARCELONA

Telèfon 30422

ANUNCIS

PER PARAULES

VESTITS BANY

::

BARNUSSOS

CAMISES PLATJA :: Oamt.sa RA·
QLAN (Patentada) : Mlt¡ea FERRO
de garantia

fREUS BARATISSIMS

Les ducs pr1meres ratlles 1'00 pesseta
))
Cada ratlla de m~s •••••• 0'30
HOSTES
r PENSIONS

DIVERSOS

OFERTES
DEMANDES

PU!IDoll.l, i
MALALTS.
treDeral.
Cor MedtcUla
CORREDORS a cozn.t..
VECETA· Sttills, Ral ili X Sol arMEN.JARS
Al ANS 1 de rè&lm veg. ttnclal. Or. Lluls Cutata 816, article per a. barbera,
Als mestres de la vuitena catero- ptes. :.1'50. Pelai, 12, pral. Urgell, ~. pral. Consul- conelxeaore del ram, ea
deslt&en. R. Muna, Palla,
ta do s a G.
ria. - Es convoca a tots els mestres 2na.
1~. ut. 1ra..
de la vultena categoria de les comarques de IJeida a 13. reunió que
SRA. SOLA cedeix a.
&.
CASTELLDEFELS.
MOSSO O COBRADOR,
es celebrarà a l'Escola Normal del t>ltacló a ~ companys, plèocllda caM"- do b&n.l', aeaUJa coYocaCió % a.nn
Magisteri, el proper dia H, a les amb peD.616 o sense, trac- toca.D t
bonea reterènclea. z:a.
1
Res"-uran t
LI
ta famlUar. Tamarit, 82, aMar 1 sou
onze del matL
1 uoc suar- en uro a !..A BtJMANITAT
pral. ara.
da couea. traal)&loSUt núm. 63*per 3 .600 ptes. .lDCormc.
COMPTAB&.a, conalx..
SENYORA eola, desltJa a. !..A HUMANITAT.
c:tor treballa d'oncina a·ol
dorm.!r
Joves.
dO.
o
un
A l'AWuleu Obrer 1\larlinenc.
terelx ~ el cUa o nore..
econòm.lo.
molt
rmtar,
L'Ateneu Obrer Martinenc, Besalú, Kaó; Ba4a1, 115. ~- lra.
COMPTABLE. coneixe- Esc. !..A BOMANITAT
del 14 al 20, ha organitzat per aques- (llazl. ) .
dor an¡lèa 1 1ra.nc:M 1 tre- nW:n. 166
ta rut, a les deu, una conferènc¡,a a
d ·onctna. s ·or..
balla
MOSSO, a•oreret• per
càrrec del doctor Nicolau Capo, el
PENSIO de 6 a 11 ptes., rel.I tot el dla o tlarea. ml&
dla, to anJ'a, oonea
HUMA.NlTAT
LA
Esc.
pt.es.
160
de
qual dissertarà sobro eLa trofologla ~zos. des
BUMANlTAT
reCerioclea.
al servei de la salut». L'acte serà to" contort. Pl. Ma.U., DÚill 167
nWn. 618.
lS. pra.l.
public.
MARE I FILLA, a•ore.
ANGEL MARTI. Taller
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PER ALS AMICS EMPRESONATS

La nostra subscripció
Relació de donatius rebut~ a les nostïes oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.}
Vicenç Font ... ... ... . ..
Un catòlic ...... ... ..... .
Uns esquerrans de Montesquiu admiradors de
Companys i Consellers
Isidre Malné .. . .. . .. . ...
Jaume Moral .. . . .. ... . ..
Josep Segura ... ... ..... ~
Martí Arenas ........... ~
A la memòria. d'En Macià.
Josep Flores .. . .. . .. . . ..
Cristòfor Fipó .. . .. .
Ramon Valles pi ... . ..
Rafael Andreu . .. .. .
Un company ........ .
Lluís Julià .. . ... .. .
Josep Sànchez ........ .
Manuel Gascón ... .. .
Joan Alarcón ........ .
Els mateixos d'Avinyó:
Josep Solé ........... .
Jacint Riera ... ... .. .
Francesc Marco ..... .
Miquel Molins ... . ..
Francesc Figuerola. ...
Un bilbal ........ .
A. Suara ......... .. .
Ramon Bevia .. . ... .. .
Varela ...............
Joan Segui ... ..... .
Pau Bové .............. .
Josep Sans ............. ..
M. Bonavia Ventós .. .
Rossend Forc .. . .. . .. . .. •

Ptes.
suma anterior ... 105.056'85
El personal de la Fassina
Catalana (F. MontpletPrunés), en començar el
36.05
primer aniversari .. .
1'Rosa Oromi ........ .
1'Emili Miravitlles .. • .. . .. .
1'Josep Pané ........... .
1'Telm Monterde .. . .. . . ..
Grup de catalanistes republicans de Vilassar de
25'Mar (7." vegada) ......
3'Uns amics d'esquerra
1'Sra. Ortii1o .. . .. . .. . .. . .. .
2'Rosa Costa ......... ..... .
25'Grup de les Corts . .. .. .
Famllia Borrell, de Coll6'Blanc ................. .
M. B. V. (el deure setmanal) ............. ..

Una noia a la memòria
del seu pare .. . . .. .. . . ..
Antoni Campmany (quota
setmanal) ... ... ... .. .
Un mosso de Mercat .. .
Dues Maries de Cornellà
Una familia de Cornellà
Grup Funcionaris de Sa·
nitat ................. .

s. c......................

Francesc Torrents (desena vegada) ........ .
Francesc Buera ....... ..
Salvador Vilà .. • .. • .. . . ..
J oan Campanya .. . ... . ..
J osep Barrera, de Sabadell (sisena vegada) ...
Amanda Quintana, de Sa·
badeli (sisena vegada) .. .
J osepa Barrera, de Sabadell (sisena vegada.) ...
Mercè Semis, de Sabadell,
(tercera vegada) ...
Carolina Fuertes . .. .. .
Familia Evangèlica ...
Petits Mitjana . .. .. . ...
J. Montserrat . .. .. . . ..
Joan Prat ........... .
Joan Pons ........... .
Un grup d'amigues per
als presos ... ........ .
Tres republicans catalans
Joan Boi ... .......... ..
Un grup de dones de Sant
Andreu .............. .
Un grup de catalanes de
Sant Andreu que acompleixen el seu deure ...
Nitus i Xata, de les «Tres
Torres» (15.& vegada) ...
Valentí Mias .. . .. . .. . . ..
Salvador Jacas, d'esquerra ................... ..
Enriqueta Vila de Jacas,
d'esquerra .. . .. . .. . .. .
Miquel Jacas, d'esquerra
Carme, 44 (4.a vegada) ...
Grup de Republicans de
Caldes d'Estrac C5.a vegada):
J osep Cortadellas ...
Pere Casas .. ... .
Tomàs Baró ....... ..
Josep Salvà . .. .. . .. .
Marcelli Xampeny .. .
Robert Freixas... .. . .. .
Josep Clariana
Pere Nonet ..... .
Manuel Naval ... •..
Joan Salvà ........ .
Tomàs Marti .. .
Josep Ribalta .. .
Joaquim Batllés
Camil Pereira .. .
Frederic Aris ...
Joau Pujol ........... .
J osep Fossas ... ... .. .
Joan Codina ... ... ... .. .
J. Y. Roca .............. .
I gnasi Vendrell ... ..... .
Rosa Ribera. de Vendrell
un repatriat de Cub11 ...
Un!' ¡republicana anticlenca . .. .. . .. . .. . .. . .. .
E. S. S. .. . .. . .. . .. . . ..
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1·- Josep Girona ...
Manuel Borruel
1'- Miquel Vidal ... ...
Amador Garcia •. . .. .
1'- Jaume T orres ... .. .
2._ Florenci Rovira ..... .
1'- J osep Viladumiu ... ... .. .
1._ Jaume Catalàn ... ... .. .
Joan Castanyé ... .. .
s·1'- Alfons Marcé ... .. .
l ' - R. Cañisà ... .. ... .
A. Ferrer ...... ..... .
10•55 ¡F. Barranquera ... .. .
2 •50 Magi Ros . .. . .. .. . . ..
2 ._, Josep Cañete ... ... .. .
Joan Gil ..... .... .. .
Cañ!sà ..... .
6._ Joaquim
Emili Centelles ... .. .
Manuel Gutiérrez
10._ Elies Bosrh .. . .. .
M. V. B ....... .. .
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15' - Roser ... ... ... ... ...
,_ Roca .. . .. . .. . .. . .. . .. .
Juves
2
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3'Martorell ... ...... ...
._ Fargues......
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Murmé ... ... ... ... ...
2
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10'Guasc ... ... ... ... ...
l'
- , ~rau ... ... .. . ... ... ...
26'- 1 ovira ... ... ... ... ...
1Fernàndez .. · .. · ·.. .. ·
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DESAVINENCES ENTRE
ELS "CREUS DE FOC"

1'-

1'1' -

Paris, 11. - L'òrgan socialista "Le
Populaire" ha publicat una informació assegurant que en el sl de l'organització dels "Creus de Foc" ha·
vien sorgit serioses discrepàncies
que amenaçaven provocar una greu
escissió.
El cap dels "Creus de Foc", coronel La~ Rocque, ha. desmentit rotundament la noUC:a client que l'únic
que ha passat ha estat que han dimitit..a.lguns membres de l'organitzae~,. en reduïdlssim nombre, i sense
c:¡ue cap d'ells ostentessin cap comanétament. Ha afegit que les divisions
à~Üc· han resultat beneficioses per
als "Creus de Foc" ja que han
refermat encara més la disciplina.
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Un detall de la festa anual a honor dels vellets asilats de Barce lona, que tingué Ilo.: abaus d'ahir
(Foto. Centelles)
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El GREU PROBLEMA DE l'HOSPITAL CLINIC ••• 't. '
OHI HA, PER ARA, SOLU· · ••• N_
CIO Al CONFLICTE DE LA COTONERA ••• ALS BANQUERS NO
ElS ENTERNEIX l'ATUR DE 5.000 OBRERS ••• ELS PRESSUPOSTOS DE l'AJUNTAMENTDE BARCELONA ••• LES NORMES
SOBRE MORAL A CRITERI D'UNA JUfHA DE «DAMES» •••
l'ASSEMBLEA
LA BANDERA CATALANA, ENCARA...
D'ALCALDES SUSPESOS GOVERNATIVAMENT
. Jt.-

.....

;.

El governador general interí, va re0'50
0'25 bre ahir els periodistes I féu mani0'50 !estacions en gran quantitat.
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dient el senyor Píe 1 Pon-. I continuà: - Ahir es va nomenar una ponència formada pel conseller gestor
de Governació de l'Ajuntament, senyor Jaumar I pel conseller gestor
d'Assistència Social de Ja GeneraUtat, per tal que estudiïn, si és que
els deixen estudiar, una solució al
gravíssim problema entorn de la situació econòmica de l'Hospital Clinie, tota vegada que, segons sembla
els proveïdors als quals se'ls deuen
,_ 1.300.000 Ptes., han dit que no estan
1,
disposats a fiar un cèntim més. Els
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càrrec del deute. Sembla que el doctor Huguet ha fet lnvest15acions referent a certes economies aue es podrien fer, com es féu a "l'Hospital
de Sant Pau i a L'Aliança, per mitjà de l'arrendament dels serveis de
cuina. Diu ell que donà grans resultats i s'obtingué un estalvi de dues
pessetes per estança.
<Mentre el senyor Pic 1 Pon parlad.:t ampebr etelslèpfoeriodisltes vta éssder crin pe ges or •Ass!s.
tèncm el qual li parlaria precisament d 'aquest assumpte en termes
b
gensh¡· optimiste)
pares dir. s . E n ac~octiartde
lar
1g1 a 1s pen s es i dl• •
gué: - Doncs, ara, resulta que el senyor Rovira! ta ha anat a parlar amb
l' d · · t d de 1

'
i això no fa pas bon efecte...
-sl crec que està retallada... El
senyor Azcàrraga va dir-me que l'aoiria a veure.
-si, però, el cas és que ta més
d'una setmana que es projecta...
-El que puc dir-vos és que es van
invitar unes senyores representants
d'entitats femenines - unes dames
-i aquestes la trobaren bé. Però ja
demManaalrgé mt ést tdades. I ti I • I
ra o - lOS s e ¡1er odista - el film és de nudisme, i el
nudisme o bé és moral o bé !mm o1, ~r ò aquest es da mes no poden
reastabP
11r normes ...
-Nosaltres som contraris al nudisme, perquè ací on sóc, no hi ha nin· é

... "· ............ "·

s;-¡

tf·

:=

..

I

r!""'-~~--"!':"'-~---------~~-~

P~u~u¡u:.~ ~~sabe~~atsp~~~ ~~t s!fti ~~òmd~l m~~~f!:~ %~e J~ ~~~~s~~

,.,,j.,· - ..-.

1

tits politlcs que integren les gra111
organitzacions de dreta i esquerra
activen els preparatius n.er a les seves respectives manifestacions.
El Front d'esquerra ha publica&
unes instruccions en les quals acon·
sella que tots els manifestants ad·
qulreixin la. insfgnia oficial que sert
un gorro frigi de paper que costari
un franc.
Un dels dubtes consisteix a saber
sl les autoritats permetran o no que
s'exhibeixin banderes roges.
El front de les Joventuts Patriòtl·
ques ha llançat un vibrant missat~
adreçat ni poble francès en el qual
acusa els radicals socialistes d'esquerra, socialistes i comunistes, de
preparar la guerra ci vil amb l'excusa
de manifestar-se contra el feixisme.
El manifest dirigeix durs atacs a
Daladier, Blum i Cachin i diu d'ella
que abriguen propòsits sinistres 1
abominables.
Més endavant declara el manifest
que el partit radical socialista ba
vingut governant a França. duran~
gairebé trenta anys i pregunta per
què no feren aleshores el que ara
prometen.
Els manifestos de les organitza.
clons esquerrlstes parlen dels "preo
paratius feixistes per a la guerra el·
vil" 1 demanen al poble que es trobi
preparat per a impedir que prosperin aquests Intents.
Trobant-se l'atmosfera tan carregada, es tem que el 14 d'abrll es registrin greus disturbis i per a evl·
tar-ho està adoptant el Govern ge.
gantins preparatius de forces mll1·
tars 1 de policia amb les quals creu
garantir l'ordre absolutament.

morts puja aproximadament a mil
miler.
Nombrosos pobles han quedat completament arrossegats pe¡- les aigües.
La xifra de víctimes esmentada es
refereix únicament a la regió d'I·
xang.
EN TOTAL SEMBLA D'Ilo
NES CINC MIL
Xang-Hai, 11. - Informacions r&o
budes de Su-Xou transmeten detaU.
tristissims sobre la catàstrofe oca-r
sionada per l'enderrocament del
Yangt-Tse. Encara que no es coneiS
la xifra total de victimes, les autoritats la calculen en 5.000, de le4
quals 3.000 pertanyen a la regió d•
Yen-Sze que ha quedat materialment
arrasada.
El riu Groc, al seu pas per xantung, amenaça. sortir de mare d'Ull
moment a l'altre 1 per tal de traoo
tar d'impedir que es produeixi Ulli
nova catàstrofe es treballa dalerot
sament de dia 1 nit amuntegant sea
de terra per tal de reforçar els di~
En aquesta tasca es troben emplea..
milers de coolies.
LES AlGUES S'ABAIXEN
Xang-Hai, 11. - Les darreres nc>ves que es reben sobre les inund~;o
clons provocades per la. sortida ~·
mare del Yangt-Tse són més op...mistes ja. que les aigües comencennU1
baixar i amb això s'aparta el pe
que es renovi l'espantosa catàstrofe
ocorreguda l'a.ny 1931.

...

__________*___________

La detenció d'un capità
glès a Palma

I

I

París, 11.- Per un vot de majoria,
el Consell General del Sena
aprovat la moció presentada pe¡ ha
munista. senyor CornavL'1 protes~
contra l'autorització concedida Pel
Govern perquè els "Creus de Foc•
efectuïn una manifestació Públl
el 14 de juliol, en el curs de la qu~
renovaran la flama sagrada davan~
la tomba del S?ldat desconegut.
Per la prò¡'\a diferència de se
vots contra 65 s'ha aprovat una aJ.
t.ra moció comunista protestant con.
tra els decrets-lleis del Govern.

les inundacions del riu Yangt·
Tse a Xina

güents:
PRESIDENCIA
Decret prorrogant fins el dia 15 de
juliol del 1936 el dret reconegut a
MES DE CINC CENTS
l'Ajuntament de Barcelona perquè
MORTS EN UNA SOLA RE·
pugui acordar la reducció de l'àrea
GIO
del Parc de Montjuïc.
Hankeu 11. - Les aigües desborJUSTICIA I DRET
segueixen per
Decret adaptant a la plantilla de dade• del1 Yan<>+-Tse
6
la Generalitat, amb els càrrecs que damunt de la Pianúria 1 fan més
de ceosnsdiarrderaerbelse nloa.t1cca.tties,:l3etlrofneo.msbreegonsde
nsumcti~ènntec¡·na, Tctie'rrvel.rtososrialfudneciBonarisl
arce ona.
- . ......,.,=""'"llEI;'!"""__..,.,...___'""',_,._...,.________..,._,.
·

de l'estalvi que explicava el doctor ses a dir. Si miréssim gaire prim no
1,_ Huguet, no existeix. Per tant estem podríem permetre ni les funcions de
Un grup de dones de la
1,_ i_gua_I q_ue a_bans ... 7. · - ' . · . gala del Liceu.
Casa «Fabra i Coats»
1
-Esteu assabentat que els guàrdies
.,
1'(23.• setmana) ... ... ...
Després vmdran a veure'm - c.te- segueixen posar.•.se amb la bandera
,_
Emili Casanovas . . . ... .. .
5
,_ gi el senyor Pic i Pon - els r epre- catalana. - di""té un periodista _ ·
Un grup de teixidores
. .
"''
1
Pu f 0
t 1
senta ts b
... ... ... ... ... ...
1'25 . .
d )
ll3 a
~: meb c~mpt~a~qteiuó1~ds r~;~os~a ~~f~~f:~ tese de r~~i!~~v~: :~~u;;;~~v;~n~~ 11
~Y~l~l ~ ~l-~r~~- ... ... ...
EJl Jnepn vtJiet~n~t CarbÓ :::
e la Unió Cotonera. banderola a l'automòbil o motocl5 - Conesa
,_ so re a ques
... ... ... ... ...
. . e
1
- Però, és que encara no hi ha cap cleta, i els ha estat arrabassada 1
... ... ... . .. ... ...
1'Nena Josepa G. Sànchez
ii_np~essló? preguntaren diversos pe- per un gt¡àrctia, això sl no han anat
2'Benet . . . ... ... .. . . .. ...
a parar a Ja delegació.
Suma 1 segueix 105.651'80 noctistes.
2'R. M. i J. T. . .. ... .. . ...
-Caldria per això saber el núme-No n'hi ha cap, per ara. veurem
5'Enric Lacoma . .. .. . ... ...
ro dels guàrdies que fan aquestes
En la llista publicada ahir a les el que diuen...
Grup de companys de
I després d'Un sospir, el governa- coses. Malgrat tot he fet passar una
25'- tres consignacions deis «Divuit obrers
«M.írurgia» (4.a vegada)
nota molt seriosa al cap de Policia.
tres més», haviem de consignar «Els dor general Interí, reprengué:
2
T. C., per l'amnistia
1
7
-La setmana. entrant hi haurà referent a. aques-.; assumpte. La de.. .
ns esquerrans
núncia que féu no m'estranya. L'alciutats
les
de
'alcaldes
d
reunió
una.
2' - divuit obrers 1 vint-i-tres més».
J aume Gavaldà ... ...
tre elia, per cert, dos guàrdies prcteLI ld
Re
·
---~!""!!!!!!!11"-=-------- ~!""~"!""'-'"!..~!!!.!o_!!!._!!!._!!!....!!' d e G~rona,
us, e a I altres que nien arrencar del meu cotxe oficial
tenen guarnició, per tal de tractar
de l'encasernament, i en v!stes de de l'Alcaldia, la bandera de la. ciutat,
per creure que era separatista. v'o.
f h
er- o tal com s'ha fet a Barcelona. costar molt fer-los veure que era .ll
'I
En aquesta reunió hi intervindran
també els advocats de la Comissió meu cotxe, i que la bandero. no era
jurfdlca assessora 1 els tècnics mili- separatista, ni la c:~.talana. Estic d'rttsò':l. A part d'això, dimarts vinent cord amb vosaltres que cal acaba'r
farem una visita a les casernes noves amb aquestes ext.ralimitacions dels
de Barcelona. Reuneixen grans con- agents de l'autoritllt, que molts d'ells
d:clons modernes, piscina, camps no saben les disposicions ni ho end esports, cuines acondicionades ... Es tenen tot això.
- I de l'Assemblea que volen celepossible que els soldats no vulguin
marxar-ne quan siguin llicenciats. Ja brar els alcaldes i consellers destiho veureu... farem un banquet al tuïts governativament i que no esmateix menjador d'una de les caser- tan subjectes a procés? Serà autones. També hl vindran les autoritats ritzada 0 no?
-No es pot cèlebra'r - r espongué
i èe1egats de Ics entitats econòmíel senyor Pic 1 Pon - mentre estiques.
l una altra cosa - reprengué-. guem en estat de guerra.
-Es diu que ha. entrat personal
El secretari de l'Ajuntament, senyor
Pi l Sunyer és a Madrid on ha anat nou a la. Generalitat, i, en canvi,
per la qilestió dels traspassos. AI ma. s'han deixat fora els temporers?
-Això no és cert Per ara no s'han
[ teix temps per tal de veure com es
poden aplanar les dificultats d'ordre fet sinó concursos per personal tècjurlctic que ofere1xen la confecció 1 nie, o sigui de càrrecs que tenen conaprovació dels pressupostos municl- signació al pressupost.
Per acabar, un periodista. pregunpals. La Lle1 Municipal catalana estableL"< que el Parlament català ba tà al senyor Pic 1 Pon, quina impresde donar el permis. Com que el Par- 1sló tenia de l'acte radical celebrat
lament no funciona, no els podem a Mestalla tota. vegada que les infer, tota ve~da que el governador formacions' es contradiuen referent a
un major èxit de la OEDA o bé dels
general no té aquestes facultats.
.
.
. .
- Ara que parlem de casernes i del radicals.
Dlme~ïas passat es declarà un Important Incendi en un maga tzem d I Pjarlament - remarc.1. un repòrter-,~ El senyor Pic l Pon, respongué:
e a sabeu que el Parlament català en- -Jo sóc governador de tots els cacarrer Fuenca·ra l 5 d 8 M d ld
a r · Resultà un bomber mort I dos de ferits cara serveiX de caserna als guàrdies talans 1 per no prendre matis polltlc
Els bombers ~ • '
de cap mena em vaig quedar ací.
reparant la bomba extractora per a absorvlr el fum que d 'assalt?
1 - Van sortint... van sortint... din- No vull donar cap opinió, que Ja és
surt de la part del soterrani 1 poder treballar en l'exUncló
tre de poc Ja no n'hi haúrà. cap. Sl, molt tard ...

EL CONSELL GEN
DEL SENA CONTRAE~~
"CREUS DE FOC" I ELS
S
DECRETS LLEI

DRETES I ESQUERREs
SEGONS COT, ELS PARS'ATAQUEN DURAMENt
TITS DEL FRONT POPUENTRE SI
LAR HAN ARRIBAT A UN
Paris, 11. - Augmenta l'espectacló
ACORD SOBRE UNA ACdavant la propera jornada del 14
TUACIO DE GOVERN
Paris, 11. - L'ex-ministre de l'Aire, de .juliol i mentrestant, tots els par.

diputat radical-socialista. Pierre Cot,
I s'acomiadà dels periodistes. Uns que passa per ésser un dels més im1 altres. estaven rendits ...
portants dirigents del moviment del
Front Popular, ha declarat a un representant del "Petit Journal ", que
L'afer de la «Unión In· la
unitat dels partits d'esquerra, pot
considerar-se assegurada.
dustrral Algodonera»
El Front Popular tindrà un proI •
A les dues de la tarda, estigueren
que no podrà qvallficar-se de
a la Generalitat, 1 s'entrevistaren grama
comunista ni de socialista, ni de raamb el governador general inter1, la ctical-soclalista.
Comissió de banquers, per tal de doAquest programa. comprendrà reinar compte del resultat de les negociacions i r eunions celebrades per la vindicacions exactament concretabanca catalana per veure de trobar des, a saber, posar !i a la tuteHa
la fórmula d'ajut econòmic a. la del Banc de França sobre el GoUnión Industrial Algodonera, 1 com vern, desnacionalJ.tzac!ó, obligació
a conseqüència la reobertura de les per a les fàbriques d'electricitat i
altres Empreses d'utilitat pública de
12 fàbriques de l'empresa.
La impressió dels comissioMts era reduir els seus preus, de conformitat
francament pessimista. Es digué que amb el nivell general del cost de la
seria facilitada una nota de la situa- vida; acabar amb els guanys sense
ció actual d 'aquest assumpte. Sem- escrúpols i escandalosos, combatre
bla que finalment se'n parlarà en l'atur per obres públiques i establiun pròxim Consell, que si cal serà ment d'un equilibri entre la proconvocat extraordinari.
ducció, i el consum i assegurar, per
Malgrat tot, la cosa està molt ma- una. reforma social una participació
lament. Als banquers no els fa fred en els beneficis.
s'hagués trobat un edifici a propòsit, ni calor que hi hagi 5.000 obrers en
LAVAL ES REUNEIX AMB
atur forçós ...
ja no hi foren.
LES AUTORITATS DE PAAcabades les reunions foren faclll-En el passat Consell, es va parRIS PER A PARLAR DEL
tades unes notes. El lector les troper a secretaris de barà en un altre lloc d 'aquesta maDIA 14
edició.
teixa
Paris, 11. El cap del Govern se·
-No. El que s'estudia és la manera
presidi anit una imporLava!
nyor
de no perjudicar els que deixen de
tant reunió en la aual es congregatenir els càrrecs Per raó d'Interinitat.
Man·
la
de
comptes
Els
ren els alts caps de la. policia. i de
- I aquelles mH pessetes que el secomunitat
l'exèrcit que han examinat les menyor Portela prometé per a fumigar
Ahir fou rebut a la Generalitat un sures que cal adoptar per tal d'asels J.!.ibres de la Biblioteca de la Un!vers1tat? Els llibres estaran ja tots ofici. d~l Tribunal de Comptes de la segurar l'ordre a. Paris durant la
corcats...
1 Republlca, data del dia 5 del mes jornada del 14 de juliol.
-Home ... jo no en sabia res ... Mil que som, el qual comunlc::L que ja
A la reunió assisti també el goverpessetes per a la Universitat. En han estat aprovats definitivament nador militar de Paris, general Gouprenc bona nota, per tal de portar- per aquell organisme, els comptes de raud.
la Mancomunitat de Catalunya corho a la pràctica.
. -Fa un temps, senyor president, responent a l'any 1918.
fe reu retuar del cartell d'un cinema I

GOVERN GENERAL

•
0'25
1'0'25
0'25
0'25
0'50
0'50
0'25
0'25
0'50
0'25
0'50
0'50
1'1'0'50
0'25
0'25
0'50
0'25

El Govern temerós del que pugui passar
el dia de l'aniversari de la presa de la
Bastilla, fa molts preparatius ··· Dretes
i esquerres llancen manifestos i s'acusen
mútuament de voler fer la guerra civil ...
El Consell del Sena, per un vot de ma.
joria, protesta contra els Decrets Lleis

L'obertura del carrer Fortu ny que comunicarà amb la Rambla
<Foto. Centelles)

an·

LA QUESTIO A LA CAMBRA DELI
COMUNS
Londres, 11. - A la Cambra d_:~
Comuns un diputat preguntà al ""'
nistre de Negocis Estrangers P~o¡:
de!s resultats de l'enquesta consf.0 1
oberta. amb motiu de la det.enC• 1
Espanya. del capità anglès Kan~ar
sl el ministre es disposava ~ 1 es
l'atenció de les Agències de VJtl~u
sobre els riscos dels visitants ....
eSnies a les illes Balears.
El ministre contestà qu~ els an·
forços realitzats pel vice-consol ~
glès a Palma per tal d'aconseasllat
la llibertat sota fiança, o el trüestió
a un hospital del capità. ent ~
han estat, fins ara, !nfruc u neEI senyor Hoare que oont~~e I.J
gativament a la segona p~ manat
pregunta. acabà dient: cHe ee teci
a l'ambaixador a Madrid qu egUlt
tot el possible per tal d'aCOOS
la llibertat del senyor KAO~·

¡ republicans
LA HUMANITAT lluita pels ideals catalans__

