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EL TEMPS. - A Catalunya el bon temps és general a tot el
pale. ~~~&ment a.-retx cobert a la vtll d' Aran I comarca de Tor-
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Barcelona, diumenge, 21 oe juliol del 1931
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EL FRONT 0 1ESQUERRES A CATALUNYA

catalanes
FRONT POPULAR

Com a finalitats immediates ·

b ra

~referents . s~nyalen :;et punts LI o
1nteressant1ss1ms en una nota

1

En la mort d Alfred

rea litzada

Dreyfus

I

Amb el titol de "Delitos cahflca- le exlgiera un cuarto en 1a m1sma
dos y juzga.dos", Ramon J . Sénder, cuadra, pero separada ., ella por
el conegut escriptor 1 penodlsta po- un tao1que; ni que lOií " • ,OIUEileros
litic, a~:aoa de publlcar, a "l:íeratao púdlaran recurr1r a un org.... .sruo
de Maand ", l'mteressant aruc1e mucto para Lmpedl.t que se les exEls partits que Jor1n.aren la coalicio d'e&qlterru OGtalanea, Jan publi- que eDS p lau reprodwr a con~om\U- p10.ara lll.Ll~ameme. l.><:slJues ae
tas e1ecc.ones wumas otwus ac:cU' a
Cló:
.. Los gobem&ntea de la oenerall- un terrateruente en una a1dea anca la seguen' 11LLeressaraLSBlma. nota :
Reuruts els representants autont.zats dels Part.lts polltlcs que tor- dad ae ~.;awuuna que han Sldo con- uatu.:a, Lll'ciUu~ ae rc;OJu ~< uu 1.1 upa
maren ta coauc1ó aaquenes caLaianes conva.udaaa arreu de Cata!W1ya a euauos por w1 J.luJumu; ~s nom- de jornaleros: "Ahora ha "llei'ao"
pe! sUlra¡p popwa.r C1Eti 14 ae ¡¡ener aet 111Ji, n.w COlllCIWt, ú~p,e, a un bres que nan sos~.eruuo en ~ata1una la nu.s..ra. 1~0 varuus a parar ,,,,.s¡.a
ampu examtm ae la s1Luac1o po.uwca li.CLUIIJ., a. a¡¡ 1 ~:cuu que l'll.cclo que ta u..uuera ae J.& auwue~ruun.¡,c,un que lOS ~èawOS "can~ar pur los vade 1os pueb1~, oa~taera teueraJ que Mdos" -moHtlSQUtdl •a weuJllo ¡¡or
Its torces que avw ¡¡¡ove. uen .18. ~¡>UD•lca rea.n~n rom•• a. t Auwuollllllo naclO con uu; prllll.:rti.S u~une~:~ •e- 10.. rtoazoo o Ill>l.o¡st.mes-. l:::> ...y.Jll60
o.e ~at.atW1ya 1 cuutu. 1 e:.peru. llbt:lll.l 1 uc:ruOc.lawc C1t:l l4 a aou1., Wl¡¡o- puoucana.s ael puto•u e~:~v..uut en el que e:;e ¡.çnaten..:u..e lo habra cunsa. una COIJ<Olllacw ue les tel>pecwv~ a ctua1.:1uus, per w que 1a uwl.ll. en SlgtO pt~Sado y que enLra.Lla w1 st!n- ::....6ú•uo a cs•as tecu...,, ~et·o ..u¡,XJuiSo
aete.ll>a ae.IS 1Clc8J.ll ae 1a ~~a•IWlt.a.L 1 de l'a ut.enwc 1epuo.u;wwune, tm- tiao m¡¡,¡¡ nondo y rawca1 ae la .u- t.a.mo•en que Sl ue.J.e a~uua c ... ~ou11a
benaC1 pou••ca que cu11.1qu.er ou·a ue VJ.S•un, es..a mucno mas mtr&.Jlforma ae .l!..>wado lt,l)úoJuc..no¡ t.!:IU.S 4ú1oO que en.onces.
gw J.a. urutat que n 9.::.:legun l'eXlr..
Lo que t:uc•t<v•l la J!;squerra en
uec1anm que sou uoa.utaw lllllllee11aws 1 preterents de J.lW' actuac1ó: hombres que abno=rou un nuevo 1><1·
l) .&...a C:Olll>ecumo a Wla. aiXUllSwa. que reuu~~n a .a normal Vlúa CIU- r1ooo de !8 hlSoOl'Ui de l-<A~d.IWlll y c .......u.."' y , u¡, ¡¡ar ••u~ ,.,10.....,... cd.tada.n& Lots eiS condenulats 1 ¡¡erst!gw¡.¡¡ com ¡¡, wnsequenma delS teta de J!o.i),>aLla, ava..~auuo r~u<:HII.Uleu.e nu¡, en 1v.1.a .una no zue s no mc01pusob,·e un pol'vemr caaa a1a ma.s pro- rar az nuevo .c.s.auu . d.> ~t..vu'"-•U•les
.
xuno, nan l'eCI LllciO aJ .n¡¡re:;w· en el uu.,.... .,_, ae 10.:. u.tuaJuuolt:b e~;¡¡adel tí C1oct.ubre.
2) La VlgencUl ww~ra de 1.1!..l.taLUL a e t-a~•lill.Ya. no 1>0lamen~ per penal tas muesu·a& ue aune1>1on mo- notes, y Sl muchos cot.1oa-.o1mos a
ia. wtegu:1.010 a Ul UeneriiJ.l~.a.t de tot.s elS l.rlbut.s cecut.s 1 eiS &ervei.S, ouw- ral y senwn..ma.t ue cenoenues ae ~< 4 u.,..Oii vOb•d.lOl> y e. aquellas ~,oor
presos en e1 t.eXL e\>ta.~u~a.n, q11e il 11tw1en &tat. ua¡,p~au., lllll> el tí doc-¡ anugos repuu.Licanos. <.;umpanys, tes era por su tlllltcie:r.. t-OlnCldleron
t b e SUlO t.amoe per La trans1ereuc1a <1eJ.S que per ru1ac1o 0 pt:r uua L!wu, VenLwa Uassot, toaos euos Y mas ae Ulla vez en :.u aprec1acwn
caaa uno ae EtilOS nan VIS~o y szguen ae 1a l>t~uac.on wc•al con SUll may~•
•
u r •
mterpr~:t.aclo <e~>l.rlcuva C1e l'Estat.ut. no hav1en, encare., estat t.raspa.s- viendo , ue nay una Jey que cauuca res enellllGos, c1egos a J.¡j,) e.lo> ... d.lldellws y una opliUon que tos JUzga, zas ae J.& realaaa. comuwendo con
sats a <.;a.t.aJunya.
Deroga.Clo, per tant, de la Lle1 del 2 de gener per tal C1e rewt.e¡rar a! y que cuando la. ley y la opinlon no euos pecaron cte mcomprellSlon y se
Parlament de Catalunya 1a seva sobuarue., avw conculcada 1 a les llelS vau Juntos, es que se na o1v1daao coni.&IIWlaron de su confu:¡¡on de
que al rn.smo tie.npo que se aeuen· ldeas, to.rwiiJ.lCiu.;,e ael orcten puuu·
'
de la ley se debe uett:naer el dere- co uua idea SOCIAl y moral antes
d'ell ema.naaes !a Pteila. etect.lvlta.t..
:u L OposlCló deClruda a t'wt.ent de revl&o const.lt.uc1ona.1. La Çons- cno de¡ pueblo a edlt1car1a, a modl- que polltl..a. No supi(:l'On ver la ad·
titUClO de 1a ~epubuca, promwgaaa per tes Corts Const.ltuent.:;, repre- ficaria y vivificaria. Un Estado que nes.un uel prole~lmado en bcv1.. a,
senta una transacció cuntre a e ta qua1 es poSSible J.a CIVIl conVlvtmCia tiene su base en la. democrac1a co- cuantio el go1pe ae SanJuno; 111 el
rrer1a de oc.ra mane1·a el nes~o ae senuao poliwco de la que.tlia de tos
de tots els cmtaaans. ~epucUem !a WlCJ.atlva revll)lorusta. perqut amb eu-., astlxlar ta tey y de quedarse "'n or- I conveutos, donde no hubo un solo
les ctretes reacc10nanes 1 mona.rqwtza.nts -<¡ue <1 ença que son aJ .t'Oder ga.nos eflcaces. a no ser que a:,pue caso ae agreslón a. los tralles ru ae
tenen, de tet. en suspens J.a. Const.1tuc1o C1el 111~1- prc~.t:nen auW:ta.r C1eh- a regresar a los cêsarc;s y a los pre- : I'Obo. l'l'Duos reco.aa.mos la 1mpresionante ingenuidad de aquellos ln·
D1tlvament els avenços que tu son oonsa¡1·at.s 1, a mes, perque J.es cu - tol'es.
seria una aspuaclón pellgrosa ccrh.•dl'lOS, qu.; ,.,,,.u.aon en el coC...... otancles actua.t.s són les menys adequades per llançar el Pa.t.s a l'a- en~ta
W1 per10C1o como el que v1vlmos, legio de jesuitaa de la calle de la
.......
cua.ndo no lla hecho sino comen.zar ' 4 • ..,,. que w..:..... c~. uawe una sola vlangitacló d'una revisió con~>tltUClOna!.
4) El restablunent de la normalltat poilt.lca, per J.& dt68.pa.r¡c¡ó d.e a. maru!estarse el ausia consLrucL1va da de los reposter1as.) Trataron de
les mesures que avw cotubelXen la. lliw-e express1o del pensament. 1 i'è- de un pueblo despertada el afio 1931 ti.S.Im.uar.:.e los vic-os tra.a,~ ..maks dc
a la democracia. La fuerza popwar la jerarquia y la autoridad, y ese
d
d
¡
t
w epen ent- que dernbo no una dlcLaO.ura, smo error tuvo que dar sus frutos. ~o
xerc1C1 deiS drets indl.VlC1U1S. Catalunya, especuumen ment. de la s1tuació creada per 18. suspens10 de l'Estatuir- no pot cuntJ- un réglmen, Slgue aientando en oo- somos c.e los q,ue creen en el azar
nuar sota llil regllll d'exeèpclo, de dlctadw-a, amb estat de guerra, -<¡ue das las capas sociales, reclamando el poUtlco, D1 en que ha.ya sltuac1ones
només en la talllda de i'orgarut.zac1o de i'orctre pubUc de 1 Estat trooa derecho a conservar sus conquJStaa creadas arthic_...¡mente. En la reiacreando las con- ción de la calle con el Parlamento
un a expucacló-, amo centres pout1cs clausw-ats, amb 1a censura dE prlllleras y & segul.t para
su adapta- y con el Oobierno, tod" f'a lóg1co y
diciones necesanas
premsa mes riglda que a !a resta llel palS, amb els r epr esenl.ant.5 popu- clon a la reaLdad econónuca n acio- dialectico. l:ioy, la 1og,c;a y 1a watécnaL Eso ea lo que el pueblo vmo tica est&n en un amplio !rente polars separats a.rb1tranament de llurs càrrecs.
ó) La convocatóna lliliDedlata, previ& la normalització eXigida en haciendo en Cataiuúa y en el resto puJar, dispuesto a c.~:.eu<ler Ja dede Espafia basta la llquldaclón de mocrac1a y la Const1tución con t.oC1as
l'apartat anter1or, d'unes elecCions legJSlat.lve.s.
las Constltuyentes. Todo el dano las armas y, ante todo, con las de
1
que las clase dominantes la Constltuclón y la democracla. El
econóauco
mes
la
ublica
6) El mantenllllent deis avenços SOCials de la Rep
ferma. oposició al fet que Ja situaClo acLua! Sl&W aprohtada per a desvutuar recib1eron provenia, por lo visto, de proletarlado, los campesinos, qule0 negar les millores obtmgudes per l'estament. obrer o per a reaUtzar, en las mejora.s de las condiciones de ren reconqu18tar su:¡ deree11os nucontra d'ell 1 de les seves or garutzac1ons legals, una polltlca de perse- trabajo en el campe~>mo y en el nimos y apoyaran como apoyaron en
obrero. ¿Y cuà.les fueron esas meJo· 11931 a la corriente popular, que
cució.
ras? Los buenos burgueses de la Ce· creó en Cataluña organos tocaJes de
'l) Que per esser Llei votada pel Parlament de Catalunya en us de da y del partida llamado agrarlo poder con un tuerte sentida soc1a1
les seves tacultats, la Llei cie Contractes de Conreu ae data ao setembr~ -integrado, en general, por gentes progresivo, y en toda España W1
del 1934 és l'ú.mca d'a.pllcaclO legal a Ja nostra terr a. P erò mentre tes to:- que del campo no saben s no que nuevo sent1m1ento c.vil t:mra.nableces que aVUi de tenten el poder a Catalunya. n'1Dlpos.slbl11t.ln ~ normal ¡;roduce renta, como el pape! del mente ligado a la llbertad de
no poclian tolerar QUe e l presión, de propaganda, de orgaruapllcacló. Cft' ev1tar que a l'empar de l'estat d 'excepclo a que v1u sotmes Estadamozo de mulas dejara de dormir en zación social.
...
La ley que califlca el delito, en esel pals, s'obHgw eis arrendatans. parcers o r aba.ssaU'es a acceptar cou- la cuadra, sobre el estlércol; que
tos casos poUtlcos -Qo;;:¡panys, Badicions contractuals oneroses o bé s'efectuïn llançamenta injustü1cats.
rre~~· Llulú-, logra eso una cab!i·
en
sentt.ncla
julcto Yenladonde
Per a dur a terme les accioDS necessà.nes a. l'assoliment de les an· aquests a temptats. No ob11d1 que l'A· caclOn.
se ana·
todos losElprocesos
terlors reivindicaciOns, 1 conservant ca.da grup politlc la pròp1a 1deo1~ juntament de Barcelona liUcla l'obra Lzan hechos de una tuerte proyec·
gia 1 ia plena llibertat en aquelles qüestlons no atectades per l'acord que dels grups escolars obhgat per 18 clón pollt1ca corresponde a la opiavul S'adopta, e1s Partits Signants ban resolt constltwr un Coaute d'en· preSblO popular dels barris oorers l nión. Sobre los sucesos del 6 de ocha testlmoruos
penslD que si els homes que gover- tubre en Barcelona
.
llaç' format per un representant de Cada W1 d'ells e.1 qual tmdra per aus- naven atesnores 1a nostra e1ut.at es màs que sufiClentes
- elYmejor basta.
núnucloso ¡¡.
un
o!rece
lo
nos
hoy
que
encara
cedir,
a
obllgats
veieren
conceptw:n
es
que
coHect1ves
actuacioDS
les
si\J orientar i coordinar totes
fo,s a contracor, molt més dlficH el6 bro de Pere Foix, titula.do "Barcelo·
necessàries.
t br ..
serà ara prendre el poc que ha per
Barcelona, 20 de juliol del 1935. - Per Esquerra Republicana de Ca- gut obterur en aquest dommi cultu- na, 6 d'oc u e -. profusamente clrde
lasEszonas
por
culados
¡
Ni
L.
bli
R
tal
e
16
1
los Trique vivas
Clertomàs
- ral al qual es tant sens1b e el poble. la. ciudadanfa.
a. ana epu cana,
talunya, carles p 1 ,.;uuyer; per Aec
bunales han llegada a una conclucolau d'Olwer; pel Par tit Nacionalista Republlca d'Esquerra, Joan Casa- poble.
Vagin rent la seva obra antlpopuvila.
lar a favor de l'ensenyament contes- s:ón. Hay varlos hombres encarcelanelles; per Unió Sociahsta de Catalunya, Rafael Folch Capde
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sional, a tavor dels fills dels rics 1 dos aqul por la Idea Y la paslón fecontra els filis dels que treballen, que deral Y muchis1mos màs ~ Cataun dia pagaran totes aquestes inJú- lufla Pero pasiones e ldeas siguen
ries i tots els atropells que fan. em- libres y sueltas, como el aire y l8
pal'ats per la legalitat que ells ma.- luz."
·
l teixos s'han creat.
1 El senyor Codolà 1 els altres homes
1
de la Lliga tenen la paraula.
1
Nosaltres voldriem que les nostres
temences fossin infonamentades, però
més aviat temem que sigui certa la 11quldació de la Colorua Pertnl\nent de
Berga i que després segueiXin la de
Martorelles 1 la de Can Puig, lmpuJ~:~~~~~.el Govern MuructpaJ de

que acaben de fer pública

I

Ela catalans que en el to111t>ant det ~{lle ~;am segurr amb inkrèa 1
amb pasozo 1 a¡er Ule1JJU~. naven~ re~tat U IW IIIIW aeact~out~ uav"'"'
, esc-as resso que w mort rect.nt ctet /U1hOB pe1 ¡onatge n.a. tllt{lut t;A Ul
nostl u t-re11'sa 1 ell ~ nostre puouc. L.u no""''" 1w p<4-SSCH, upu.~.u, •mm~~,¡
u aHres nouc~s ouottawne.t. a a tes ven11es a tertuues no n.a. ~uscttat """"
rt elS COIII;f;IILUr~ aetS C<m~t~rl1aU.OrS.
He1..1 OCI U" e¡e<:Le ae W "Uitl/C.Hlta e1¡>11 ltUu.l (Jue ]a 7a OOTTOSOS el$
temp~ ae t uLuiiLyuura, a que es mo1t més ac_'(;e!ILuuúa r,¡ut: w UUIIVU1<11J
cronowuu:a. Nomes n.a. pa~~ut utw trtmt~;na a'at~v& u ur,¡ut;tt pru.;e~ c¡ú"
lia c:vmu.uure LCJL et uw11, e¡ ut~ ll<l JJIOUutl unu " " "ua "''""~'"" 1:11 1 t:vuIUCIO Ull UI Ltili.'C:Ia i(tlpUOIICU. JIU IICt:~U . (JUt; ¡.¡e:~ .~t..US US¡JCt..•t;l> l~Oi<J!II(..-1
¡ putiLK:B llU U:llll UIIU lt:jJI:fCUSIIIO {lel•llii.U U lH41VjJIJ .. l aVUl et re<.'UTQ
aet~ SeUS IIICIU.e/HS aiUitiO•K:S es 1/Uyut: I /tiO~ fill IU lllei/Witú Ue IQ Qr:IIL
zvosum e~ 1w pou,em IJCII~>CI.J bellse enwcw e11 e1s au: s ae tu) e' LJI t:¡¡·
fUS, que llU esser UIIU Ue teli J)(USI011S Ull ta nOS LI Q }v/Je/ILUL. JUt;SIIAJI c.:ll
erc:1/l 1/LUIUIISl/1111 eiS CUtOiU118 (JUt: <:/IS lle"Ut:li' ¡i/IJJ U/I(W.I/lf:lhS Wt r:/ t:~I>Utl>
per ta sort aet cup1ta-]ueu, 1 et. LtWLurs uets 1w11tres atans sent¡e¡¡ '"~' uc.
C.'tO aet prO<:tls seusucwuu¡, ; Amo r,¡uwu ut¡¡uesu tte{llt:IIL te¡¡ nuve11 IU: uz
nv~IU, e¡ rttUL at: illb seosWIIS <lé~ LfiOUIIO.~, tes Jiv•etW(JUt:¡; ae LU t'Ttlll¡,..
sa/ Les yrU.ItS Jt¡¡Uft:S Ul:i ptoceS lll.lt;&t:ll UUyULIIt UCI, e11 Oil ú ell IILUI, U/IU
{IIIJ1L PCJ~JUIU/Uat; et C01/lUllUUill i!.I>LtTILU,;.JI, et tment CUIUIIet Ht:/11¡¡, el
wztmL c:u1onet !'K:~¡uara, el 11ent~ral Mercu:r , ZOtu, C.:teme1u.:euu, !:lCJt.:urer·
.Ke~u1er ... IH oora.a~:au, ta uumu ta¡¡tw.a, l' Illa aet litaote, et J a~:cu.:.... erel< tem~s ae conversa roent. t.a Premsa caLata¡w aonuva a les IIL/VTIIU.V
ClOI~ cte t'a)er U rey¡us ta/lLa amporLat•Cla com h.a aonat ats processos
puuL&ea de la se{I01la RepubliCa espanuota..
}111.8

I

ex·¡

*

•••
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Què passa a la lolònia permanent de Berga?

~~~re~~~~nos~~~ sempre u~ d~~s~ ~~~~
en la mateixa edició d'avui, pubil· nya 1 de la cata1arutat. del nostre
quero una nota o.tlc1osa facwtaaa per poole, Sl no t.lngue:.Slm les moslres
I alcatdJa gesoora, en la qual es ruu ev1aenLS ael ¡xx; que els prt:\,1\;upa
que a causa d'uns casos ae xaram· ~aLatunya quan el seu espent t:'>l.a
PlO haguts a la Colorua Permanomt en conl.l'& aeJS seus lllteressos p¡¡.rde Berga el senyor conseúer-reg¡aor tlculars ae Classe, 1 ets COWebb.!Oluils
l gestor de Cultura de l'AJuntament, de que tan ost.enl.&CIO, Sl que ens nau·
na acordat tancar-la per t.al C1e ao- na a es1.ranyar. l'li el mat.eUt .t.Statut
nar lloc a la seva aeslntecc.lo 1 a ae ~.;a.wunya no eiS semoJ.a. bo QU~<ll
la desapartc1ó del focus l1llecc1ós. no es pusct.~ ll! '>e.tVo:I ae~ ~>èUB apeLlU.
Hem de conlessar que la not1Cl8. en 1 1 delS seus mteressos.
No es aqu&•a la prllllera sorpresa.
51 no ens nauna. aJ.aJ:mat massa, mat·
grat el cas extraorcunart que repre- que ens aona eJ. br. t-oaol~< ae:> C1ei
~nta que es clausun en l'epoca que ~><:u lloc ae gc:s~or ae t-ut.ura ae 1 AtStem ae tany una Co1órua .t.SCOU:Ir JWlLamen~. .t".tuner c:ll. 1 e10 l>l:lU" comt>ermanent en la qual reben eaucac1o panys de parwt nan Wlerat que el
1 aUXUl per a llur nugracia salut mes u rup ~ ae J.a .t'la'ill. a u.v11.nya
àe t.res centenars ci'mtant.s. Haur1em cou~omw s.::.nmt ae ca.:.an11. qi.UUI ~
trobat potser quelcom exageraaa ta veuen obu~ats a coruc.ssar que eJU.Smesura. de clausurar un centre cuJ- teuen mes de trent.a .DUI mt~ns
LUral orgull del nostre A,Juntam61~ oa.l"t..CIOIWlS que no Lenen .t.scOia, aes¡;er tres o quatre casos ae xaram- pres vot aonar a.wers ae J.a. ClUt.aL a
que haunen pogut e::.ser tractats a 1es empre:.el> p<inlC\.Ubr~> a eUM:n.)odl'ln!ermena del matelX centre 1 aes- m~:nt, empre:.& pan1CUI8.I'S que t.OI.S
unecta.t tot sense arnbar a mesur.:s 1cone1xem 1 saoem <1e qw son p<upte::·
tat 1 en tes qUalS f~ny..wc.. , c..
tan extremes.
Ara be: al matel.X temps que ta l>Oorei.O~ conlt:;.'>loruu, 1 ~:ucara ::.ort
nota de la cJ.a.usura ha arnbat tlllò que u na esLat Lmpo¡,:;lo•e. IWlO lli
I,.,DSWtuCIO aL ruts, ae ::.uoveuo.;1uw.c
>\ nosattres una altra notiCia que
ci'~r certa., representaria un atac els col:leglS rellg10SUS, com es propo~eu a. la cultura. de la nostra. clut.ar.. sava; prete suprlliW' les subvenclou.:.
:)egons les noUc1es que uns a nosal- a 'UlSUtUClODS cwtw-alll popUlars tra.
tres IUTlben, en la dlscUSSló prepa..- d1c1onals a Barcelona, com l'Ateueu
ratòna, del nou Pressupost s'han pas.- Polltecn.Dlcum 1 1 Ateneu EnCLclopeat a la plant.lU.a d'amorutZ8ClO tot& 0 dic; en f1, ba atacat dl.tectament I
lllajorta. de les places de mestres seLse miraments tot alió que Sl&W
1laSUbaJ.t.erDS
de 1 esmentada ColOnJII. cultura del poble l per ai poble.
No sabem s1 la nowc1a e:. Ucu cer·
Permanent.
1 atxó s1 que la CIUtat de Ba.r· ta. Dona<1a. l'on enta.c1o dels homi:S
la. LUga conLra tot et que b.I~Ul
ae
La
permetre.
"elona no no poona
lJ.iia.. la Ceaa 1 els raàlcals, en 1a. cultwa popular 1 a 1avor aei.S llllb
~va !Obla ctretJSta, no tenen mes ae!s obr ers, ens tncllllem a cons1e1e
rreocuP&Clo que Uqulctar I obra que rar-nu po.:.::.! Dte. .t'CIO DO cre¡¡w el
es el;Querres ban portat a cap en ets senyor Coctola 1 elS nomes que eJ
~~ <1e Oovern de Catalunya. A la pu¡wn a].uda.r en a quest nou atac a
1 als radicals aquesta preocu· la cultura de .Barcelon a 1 a ia. sa.~ó &nU-catalana no serta d'est.ra-- lut dels fills dels obrers que el poble
· Però en la Lli¡a, que s'han dit de Ba.reelona tolerarà sense protesUl

•

E.L ptoces Dre¡¡Jus no era próptament et proces d'un acusat. era et
pr oce.s ue aues te1wenctes potlttques, ae uues conce¡x:t0118 n.u,u.me.s. .urey.
tusruds a antl·Ureytusards aucutlen, r:tiBputaven ' es barauaven, rw ¡a
Pt.- cas inatviduat d' un ..aptià a'artüterza VICLlma cte ta m¡ustwia, all8
pets taeatS cte patrta a ae Utoertat. Va esser la òataua cte l 'esperit ctellwcraLIC contra l't:~pent ae custa ' ountra roaa ae raça. l en aqueua uarQa oatatta ae aoue anus, aet l~94 cu 19Ub, ta dellwc.:racia va acc.mst:IIUII
u1w 1/lCtorta totaL. Jnaut:.aL p1 in.er, aosutt 111es tura e1t ¡uazci ae re11~10.
e4 capzta Que n.avia estat aegractat oa esse1 rellaOzlilut, 1 damunt t'ultlJorme que u ¡ou restatu1t va lllllr ta mstgnw vermella de 1.a L.egw a'lu;.
nor. En vemr 1.a QILerra, UreJJI U.t va reprenare el servet act1u com a comandant, ¡ou ascendzt a tanent coronel, i eadevmQue oJicla.l cte L egtó
d' h.onor després ie la guerra, l'071lJ 19l9.

• • •
Sense ta Qener osa a oorat¡osa campanJ!a. d' alguns ho1nes de conscLènci4, Al¡reà Drel//US h.aunG pa~$u~ ta re1La ae ta v1au a hauna mort en ta
ve1 gon11a ctel p r esidi nornbte. Gràcies cur ~e11Llmeutr a auu¡u.nitu.t 1 ue
7U.SIICía graczes a la dem.ucràcta esquerrlsta de l< ra1tça el pobre presa·
.
•
.
•
aaan va recobrar ta lltbertat, l lk.nor, UI patria, el àret a'atçar et c:ap.
SeQ071.$ certes teones utotalltanes» que vu~11 és~er noves 1 son velizsa¡mes, un home val molt ~oca cosa, un mcttvlctu no es res, la 1ustteta no
compta. Son teoraes anLthumanes a anticriStianes. . NosatLres.
, avui com a.
har, po1em en et UOc lllie& att ae ta v1da, Cl4l l.a soe&etat 1 ae l Estat, et rupecte a l'home 1 la sobirania de l.a 1ustacia aute11tzca. AUiberant t reh.abilltant AlJrea Dre)!na, ta França republicana va altiòerar~e t va r ehabalttar-se eUa mateua..

A. ROVIRA I VIRGILI

L'acusació contra Azaña

A Lleida

L'AUTORITAT MILITAR IMPO·
HA QUEDAT RETIRADA LA SA UNA PENYORA DE 2.UOO
PROPOSICIO PER MAN· PESSETES AL SETMANARI
------------*---------- CA DE «QUORUM» D'ESQUERRA «POLEMICA» I
Aquest número ha Vegi's la interessantis·
estat visat per la sima informació parla· SUSPEN LA SEVA PUBLICAGIO

El senyor Codo.à i G U a d O

contra 1 obra cu.tural
esquerres

• •

Setanta-cinc an1J& tet<ta en 11Wrtr Atjred. Drel//1.18, que 1a no era c:a.pita, ans hn.:nL ourottet t.LS (IUt et coneguereJ& ~rS!illa•mellt, ctuun ~¡ue.
c-'Om a n.ome, e1a pcx; mteresbant. et que Lenta un gran tnterea, un m¡,.
11tens iuteres, era t'a1er lJrel/JUS, no pas ta pel llU ita <:ultc--ret.a ae lir.:¡¡¡ us
l reaott 4'a1er amb l'attiber ament i amò ta relzaollitaczo jzna¡ aet cottaem.nat ae l'tLla ctet U taòle, At}rea Vre1J/UI va tomur a esser un n.ome 1WTmut, vutgar, tndiVIQU.CUment se?tSe retteu. A.ttò que 1/teS ll con..<servava a
França ta notortetat era ta implaca.bte ' ¡eroç tri.Sisteneta ctets atrweut~
cte L Act10n !''rança¡.se a presentar-to, 1natQrat tot, com un tralaor r un
mtSeraote.

censura

mentària, a la pàgina 7

!-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GEOGRAFIA «POLITICA»

..,.

Lleida, 20. <Per telèfon.) - Per
l'autoritat militar ha estat •mposaaa
una penyora de 2.000 pessetes 1 sus- ¡
pesa ta seva pubucac10 al setmanari
d'esquerra "~olénuca".
~ l'otlci adreç~<t al D1rt.ctor hom
fa constar que Ja penyora 1 la SUll·
penslo obeeJ.Xen a. no haver P~L
per la censlll'a unes no1.es pubucaCies en et nwnel'u 1Ult.er1or 1 per .1a
pro;sentac-o tambe d'un gravat a. la
censw-a Que atemptava contra la
moral dels católlca.

______________*______________

,
/

/

,~

Per l'indult dels con·
demnars de l uron

----

lia esLat cursat el saglienL teleAlcalà :t.amora:
... E~ sota.s.guats, vems ae 1a Darriada blll'ceiO.lJJJa de Ur&C.la, demanen a 'I. h. 1 muutL ae.tS reus ae luron.. - Ju,ep Mur1e., tea.aua l'orta
Jo:.ep Domenec 1 1.800 s.tr;oa.urc$
mes."
ifalll& al SC~J.yor

~

I

t

''

C..'ullSLILUellts, Met1/LLtll Vl/tyUe mutt
¡JOC. üll UllU (J(;U~I() ell (IUe I ~J)li(;UI)U
U VUtt:l U, LI U'{/IW qu.s «lld.VI:gd.U<I.

A les
QUIUUt:ll

C:01 Ls

AtiJUr~z

¡¡ur 1<.1" l;d.IH¡JUl>

Ut

lli. UMILa.>Ui».

l:.l

1W )Jt:II/Le~ Lu~. Lut; pero a.yu,.~ """~'IB es vuu nure aet
f.lliht:ISI:U pur lOb Cd.U•~».
u 11~ utes c.tt.I~>IJ~es t"1 lt:<v, l'h.01ne

~.muvw•me

SUI'I•ti!lút..l l VUL!JUI Ot (JU.e es !'netu, va mterrumpre Wt "'~"'urs ae
II'JC:LIJUIUaes, aciiJerttnt,
-<.:omptet. que aneu a ncu¡ragar .••
.A~¡uests anctaents varen ¡er que
4'.1 e·~ utuues c:u1~~. J ets cttpu~at~
1a 1w va11 poatr tastar en et .\U<r
CO:SSIU ta pc.>esta 1/lU.]eSLUOSa Oel
grall vrult.0111 trtbUIIICI. M I<UJ UlUaes A.tvarez, emOOI.(.iluat en el aeu
mt~¡¡¡¡:;preu, ets va conaenmar a ta
prosu, a ta prosa eterna, tal oom
h.o ¡a et personatge àe Rossin)Jol

e1l L alegria que passa.

•••

(Juan Ortega a Gasset, l'a1no
aets savis, vu dir que la Republt·
ca estava trista, ens vam dir:
Aquest ltume en11ora L'e~ptJCtacle
ae tes processons pets carrers ctela
pobles.
A ou1, llun1J d'aquelles tristese~
àet otennt, va retornant t'ategria.
Ens ta aonen capettans i btsoes
¡em pl'ocessons, vtsate1 i «Tantum
Eryos» publl<:S.
Aixo s•anzma, no en tingueu
dubte.

• ••

Lea noves que ens arrtben de tot
arreu demostren l'el:tamplament
cte 1 alegrtu ae 1.a qua, par lavem.
A&eawes, ¡utyes, e«:., que fum
compres la rtecess1tat que el po.
ble s'esbargeiXi, COtlaOoren rmb
entuszasme a tota mena de pr~
ce.tsons. Ara matelX uegzm que Sa
Wus¿riBstma S'f~a donat un tomb
per Camprodon, on ha. estat re.
but per l' AJUntanu~¡¡t en ple, pre.
stàit per l'alcalde, el 1utge, etc.
I.Jna vegada au1 Sa mustnssima,
es veu que h.a ct1t al roLtLO d'amiStats. <cJ. em ¡eina1ll, 1 tots van dir:
~om-hal» J ates que et que estava
·mes retardat erert les Con¡trmacions, et sen11or lJisbe na acceptat
cte patac: «Vottes, conJirmeml» I
mans a l'obra, t prenent per padn et mateix ¡utge, en un tres t
no rea, h.an enllestit tota ta quit.
:ralla.

•••

I no es unicament a comprodon que passa aixó, no; tambe es

Uancett a Tarragona, d'on El D1a
Oraflco publica una. Jotogratia de
lea autoritats assistint a ta. pr~
cesso ae la «Vtrgen det Carmen».
Ningu que no es delXi endur per
un exacerbat sectarisme deixarà
de reconéter que ets personatges
h.i tan pa.txoca. Eu curbanos» l'acaben d'arrodonir amb llur presencza.
Està clar que h.om recorda vagament que per allà l'an11 l931 ht
hague uns diputats que votaren
una llei, segons ta quat la Repu.
blica é11 laica; peró des d'aleshores ha ~logut molt t s'ha comprovat que tot tent taictsme, tot tent
LaiClSme el règim aga¡ava malaltiea 1 tots ens entnstiem.
Ai:ró es va animant, &enlJor.tJ

•••
El conseller de Polttlca Social
de l'AJuntament ha tet publtca
una estactutica sobre U.Oguer de
pisos, segons la quat des que ma.
nen ets sacn¡zcats àet ~ de gener
batza el nombre de PISos desllogats
Se'ns ocorre preguntar: Peró
¿on e11 posava la gent que, per
protuta, no volta Llogar piSos?

.. .

Aqueu Anguw ara h.a descobert
oue la cGenerat!daà», en tmplan.
tar el carnet electoral, no podrà
quanyur l'esquerra.
H ome, oue rwsattres .tapfguem,
abans à'e11ser suspes et Parlament
cte Catalun¡¡a 1a /OU repartit et
proJecte de carnet et tctenhtat desLi1tant..lo u tins electorats, s~pres
siO de cèàula, etc., etc. I governa.
va l'Esquerra.

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

la mi~èria ·al [am~

-,---------*----- CONTINUA EL DESNONAMENT

-- ---

L estat dels doctors DE TREBALLADORS DE LA
TERRA
Mira i Xirau

I
Lliçó del elia JO de jallol ckl 19J5

anzena

<Per N'eHo.)

Se¡ous les nostre. not1mes, l'esSaragossa, 20. - Es reben noticies
tat aels doctors Mira 1 Xlrau, no
aCereu:, en l'actualitat, la gravetat de tot.; els pobles de la. reglo en les
que hom nav1a supo..at eu eLs pn- quals aoncn compte que augmenten
m•·rs m,•menr.s.
exLraordmar ana.1t les demandes cie
El doctor t.mJiJ Mlra e.;,t.a com. desnonaments de masovers. Son
pleta.meln tora de perlli 1 na. estat moli.S elli agricultors aragon~:s...:.
Ja l.rasliaaat al seu e1om1cw 1 e:! se- que portaven mes de vmt anys connyor Jo¡oquun Xlrau, maLgrat La reant terres de les quals avui se'ls
gravetat de 1es contuslons rebudt!S pretén desallotjar.
especialment a la ròtula, millorà
S'eapera que les autoritats prennotablement.
gum mesures que evitm qne quedln
No cal d1.t com ho celebrem
a la m!Sèr1a milers d. gr1cultors.
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DIUM ENGE, 21 DE JULIO L

DEL 18ae

COMERÇ I
M erca t de Llotj a

TARRAGONA

L'HOSPITALET

REUS

NOVES LOCALS
L'IF ORMAClO LOCAL
LA LL IGA EN FA DE LES SEVES
Els detinguts a Valls abans d'ahir,
Les portes de la fàbrica numero 12
Durant aquests dan·ers dies el pe- :
PREUS
acusats de celebrar una reumó clan- de la Unió Industnal Cotonera, vuJ- riódi.c «AVUi», òrgan
de Lhga
destma. s·anomenen, segons nota ta- garment coneiuda per «Can Tnn- Jana, s'ha volgut ocupar d 'unaCata.marA RI N~S
cJlitada a la Comissaria d'Ordre Pú- xet», han estat obertes. Malaurada- nera directa del¡; homes d'Esquerra
DESPU L LE~!
blic, Miquel Olivé Domènec, Joan ment no és per a reprendre el tre- R
br
Ata¡o . ....... ...... -...... ..
63
~6
cendra Siscar, Antoni Fàbregues Ba- ball, sinó per a esgotar els res1dus epu IC~Uft de C~ta1fnya di de bes
=>egooes ....... ... ... ...... . . . . . .
1
Cutella (corrent) , .... .
b1
l'erceres _,, _ ........ ..
~·
talla, Francesc Ulié Aymenc, Daruel existents. Les nostres autontats ges- ~sponst a
ats pe s ets 'octu r!!.
l.à.
(extra) .... .
ol
.J
Mart!
Robert,
Francesc
OarcJa
~Ua.rUti
Fertorils
'""
"
"
podran
"
""""
'
e::;tar
ben satisfetes: ques a campanya de cterrotiSme es
!"'rca ................... .. ..
Num. ~ ................... .
~"
s...11 nandez 1 Emili Mart1 Robert.
••
adoptaren l'herOic recurs de la Pa&SJ- una anella més de
Local. corrent ......... ..
02
que
N úm. 6 · ••••••••••••-•••••·
~s egons sem bla, tots són simpa- vitat per tal que aquest afer quedés Impulsa els homes delala cadena
telem ext.ra ............ ..
v/
Lliga, d'enRe¡tó ........ .............. .
titzants de la C. N. T. 1 han pas- resolt de la manera més calamitosa çà. que s'han donat compte de
la
sat a d isposició del J·utge ct'Instruc- 1 ho aconsegwren amb escreix. Les terrible realitat que ni falsejant-ho
Preus en otes. ets IIJo.. .J U Jt ~
Menuts orJJllJ! .. , ...... ..
21
t
tot al seu gust, no han aconseguit
::>egonet ................... .
:-o
ció.
negocJac!Ons
han arribat al pun que adulterar el sentit esquerrista i re~
BLAU
de¡:o ........... ........ .... .
111
La guardJa civil contmuà. ahir ja poden rur sense embuts que no publicà. de l'opinió.
l"reub en raiS ta Quart.
els ~reballs per a ldentiticar el cada- tenen reme1. Es treballara dues setA.ta80 ......................... .....'-••.
No és el nostie anim contestar les
Cast.ella ................... .
ver trobat a la panida Aubals del manes a raó de tres dtes setmauals afirmacions de la gent Cie la Lliga,
ORDI . MOR ESC 1 \.. : .... ..
Extrewadura (correntl
terme de Garcia, tdentificació que per tal d'escórrer el me.tenal exis- els direm solament que una respontaem
(crw.ter¡
<,.avaóll t:xtremaa uJ a ..
e> ta dlllcil, ja que el mort te et tent 1 acte segwt UlOO obrclrs es t ro- sabilitat política té d1ntre el regim
Ma.ocna ....................
laem Mancna ......... ..
rostre ctesf1gurat per les tendes.
baran amenaçats amb el Uagell ae de democrac un JUtge màxJm: l'oNavarr a .... ............... .
MvreSt: t'taLa msoon .. .
•• 50
Amb tot. nom ~u¡x¡sa que es un Ja OllSena. per a anar a engro:;su- les · · · · bl 1a s·
làeru ¡¡au. ................ .
Pene<1ee "-''''••••••••••·····
~
mallactor
anomenat
Francesc Pros l1les dels obrers en atur torços. No prmo pu ICa. 1 e1 po ble en e1 .eu
Or¡elJ ............... ,...... ..
Orélj Ur¡ell ............ ..
.... "" Lou1s <al uBarraca», d'uns
creu que ha de sanc10nar deterEsca ota. 1\.llaalusiS - ·
45 anys, cal dtr que entre la classe obreta dia
Necessita unportant casa de fornitures per a~
Preua en otes els 1Uv
mwats partits 1 determinats homes
1 de corpulenc1a torta. Segons sem- es fau els tmprescmrubles comenta.ns per la seva actuació pohtica (;J.l
ho
tre1ia, amb ruta 1 cllentela. Escnure LA HU!44.
~ RROSSOb
bla, el tet succe1 el d1a 16 a la uit, de com Je~ aretes van deseuvolu- tarà directament per mitjà del su~ liYC:<> I\JJU8 J Ubi" ........
4.)
ja que des d'una mas1a propera s·oi- pant el seu progr¡¡.ma . .1!:5 que, pot· trag UniVersal. cadascu pot tenir el NITAT, núm, 309.
1
115
~ Dal ······ ·· ·••••••'UlL••
taelll
i::JCLr~:wadura '"'
4;)
ren els tredts.
tàew t:alasoar _ .., .... .
!l
t
1 d
ser, Ja prepalareu les eleCCJO¡ns
12:>
laew Ma.! jUrca ......... ..
seu judici personal, sobre els actes
NeceSSita Important casa de !ornitures per a ::La guar lli èiV
con lllUa es l- que els !Jl11.• assos, leS neu Cll 1per¡~u-uoo o . .............. .
t>v
e S dels homes ¡ dels partits, però l'U·
toavu llli AuóaJUSI& .... .
0
0
~
hgencJes per tal d'aclanr del tot el torrons
Floret ..... .... ........... . .. .
el m~rac1e? tom creu, mc jud.Jc¡ que val es el que s'hagi
taew t.xt.rew aoura ....
•..
tres,
imprescindible ésser coneixedor de l'article
Veces a.uaaJ ua1a ...... ..
fet.
però, que c1 les dretes nan arnbat tormat l'opuuo publica encarnada en clientela. Esc. LA HUMANITAT, núm. 310•
1
UI&DJ
& -~·.................
·· · ····· · ······ · ..
··
Selecta
lOeiD e5LI8UI(el' e8 ~ .. ..
- Et ParL1t .NaciOnalista Republl- al seu punt alg1d del descred1t, del la
maJoria
dels
c
utadans.
1
Trencat ...... -........... ..
t;rs ¡¡a!ll ....... .. .......... .
;, ov ca na suspes un m1tmg qu,e haVIa ae qual ru amb matala:;~;os ru sense
Quan
el
poble
parh
ell
d~ra
els
Farina C1'arr6& ......... ..
1a4:!ll estraoaers . ...... ..
¡¿ ou
celebrar aVUI al . leatre Tarragona. . matala&SOS IlO poaran sort~r-ne IW'oses. mots que no tenen apeHacJÓ, ell jUlr
l.iUIXeb ........ ............ ..
"+-~
S~gonl> sembla: tacte , na estat su..- El nostre company 1 anuc Jo:x:p j ara tots 1 a cadascu,
solament a
Pesuls estranaera '" " "
w.)
pes
per a Jactl!tar 1oora de co11- R1era, V!cepJ-.~SJdent del Centre dE:;· una part dels que hanno
10bW ¡J!Wò .. ...... ...... ..
actuat en poUlll>l'Nlla \<.:ucreot J ... ..
91.
JUllt que tenen prOJectaaa ets partlLS qucrra ael d.lsLncte pnmet, que lou litJca aquests aarrers temps jutjarà
weutUI~ a.oaalu&IB
laew lselectaJ ......... ..
lv/
!dem 8alamanca
1.
que el b doctubre tormaven part del atropellat per U..l canuo 1 de resUl- els fets doctubre 1 tambe 'els ueiS
1:1\.
.3,
t:straogere& ............. .
R ETORNS I SORTID ES DE
u ovea1 de <.;atatunya.
tes uel qual sor tí amb la clavícula mesos anterJOl'S 1 posteriors
Mallorca - .............. ..
o~
<r:• COLON I ES ESUO LARS
Ablr a la tarda teletonaren al dreta treucada, segueiX en el curs de¡
Prat .... .... .. . .. ..... ... ..... .
/V
De la manera que parta el portaDema, Ullluns, dla 22, arrJt.>o.ra.n .
Vatencla _,............ ..
~arc de l10moers l comumcaren que seu guarunent, en un estat clara- veu de
a tu•J~> 1 .• . ................
.•
es despren que a- Un merescut elogi de la Barcelona els !JrJmers grups ae .nen~
All!ll& :.1.• .. ... . ...........
s havta aecJarat un mcendl a un es- ment saustacLon, de la qual cosa en5 quest parlat1tLliga
te Ja pretencio de conj l nenes que mtegren les Colòn es
CI GRO Nb
Pau a d U rpU ••••••••••·
. ;)\.
tabtunent del carrer de la Umo.
alegrem moltlSSlm.
1 qu
I ver tir-se en aproíltador de tes cu·- premsa alemanya a la nos· colars mumclpals que ta un mes
td~w curta .•••••••••.•..
4
1 < _.,\,
mewaLament surt! un cam10 amo
- Hem saout per <<Bona Tmta» cums~anc1eS J!;s pensa que darrera
AlldaJU&Ia ....... ....... - ..
IUO..
sort~ren
de
la
CIUtat
1
han
passat
e
..,
uu:-~u
Pteb
818
'
'
persuaat
del <;os
de Bombers cap .el que e1 aoctor Jornet esta fast1gue- una r evo1ué1ó vençuda ha de vemr
tiU
11
tra
Banda
1
Municipal
torn. de , vacances al camp
a ~
,
lloc mdJcat
/O
es troba en arn~"r Jat de la seva mvesudura cedts~a a una reacc10 tn omtant. De r es no els
0
làAKHO
F
IEii
VIatJa. L ordre 1 lloran que s'han es.._
b4
all!, que no hi havta smJstre de cap !'il.jWJtalllent com a conseller-reg¡. serve~.>.. els tHusos i av1ds senyors de
El diari llDeutsche Allgemeille Zel- tablert per a l'arribada é.s el ~
lt
................ ..
1.>&8LilUO, u egr.. _ ..... ..
bo
m~~a.proesa
del
que
dolla
lavis,
es
dor
de
tia;mat
1
üultur~,
perque
trolla
"'
Lliga
l
expenénc1a
d
'altres
vega~
tung»,
cte
Berlm,
corresponent
al dta guent:
i!JV15Sa ·••••••••••••••••• ••·
digne d un salvatge, 1 cr eiem que les ba uú1rutat d entreb~ncs per a por- ¡des, e1 recorct. del passat, la tus tona 14 ae juny d'aquest any,
Ma.t'r()(; •••••••••••••••• ••••
Matiutca .••• ••••••••••••••.
na publlca~
UJa 22 de juliol. - A les 9'04, esMe:llca.wt ~.............. ..
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trament, l'érart muruc¡pal fóra qi.!es- 1 no a la Plaça. de la Republica, com 1910 1 el 1914 es punt
trobava
en
utena
Els blats segueiXen Igua l que sempre 1 si bé .. degut a les traves no
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mistes de ctreta que tot ho fan tan be, però amb m~res a llurs interes- ment de Lleida
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. .
tacc1ó
rebre la not1c1a ahlr . Francesc Macià 1 el grup escolar mines.
tothom
pot
entrar
lliurement,
Els n egociants Cie moresc segueixen fen t el seu agost 1 nmgu no es preo- d 'haver vàrem
ear
da
1
sortida
de les altres exped1C1ons.
estat sobreseguda la causa ¡ Salvador
i Gil, pertany exclusi- En el mercat públic s'hi observa l'entrada es gratulta; els progr.ame!>
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fies dels compositors i solistes 1 c•)Smoresc i dels preus a busiUs. Un concurrent h a dtt: «Però que no saben fou
empresonat durant llargs me- m1c Ramon Frontera. Això, però, l'aL'establunent
c<Aguas Ai>oadas» d'aho
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El senyor Auguet, tot seguit de re· manifarsegen a l'Ajuntament per oDissabte passat sorti de Santa Co- iònics realitzeu w1a obra pedagóg¡ca
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bre's la resolució del senyor auditor bra 1 gràcia .governativa, veuran coo1 loma cap a VIlafranca
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1 el Vendrell, model. Heus aci el doble eXJt de Ls-Lleguminoses, en gen eraJ, m é.s a Vla.t amb tendenc1a sostinguda de- de guerra. de Barcelona, va quectar l'entusiasme ¡ el desbordament
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po- en cinc autocars, el Grup Escolar mote de Gr1gnon. Mènt que no es
gut a la falta de verdures que hi ba en a quests moments.
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pular parla 1 amb aquella eloqüència per a reall~ar una excursió cosa ' pas menys gran que la creactó, l'esQueda suprimida la tarifa espeA darrera hora ens assaben- de les multituds abrandades de 1er- que cada any, al final de cw·s pa-¡ tilització i la.
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ntr cura de les fonts per taJ què la carretera de Santa Coloma a La transcrture-les les crea de noumes
fan mes que le.s transacciOns pròpies del consum normal.
d
Molt ho celebrem ¡ desitgem ¡ de- estiguin en condiciolls d'ésser utilit· Llacuna, un dels autocars tingué la. amb _les mtencions de .cacta acord servei normal. Es comunica aquest
autor, acord als mteressats 1 es
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Badalona· 1 el C<>ntre Catalarusta un temps més prop¡ci.
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-El dia 14 es va trobar abandv 1 rumor que el reg1dor rad1ca.l se- Vluen empresonats entre reiXes, perSigna aquest article Hans Thlel
Coloma per tal de tenu cu~ tar
DE VINS
nat al tina! del can·er de Sant Pa.J nyor Matamala te el propòsit de qué encara. no ha arribat el moment
Ens plau transcriure aquest .•u~rè~- compllment d aquesL acord 1 · te os :
Sembla que els vinaters estan un xic mes esperançats, puix que un carro amb el seu correspoueut renunctar el càrrec. Es relac10na de fer una r ecapta
per als presos. cut elog1 que el diari alemany de- sense planyet IDltjans, l~s dlSP!llor1
estan a la perspectiva de la nova collita 1 sembla, segons diuen, 'que no cavall, sense número de matriculE~, aquest rumor a~b l'absència de ~it
¿Quin concepte tindran de Santa dica a la nostra Orquestra Mucuc1- Clons o¡>ortunes per a la ~eva ~ tà1
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Diumenge ja es qlilll cosa resta una vegada mes de- nes que r equereiXI .13 salut d
el seu propletan, al qual 11 fou lliu- . SJ el senyor Matam~la no vol con- podria empresonats?
recaptar quelcom, 1 en fer mostrada l'alta categoria artistlca que fan~s I la tranquJHJtat de llurs f&L'«Assoclació de Magatzemistes de Vins de Barcelona», ja en la nota rat en presentar la documentació
tmuar .fent-se sohdarJ de la tasca això r epresenta companyertsme i tant la distingeix a l'estranger.
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o impressió que dóna setmanalment fa constar la tendència de fe rmesa creditatJVa.
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-Com sigui que aquesta Coman- tora Mumclpal, nosaltres haurem de rem de quelcom interessant.
d egut a una major demanda de vins per a la destiHacJó. H1 ha la. defiNasalLA BANDA MUNICIPAL A
LA LLI GA, e< FA APROVA
Cien t florida ctels· rauns en cer te5 comarques, que es el que ressenyàrem dànc1a Munictpal ha ob~;ervat qut! reconèl~er-11 una decència 1 una mo- tres msi3tlrem fins que la recapta
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abusos dels venedor,; rat polittca que diNI molt en favor sJgui un fet.
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del dia 10 al 24 d 'agost pròx!Jn.
Camp de Ta rragona, blanc, 1'85 , td., negre. 1'90, !d., rosat. l'U
gratuitament els mitjans de traus· na de Catalunya al nostre
AjuntaImportant
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Primera part. _ Schubert: "Simport necessans.
ment ha adreçat a l'alcalde-gestor a exercir els càrrecs indústria,
Conca de Barbera, blanc, 1 70 ; rosat, 1'70, ne¡¡re, 1 70.
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privat i sota 1a una mstanc1a protestant d'haver-se m&lgrat que tots els textos legals. fonia Inacabada". I. Allegro mode.Pnorat, negre, ~ 40.
pre~Jdenc~a de 1alcaic!e gestor va Le· de1xat en suspens l'apllcacJo de la avw . \'!gents, espec!llqurn ben clar rato. Il.
Andante con moto. "RosaVIlanova 1 I& UeHru. oegr e, 1'70
oir lloc el dta 18 del o.:orrent mo;:::; Llei Mumc¡pal Catalana, 1 l'hil ver que .ur.1camem el poble es e.t que pot munda
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a les 10 cte la ml, a les cast5 Cull estat nomenats, en substJtuCJo dels eteg1r els seus repre!>entants.
Igualada.. blanc. 1'65: negre. l 'M.
Segona part. - Turina: "Orgia" Preguem ats nostres lectors,
sJstorJals, 1acte de COllStltuo.:to del legalmem elegJts a les elecciOns del
Martorell. blanc, 1'85, negre, 1'85.
Per causes alienes a la nostra vo- dansa fantàstica. - Antoni Català.; que, en fer llurs compre~,
Patronat del Museu ~Iumc1pa1 1 a ta 14 de gener del 1934, uns senyors, !untat, ens es ~mposs¡ble, avu1, de "La processó de Sant
Bartomeu"
Mancha. blatlc. 1'7U
qual va asststu tamt>e, com a Vlcc- alguns dels quals esta completament donat a la publietta en tota la seva sardana. - Glménez: ' ·El
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Sembla que al C011gréa hi h4
ma1 de tons: t'aliança radical-cea1sta no es priva de re!. E l corrupo¡¡saJ d'un dian tan toriiUU com

La Veu de Catalunya, 1empre
procurant portar l'aigua al seu
moh, r ecorctava l'altre dw l'AB·
sentbtea de f'arlamentan~. Ht ha
recoras perUlosos 1 aquest n'es un
Per una rao. pêrquè la Lliga tra1
l'Assemblea de Parlamentarz! perque àoa deia seus llomes pogue1ltn d isJreuar-se de mimatre&. La
tra1eto tou ben pagada.
Ara La Pubhcttat comenta:

La VanguardJa, comenta:

Cal oposar-s'hi
En nom de la República 1 per
dignitat ~ la República cal o¡»
sar-se al& intents revzs1onzstes dels
enem1cs del regim. LlegiU aquestes paraule& de Heraldo de Ma-

CIUTADANS:
Unes paraules de
Norman Angell sobre
el nazisme
4•
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Trameteu llibres per a la Biblioteca
per als obrers en atur forçós a la
nostra Redacció.

drid:
cNuestra opos1ción a los proyectos
de reforma constituc¡ona.J y de ley
Electoral se rundamenta pnnc¡paJmente en el quebranto espiritual .:te
la Consutuc1on repubhcana. bl re~ f
~
' ,... ~
1
gimen aut.anóm1co unplant.ado en Ca.1n
J •
tal una, las re1Vtndicac1ones soclales.
..J 1
t
el d1vorc10, Ja llbertad de conc1en- l '• el Consell Mund18l antmaz1 ba
cta y la llbertad de cult.OS son, en puoucnt una recopuac10 d'opmiOns
pruner térmmo, los aspectos mora.- 1 dt reflextons ae person'llltat.S desles que dan VIgOr, modermdad y base tacaa~~ ae dllerents pai<;os. Vtgeu
de meJorami~nt.O colectlvo e lnd1- la rt:spo~~a que dona Norman AnVldual en la constituclon v1gente. .H.e- gell:
Cormarlos. màs que por neces1dad,
uEl règun nazl es defensa a vepor apremios de los part1dos poli- gaaes -1 la pocs mesos tou la ~~
tiC06 que no se ldenttllcan con ~1 mammguda pet prop¡ .l:iltler-, amb
nuevo esplritu y el nuevo pensa- I l'argument que esta de!ensat 1
mlento español, es ]ue¡o pellgroso y sos~mgut per tot el poblt:.
.
pe.slon pouttca. ¿Que sucedera desAquest t:s l'aspecte mes ser1os cte
pues de aprobarse esa retorma que l la questto.
sólo qutere un sector de Ja soctef'erque a.s::.enyata que 1espent ae
1d·"'
d ad espano1a ? La esta b11
..... d e Wlll 1e::. mututud ::. no pot manterur-¡¡e
· es1tuac10n derechlSta es cosa muy du- quthbra~. que
d bon sem1t de ha
dosa, y lo prueba el hecbo l.Dllegable humünaat no pot oalvar-se me::. qut
e mcuesuonable de que la actual pelS metod~ de lliure dtscuss1o
coe.uc•on rad1cal-ced1sta t1ene <>ue 1 ae toterancta, que el tetxlSme rtl¡ ooernar, desde su advenunteuto" lll pnmeu.
!'oder, con una total suspenston de
l!.J~ ~sers numans som a uua mena
garanue.s.
de conatcto qut: <>1 ~au ::.olau:tt:llL l>e ~~
En cuanto al proyect.a de retorma mostra un costat Ot: ha qut:~tto, ~
de ta ley Electoral -aparte de ta.; dem arnoar 11 constctenu ~:om 1o cocorusecuenctas que se aeduJerao ue se,. raonaoles qu!UsevoJ t»>rbant 1
un analusis de Jos QlStmtos proce<11- lc~ co:;es mes aosurdes. t.xempl~.
m1entos, mayontano. proporcwuaJt::.- 1a mqutstclo, els terronsmes 1 les
ta, etc., esttmamos, como diJO acer- t1ra111es del p~sat.
tadamente el Sr. Azana en BIIOilo,
E.n:s pensavelLl que aquestes cose::.
que su aprobac16n constttulna uun ja nu exLS~Ien. .t:.l teiXlSm~ na aemostrauae en la emlsióo del sutrag1o trat que apoderam-se per lll. Lort,:ll.
umversal».
dels mitjans aatents per a mllutr
Pnnclp1o elemental e lnsubstltW· aam unt 1 opm1o publica;., t:s pot no
ble en un regtmen democratlco ~.~ solament re,¡suscltar-les, smo que m1que todas las tdee.s puedan mamtes- lions d nomes s arnben a convencer
tarse l!bremente por los med1os te- que el ressorgiment d·aqueu passat
gales. Lo que se pretende nacer stg- a~ co::.e::. absurdes, es una gran benitica, ademàs del fraude que se- neatCCIO per a la numamtat.
ñal& el sr. Azaña, una m1xtUtcaciOn
un govern qu~ controla lt:b toms
pro1unda, que permJtma la vuelta del d IUiOunaclo 1 els mstruments u~
descarada poder del cac!que, o sea suggest1o -premsa, radio, cmema-,
de la pollt1ca nefasta y rumosa de pot obligar un poble a admetre
la. monarquia.
qualsevol baroane 1 Ja mes md1gn¡¡.
Es precuso señalar la U1c1tud del

cTod" este atboroto 10 nabla promov1ao la tenta~tva del Uob1emo
ae a.p1azar para oc~on ma::. oportuna e1 a<ounw dt! .a acusacton eonLra el seuor Azana. .E:l ptan era
at:siSnr ae celeb1 ar la seston t!Xtrao1runana ae mauaua, sabaao, deJanuo ta c.:uesuon para trat.arla la se&Ca.t terur present, però, que quan mana proxrma o deopues de 1as
lll. multitud es mamtesta en aquests vacactoues, segun tuese la a~:t1tua
sentlt ga~rebé no s'erra ma1, per- de tas ¡zqu1eraa::. en Jo que queaa.
què aquella comctdèncla popwar es ae e.,~.a ctt:•o panamentano.
obra ae l'lnstmt coH.ectiu contra una _ En cuanto se supo 1a noticia., las
lit.z d
situació de desordre que amenaça tzqwe1aa::. protestaran de la tentatirania. La suggestió rea a a per
NOTICIARI
la seva existenc1a coHectlva. Ahir tlv-, y en esta protesta lea acomaquests
rnttjans
pot
canviar
els va«La Veu de Catalunya» recordava panó el seflor Maura, que puso en
tor!>
humans
mes
prolunds.
l'Assemblea de .t:'anamentans escai- et empeno toda la vehemente paSolamen~ el costum de 18 compaU NIO ULTRAMARINA
guda ara 1a d!vwt anys en tal ata stón o.e su tem¡,>eramento. .t.J. a.swao
racto, 18 possibilitat d'exammar ll1Ucom alllr. L'evocacto és oportuna, ruo ocaswu a tas mc1denc1as que ya
Aquesta
entltat
recorda a tots els
rament les manuestactons de la sop~:ro uo per le& aooucc1ons que en se expucan en otro 1ugar d:el penomercantils del Ram de 1'Ac1etat numana I llurs tuuu1tats. u~ emp1e~t.S
treu l'organ de la Lltga. Es opor- dtco. y el Uobterno aes1s1.1o, unal1lmenLaclo que, acolhnt:.-se a l'arttcle
lltt>ertat
de diSCUtir
LOt atxo que
tuna, perque aqueu mov1mem po- mente, ctet proposu;.o que abnga1a
diU
s escnu,
pot conduir-nos
a c:s
la quart del Capltol vlli ae les bases
1
putar dec.arat ouc1a1ment suover- por Wl ~nstanLe M.ucnu:. dJputaavs,
v1gents dt: Treball. dl.jous vment, dta.
auerenctactó entre les tdees JUStes t 2a
EL CELEBRE ALIJO
siu era una manue::.tacio a ·aquc:.:;t que uaoao por suspeJlOlC1a ta sesten
de l'actual, ~s constdera. m1g
le&
1e1ees
tallies.
Mancats
a·aquest
¡Este sl que es un alljo de armas senttt orgamc de 1a mu.utua contrtí ae m11.uana, naiJtan p~ruao cam&.i
e11a testlu 1, per tant, els establlpnJCt:alnlent
de
separac1o
I
de
selecel
govern
sense
ttmo de la monar- en los 01 verso.:. ex presos de Ja nocontundentesl
men~ de l'esmentat Ram I COOP6c1o, 11o WlP8Cltat de JUdicat s atrolla ratlves
qwa, contra e1 deootdre pet petu del che, tuv1eron que suspender su VIa<De «La Vou>
solament podran e:star Oberts
1 desapareiX.
regun; era una mamtestaclo ctel Je. ~ cuentan entre estOS vtaJeros
al
mat!.
No 1a pas molts an,ys que n1 nav18
sentn or¡¡amc ael catalaniSme e.st.eS trustrados JOS wputad~ cat.a.anes
nomes. entre ells motts alemanys, QUt:
momenta1llamenL entre la multltua qut: se nauaoan ooy en Madrid.
• ••
aec1araren que la Ulbertat era quelque vet.uava alSposada a tot per 111.
Uesechado ya el p10pos1t.o ae dar
com
tan
estunat
que
mereiXia
el
ne1ebrac1o d'aquetla assemblea d~ una 18.1.6& a 1a cuestlon canden~.
La UniO Ultramarma recorda a.
!>l!.t:rUICl de 18 prop1a vtcta.
parlamentariS aeclarada tacc1osa p~1 otra preocupac10n mqulttaba a1 uotots els seus assoc18t.5 la ceteoracto
l!.n electe: wUtons d nomes mon- ae le:s A.ssen1b1ees
generals, que tm!'oder pubuc.
1 b1erno. la de tograr una acuerdo 0
reH amo ta paraula llloenat als lla- ctran lloc at seu estatge
.i!:U, v..>verns conStltUlts ..Oil els que COlDCtdentl& con las Op0$1ClOnes a
:;oc1a.1 <liv1s
.
.t.n
canvi,
despres
d
na
ver
pagat
marts vment, d1a 2a, a les deu 1
nan de detm1r ets moVImt:nt.::. po- \ base de nacer a.gw1as concestones
1
wcomm~nsurable
tnbut
a
la
gu~r
pulars que produetx la seva ttctua- a. ~rneno ¡zquterctlSta en los prodos quart.S d'onze de la rut, p~r tal
ra. els mateixos nomes que havten de tractar del segueut ordre del
cio, 1 et Uovern Uato ten111 rao de yectos relativos a 1a r eJorma agradeclarat que la llioerta.t meretx1a el dl&:
oec,arar subversiU 1 revotuc1onan a- ria, y electoral, para que aqueuas,
sacru1ct ae la v1da, ens diuen ara
~ueu moVlmenL. perque det pwlt de a su vez, deslStan de ta anunctada
!!.ll 1·ordmàna: Lectura 1 aprovaque ta llibertat es un error, una po- CIÓ de les actes antenors. Apro•tsta del govern ho era. l:'er a saber obstrucc10n. Las negoc1actones para
bl'e
t
miSerable
cosa.
vacto de 1 estat ae compte!!. Nomll~um era ¡'estat d'espent dc .1:3arce- alcanzar e5te acuerdo trac~aron
Els valOrs per ats quals ha soter& nament dels revt:¡ors de comptes per
•ona durant aquells elies, veg¡ ~ que absolutamente. Las eoncesiones det
LOS DUELOS CON FASCIO SON ae1a la premsa addtcLn al m,,.,.unent, Uobteruo en la retorma
tan
mtensament
tota
una
generació,
a1 proxun exerctct. Utscusslo 1 apcoelectoral las
MENO S
avut es cons1de1en caducats.
vac¡o en el seu cas de Ja Catxa de
1 sobretot 1& ctandest!na, que o 'tU consideran Jas ¡zqwerdas Lns1gn •
111
-¿Ha vlsto usted, dona EduvigiS, hague molta; mterrogueu
Els
prmc1p1s
nazts
ens
pnven
Oil
t'reviStO contra l'atur torços.
els homes cantes. y las relattve.s a Ja modJhqué persecuolón mas horrible a IOl que en aquells moments t.t:men ectat caci~n de la. retorma agrarta, mad!'umc rni&Ja per al qual l'e:spent nuEn l'extraord!narta: .t.tecclo de
católlcos en Alemanla 7
ma pot lliurar-se de les trampes en president per drmlSstó de l'actual.
per a mterverur en e1 mov1ment aet mtstbles. Pero de todas maneras,
-¡Sl; pero buena diferencia al carrer
que
acostuma
a
caure
amo
tanta
n.enovll.CIO parctal de Junta direcestant. 1 SJ són smcers 1 te- como hay una cuestlón que mqu 1egusto qua C:e~ dar que le peguen a nen bona
trequencta.»
tiva..
memòria quedareu mera.- ta a tOdos por 1gual-oobre todo dt:$una tos tasolstas I
vellats del que segurament us dJra pues de las ternbles temperatura.s
<De e&¡ Liberal»>
l'bome de seny que avw s'mctigna de ayer y de boy-, que es la nece1 esgarnla ó'a.ctltuds que foren la stdad de comenzar cuanto antes laa
seva durant aquells dJe5. Els que vacac!ones, parece que le.s izqulerdemocràtlcas de la Repubhca.
Visqueren aquelles bores saben com das ofrec1eron no extremar exage- clas
Afronte el Goblerno, y su mayoria
Vlbrava Barcelona I a que estava radamente la oposlmón.
parlamentaria.
Ja responsabüidad del
disposada Sl s'bagues esca1gut, rtEl Gobierno, sm embargo, no se plan revislonLsta,
y de sus consecorden l'actitud respectuosa, gairebe lla mucho de estas esperanus, y cuencias,
en caso de aprobactón.
coblbtd.a, dels representants de l'au- parece que està dlspuesto a aplicar
Queremos sólo con estas llneas n- 1
.
idè ·
1
1
toritat mentre la Rambla buwa 1 la la «gulllot!n8ll Sl ve que la cosa se
gent de moltes orgamtzac10ns poh- demora demaslado, porql.le no està ja.r nuestra poslción ablertamente La de l' A¡untament popular la vostra pres neta en a J ' err.ra
contraria
a
las
refonnas
pretendtdas
de
S'ltges
sessió
que
se
celebri
1
sou
pregat
t1ques es mantenia concentrada 1 a todavia claro, lli mucho men06, que por las dereche.s. El mpedlrlo serà
tambe, de fer que en ella consti en
1
LA SOLUCIO
punt pel que calgués als centres la semana pròxima sea la Ultlma
Ja seva mtegnta~.
uu esfuerz:o màs que tendràn que naEls que sotas1gnen, consellers mu- acta
v en tota lts
respecttu.s. La vibració combat.lva del c!clo parlamentarlo.J
No m'explico per què barrinen
cer los republlcanos del 14 de abril nic1pals, elegits el 14 de gener del
¡squeu mo anys.
fins s'havta encomanat als llocs
tant tes canceLleries cercant solucontra esa corrupción moderantlstll., 1934 per m1tjà del sutrag1 umveroal
Sitges, 19 de JUliOl del 1935·
menys preparats per a qualsevol accto a ta guerra d'Abissmia. Em red~
obscuros
origenes
reacclonarlos,
I
despossetts
de llurs càrrecs a con- Josep Xarado. ::>ebasuà Vidal, Joan
CIÓ revolucionària.
sisteixo a creure que ce¡¡tenars de
que corroe audazmente los cimlen- seqúènCia dels fets de 6 d octubre, Santalo,
PasquaL VIcenç Ibañez 1 Sebastià.
Tothom bavia conLrtbuít a. crear
te!tes privilegiades no h.agin ltuaquella atmosfera de protesta i ode
•
t.os de nuestra joven Republica.»
en nom prop¡ I dels Consellers su- Iltre. senyor Alcalde-President de
cat et que h.e llucat 10.
.
MAR I NIT A
plents respectitus, es creuen en ~~
violència, 1 prlnclpa.unent la Lllg..,
j ,
t
d 1 u d
Es l'ou de Cotam. Ets capitos4 maroed del viento que aople
lnlcladora de l'Assemblea, que maldeure dt aenunctar-vos !'&bus de po~~g~~~ament ges or e a v a e
to~ de tes ¡arces que asp1re1¡ a
<De uEl Stglo Futura»)
Si recordar él perillós també
I
der perpretat en aqu~st Ajuntament
grat totes les ordres 1 com.nunaoeutgerants ens donen la tormuta
CIOns peremptòries del Govern pe.
.
•
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Hom pot evitar, smo ta llui-lw eJ pre!Umlr. Sobretot per aLer.,.,ra
a aca . uramen
que vUlnera preceptes de lleiS baSI·
a e )Un amen pOpU ar ¡eta.
gue reuntr-se 1 prendre acords. El
ta, les proporcwns que amenaça
rou.r. Roberto Castrovído ~qzu1 t
-1uat~men~ lea mantabrea mo- ques ae '-'atalunya en nom~11.r-se
de Constant!
sentlt orgànic de Ja multitud s'lmprendre.
Ve ureu.
at que ea un autèntic republicd
:~q~!q~:pública no hay nada In- UI~ senyors gestors per a regir aquest.
posava.. Comentar les denvactons.
D1es e1trera t•em'¡)era.àor dets·
d'aquell moviment seria escriure un
L
1
'
vi
0 1 bl
Els consellers
1 suplents
que sota·
abz.ssmis va ammctar Que ,es posen.,or
errou.rt- pub ica a El
a e, na da m dlseutible'
. • tod0 es AJuntament.
Considerant que han estat vutne, stgnen
eteg¡ts per
la voluntat. lll.diS..
llibre; es pot dir, però, repetmt pasara al ¡ront de tes !eves tropes
Diluvio u-n article dels qzu ena tresponsable,
Ja prunera
magts"'n<tanraules del senyor Azaña, que l'Asratura bastadesde
lA ultima.
Por esto
los rat.S d1!erents articles
, de ta llet mu-. cutlble de·•
.., ciutadans ctu~ ·"""'
u
per a anar al camp de batalla, «On
plau donar-ne ala no!trea lectora diputados monàrquicos pueden ter- I mc¡pal catalana, 1 duna manera <'li- u tots a!lllats al partit d'Esquerra
semblea de Parlamentaris fou el
- d1gue - no crec pas trobar-hJ
primer cop mortal contra la monarela !eguent! coru:eptea:
ciar -labor de terceria es Ja suya- peclal arttcle 4b, que determma que Republicana de Catalunya amb un
M'U$~Olim».
qwa 1 un 'tombant deciSIU per al
mumctpals
cPero Lerroux se cree salvador .. en un d ebate sobre su~penstones d e ets
g1ts Consellers
ner sulragt
umversat seran
1gual, eleCom era d'esperar, et Duce ha
at- tesu.tat de cmc-cents
•
"' oeLanta-dos
bcaLalantsme, que a conseqúenc1a da- desatla
arrogante
a
los
que
le
censÚ.
a_
yuntam1entos,
pretendtendo
comph_recte
...
! secret, de conformitat amb vots contra cen .... vmt·t-uos que no
collit
el guattt 1 h.a tet publica ta
quell moVIment Iniciava l'intervenran.
c
..
r
_hasta
a.J
presldente
seva
de
decisio de comandar en perla
Re
1
esmentada
llet
i
d'acord
amb
Ja
t::1~i~enp;~ef~ndJ~a%~e
~g~~~
Cionisme mmlSterlal, mantmgut fins
0
lona
le! tropes expedlcionànes.
«A
ver
-exclama
retador-,
que
se ~u~~cam~~a~ec~~sl~~~ 1 e,'t ~r~rf: electoral 1 l'arttcle 87 de matelXa 111!1 morals 1 polltlcs que eJ poble ~IS
a la calguda del règim. Cal nomes
«A tout selgneur tout nonneur».
considerar que l'Assemblea tacclosa, levante el que_pueda bablar de perse- I Re ubllca misma aunque hayan te- catalana en el qual es constgna que atorga. es dJngetxen a vós per lal
revoluc10nàr1a, proposada. 1 orga.mt- cuc10nes ... » Sm ponerse en pte se te ni~ repercuslones desput's del 14 de el!. consellers suplents ocup¡¡.ran o!J:s d'exposar-vos et que seguetx:
Molt òé. Si tots dos estan deci-dits a anar-hi que tu vagin. ¡ Peró
?:ada per la LUga 1 presidida pel p~ede señalar el dictamen de los 21 abrU.
llocs dels Uons.ellers vacants 1 les
Que aegut als tets reVOlUCionaris
que s'ho tacin ells dos/ ¿Per què
senyor Raimon d'Abadal, tou el pn- dtputados sobre el ahjo de annas.
En el asunto intervtenen los tnbu- substituciOns s electuaran amb ~<1 del tl d'octubre ael 1934 1 com a conmer cop de palanca eficaç contra
embarcar els pobles en un conY con Ja. mtsma o toda.via mayor nates com petentes. NI el Poder t •e- mateiX ordre que els candtaats 'l- seqúenc1a d'aquests, tou processat
el règim t que, catorze anys despres, arrogancla d1ce : «En el orden poliU- 1 cuttvo ni el legislatlvo ttenen nada I gurl!n en 1es Ju::.oes, prov~alc-::.e "~m- l'alcalde. Joan Fortuny 1 Magt·lnya;
fLicte uue tan fàcilment podem
reduir a qtlesttó personat? Que es
- Nol ... 1 estam perduts. Ho vela ¡ la. LJtga donava. un minlBLre per co, que se me ~Iga en que he tenzdo que hacer. La contestaclón del ml- pre tota vacant de Consellers per un no estem d'acord lilDb <Ut pr<JCes,
molt negre ... !
sostenir allò mateix qu havta co- yo que trans1g1r de lo !undamental nutro de la. Gobemaclón, Sr. Porte-I ~uplent de la mateixa lliSta.
trobin
et Negus i el Duce, armats
pere, ja qué la JUSttcla ho creu a1xi,
- Bé, lloma.. : no em; podem quel· mençat a demohr un.s quants anys d'! la~ e~enc1as republlcanas que nan la. Valladares, fuè tan oportuna y
Atesa tambe ta c~rcum~tllncla cte e:;perem el veredJct.e.
de totes armes, en una planuna
xar¡ 110 hem pas perdut el temps.
abans. En adoptar I mtervencloms- const1tuido la razon de m1 exlSten- diScreta como contundentes las in- n'J haver-se alterat la normalitat en
fronterera i allt que lluitin fins
Però el teL de de:stituir consellers
(Oe <<La Publlcitat»>
me 1 coHaborar amb els seus ene- C18 o de los postulados del progra- 1 terrupclones de que fueron objeto ¡ aquesta localitat durant les jorna.- mumctpals sense cap causa 01 jusque et cor els digut prou. I qui
trucs de la VIgllia el catalanisme que ma de tru part.tdo. Absolutament.e en los secuaces de la dictadura. gente des del 6 d'octubre, la qual cosa ll.ttcació legal, es un tet que aplicat
guan¡¡t, guanJií. Encara h.om poavui es diu blstórlc no solament re- nada.»
.
osada y audaz que se mete en todoo s ha con!lrmat unanunament 1 duna d'una manera general 1 s1stematica
dria bastir-ni graderies i ter un
negava de l'esperit revoluc10nan que
Mu~bo aflCDlar es eso. ¿En nada? 103 rregados. éreyendo que van por I manera otlctal per la totalitat uel.; const1tueix una iHegalltat manuesta
bontc negoci amb els curiosos. Aihavia creat a gratcient, slnó que Esenc1as. repubhcauas y postulados lana, pero saliendo trasquilades.
components de I AJuntament en lcl que es contradiu amb ei dret comú,
xt, en lloc de despeses, s'obtindrie11
defraudava el sentit orgànic de la del part1do rad1ca1 son los derechos
Eso que blcleron el mtercoles los reumó convocada pel senyor delegat 1 una mtraccto de Ja Llei. Mumct·
benejicts.
multitud. D'aquell moment ençà el del nombre y estàn. de hecbo. a~ monàrqulcos en la prtmera bora de governatiu senyor Beroaveu, segons pal dJctada pel Parlament de cataDtreu qzu aquesta és la soluctó
seu paper blstórlc era f1xat: el seu hdos. es la libertad y hay prev1a cen- la ses•ón parlamenLar!a no pudo ha- · consta en acta aixecada durant ~ 1unya umca v¡¡ent, per qua.1 r.o ba
de T1aden, el tau1anot de RemardesU seria no comprendre mal mès sura. Y donde no sigue el estado de cerse nunca durante Ja dictadura, quella.
estat anuliada.
que. Però que, en totes tes gueraquest sentit que havia renegat o guerra contmua aphcandose la. ley contra el jefe del Estado 01 contra
Per tant doncs, com a represenPer tant ets aiLres regidurs que no
res. ¿no .són els Ttaden els qut tedesconegut.•
de Orden publico que, para verguen- el dictador. porque nl bable. Parla- tan~s legituno ae la vila de Sitges, estan sotmesos a cap processament.
nen raó?
za suya. votaron las Constituyentes; mento, 01 ayuntamientos legalmente mentre una nova consulta. al cos m se'ls ha comwnca~ ouc.:la,!lle.;t
J . M. FRANCES
es la democrac1a Y Lerroux habla de constituídos, ni derechos mdivtales, electoral no determmt QUIDS han la dest.ltuCló m els motius per no
dar la Republica a las derechas ~o n. libertades públlcas. Los lnterpe- d'ésser els nostres SUCCellSors I llurs convocar-los, han hagut de veure
momento de peligro para la Repu- tantes no tenlan autorldad moral suplents ens constderem obllgat.S a com es constltuia la COmissió gestoPer altra banda, el correspon- b!Jca. <:orno sl no existlera el sutra- para mterpelar; pero los mterpela- hxar la nosu-a actttud 1 a tal e1ecte ra per uns indiVIdus que sols repre-li lLa
gtc, un1versa1; es ia funclón de en- dos lej06 de poner dificultades para declarem:
senten un sector minoritari de la
sal de La Pub e t a Madrtd, ca- seilar privativa del Estada, y los de ejercltar el derecho que generosa.Que considerant fora de Ja llei la nostra VIla.
~:;:tant el moment polític, es- la Ceda pueden vanaglor1arse de b~- 1mente coocede la República a sus constitUCió de l'actual Comissió Ues. Protestem de la designació gober suspendldo las medldas encam1- enemlgos dieron facüidades para que Lora, totes les resolucions que auraut vernatlva de què hem estat objecte
«Els directius de la Ceda calculen nadas a privar de la explotactón de se desarrollara. la Lnterpelación y el present periode d'excepció stgu1.0 I tambe del fet de ta ~os~t .. acctpque en la votació prendran part la enseñanza a las órdenes rellglo- luego la eontestaron cumplldamente, adoptades tant per l'Alcaldia com PE'I tac10 de càrrecs de gestors murlicl·
El dia. 8 d'agost del 1935, a les
DONDE MAS SE PIENSA NO SAL• més de cent diputats d'aquest grup. sas; es la transformaclón de la pro- haclendo saber & todos que no ~s ple municipal, no tmdran torça d jo pall; de Constant! que amb ella. h~u
TA LA LlEBRE
1 «El Oebate» escriu avw que s1 no pied_a d agrana Y_ se restablece el do- d•: la competencla gubernativa lo que bligar, per quant del poble emanen demostrat sentir profund menyspreu nou del mat!, seran venuts en pubiles. subhasta al Mont de Pietat de
EL DIRECTOR -Paro ¿viene u.. s 'aconsegueix el quòrum sera per mm1o de .los senores: es la autono- se reclama slno de la judicial, que eLs poders de tots els organs de la a la voluntat del nostre poble.
la Mare de Déu de l'Esperança, Sec~
led del Congreso y no se trae nin- culpa dels radicals. St, en etect.t:, mia mumctpal Y a tocl.os los Ayun- tlene entr~ manos el asunto, y en Republica, segons l'article pruner de
Per
tant
en
nom
del
poble
que
guna idea?
se sumen tots els vots de cedistes, tamlentos los admmistran ComLsto- I el que no puede !njer!rse el mmlstro la Constitució, reservant-nos extgU' representem 1 per defensar els m- cló de Crèdit Pignoratiu de la Ca1xa
EL OIBUJANTE.-Querldo direc- agrarls, reformis~, monàrqutcs 1 nes gestoras: es la federactón, o slno dc la Oobemación con resoluelones severes responsabilitats pel mancatere.ss..s que eli va confiar-nos hem de Pensions per a la Vellesa 1 d'Estor: aquollo està perdldo. En toda la Independents. caldr~ que quaranta tanto como querla Pt Y Margall v que no son de su competencla.
talvis. els empenyorament de robes
ment de les lleiS 1 per tot el que e.s de fer constar:
tarde no he encontrada mas que una, o cinquanta diputats radicals votm los que pusieron a la cabeza. de su
·Es curioso el casot Censuran a porti a cap contra els Interessos del
1. Que considerem que els untcs I objectes, vençuts abans del dia l
1
iY e,.. talsal
de
maig del 1935. L'entrada a la sala
també l'acusació perque es pugu1 programa el de 22 d~ junl~ de 1898. · 1~ goblemos de la República por poble 1 d'una recta admmlstr~ocló.
consellers mumc1pals de l'AjunLa<De cEl Sol»>
aconsegUIC el quòrum. No sembia, t.'l Estatuto, y el de Cataluna està en sus mtervenclones en ta vida mumUs preguem. senyor alcalde gover- ment de Constanu són aquells que de subhastes ès per la Plaça de Jon~
però, que en aquesLa darrera mt- el Lazaretf?. ¿QUiere que se le diga cipal, y euando se lnhlben les r~ nauu, que do.neu compte d'aquesta no havent lstat separats per mana- queres, 2, entressol.
norla s1gutn tants els dJpuLats que màs el senor Lerroux? No es nece- quleren para que lntervengan...
La Germandat de Guixaires
declaraciO e. I Ajuntameot gestor dt ment judicial foren elegits per vaestan disposats a votar en contra sarlo. El mtsmo ha reconoc1do que
se denuncl& con todo ello la nna..
luntat popular el dla 14 de gener decorador "La UnlO", celebrarà. rede:S senyors Azaila 1 Casares Qu1ro- ba dispensada <de cumplirlos aera) lldad de es.a actuaclón parlamenta.del 1934.
un:ó general ordinària el dia 26 del
ga, Sl bé cal ten1r en compte que algunos postulados.
na, que no es otra slno la de 1r tan2. Que protestem amb enetll'la corrent mes, al seu noà estatge so~
com que el vot és secret, tu pot baCop1o su aserto: «Alloca hemos te- teando posibllidades para. produclr
_h ~
del règun excepcional al fet que es- cia!, Aribau, 21 <Esqut:rra Bar), a les
ver a.Jguna sorpresa. Els racticalS, mdo, por trans1genc1M mdlspensa.- I en la Càmara una confiagraclón, a
tan sotmesos els Municipis de Cats- sis de la tarda.
d'una part, tenen la temença que bles a la reallzactón de esta obra, 1& que a\empre estuvo propicia; pero
Fr~saures'l flstules'l MORENUL lunya.
la nova persecució contra. el senyor que dispensar algunos postulados d" &bora 00 lograda..t
EscriVIU avui mateix a Plcal·
3. Que reclamem èsser reposats
Aza~a. augment1 encara mes el seu nuestro programa: eo gracia a su
quea, 12. tenda, Barcelona, 1 ut en els llocs de consellers 1 que sigui
prestigi al pais, 1 d'altra banda. elicacta racobramos nuestta hbertad
guarireu
cobert amb un suplent elegit e1 lloc
voldrien evitar el fracas del Govern de acclon y nos colocamos en el puesde l'únic conseller d'aquest AjuntaTot l'Interès politlc, doncs, esta pen- to que nuestra conc•encla nos mment que està sotmès a procediment
dent d'allò que pugUI esdevemr a- dlca.»
judicial.
questa tarda al Congrés. 1 aque::.t,
No nace falLa, pues; mas sl la htrante màs de dos noras el je!e del
4. Declarem que els Ajuntaments
quan hagi resolt aquest assump~e. etera nos bastaria nombrar el proe
h sa.J populars que es constltuelxm en noc&;TOMA(.; I lNTI!;::;TIN~
no tractarà a fons els altre.-. que tu 1 yectÒ de revistón constltucwnal pret Es1 ~!~~leig~~ a~ l:n:~et !leg~ ~t~opr;~~toes~n~~~~o :e m~: ma~.t.zar-,.e la vida muntctpal del
ha pendents.
UlABETlS- ALBUMlNU·
sentado por don Alejandro Lerroux
ora ,.ho d
nera ohctosa .con el balbuceo equJ- r.os... e pob1e no recone1xeran com
La qUe.stoó de la Llei Electoral ha 1a tas cortes y el recordar que el se-I Prema.a. ..No dea q~e Sol• lguem. nos- voco de
arrepentUDie!llOI>- de _ a vàhds els acords que durant Ja
HJ.A - lNFAN(jJA - triO.
105
vh1gut novament a complicar-se, Jil. nor Gordón Ordax no ba podldo toaltre! ,.o IU
•
ed.uu 10 seva actuació hag1 pogut adopLar
que després de molk. con~ubern¡.;¡ dav1a explanar su mterpelac16n.
«Por lln, el .Goblerno ba dado a trOduc~r, ;~ ~f~n:! ~~wcac~:~~ la ComiSSió gestora governativa.
CARRER LLURIA, 62
sembla que ha estat rel usada la
y para condenar el \'ICIOSO ayun- conocer -sl bten . en térmlnos con- ~~~~~~~~~ Prooablemente cast con
5. Que t.ambe ens reservem tote;
(entre Uonsell de Uent 1 AragO)
fórmula que dè1em ah1r, que cunslS- tamiento de revoluc•onarws republl- fusos Ydde g~rfi~u;fa~r~e; ~ ~:e segundad ei acucl'do constà tambteu le., alLres acc10ns que ens pugum
SAUlUWN, ;¿;tt
1
tia a mantenir la llei actual supn- canos y cediStas nos basta copiar pós1to e . m
d
• egunda part~ sllenc 18da correspondre contra les mfracctor.s
TOC') SE EX PLICA
l\lANSO, 72 <davant del Mercat)
la segona \'Olta 1 els qui!>rUDis, este pàrrato del d~SCurso de Lerroux, con anten~ndrd ~;b~l ~~~~ P~~I1- ~rou~~ ;euos etec.ttva 'e lmportan:
que per tot l'exposat .cretem qutl
MARTINEZ OE VELASCO,-Pon• mlnt
e
ci t )'a te la a e que la ley Electoral quede ¡s han comes de les LletS vtgents a
s~ &Qui m1 pJa,..ta, porque ya conoce havent-se optat per una fórmula 1qut: va contra lOS mmlStros soc1alus- co acen::a e a
que ve a esser la reproducclo del tas. pero que puede aphcarse a 105 preparac10n le v1ene ~a~nan o an: ap.laJ.ada basta de.opues de las va- Catalunya 1 a la Republica, 1 de1
•t8d m1 compromiso electoral.
pr~entat pel senyor Jrme- mm~tros popuiares agrarlo:;:
tas preocupaclones, u
Y an¡us caclooe~. cuya concestón es
manar les responsab1liLats conseLERROUX. - Tou I. ¡que se ha centpeus
LES SARDANES
nez .Fernàndez. amb lleugeres modi·
«Yo conuaba en q~e el Poder en tlas.
,
nente ya.
auents.
•P1antt..oa usted!
8
!1caclons.
Com
mes
voltes
donen
man~
de
un
republlcaoo,
el
GoEste
acuerdo
tiene
~
saus.
cer·
Lo
ocurndo
con
la
ley
Electoral
se
Per
t.1.nt.
PREGUEM
que
us
ser<De «La Naciómt.)
FOl\IEYI' DE LA SARDA..'IIJA
els grups de la majoria sobre l'as- b1em0 dlrlgldO por un republlcano, OOS, como rtiSface dld~ ~ompen- asemeja pues ba!:>lant.t: a !O que m'e- VIU l.eDir per formulada aquesta
sumpte mé$ confusa I de.siJarat.ada en su pnmera traustormac1on, 11! sactOn al es uerw ~en
D 'ESPLUGUES
· u~ en se~ atr~ suèed1era con la ley de protesta I elevar-la al governador
queda Ïa fórmula. La que ha estat quedar aprobada la ConstltuCIOn, ba- electa, es el !ruto e rum~n Cio- Prèmsa Para que el parangon sea general, lnteri, 1 per feta la reserPer a avui, dtumenge, a la. tarda,
aprovada avUi no satiSla nmgu I na que dejasen de partiCipar en el nes aparee!das ~n d~u!~ ~~·~~ mas exacto, tambten ahara como en- va del recur~ i accions esmentat:s. aquesta entitat celebrarà una balla.segurament despres de breu ctiscus- unos elemento~ cu,·a convtvenc1a oo con la autonda
r eJ volumeo de t.ane& se ba dlcbo que el dtctameo I Vtsqueu mo.ts anys. - Constant!, da de sardanes que tindré. lloc a la
s\6 sera retirada hns a la vment rechazo· cuya coiaborac10n, en la seca refon.a.d& po
presentamos babra de mod!Ucarse mectiante la 1~ de JUliol del 1935. - Pau flil, Plaça de Santa Magdalena, del vel
etapa parlamen~a-»
manera ' de colaoorar los parudos a e opm16n ~bllf'¡ ~~eo ~ecomcldir con adm~ 1 on de enm1enda:; en la dtscu- ~ui!. Gil, Jasep Espanyol, Josep M poble d'Esplugues del Liobregat 1
noble y legtuma opos1c16n, me pa- En lo sus nc a Os el jutclo lormu- a16n parlamentaria...
umobart, Ant.om Magrmya, Joan que anirà. a càrrec de la cobla La
rece buena, pero cuya partlc1pac10n nuestros s~,~curso de Bilbao por
Amb05 casos son ejemplo vivo de Folch, Joan Martt 1 Pere Novell.
Pr!nc.pal del Llobregat.
en el Poder o es una detecctOn de !ad~ enAzai'la comctdencta que por las excelenc¡as . del r~gunen demo-1 "!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!
sus proplOli 1dea1es. Jo que contn - el r. as se 'basa. en Ja t.orpeza m· crau;;o, que. aun en las CIJ'CU!XlS"
buye a dC~>moraJlUl.r a las masas, " l;> db1m del antepro)ecto de ta ley tam.'l~ mas ad\trl>&S, eJerctdo a conBLENC:.RRAGIA AGUDA 1 CRON ICA.
es una mu;Uilcac1on de lOS ldeale.s eret ~ce leve la tarea de uupug- Lrapelo, otrece stempre resquictos,
GUARIMENT
TOTAL. _ SIFILlS,
democrauc06, lo que con~nbu)le 11 que a Des ues de la campana do postbllldades. para que la razon se
desprestigiar a la Republic&..t
~~~~ Y d~ dtscurso menc1ooado se abra paso y se opooga con extt.a 11¡
e
PELL, LLAGUES DE LES CAMES
Esto m1smo d1go, creo que COll mas
EL PARAISO ITALIANO
1 brado un eonaejo de mllliS- desatmo eny1do en norma de
IQlM vida tan 11duce 1
razon : se esta despresU¡iando a ta I~ e~~ el que usó de la palabra du· b1erno.t
Taller¡, ~9. entresol • 0 '11 a 1 I de 5 a 1 • pR E U S EC ON OM 1 C 8
• R ep ..bllca J
OS.
<De «La Llbertad».)
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EL PORT SOLI TARI
Els guanys desproporcionats d e ~ s capatassos i Junta d'aquarteram ent,
fan que el port d e Ba rcelona sigui ei més car de la Medaterrània . -Comerç internacio nal. - Cabotatge.- L ades comparative s entre e .s ports
de Tarragona, V a lència i Ba •ce ona. -- l 'incomplimen t de la jornad a l
legal d e! ïreba ll intensifica i a1ur forçós
1

1

EL PORT DE BARCELONA,
tra la XIfra de mercadenes sortiPA RALITZAT
i des.
Un tomb pel port de Barcelona
En ordre d 'Importància, el port
en qualsevol dta. l en qualsevol ho.
ra. feinera. ¡ hom rep la impressió de València Importa carbó mmeral
d'un port pertanyent a una ciutat que representa el 20 per 100 del perabandonada.. Cap vaiXell amb pave- centatge total del comerç d 'imporlló francès; comptadiss1ms els de pa·
u e
vellons d'altres paisos. La febre del tac!O, gaso1ma., petro • ustes ( la.
treball d 'anys enrera ha desapare- lndustna de la fusta te gran unporgut. Els carros 1 camtons, les car- tac16 en ra reg1óJ, cuirs, mtrat, suireteRes dels obrers portuariS, no tor- fat, !erro. acer 1 manufactures. pasben la tranquilhtat dels molls.
ta de fusta. bacallà. etc.

-

COMERÇ INTERNACIONAL (Port de tsarcelona)
Anys del 11122 al lll~o. ValXe•ls: 9113.
Tonatge d'arqueig: 1~.547.635.
'1'onaL~e de mercaderies. l!.ntr ades:
6.344.491. Sortides: 678.206.
Anys ael 192"/ Bl 1~t:H. ValXCllS: 11.420.
Tot.a.tge e1 arque1g: 21.636.2:>8.
Tonat¡¡e de mercadenes. J:.ntrades:
7.4l>:t.o:tJ. Sortides. 1189.660.

el nostre obrer del port. aJudat pel
material relativament modern de
que disposa la Junta del .E-ort en
les operaciOns de carrega 1 àesca.rtega., dona un r endiment supenor
amo re!ac¡O a l'obrer d 'altr es pons
ae Ja l:'eninsula.
rKII~vir ¡.u.. l. MERCADERIES IM·

Exportació:
Vms ....... .................... 115.806 »
1-'rlllta. seca. . . . .. .......... 16.816 »
Oli a 'oliva. .................• 20.9ll2 11
.l:'' ins a. rinall.zar l'any lii:JO els valors aonats en Jes estadlstlques ofiCiaLs u unpor.ac10 1 expo:.-.ac10 eren
unnarlS, ço que vol a1r que no cot·~VkiAU~~ I t~rVH(~U~~ ~~L 1c:>j,lúmt:n a e oun tros a u1. realitat.
t'VH"f ~1: I AtiHAtàtiNA I.."AriY lll:íl rer aquest mo~1u no es La constar
lluportltlo:
el va.wr en pe:,setes en tes estamsCOMERÇ DE CABOTATGE
Fostats de ~;alç ........• 1ó.48!i LOnes t•Ques anwnors 1. en fer-Ilo rauy
Un altre aspecte del moll en un dia feiner. Cap obrer. Cap vaixell.
(f'ort de Barcelona)
liaroo 1 orees .. ......... . 31.430 •
.Lll>)l, es ot¡¡uL al 1et que en aqueua
Anys ctel 11;,¿¿ aJ 11:1 ..11. va!Xt:us: 11545. AdObS ....................... . ób.¿;¡¡j 11
oaL.a
come11ça
a
re~u el nou l>lSte-- rende1x at capaLas ta bomca x1tra verses cases comerc1als 1 el capatag
Tonatge et arque1g: /.Oll1.748.
uas01ma ............... ... .
ma de vawrs à ectar<:>•S en ter e1 cor- cte 8;¡:> pessetes, les quatre bodegues aleshores ta el càrrec de despese
»
TonaL¡¡e de mercaaenes. ¡:;ntrades: Soue ........... ............. .. :H.bbiS
11 pwpo.cwHen ta 110 menys espten- per vtgl.lanc1a de la mercader1a ~
l'eoJ)UHent
aespatx de la. Duana..
7.~:J2
•
4.:&:>ll.4ol. ::.ort1C1es : l.ti:>4.57a.
dlaa quantitat cte a.420 pessetes pel cadascuna de les cases com si a
Anys aeJ h1:.!/ a.J i:t.ll. va1Xe11s: l4.4a6.
treoail a un sol dta.
aascuna d'elles na~ues tmgut un
VALOR~ DEL COMERÇ EXTER1I OR EFECTUAT PELS PORTS QUE
Tona.Lge d a rque1g: 10.411.a'/l.
.t:n te:, aespeses anotades en con- guant 1 necess1tat de tants enc~:
b "t::il'tltNl ~li u u nAN ( L"ANY 1931
Tonat¡;e de mer..:adenes. .t:mrades:
cep.e ut: Jvr11aJ als treoauadors que tats, rent, per mitJa d 'aquest r
Barcelona
Tarragona
València
6.:10.).J56. Somdes: 2.:>07 .278.
tlgw·en en tes operac1o11S ae ctcscar- ceurment escanctaJ.o~. que Ja me~C:
lmportac10 !!.XVUfi.aCIO lmportaCIO ¡:.X¡JUrtaclO
lmportaClO .t.>._vurt.aCIO
re6a 111 va u1c10~a una pesseta, qu&.u- ae1·1a eucareoo enot·m~:ment en
m
~
~
~
97
102
COMERC ltHEkNACIONAL I DE
tlc.at ap1·uxunaaa que et capata.s pa- ueuc1 partiCUlar del capa..as, qu~
CABU1'ATG~ó
ga pet as:,t:ISl.uc:~n.,... u <~CCll4Cl1t.::i uel ae ter-no en 1orma equnat1va. no ~
Aquestes xifres són milions de pes<Port ue • arr~ogona)
pessetes ..... ................
720 .reoauaoor. i' em aquesLa ob:;erva.-- ra Wla carrega. mes a l"encarun 1
Anys àeJ lli¿¿ a1 1::1..o. vaiXells: 5.714. setes or.
l!.1 re:>Uitat de '12U pessetes de be- CIU ¡.¡er quant 11.1 (lu«w·e compara•IU ael nostre pu•L, com resUlta ara ent
L any 1931. que prenem per oase, ne.u.Cl, vu•ulgu,. per buae¡¡a. 1 per a 1a ue JUrnaJs entre elS ports ae Bar'l 'onatge à arque1g: 4.8:!1.1'/6.
JUNIA U ' IJHbANII LACI O •
TonaLISe de mercadent:s. t.ntrades: e1 comerç d '1mportac1o 1 el d 'ex- na ae muLLl¡JHcar-se per 4 booegues celo!la. ·1 a!ra~svua 1 \r 8Ienc1a ru H·
I AI,!IJAH I t:h~MtNl"
l.O!SL;,v¿. burt10es: 7;¡6.0ti4.
portacto à1smmw que•com degut a 1 ob•mdrem 1a quantitat de :l.ooo, 1 guren pe! COilLt::!J~e de r emuneració
Per .H.e1a1 J.Jecret oel 1;¡ de mar
Anys del hi<! 1 at 1931. \1 a.xetls, 6.868. Jes traves posades pels pa.1sos e1 rm- Sl ei muittpllquem pels 4 d1es qae _.e;:¡ treoaJ.l de l'oorer 19 pessetes.
de1 111:.! 1 ctt: ia 1:-'reslctenC1a ael Con~
'.L'onatge d ·arqueig: 7.03'1.682.
portació deis nostres productes, ço . aura l'olJeracw ct'un VaiXell ae cv..o
seil ae ID1111SLres ae !a OlcLauura t:s
Tonat~e de mercadenes. l!.ntrades: que obu¡ a el Govern de la ttepubllca. tmdrem com a resultat que et capaMERC AD ERIES DIPOSITADES
crea ta «Junta ete uroant:&ac1oú
9~ti.l.:>:l. Sortides: 1.8::>0.737.
a prenore certes mesures de carac- tas obte, per quatre d1es de treball,
AL MOLL
Acuanelanuento ae .J::sarce!Ona»,
ter res. nctiu soore els productes d 'a- e! benefici d'll.~20 ptes.
Un altre a:;JJc:Cte auus1u que exer- gmt-:;e pe! .H.eglatnent aprovat per
quells paiSos que posaren barreres
COMERÇ INTERNACIONAL
ceiXen elS capatassos al nostre port n.el8.! decret cte :.!0 de ma1g del ma,.
at nostre comerç.
1
(Port de València)
1 que muuelX notablement a. renca-- teiX any.
CAIXES D'OUS
Anys del 19<!2 a¡ 19l!ti. v a1xells, 8.446.
Pot calcular-se entre 2 a 3.000 les rimént de la mercadena es, en ço
La mateixa Presldèncta del ConTonatge d'arque1g: 10.571.300
EL PORT DE BARCELONA ES UN caiXes d ·ous que porta cada va1xell que es reterelX als generes que so- sell de mmLStres, per .l:teuu
decr~:t
Tonatge de mercadenes. Entrades : DELS MES CARS DE LA MEDI· I les operacious de descàrrega duren ta la. seva. VIgilància són guardats de data ao o.e Juny ael lli:.!/, tacwta
2.:¡22.11~1. Sor tides: 2.990.755.
TERRANIA
als molls.
solament un dia.
1 esmentada Junta per a cobrar, a
Anys del 1927 al 1931. Vaixells: 9.153.
El capatàs té per norma amunte- partir ue! mes ae JUHol, el recarrec
El fet que el port de Barcelona
Tonatge d 'arquetg : 13.132.794.
gar en una sola pila les diverses que estableiX en i arHcle tercer de
DESPESES D'UNA BODEGA
slgu1 un ctels més cars de la MediTonatge de mercaderies. l:.ntrades: terrania es deu unicament i exclusimercaaent:; que. arnoada la. nit, no 1 aJ.:IUO.lL Decret. recarrec que consisOperació de desestlba1
2.826.865. Sortides: 3.755.603.
vament, en pruner lloc, als beneliclS 8 homes a bodega a 20 ptes.... 160 han estat prèviament r etirades del teiX en et pagament de 1'1 per 100
desproporciOnats de que es nodrei- 3 homes a coberta, a 20 ptes.... 60 · moll per llurs consignatar is, cobnn¡... en totes les llqu1C1ac10ns per drets
COMERÇ DE CABOTATGE
xen els capatassos 1 alS crescuts imles amb encerats 1 posant un home ct'rmportaclo a què dom lloc el desPort de València
. postos de Ja Junta d 'Obres del Port.
220 de guàrd1a, el sou del qual oscilla patx de mercadt:rres a la Duana de
Anys del 19.!2 al 1926. Vaixells: 6.266. ' 1, finalment, a l'impost creat per a.
.Barcelona.
entre 7 i 8 pessetes.
Operació de lliurament al reTonatge d'arqueig: 3.217.315.
sostenir la Junta. d 'Urbanització i
Aquest amuntegament de mercaceptor&
Quan s'establi l'any 1927 el recàrTonatge de mercaderies. Entrades: Aquarterament de Barcelona..
3 carretons elècs. a 45 ptes.. .• 135 deries ga1rebé sempre comprèn dl- rec de 1'1 per 100, el pagament en
1.453.106. Sortides: 538.606.
Restara pienament justificada la.
or dels drets de 1 Aranzel de Duanes
Anys del 1927 al 1931. Vaixells: 7.173. nostra. anrmació amb un repàs a les
donava una mitJana del 10 per 100,
; Tonatge d'arqueig: 5.451.524.
dades
següents:
.
convertint-se el percentatge en el
El repòrHr cerca en va un obrer per tal d'interrogar-lo. Soledat esferer- [ Tonatge de mercaderies. Entrades: Detall dels beneficis que obtenen els
l'lO per 100, però en el mes de gedora que contrasta amb la febrosa activitat d'abans de la guerra
2.11!1. 741. Sor tides: 580.331.
capatassos en la càrrega I descàrrega
ner actual, que be podem acceptar
Per a major claredat. en les dades
la mitjana del canv1 en el 137 per
Aquests, deserts 1 nets, talment TRAFIC DELS PORTS DE BAR CE LONA· TARRAGONA I VALENCIA ens limitarem a. fer constar única100, et percentatge cre1x, arribant
com si fossin vies per a. passejarDURANT ELS ANYS 1927·1931
ment les despeses generals i els inal 2'37 per 100, es a d1r, 1'1'37 per
s'hi, car solament hom pot notar la
Tonatge
Tonatge de mercaderies gressos d'una bodega.
100 de més del recarrec inicial en
presència d'algun peató, semblen
Barcelona
Vaixells d'arqueig
Entraues
Existeixen dues
menes d'operal'esmentat Decret. xúra que augSortides
enyorar el tripijoc d'antany. Les Comerç lntemac10nal .. .. .. 2.284 4.321.2:>:.!
1.491.979
menta considerablemeo& el preu de
197.932 clons: una de desestiba, consistent
grues, amb un coll llarg com el de Comerç de cabotatge .. .. . .. .. 2.887 2.082.274
en
el
treball
a.
bord, que la. percep
1.240.671
cost de la mercadena de proceaènclll.
501.456
les girafes, resten solitàries 1 roveestrangera en greu perjudiCI per al
de l'armador, 1 l'altra del costat del
llades. Mai cap mecànic no puja
nostre port, davant la trava. que revaixell a. sobre el moll, que la paga 1
5.171 6.409.526
2.732.650
699.388
1el receptor.
per les seves escales ni burxa en
Tarragona
l'
presenta un recàrrec semblant que no
les seves entranyes per tal de fer- Comerç mternaciona.l i de
pesa da.zr.unt cap altre port de la
les treballar. Semblen coses de luxe.
cabotatge ...................... ..
peninsula, amb l'enorme perjudici
1.407.336
199.390
PAQUES D,E COTO EN FLOCA
370.147
només ~er a fer veure all¡ turistes
València
que representa el temr a 80 quilò..
Durant les vuit hores de treball.
que tenun de tot.
Comerç internacional ..... . Ï.831 2.626.559
metres de via ferrada un altre port
565.377
els
obrers
dedicats
a.
la
primera
ope751.121
Quina tnstesa.. el port de Barce- Comerç de cabotatge
~ ... m Tarragona..
1.435 1.090.305
423.948
116.066 ració, desestiba., descarreguen del
lona! En passar pels molls. hom no
Del nostre comerç d'importació
vaixell 800 paques de coto aproxipot aturar el pensament. Marsella,
hem
de temr en compte que una
3.266 3.716.864
989.325
867.187 madament, 1 quant al lliurament 1
H avre, Anvers, Gènova ... Qualsevol
quantitat
torça estrmaole cte tones
als receptors, pot cons1derar-se igual
port de segona. ca.tegona., a.vu¡ es TRAFIC DELS PORTS OE BARCELONA, TARRAGONA I VALENCIA quantitat de paques de cotó.
correspon al comerç de trànstt. D'a.
superior al de Barcelona. En canv1,
DURANT ELS ANYS 1922-1926
' qui neiX la protesta tormu1acta. l'any
1 lll.l2 per la Cambra. de Comerç de
el nostre port és. ens dubte. un dels
Tonatge
Tonatge de mercaderies
DESPESES D 'UNA BODEGA
mès unportants de la Mediterrama
Barcelona
Madna. que demana que no rossm
Vaixells d'llrqulllg Entraoes
sortides
Operació de desestiba 1
1 el pnmer de la Penmsuta. Pot du- Comerç mternaciona.l . .. . .. 1.823 2. 70!i:>:l7
l>ravactes amb aquest rmpost tes mer1.268.8118
13ò.641 4 homes a. bodega a 20 ptes.: 80
se, sense temença de ter una alir· Comerç de cabotatge .. .. ... .. 2.309 1.418.350
cadenes que passaven pel port de
851.6!12
31>0.915 7 homes a coberta. a 20 ptes.: 140
mac10 gratUlta, que solament ra.van. .
. .
~"· ccav•.a ues.1nades a. l'in tenor de
ta.tgen Marsella, Gènova, Trieste 1
Ja Península.
4.132 4.127.877
2.120.590
466.556
Total ......... 220
Alexandria.
Tarragona
No ru. na aubte que aquest tmpoot
Operació de lliurament al
La VItalitat del port de Barcelona Comerç mternaciona.l 1 de
temps
pass!.ts,
en
què
el
moviment
pot donar per resultat que mmv1
La
Duana,
..
olitàrla,
sembla
enyorar
receplor•
és evidenL. El lector podrà comprocabotatge ....................... . 1.143
treball 1 riquesa que escampava per quelcom el moVIment del nostre port
964.235
216.272
151.213
3 carrewus elèc. a 45 ptes.: 135 per les seves naus era un senyal 11e ciutat
var-ho per tes x1fres comparatives
València
a oeneuc1 d'altres.
tota la
2
homes
costat
vapor
a
20
ptes.
40
que pubilquem.
Comerç mternac10nal ...... . 1.699 2.114.260
444.526
598.151 4 bornéS descarregar carretons
Les xines de tonatge de merca- Comerç de cabotatge
1.2;,3
643.463
290.621
107.721
a. 20 ¡;:tes. •. •. . . •. .••.• •••••. ••••. •. • 80 2 llomes al costat vaixell a 20 40 COST DE CARREGA I DES CARREGA D'ALGUNES MEORCADERIES
deries corresponents als ports de
ALS PORTS DE BARCELONA, 1 "'Hk~bUriA I VALENvlA
Estrenes ..................................
5 4 homes descarregar carretons
Barcelona 1 V!Uénc1a donen 1dea prou
2.952 2.757.723
Mercaderies
Barctnuoa
735.147
Tarragoo1a
11a1enc.a
705.872
a. 20 pessetes ....... ............. . 80
exacta que el nostre port es d'unEstrenes
..................••.•.•..•.•.....
2~
260
porta.ció 1 el de Valencta d exporta.· MOVIMENT DEL PORT DE BAR· grat demostrar resta.dística. que el
460
c oto en floca tpaques :!00 a aoo kgs.J 1'20 paca
ció.
CELONA I TARRAGONA EN EPO· desnivell en contra del nostre port
280 caroo m1nera1 .. ............................... 4'80 tona
Total
480
En el que ta reterenc1a al port
QUES DE VAGA LJEL PRIMER
que es nota en el mes de setembre
Total
despeses
.....•......•
500
arment
···································•
de. Barcelona., de la Xltra tota.! d 'en2'55 tona
~s mteressant cone1xer el quadre
Uet·eaJS a·······
doJO
....... ... . .. . .. ... .. . .... .... 4'80 tona
1931, epoca de la vaga, r està alINGRESSOS
trades corre¡¡pon a carbo mmerat 1estadist1c del movunent dels ports del
!NGH.ESSOS
oereats en sacs . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . .. 4 - tona
tre
vegada
en
el
seu
lloc,
en
els
Operació
de
desestiba
:
Operació oe oesest1ba1
aproxlffia.da.ment el 27 per 100 dei de Ba rcelona i Tarragona en l'época mesos d'octubre 1 novembre, ço que 800 paques a 0'30 ptes..
4'4"ti0
!''os tat de ca.tç ................................. 4 80 tona
.. 240
comerç mternac10nal 1 el 62 per 100 . de vaga del pnmer, per a. desfer demostrs la vitalitat del port de
1.000 caiXes ous a. :!O cts. 200
4"00
Llana
en
sacs
.
.
.
..
..
.
..
..
.
............
..
..
.
...
8'tona
Operacio
de
lliurament
Operació Ue lliuramen t
d~l comerç _de cabotatge 1 en ordre ! l'absurd ndícui dels interessats a fer Ba rcelona.. De fet,
t>:&IJ
Fusta ................ ....... .. .................... :>"90 tona
port de Taral receptor 1
al receptor:
d IIDJ?Ortàncta segue1xen les fuste&, 1 creure l'ensorrada del de Barcelona r agona s'emporta lael quasi
totalitat ¡ soo paques 11. 1'20 ptes. 960 1.200 1.000 ca1xes d'ous a. 1'30
Valenc•a
els terros. 1 man~actures, . cereals 1 el creixement del de Tarragona.
Tarragona
Barcelona
Mercaderies
comerç d'adobs 1 fosfats del nos- Benefici que obtè el capapessetes .. ................ 1.300 1.500
(quan la 1IDportac1o no esta. prohlHem de reconèixer. però que mal- del
t
re
port,
malgrat
el
fet
evident
que
tàs
per
bodega
1
per
d1a
bida, com ho és actualment). cotó,
·
!1'20 tones
Maquinària. fms a 1.000 kg.. ...... .. . . . 10 08 tones
carbó vegetal, productes qwmics, gar- 1
Benefici que obté el capaMaqumana.
de
1.000
a
4.00u
.
...
.
.......
:&O
tones
rofes, sa.1, fruita pasta. dt: fusta., fi.
tàs per bodega. 1 per dla 1.000
fi~~~~Wry.------,¡;¡a~r------.;rr--~;;-.:----;rx¡;r.;(];;;''*~;':"-::"lr'"l~1
4'25
oràmarlS ........................... 480 tones
~:75
bres vegetals. coíomals, bacallà, cuirs
Les bodegues que actuen en un .M.Uit:rats
de tusta 1 palla..................... b 11:& tones
1 pells. etc., productes que forçovaiXell que poni ous son tres. essent l'asta
P•anxa cte 1e1·ro de mes de b mm. tins
._
sament han de desemba. car-se en
alxt que el benelict de 1.000 pessetes
4
a-quest port, pe~· ésser els elements
d'una sola. bodega es converteix en ~ e~.o~~e&~~-t ii:iàèi~~--~sia~:;sL~c--sÓÏ~m~~~ :n~ureu· aquells art1cles d"i·
que precisen a. la. nostra. indústria.¡
3.000 pessetes de benefici per dia per
kUal denonunac10 en tes Larut:S at:1s ¡¡un:. e:,memat:,.
i el comerç, car d'efectuar-se, com
al capatàs.
s'ha volgut suposar, en altres ports,
L' INCOMPLIMENT DE LA JORNA·
augmenta.nen sensiblement el preu 1
LES COLLES
MERCADERIES EN GENERAL
UA Lté TrH:dALL INT~:r•~lr-lüA
de cost de la. matèria. prima. per
Les operacions de descarrega són
La
Junta
Centra!
ae
1:-'orts
del
m1L "A'J uk r-OH!,;OS
l'Import del transport de tèrra, cosa.
exactament iguals que les esmenta- nlSwn ae .!:'' oment, per una urure
ae
La duracLo aeJ t•cu•u• convmgJL
que els industrtals 1 comerciants no
des en els a.ntenors apartats.
la
rucLaaura
comunJCaàa
en
ctJ.ta
10
consentirien 1 majorment aquells que
dei mes de novemore de! 11/:..IS, ~:n JllurtmJent. t:r.ue patrvus 1 oortrs .,n
exposen llur capital en indústries
DESPESES D'UNA BODEGA
!·artiCle 7, apanat C), IaCUJLa ltlS lc:i v!Jt:l d.CliJllS u e Cd.ffl:t>a 1 (l<.;::iC<lriC·
que tenen establerta. competencia
Operaoló de desestiba:
Juntes d'Obrto ael PorL, ¡.¡eH¡ue re:;- ga en e1 ron. ::,un ett vo.~1t n ..n,:, àl'-l·
a.mb altres de similars de la Penin6 homes a. bodega a 20 pteS. 120 pectm la !llDer~at d'electuar !eS lt:l· ut!i:i, V'-1 0 es O.Vll<l t:l cas l!Ue lèS ';;;
ISUla..
3 homes a coberta a 20 ptes. 60 1nes cte carrega 1 descarrega a. J.:s 11es, ouuant J al;ulú, ~reu...ut:••· ..;
El port de Tarragona. importa pro- - empreses ae llnleS regu1ars ae nave- not!ll.TS, nou nult:o a1 Ulli I :;¡ L~ 111
ductes que ll són veritablement ne180 1gaclO amb escala !!Xa.
e.1 cuu•P•t: que Lot. e _1"s -l cuuc:> '<~~
cessaris per al conreu de Ja terra,
Operació de lliurament al re1
111 lla a. l:"'va Ul;I..¡J~;ll "'" OOltl"• a•~u
principal caracteristica. de la comar1 La tormac10 de les colles per a 1e1 ¡,uauy at: -'1l.l uv•t:S -.t: wc~<>u. ~'-'· 11
ceptor:
ca, com són adobs. sofre, fostats.
40 1efectuar et trebruJ ae cai·,·e.;a 1 des- a IutUIWum, s csL.-lV•CI• ut: aou:tr !el·
2 homes al costa~ vaixell a 20
També importa. carbó mineral 1 ga3 carretons eièc. a 45 ptes.. .. 13;, . carrega al I-ort. ae .t:Sarceiul•:... lla ~::;- ua a JJ uon:to, cosa 1acu a eVItar
ISOllna i quant a. l'exportació es li3 homes un per cada carretó,
60 tat stmpre et mH.Ja mes cucaç per 51 nvm oOll~><l. c•s ca¡JaLa....ou.; a• cuw·
mita als seus propis productes, com
1 control <confronta) ........... . 10 a. obtemr els capatassos Ull gua>IY p 1w•cut ae1 que tcucn ¡.¡ac ..aL amo
&ón vins, olis, fruita. seca, boteria,
Estrenes ................................. . 10 . desmesurat en aquesta mena. C1 opc- e"' oorers.
.
galena i plom de les mines del Baix
1rac1ons, Ja per Sl pro.¡ crescut, com ' Les ta.r11es que perceben els capa·
Priorat.
265 es podrà a¡:aee~ar aeguaameut am.> t,assus cte •a cu11:l sou te<ò .,.,....:Jl\.e:;
El moviment d'arqueig, principal!es xures ae.s oreus &;tUdis que tem que rt:gtü.t•I p..-:• d. l C•c:> 1eo ._¡.¡era·
ment. l'hl dóna la. Companyia Trans.
Total despeses .............. . 445 j ae de.ermln&ts an.1c1es de wes uu- c.v.~:s ue mull, c,.;e••L u •.u q-.~. ~ P'-'·~
a.tlà.otica., que fa. escala al port de
pur..acw en et nosLre purt. Cal, pt:lv, t:l c•e.;,curu:;:;uu ~Jc:••i!IICI a~: 4.Jc ¡,;au
Tarragona.
INGRESSOS
aavertu que, per exercu aquest utl" j ClC1At:ll ell 1e.;,,¡ua 1 ac_,c.:; ......- . ..:.t•01;'
Del moviment del port de ValènOperació
de
desestiba:
goc1,
t:lS capau1s.:.os uo uec~1..en 1a- a .....su·-ru e1 que u<!.;..;uu•¡J•ên ,....., Lu•e.:;
cia es destaca, en pruner terme, la
130 tones a 3 ptes.. ... . . 390
ver:,1o a e cap1.a1 ptr quant u o ex1:;- 11 ¡ nora mco cc tu: oau a qo.~e C;:,I.IUI
xl!ra. dels vaixells entrats, però cal
upera.:oó de ll iuramen t
teiX m la pvss•ow.at ue peraua .¡ue OOi•bat.s eiS oorer:,.
tenir en compte que una. gran part
al receptor:
en tot comert; 1 mctustna es sem¡>n:
E·
és deguda. als vatxells de la. Com130 tones a. 7 ptes.......... 910 1.300 el 1actor prme~paJ per a la bona
DESl.A HKEüA DE BLAT, TR
pany¡a. Transmedtterràma, que hi te
- - marxa del mateiX, 1 no obstant dmBALL rtNuSI~~IIVI
•
la. matricula, 1 la. gran quantitat de
BenefiCI que obté el ca.1cilment cercanem un altre ne¡,:ucl
En la aescant:¡,a uc o•at s utl.ll~vaixells estrangers que carreguen ce1
patàs
per
bodega.
I
per
que
rend1
un
guany
net tan tabuiós zt:u :l.L noillti:i JJCr ooo.~;ga at:l ,a_ ~c: ~
ràmica., taronla., cebes I altres proL'objectiu del fotògraf només troba davant seu aigua
«tlngla dosn
dia ········ ························
855 Icom el de ter de capatàs del Port qut: uu1u:u uu 1cuaw~<.uL que ""~~ductes de la terra.. com bo demos<Fotos Centelles.)
51 el treball d 'una sola bode~a de Barcelona.
t:u .. rt 1 ~ J 11.1 a -.w ,vucs oc ._..,,;<;...
SALARIS QUE PERCEBEN ELS OBRERS DELS PORTS DE BARCELONA TARRAGONA 1 VAL L .. ti iA Treball de les 12 nit a a mati
lte~a
uc: Oltll, eu 1<!!> Vl41L ov•= ~~
.Jornal ordinari
w .-.Jail, 1 uv eu:.....ut:ll a,ulu c.u.uc<Cv
.Jornal en
Mig jornal
Hores de treball extres
Paga el
MutuaCobra
.Jornal extraraai
¡¡;. .;u ~~"-"
Por ta
Paga el Mutua· Cobra
dia fest1u
patro
lltat
l'obrer
Paga
el
ue
Mutua·
<t:au
c;ut: .,l;v:>Luwtu _a
Cobra Paga el
ot:I
MutuaCobra
patró
lltat
Paga el
ft'luu..a·
l'obrer
Cobra
...,,u ... w.oa• ut 1W 4"liuS I IJ•t:lll> uUil
patró
li tat
l'obrer patró
lltat
l'obrer
patro
lltat
l'oorer
~;ereal, 1.11111.1, e;, a au, a..u~LDL!lllil
Barcelona <1)
19
2
17
Doble
nvra el ca.ut:ro :. Olllj)Ul 1 e::>
10'1'lt.
9'4
7 ll · 21
2
Tarragona
19
uu~:s 41S vtgd.Ut!S 1 ¡a renau Ull e •
15
Doble
7'50
3'50 b.
•
n
ma·
25
València.
21
4
17
Doble
13'50
ces
Ot:
2'50
pruuu..:1.10
11 qut:
rt:t:ao.~
5'25
t:
rs.
1
4'25
(1) Les bores de treball ext raordinarl compreses entre 12 a 2 d el m1gdla 1 de 12 a 1 de la nit, es co bren a raó de s pessetes bora.
nues• perJUCIICl OliulullL aell> vor';,_.r
Les hores de treball extr aordmànes compreses entre .s a 9 de la nit (acabament de va1xelll , es cobren a. raó de 10 pessete.:. h·Jra..
que rt:litt:u es¡;ot.ats eu àUilll~ "~
S1 a un vaixell 11 cunve començar el treball a les cmc del mati, es pa¡uen. hns a les vult, 17 pessetes ¡ 1 pta.. per mutualitat.
aCdoaun 1a Jvn•aua etc ueoall. car
u1,a tema ex~uaut .
xts
SALA RI DELS OBRERS DE LES COLLES
t.Il aqut:st.a &ut:••" de ueoaU t:. ;
.Jornal ordinari
Leu.
Ull
IULrt:
HU;t-ul
UUj)UfU<uus:;L!l
~
Hores extres
Hores extres de 12 1 'l 1 IM 12 1 1 nit
Jornal de n 1t
Mig JOrnal de n1t
Hauria
4 .... c llulu~t.:oo.
4.:1U u.a.u:"3 ¡i (lu
Hauria
Hauraa
Hauria
0
Haur~a
Noms
de pagar
l vt.){C'l .,..,u ... .l UVr.J•t·t1JC:Ut.. tt"l.-.Ut..: el '!~
Estalvi de pagar
Estalvi de pagar
E5taiYI d'I pagar
P6.ga
Paga
Estalvi de paga,
P6.ga
Esta lv i
lla~< .1::.:. la _vul.>uW ~ut: .,.-, Ut:->il•;;_,.
Colla !barra ..............................
17
Ot:1 ()w.~ 1 a¡;••l t:JlltUil alliO !<1 :,U li
14 16
2'84
4
3
2
34
8
1
6
20
17
10
Colla Ramos (1)
7
17
13'33
tauLia qWJDica qut: u ¡.¡ost:n per~
3'67
No les paga
No els paga.
No la! pa¡a.
No
els
paga
Colla Sota. 1 Amar
17
14'16
cumtrva.r-lo
2"84
d.uauL la tn~o~c.;:.:.Ul.. e5
4
3
2
1
8
6
20
17
10
Colla
7
17
oorers
en pate1xen lt:s couseQ!lt'll'-' 1.1,.·
17'4
4
8
8
2~
17
12
:;
(1) Aquesta colla. no paga ni les bores extres n1 !es nits Duran· 1.:1 ~emnnn 'l('fV"'
a tal extrem que ets dona com úl
~I d
nitiZE'~ nits
mena d atac d"otec. mdubtac.~me• •
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gtravoltar un braçalet de plata al rebutjar-la, dient que es tractava
vo.tant de la munyeca. No hl po- d'un tren exclu.stu per al basar. Jo
dia anar em va dir, perque aquella romarua sol en el cotxe bwt En
setmana temen exerciCIS al seu con- pocs nunuts el tren va. ésser vor¡¡.
vent,. Mentrestant el seu germa 1 dos una plataforma de ru.sta., rmproVl·
nots mes es oarallaven a[ carrer per sada. Va¡g traspassar cap a la carles gorres 1 jo m'estava sol a la ba· retera 1 valg veure, en l'esfera tHU·
rana. Ella agatava un dels barrots, m1nada d 'un rellotge de torre, que
bo 1 mcltnant la testa cap a nu. La. eren tres quarts 1 cinc de deu. Tei personal. Jo m'havia cregut sem- llum, que vema de la làmpara opo. ma al meu davant una construcció
Escriptors joves de Catalunya
a la porta de casa. agatava la grandiosa que ost-entava el nom màsacta
pre que coses &iXJ nomc.s em pas.
l:ia\·en a mw.
corba olanca del seu coll, U encenia gJC.
No valg poder tro:>ar entrada de
D encerts. psicològics com aquests els caoe!JS ·que hl restaven 1, catl'nt.
expressats amb una perfecta JUstesa. aclana la ma posada damunt la :>a- sis pemcs 1, tement que no tanquesen podrtem Cttar molts.
raca. Tocava tamoe a un costat del sm vatg entrar de pressa per un
Aquestes narrac10ns, hnalmtnt, em òé!U vesttt 1 posava al descobert 1a tomlqueL. tot rent a. mans d'un IloEl Sr. Ple 1 Salarlc arribà allir al
semblen una sèrie de documemo ls. vora olanca dels seus enagos, a pe- me d'aspecte atuït una moneda. d'un
Preses de possessió
xíling. Em valg trobar en una vas· mati de Madrid. La seva arribada
com aquelles que tant esumem •.d ci· nes VISible quan estava quieta.
El proppassat divendn:s, a la tsr-Tu <>I que ho tens bc- em va ta sala, etrcwndada a mitJa. altura comctdl amb la noticia de la malaioema. en les quals la. veritat ~::sta
per una galerta. La majona de mos- tta del senyor P1c 1 Pon, que tou la da, tingué lloc en la sala d 'actes del
plena de poesta 1 que prelenm de: du.
-81 ht vaJg- vatg respondre- us tr..1dors eren tancats 1 una gran part pnmera que els donà. el seu seoretan. domicili soctal de la Protecció a la
ca,
mventat.s.
arguments
als
molt
1 en una altra narració:
Heus ac1 el Pròleg que precedetx
La malaltia del presLúent gestor ae Infància, l'acte de presa. de possesstò
de la sala tstava a. les fosques. Hom
n que s1gum realitzats amb un me- portare alguna cosa.
cA m1 em molestava que passe:. ravellós trucllt~c . En aquelles . ..:om en
aquesta obra del nostre amic i col¡Qwna. mumtat de follies no ca- bauna cregut trobar-se en una es- la. Generalitat hom diu que no te de la Junta de Govern de l& Casa
Sl dor- g!es1a un cop acabada .a Lrussa. pel cap gravetat ¡ hom conf1a en el seu de Caritat de Barcelona.
tabOrato~o he estat amic de posar pels matetxos estats ci'esperlt pel.; aquest llibre, tot es v1da 1 testlmom. v1Hc1. el meu pensament. tantdes
d'a· ~i.encs que ht regnava. Em vasg dl- rapia re¡¡tabliment.
A les set de la tarda I en el macMa als lltbres dels altres m quals hav1a passat JO. Em sl:mbhlVH coses vers les qual~ s·ha onentat trua com s1 estava despert,
ona llarga nota que fou facilitada teix local, se celebrà l'acte de presa
.1 que la meva experténcta, les rreve:; sempre l'ert narraLIU Em pen~o qu~ queH vespre! Haur1a volgut amhl- ng¡r cap el centre del basar, tuntda·
ls
.
proleg
pen.:.nment.::.
meus
els
1
que els altres en posm a meu.o. "' sensaciOns
podem ale"rar-nos de lupartctó d'a· lar ets dies que mancaven, plens ment. uavant dels pocs mostradors a la. Premsa dón~~o compte de la lnau- de possessió 1 const1tucló de la Junta
m'he decidit a esc~iure aqu_Pst , es result::wen desvirtuats, afebiiLs, eu quest nou escriptor. - Joan Putg 1 d avorriment. A l'e'-CC>la m'irritava que romanlen ooerLS tu nav1a reun1- guraclo que tmgué lloc abans d'ahu de la Protecció a la Infància.
perquè conec força I autor 1 "t:! d on perdre la seva originalitat exclu•l va r·erreter».
contra els deures. A la mt. e. la mc- nes une~> quantes persones. uavtult a l'E:icola del Treba.ll de l'exposiCió
ve el llibre l on te les arrels.
va cambra 1 de dm. a classe. la d'ulla cort.Lna, damunt la. qual s'ht de treballs dels alumnes. Diu la nota
El «Butlletí Oficial»
- - - - -- - - - -- - M agraden els escrtptors personals
seva 1mat.ge s'mterpoSava entrè JO llegien tes paraUles ca¡e C.twntant, ~ue desprès de aetallar 1 e1og1ar LO~
185 obres que acusen l'home. Iai lloEl cButllet1 Oficial» publica el se1 la. pagma que m'estorçava. de lla- escntes amo lampares dauraaes, dos 1 exposat que tou ot ert un reuesc al
A HU~A,.., ITAT
n1e escnu tals coses 1 de .al n.a,le· Els con es de
gu· Le~ s1Hao~s de ta parttula Ara- nomes comptaven dmers en una senyo. u ......n 1 Vt!l'-u-- 1 <:<.::. ··"'" gUent sumari:
ra que a.txl nomes ho pot ter ell.
•
l'r esidència
b¡¡ temen, en el meu sllenc1 delltós, oactna Jo escoltava el dringar de acompanyants «que no va ésser aprog,_emple, Josep . Mana de 8a5arra.
Decret designant una ponència, a's!1tat per a fer diScursos, com s·acos·
la VIrtut d'un encanten onente.l. 1e~ monedes.
Tals altres escrtuen coses 1 de tal
condel
i
Presidència
la
de
sessora
que
Slnó
casos,
semblants
tm
tt....ocoraant amo d.Jhcultat el per tumo.
Yaig demanar permlS per a anar alS
manera que 1gual ho podr1a le:
grans magattems dissabte al ves- que nav1a. vmt;UL. em va1g a(.lropar serv1 senzlllament per a descaiiSat I sell Executiu, la missió de la qual
qualsevol escriptor de bon est1l, capre. La meva. tia. teu un ·¡"Mt de sor- a un deiS mostradors 1 va1g exanu- perque totnom fes els comentaris Qut' conSistirà. a Informar wbre totes les
talà o trancés. No cttare exempt~
presa no tos cas que es ya.ctes d'al· nar uns vasos de porcellana 1 ullS els havia suggerit.» No tenim res pet qUestions relatives al personal de
ntu ha. massa.
·
la Generalitat.
guna reumo de la fi'rancmaçon~r1a jocs ae te llorejats. A Ja porta dt!l afegir.
JOYCE
r-S
Josep ::>ol es dels primers. Es jove
Decret unplantant, amb ca.rà~ter
~~ c.;onsell Superior de la CoopeA c1asse valg re3pondre poque:. pre· mustrador una seuj·oreta estava t:U·
Per jAM t:.
i aquest es el seu pruner lliure. En
guntes \19.1g observar com el rostre raonant 1 nent amb dos joves. Valg rac1o celebra reunió ordmarla a I¡¡ oO.tgaton, la tarja d'identitat elecaquesta pnmera obra sor¡;¡rcn ...! seu
EI carrer de North Richmond, avall del .:arrer ~Pt:ravem una es- del mestre passava de l'amao 11 na~ remarcar llurs accents anglesos 1 sala d'actes del tJepartament d Eco toral.
do de vida. Ell la travessa de cap li com que era a111agat 1 no tema :;or- tona per veure s1 ~estava o be s1 a la severitat. e&perava que a1xo
urdre donant publicitat al Decret
no v~~o.g t!~COitar vagament la conversa norma 1 Agncultura sota la pres!·
cap. l'amara. No pas perque ens tlda . ..:ra un CMrer qUiet tora ae 1~::. sen tornavt:n a .runtre, 1, Sl es qu~ tos un començament de gandUiena. que t.emen:
ae .....1.1 del ~estor corresponent que del Mloisten de Treball, sanitat i
conti coses personals. «VIScudes». hores que p.egaven d'esturu els no1s dava, aoanaona\em el no!>tre. a~a- Jo no podia coordinar de cap ma.t:>revú;¡o, de la Repubuca, del 2S de
-¡Ub, ae cap mapera; jo no lle aquest cas és el senyor Sedó.
que solem d1r, smó pel do de cupsar de l'escula dt!.::. vtrmans de 1a Uoc· gata.J 1 en:; wngiE!m cap a 1e~ca!a 1 nera e;s meus pensament.S erl'9.lltS. dlt maJ això!
Una conusstó de taxistes de Saba- JUilY proppassat, relatiu a l'assegula vtda que hl ha al seu entorn 1 d~ trma Cnstlana Pel canto del cUl de .\19.1lgau, r'7'1;;nadament. E.Ja t!ll3 1 A penes Sl podia suportar cap ocu·
•
c!ell mtenta nsttar el senyor Ple I rança. d'accldems del trebalL
-Que 51 que no va d.irl
projectar la seva propta, ja serena- dt> ~ac s ..11>-e"ava una casa desna· e_~>perava, la \<!lem SJ!uetada pe¡ la paClo serwsa ::;obretot ara, que S'InJ usticia i Dret
fon per tal que els fossm pat;ats ell>
-Vn, que noi
ment, en pura torma d'art.
provila
a
per
concurs
de
Anunci
comandant
el
ordenà
els
que
serve1s
dir-ho?
va
-Nu
onaúa de úos p1::.os. stparaua de .es uum que traspuava per la , porta terposava. entre nu 1 e 1s mew de·
En aquestes narracions tu ha els Cvll.Struccions vemes per Wl so.ar mJg ooerta El seu gt:rma ae¡xava SJgs em semblava un joc puenl un
que manava les forces que actuaren sió de les places de Metges foren-bl, JO la vatt; sentir.
batecs CI una ¡enerac10 nova, l"' qu•· quadrat .Lot:~ altres ca::.es del carrer, que s'esg~rgamelles abans no l'ooeta joc 'mlantll monòton I carregos.
en aquella CIUtat durant els fets d'oc- ses de les poblacions c.e Catalunya.
-üh, ruxo es ... uua mentida!
s'adre arell que són esmentades.
r
En adunar-se de mt, 1a ::.euyoreta. tubre.
Dlssaote al mati valg ter memèlvm Sl tu.guessm con::.ciencla de les 1 JO. re~,zat a la oar,a ua. estava m1Governació
1ó
No el pogueren veu ~1
v1de, nugrades que estatja~en , es rant-m ho Quan es mov1a el seu na. a l'oncle que a la tarda volia se m 'apropa 1 em va preguntar 51
Decret designant les persones •que
a
overnac
mraven ,es unes a les a .• res amo vestit vole1ava . 1 la. ~cmta dehcada anar al oasar Estava tot entemat 1 d~ltjava comprar 11.1guna COSQ.. El af JJ~partament de
hauran de constitUir l'AJuntament de
que ceny1a els seu:; cabells h ana- ouscant el raspall per al barret 1 to de 1a seva veu no era per a. en- · e ~u¡~r e~Fat~~J'rec. p · bl'1 s
care~ lmpertollJablemcnt griSes.
coratjar em va ter l'electe que ' . ta ;¡ns deerl'Ajunt:~en~ 1 q~le ~ la e¡ utat de Lletda.
em va re 3pondre secament·
L'anterior lnqullt d'aquE:.Ia casa va d'un costat a l'altre
.
Cultura
m'ho preg1.1nta.va per pura. oougac1ó. ~r n 1 a.l'Assoc¡ació de Turisme d~
·
-Si noi ; ja ho se.
Tot3 els matms. m'ass71a a terra,
ra un capel.à que h~vla m~rt al
Com que ell era al vestlbul, mera Mentrestant io em maava llunu)- Pul çcerdil, ha interes;..~t del ,111mstre Ordre autoritzant el doctor Salvador
aló de la par: d~ dat rera. En to- al saló del dayll,n~. 1 c~ntemp.ava
unes
fer
a
per
Anguera
1
Vllaseca
es
l'estiu
durant
que
gOovemació
.~s les cambr~. l aue era romat.Jc, la PJrta de casa d ella Com que la. ar.poss1b.e de passar al ::.J.o de re- ment les gro5$es amtores que tal· de
Je tan t.emps a estar tancades. 1 la cortma era ttrada 1 n.omés deixava bre del davant 1 afseure·m al peu ment .sentmelles onentalS, h1 havia permeti l'entrada dels turi§tes tran- excavacions arqueològ1ques als pobles
.¡ue hi nav1a aoandonada. darrera un mte~shct d uns centtmctres. no de Ja finestra Va1g comprendre que a cada costat de l'entrada del mos- cesos en aquella població sense el re· de les comarques tarragonines que
..
s'esmenten.
qulslt d'elUllblr el passaport.
a cuma e:;tava plena de ¡;>aperot::; em podten veure Quan e::a sortia a casa h1 havta ma:bumor 1 me'n trador 1 va1g murmurar:
-No, gràCies.
tells en desordre. ~.1tre e.ls va1g al peu de la porta ~ . cor em te1a va1g anar. poc a poc, cap a estudi.
La. ¡,enyoreta canviA de postcló un
,,·obar·hl a.guns llibres amb cober- un salt ~rna al .vc-~ttbul. agatava L'aJre era d'una fredor cruel 1 el
dels vasos 1 retorna amb els joves.
.es de paper. de pàgmes arrugades els meus- l:.tbres 1 la.se~UlU No de1- meu cor ple de temences.
Quan vaig arribar a casa a l'hora Començaren a parlar de nou del
'. hum.des: «L'abat», de Walter xava d'ull, m un moment. la ::.eva
!>COtt, «La Comunió del Devot» 1 cara bruna. 1, quan arnbavem vora de dinar el meu onct.: encara no mate1x assumpte. La senyoreta em
Viatge en tercera classe, a 8 pessetes
t'S «Memòries de Vtdocq». ~f'ag~a- el P.unt on els nostr~ canuns dl- havia arr1bat. Era d'hora encara. va mtrar de reilll una o dues vegadava aquest da,rrer perque e;s fu.ls verg¡en, apre.ssava cl.ò pas 1 1.1 pas- Va1g romandre una estona n.ssegut des
Anada i tornada, 15 pessetes
J~ roman:;ejava dave.nt <i.el seu
: ren tots esgrogueits. El jardl per- sava a1 davant HO fona cada dia. mirant-me el rellotge 1, quan el seu
_ut que Iu havia do.rrera la casa te- Mat no h havia patMt; ' llevat d'unes tic-tac va començar a rer-me mal- mostrador tot 1 que m'adonava de
t!a al bc:! m.lg una pomera 1 algu- paraules casuals, 1, no obstant. no- decap, va1g pujar a dalt. Le3 han!- la lnutlli~t de la. meva permanànle3 mates ufanoses, sota. les quals més el seu nom bastava per a exal- tations fredes, buJdes I tristes, de ela per rer semblar més real l'lndalt, em ·desfogaren i 'anava de terès que em retema prop les seves
·
¡ug trobar :a ma:txa, tota. rovelia- tar-me.
Telèfon 16513
Passeig Colom, 10
La seva lmatgç m'acompanyava L'una a. l'altra. cantant. .Per la. fi. mercadenes. Després em vaig girar
.a, de la bicicleta de l'!nqwli anteel
vers
!l.I)ar
va1g
me'n
1
poc
a
poc
dessota
al
vem
davant
del
•vr: un sacerdot molt cantatiu que arreu, fins en eiS flocs menys no- nestra
~ n el ~eu testament de1xà tots els veHescos. Els dJS3aOte~ a la tarda, çom e!s meus compan.ys )ug.·aven al centre del basar. Valg deixar caure
Detenció d'un presumpte
diners a msoti.lcions benèfiques i el quan la meva ba anav!l' .a C<.nhprar carrer. Llurs criliS l]l'Jlr~itl~ven es- els dos penlc3 d1ntre la "'meva but;..l
Un abandonament
1\ la plaça, JO haVIa d anar a aju- morteïts l confusos, ' t. recqtzant el xaca. En tocar la peça tie sis pemob¡,¡an a la seva germana,
homicida
intolerable
Quan vingueren els dies curts · dar-la a portar-li ets farcells.. Oa- meu front contra el vl~rE! fred, con- nies, dringaren. V¡¡,lg oir com una
pel barri de ··les
Informació
Fent
gala
de
l'extrem
de
vema.
que
veu,
viella
on
obscura
ca3a
la
templava.
lllucarrers
dels
través
a
trunàvem
atrapava
ens
.capvespre
el
d'hJVern,
ara te vmt+cmc anys. Ella hi es Q( abant de sopar. Un cop al carrer , minats, ensope~ant amb els em- via. Potser m'hi valg estar COlla lerla, cridava que la llum ja estava
Dies enrera ocorretué un accident
poguérem veure com dos
amb els seus pensaments i amb la trobàvem que les case3 s'hav1en en- bnacs i les marmanyeres. entremig d'una hora. no veient mes que la. tanctlda. La part superior de l'ed.i- d'automòbil a coiiSeqüència. del qual Drassanes,
agents de policia detenien un lneliseva vtda ordinària. A moments hl
tenia gravada al !lc! romama, ara, completament a resultà U::l \1ome amb !crides de cer- v!du conegut al ba.rrl pel oobrenom
trobo la pintura d'un tdeal coHectiU fosqUlt. El tros de cel que teníem. qe les maled.ie<;ions dels page ~os. les figura. bruna queaquellael
Immediatament
1mportància..
ta
fosques.
les
la
de
llum
amb
pensament.
Canarlo".
d'"El
junt amb la d'uns fracassos particuMirant cap enlaire, en la foscor, terlt fou trMlladat al dlspeiiSari de
11\mpara que li besava el çoll corba~
Segons hem sentit assegurar, ~l
lars. Pintura d'artista per on circu·
¡ aclo.r1a la seva mà posada damunt em vela a m1 mateix com una cria- Sarnà on en aquella. hora -dos dlt Individu està acusat d'haver Inla l'ordman 1 el mtstcriós l complex
la baran'll 1 la vora de~ enagoa, des- tura. enduta 1 burlada per la. vani- quarts' de deu del v.~.>pre- no bl ha- tervingut en la mort de Josep Cad6de la vida. sinuosament. Es que Jotat; 1 els ulls em cremaven de quJ,. via cap metge de servei, trobant-se na Lllset, esdevinguda la matinada.
sota el vestit.
sep :::>ol es un no1 del poble que s'ha
en el lamentable cas d'haver- 4e re- -del diumenge pasSa.t.
Quan valg tomar a ba1xar-. -vatg mera 1 de ràbia, angoixosament.
' '"' ..!·:t
elevat a una autèntica cultura 1 el
córrer ·a l'auxlll d'altres serveis f aSabem també que, relacionat atÍlb
JOC de les 1dees l'apassiona tant com
trol¡ar. a }Q sepyoreta Mercer assel'ande
cntecta
(Traducció
cultatius.
el cone1xement dels homes.
aquest assumpte la policia 11!\ ·pr-a~
gudll al pe\.1 del rae. Eta una <Wna
glès per J O S EP S O L)
-Nosaltres ens preguntem: - Es ticat altres detencioiiS.
Sorprèn d'aquest llibre la seva se· ~
-v~dà. 1 ''!erraire, Tidua d'un "ttSUrer,
tolerant
ésser
pot
l'AJuntament
que
renor, l'e:;tat de plena consciència en
per
correu
de
que recollla segells
amb l'abandonament del servei per
, què són vistes 1 descrites les coses.
no sé qum fi p1adós. Valg haver
H1 ha una. maduresa de l'home que
part dels metges encarregat& de l'asd'aguantar els comaratges que es
traspua a la ma de l'escriptor, no oas
sistència pública?
solen fer e. l'hora del te. Vàrem !lerper a fer-I! fer vu·tuoslSmes c:·estil
De moment, ens limitem a recollir
llonga.r l'àpat més d'un~ llora, però .
smó per aprofundir les seves visions.
el meu oncle encara no venia. La
A la nostra Redacció es presenta el fet. per tal que el cas no es repeAquestes narracions revelen més exsenyoreta Mercer s'bavi& aixecat, a una sen11oreta. ;ove, despresa, bon.~ teixi.
perténcta interna, mes medltactó, del
punt de marxar: ll sabia greu de
com un raig de sol. Ve per tal
que solen revelo.r les obres jovençano poder esperar més, però eren les ca
un conte del qual es a.utora. ~--------~*----------nes.
11 agradava d'anar d'oferir
no
1
tocade.>
vu1t
segura que els a.gradarà..
El do narratiU de l'autor es ml\1UTUALISME
de là nit no 11 E3-Estic
l'aire
perque
tard,
una «mona.dall - diu amb una
negable. El seu art és tot modern.
em
fora
ésser
va
Quan
convenia.
que la rodar
ingenulta.t
deliciosa
Les coses no sempre ht sòn dites del
vaig posar a anar amw1t ~. avall d-e
tot, h1 són Insinuades sovint I el
l'habitaCIÓ, amb els PÏ111f§. closos. La unà micl!- el cap. a~ _redactor, pare Per a totes les Germandats
seu realisme, que hi és, està llmaraL
de tamílta, que l «fé. _
, ,
tia. em va. dir:
de quelcom de poctic, de lir!c l toG
de Catalunya
- 'tinc por que el- q,u!l- és aquest 1 -Com no ha désser-ho?-respon
de vegades. que més que una llum
vespre hauràs de delXaÍ' córrer el l'home,. tot galant-. St el conte és
que el banya. de fora es una re¡or
~ coiiSeqüència de la nota pubilvostre l els testos s'assemblen a les
basar.
que lí munta del tons. Es un reacada. a. la preiiiSa darrerament, so. .
A Ics nou vaig olr com l'oncle olles .. ·
lisme travessat de poes1a humana
-Ara veg1( ¡Quina manera més bre l'exempció de tributació que Ja 1
obria la porta del vesti:Jul, com enque mes d'una ve¡ada m'ha fet penraonava sol, 1, tot seguit, l'oscllla- elegant àe d1r-me «ollari!-Ja la ne- llei del T.mbre preveu per a les musar en Joyce que l'autor estima. Reació del penja-robes sota el pes del 11a, s1mutant ~tsgust, mentre el bon tuallta.ts, la. Comlssio organitzadora
lisme tet cie penetrac1ó 1 poesta gens
seu abnc. Jo -sabia com interpretar pare de ta.milla enroge1.1: /tru a. les Pro Federació i Foment del Mutua-¡
sentimental. L'estil és senzlll, v!n·
llsme Català, es veu precisada a poaquests senyals. Quan estava a nug ungles.
gut de dins, fill de les coses, ~;olunt
sar a conelxt'lllent de totes les Ger- ....., .vu,.....sopar 11 vaig "<iemanar els diners
1 daterminat per elles, en lloc de desmandats de catalunya, que davant '-"' .CENI~~EJ!~~.o,........,
per a anar al basar. Ja. no se'n refígurar-les ell
dependència olt· la. impossibilitat material de poder tt :':'"'"
determinada
En
cordava.
Lleg1u això:
-La gent ja deu ésser al llit 1 ciat, que va. a càrrec d'un renome- contestar per escrit, una a una, la I.M. • ~ · «De sobte, en una ofuscació ràp1cta.
potser ja ha tet el primer son 1 tot nat conseller, els penoctlstes que Iu munió de consultes que li són h:tes ïiïiiiïiiiïiiiïiiiiiiiiiiiiiiiïiïii.iiiïiiïiiiiiïliiiiil
- quelcom, però, d'rmpertorbaoJe ·
¡a¡¡ mjormacW han Jet un descobr¡,. per les entitats foranes, adverteix a
-va dir-me.
dc molt protund, dintre meu, s·ho
totes les Germandats que desitgin
.No va1g tenir pas ganes de som- ment curios
----~*-----------m1rava fredament - l'he ag-ataaa,
Qua1t entren tots els repó,rters en orientacions sobre sl tenen dret o no
riure. La. tia li va d.lr, enèrgicament:
amb força 1 l'lle a,jaguda damunt dels
que
l'Estat,
a
tribut
de
l'exempció
a
oon.seller,
elet
despatx
al
cot~ecttvttat
diners,
efs
donar
pot.$
U
-¿No
meus genolls. He 1re¡at la meva gald'un cop, i detxar-l'hl anar? Ja l'bas aquest es limita a donar-los tes no- han de demanar dia i hora per a
La contra la seva però no he arnbat
ves pertinents i encaixar ama.bte- ésser rebudes, enviant lè. seva sol·llfet gruar prou.
a besar-la».
L'oncle cugue que li sabia molt de ment amb ells, desit1ant-tos molt cltud a l'estatge social, carrer de
1
I un moment abans:
"
...
d'ella
ca.sa
de
porta
la.
"Contemplava
greu d'haver-ho oblidat. Olgué que bones tardes. En canvi, quan nomes Bèlg ca, núm. 127 <próp Wagner>
«Jo bauna. estat feliç, potser, en
<P.er~ !~.rteche.)
ell creia eu la vella. d.lta: «Treballar Jl'entren. dos o tres, reben, invarla- Blll'celona.
aquells moments, de no esser el proi no jugar fa d'En Jaumet un wn- blement, t'obsequi d'tm. e~et-lent
"
pòsit que portava de cap. Em semblava que no serta. home de no com· al damunt era d'un violeta sempre l!etanles estridents dels adroguers, tet>>. Em preguntà on volia anar 1, hava., amb tatxa 1 tot.
AUOIENCIA
D'aquesta teta, els repòrters, despiu-lo. Recordava casos d homes que cannant Els tana:S del carrer 111 e11 guàrdia al peu dels barnls de quan U ho vatg naver dit per segoSEPA~ATISME?
han
PER INSULTAR ELS A·
s'havien aprofitat de CJrcumst.anc1es 111xccaven debades llurs febles na- barra de porc. 1 el c1l.nlar nasal deiS na vegada. em va preguntar Sl sa- pru d'u na madura deliberacf6,
FEDERACIO?
mrs. L'aue gelat se'ns aferrava 1 cecs que cantaven uoa «corne-all· bía uL'adeu de l'alarb al seu ca.vall pres l'acorà de no entrar mat més
GENTS DE I.'AU TO'RITAT
semblan~».
nosa!tres vmga jugar tlns que ens yoU>> sobre O'Dorwvan Rossa, o be de curse:;». Quan vaig sortir de la en colla. i ter-ho aempre per pareQUlN CAMI HA D E SEGUIR.
Ahir t:s velè la cau.sa. contra Jus~p
«trios».
o
!lea
la
a
recitar
de
punt
a
estava
cuina
de
de:,ordres
el$
sobre
bllada
una
csca!favem. El~ crits que fe1em resCATALUNYA?
Conti Boldu, que en un cabaret, e11
' souavcn pel carrer sllenctós. Les la nostra patria. Tou; aquesLS so- ua les primeres llníes de l'obra.
esta.t embriac va iiiSUltar els agents
•••
Tot cammant pel carrer Buclungprodult pel llqutd engolit, amb el corregud& deiS nostres jocs ens por- rolls convergien en lru 1 em dona.
de l'autolltat 1 va agredir-los.
de:;ig de fer desaparèiXer la paret taven a traves de carri!rs !oscos 1 ven una sensacJó de VJ<Í.a lmtca: ham. cap a l'e3tació. apretava ben
El Tribunal 11 va 1mposar la pl'oa
Elt lieins de per allà on J)~Usen
fangosos a !es ellude~ del darrera! m'lmag.nava eut1e 'Ull~ muntó d'ene- fort dintre la meva mi. un flori
que se'ls torma a la gorja.
I un dta pel delict~ dmmes
d'un
Es un dels treballs mes teurucs, de les cases. o cap a les portes pos- nucs, a. .t.rav€3 déls quals portava L'e;pectacle dels carrers reblerts de determinats autobusos eatan que
l un mes 1 un dia per l'agtesJAUME MIRAVITLLES sults
mes aclaparadors. Baixar en una tenors del~> jo.rdms ombri\'O!s 1 go- . el meu ca.zer mcuntammat. El 110m venedors 1 resp.endents ~ gas en1 bu¡en cte contents.
SlO.
de
des
mobils
baluernes
Aquelles
sort.Jmeva
la
de
l'objecte
recordà.
de
ns,
lla
bodl·ga en el moment en que els tejant::, o cap als eJtab:es pudents. d'e:la_ :>rollava dels meul.
en el seu Uibre
obrers palegen el blat 1 sentir ht on, de vegade3, un cotxer solia en: 'tegaai::.:., en llcance3 1 pres:ancs ~x- da. Valg prendre setent en uu l:utxe fa. co,a d'un parell àe setmanes en-LL IBERTAT AMB FIANÇA
1
sensació que hom penetra en un lloc llw;trar 1 pentmlr el3 cava!ls o be tr11vagmts que. ru jo entul.a. So- de tercera ciasse d'un tren destrt. geguen uns espetecs com mai.
1 El JUtJat num. 4 lla decr~iat la
Un plaga amic nostre ha aconseon manca l'aire per a resp~rar, es fe 1a sonar el bndó amb cascab~lls Vint :;e m'omplien els ullS de llàgrl- Desprès d'una espera mtolerab:e el
Utbertat, mitjançant fiança de 5.000
tot il. Doncs, be: els obrers del Port Quan 1 ctornavem al carrer ha.v!em mes (¡;ense cvm va .n) com \'CI 1 a tren sort! lentament de l'eat.ac1ó. guit esbrmar la ca.usa d'aquesta in-pess~tes, dels encartats en el roòahan d'estar-ht treballant durant vwt de tenir una cura espectal a ama- vo.tes un efiUVl del ~or em crema- s·arro3:¡egava entre cases ruinoseb l te118iJtcació dels dretn.
tort s1mUlat del carrer Sa.lmeron• .E-L'Empresa-diu en un rotllo-,
gar-nos de la llum que proventa de va fms les entran~ e::~. A penes Sl per damunt del riu rutilant. A l'eshores seguides 1 sovint nou hores.
mtlt Moliner, Francesc Vllluend~ i
les 1iue<>trc& de les cuines. Sl vétem peiiSa\·a. en 1e::.de.vemdor. .No sabia ta.:ló de Westland Row. una gema- per taL d'elltalviar-se dinera, en lloc
Francesc Fellcísimo.
DESCARREGA DE COTO, PER ILL que el meu onc:e tombava la can- sl arrJbana a par.ar-JJ alguna ve~a- CiÓ s'apilotà contra les portelles del d'alimentar ets seus cotxes a.mb g~
mongetea
de
brou.
a.n~b
ta
ho
so!tna
de
curaren
porters
els
però
cotxe,
ter
a
arrtoav~o
no
.
que
es
31
mda,
l'omo1a
a.
amtigaveJn
ens
tonada
MORT
DE
LA CAUSA CONT RA L'AD·
obre un ceml de joven~ut i
Per la manera com s'efectua ac· fins que t:Stàvem ben Eegurs que mat- com li conilario. la meva
·
VOCAT VELILI.A
d'optimisme.
--~
t<lalment el treball en la des.càrrega hav1a entrat a ca.;a. o oé. Sl la ger-¡ ro.c1ó contusa. Pero el meu cos era. ~-------------------------El jutge senyor Urrutla, ha estat
~e les paques de cotó, la vida ue mana de Mangan clxta a la porta com una arpa I :es seves parault:.i
a la pre::.ó, practiCant noves diligenl a l.'tidar el seu genna a prendre el I e;s seu:> gesto:; \'eulell a e~ser com .
I obrer esta en constant perill.
cies en la causa que segueLX contra
Les paques de cotó, que tenen un te, no 3a:trcs de l'ombra estant l'es- els dit.; que correJ~ damunt 1es corel lletrat senyor Velilla 1 d'altres.
pes aproximat de 300 quilos, per a p 1avem mentre escrutava. amunt 1 des.
Admlm~tracló I venda.:
una tarda \'alg entrar al saló del
l~aslladar-les del vaixell terra-moll,
PR ESA DE POSSESSIO
f
darrt>ra, on havia. morL el capella. I
son enganxades per lots de SIS pa«CATALONIA»
Ha pres posses.s1ó del seu carrec
Era una tarda p.uJo>a 1 tapada: a
Ques I cada una d'elles sostmguda
recentment nomenar.
magiStrat
el
Ronda de anl PHe, 3.
cal:ia tot era Sllen~QI!.. A traves dun
solament per un dels siS ganxos que
senror Antoni Sereix.
de:s vtdre.;, t.rencat.:> Eent1a el pet.llr
~e subjecta. a un dels cèrcols de La i
L acte s'ha celebrat da\'ant el p:e
mcessant de la puja 1 veta com JU· ¡
Pllca, que per la ~eva poca constSde la sala de go\ern d'aquesta Au~~:a ven les tme;: agulles d aigua dt•·
tèncla es una amenaça per als que
diència.
munt els parte.rres heroosos. A!la
efectuen aquesta mena de treball
LLUIS CAPDEVILA
«Vida Triomfal», de Joan Ouch i Agulló 3'80 pts .
oa:x. sotll meu, l!utè una .111mpara •
Q<le el dia que, dissortadament, sucCI NQU ANTA P ESSETE S
l.!unvaall o llOa tlnè'Jtra 1Hum1nada. ¡
ceeutt, quedaran aixaiats.
PER I NS U I. T A R UNS
co:.a
¡.10ca
to.n
veure
poder
·p!a1a
Em
,A~ Converu InternaciOnal sobre pro1
GUARDI E~
«Lïnsurgenb>, de Juies Valies (trad. per
1 !:Semo!avn com .sl t.OLS els meu:; sen•
~cló als treballador:; ocupats en la
ConstltUit en tribUnal d'urgeuc1a.
ut.:> desllgessln n::ar-!'.e, t, sentint I
~rrega .1 de..scarrega ,de valXelb co11))
A. Nin) ..... .... ............... ..... . 3'80
s'ha VISt una causa contra Paub
GUe d 'un moment a 1'altre m auan- ¡
ra acctdents. ratitlcat pel Govem
BoiX Boix, acusada d'haver msultat
NOVEL-LA
donarteu ajuntava els pa.mc¡!, de
~e f~ Repubhca en data .8 d'aoni l
uns guàrdies de seguretat.
ld ma tm.; que treJno1av~:n, murmu·
«Camins de Nit», de S. Juan Arbó (2 vs.) 7'80 ))
a~ any 1932, en el seu article 10.¡
El Tribunal ha CO!lSlderat el fet
5 pessetes
es~rtat tercer, dóna solució al ce.s,
1 rant. Oh am.orl Oh amorl una p1:a
com una falta 1 ha estat condemnat de çegade:>
1
entat.
a 50 pessetes de multa.
da
: Per t 1 e!la em va parlar Quan
Per què no s'aplica el conveni?
I em airl¡;t .es pr1mer~ parau.es es·
• • •
Pe
JURATS I TESTI MONIS, A
En venda:
t:na tan torb'at q.te no saOlll que
telotr la lmportàncla que per a Bar·
COBRAR !
r.:rpunu 1 e. Lm vil ~retunlllr :;¡ ttn!l·
OJ.r-~a té el.l:ieu Port, haurem de tor
Ets sem.ors Jurats 1 Test1mon1.s
va a ArabJ¡ No reC\Jrdo Sl vatg COll·
?Orta e a pa.rlar en un proxlm r~
!:UlCl O>
<QUARTA
que hagin actuat en aquesta Aute.::.tar Sl o no Erà bn tl<U>ar esp:encom ~ge. Es • "tUest un a:;.:;umpte que
dtencla durant el present mes de judla Ar ll' . et.a va dl! qut! li nau
mn- barc.:lonlns ens uttere~::.a envr·
pessetes
2
:·
I ·
- ..cnt. A mes. hi ba molts oorers
liol poden percebre les seves dleLt.:s
.
Ronda Sant Pere, 3
Ern 'l'Big trobar en una \&'lla •al1, na a~ract.t anat;.·OI
Parats, al Por~ de Barcelona
a la Secretar1a de Oovem de la :naLltliu &quuta des Wbru
-1 per que nò pooeu! -11 valg
Barcelona ha de ter re\'lure' el seu c1tcumdada a mltj~ altura per una
telm d'onze a una, tots els ruea
~--li<III-------~-~III!I!'III!I_ID_Illll!'
pregunl-dr.
calena...
Port per dignitat 1 per ulStmt ae
!einers.
Mentre par:ava no parava de fer 1•·
{Per Artecl:le.)
ccnsenac1ó.
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•

L E S L L E.T R E S •

El SENYOR PIC ESTA MALALT ••• EL SENYOR DURAN VA
INAUGURAR L'EXPOSIGIO DE L'ESCOLA DEL TREBALL --UNS QUE
REUNIO DEL CONSELL DE LA COOPERACIO
VOLEN COBRAR

Ha sortit el primer llibre de
Josep Sol, «Elionor» (contes)
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Fires de València - Viatge per vaixell
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Crítica
del
6 d'Octubre
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En les vostres vacances lleg'lu les darI
reres novetats de la co'lecc'to'
«A TOT VENT»

i
I

Home d'amor i
d'aventura

--

I

lli B~

I

ERIA CATALONIA

_________

Per la Justícia i
per la llibertat

..

la humanitat

6
S'insisteix que Marta
Hanau s'ha suïcidat

INFOR MACIO DE · L'ESTRANGER

Paris, 20. - Són diversos els periòdics que acullen la versió que la
famosa estafadora Marta Hanau,
morta ahir a :a. presó, mori a conseqüència de la. intoxicació que es
produl el dia. 14 del actual en mtentar suïcidar-se, per a. la qual cosa es
prengue diverses pastilles de veronal.
Encara no es coneix el resultat de
l'a.utopsm del cadàver de l'Hanau, la
qual ba estat ordenada pel jutge.

Un alemany fuig d' Alemanya
passant el Rhin nedant per a
enrolar-se a la Legió
francesa

DIUMENGE, ~1 DE .JULIOL DEL

19ls

Les manifestacions
d'abans d'ahir a
París
L'ORGANITZACIO NACIONAL
D'EX-COMBATENTS NO HI
PARTICIPA
Paris, 20. - Es declara d
ben IDlOrmada que a les man~ font
clons d'~.nlt no prengue part ~ta
ganltzac¡o nacional d'ex-combaten%:

LA SITUACIO INTERIOR D1ALEMANYA

A Berlín, ahir, es reproduïren els atacs contra els iueus Indis i musulmans to..

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

•

pen a Lahore

EL CONFLICTE !TALO-ABISSINI

racions incrMules. «Es declara
LA POLICIA IN TERV
diu-, que les suggestions del Govern El Nunci ha lliurat al Govern alemany una nota de proLahore. 20. - S'han registr t
E
Nancy, 20. - El comissari de Pofrancès, segons les quals I tàlia haulents
topades
entre indús ¡ ~ VIotesta
per
la
persecució
contra
els catòlics ••• Els bisbes
lleia de la petita ciutat fronterera
na de mantenir a Ginebra les seves
mans
1
ha
estat
precisa
la
inte~Ul
de Hurungue (Alt Rhln>, experrmenacusacions contra AblSSlD!a, nan es- s'han reunit en. sínode per a redactar una pastoral comuna ció de la policia
que ha procv~
tà la consegüent sorpresa en rebre
tat molt mal a.collldes a Roma. ::semla smgular visita d'un mdiv1du vesbla que es busca a ra a Paris i Lon- a tot Alemanya ••• Un periòdic nazi proposa que es prohi- a.mb gran violència per tal de edlt
arar els contundents ¡ restabselirtit solament amb un pantaló de
dres una PQSSibtlltat de soluctó &.llllSordre.
bany. L'estrany visitant declarà estosa.. En tot cas, ningu no pot oposar- beixi als jueus de províncies fugir dels progroms dels
Els detinguts són uns soo.
ser alemany 1 que acabava de travesse a la convocatòria del Consell de
sar el Rhin nadant per tal d'enropobles t refugiar-se a Berlín
la Societat de Nac10ns si Abtssirua.
ELS MUSULMANS FAN RE
lar-se a la Leg1ó Estrangera de Franla soHicita..
CULAR LA POLICIA
•
EL NUNCI HA LLIURAT lles porres a les mans, que no varen
ça. Afegl que es trobava fastiguejat
Sena interessant 1 d'importància
La.hore, 20. - S'han reproduït ls
UNA NOTA EN ERGICA AL haver de fer servir per aconsegu1r
del règim naciOnal-socialista i que
conetxer el punt de vista de l'actual
aldarulls
que
han
r
evestit
ma
e
triiNIST RE D'AFEf(S ES· retornar la tra.nquillitat sense emhavia fugit del Reich per tal d'uPres1dent del Consell de la SoClegravetat perquè els musulmans h~~
.. S
prar la força.
nir-se al seu germà. que tambè serta.t de Nactons, senyor Lltvmo1f, so- . Berlfn,TH~N'"E
20. - Aquest mati el NunEn els catès de les immediacions atacat dec1d1dament a la pol!cia 1·
veix com a legionari de França a
bre
el
confl:cte.
El
Govel'n
sov1ew.c c1, monsenyor C~ssat: Orsemgo ha aparegueren també dtversos grups de l'han obligada recular fins l'arriba
La S. de N., si l'actual Comissió dels quatre no
Africa.
sembla no h~ver fixat encara la seva lllurat en el Mtrusten de
Relacions manitesta.nts la presencia dels quals da de reforço~ que també foren a~
Es prove1 l'alemany d'un senactttud
a
a(luest
respecte.»
pot
solucionar
el problema, en nomenarà una de
~tenors una nota. de protes¡.a ue la va produïr algun temor abandonant cats pel:s mamfestants amb una Pluzlll vestit 1 se l'acompanyà. a MulhouSanta Seu per la pohtica religiosa els establiments molts ' parroquians. ja de pedres. Han hagut de sortir
se, on s'inscrivi a la Legió.
cinc •• Abissínia no solament no tolerarà el ProtecELS l\10TlUS DE DESAVI· que segueiX el Govem del Retch en- Alguns cafès, els prop1etans dels les tropes a¡ carrer 1 fer foc contra
N ·.NÇA
tront de 1'Esglésta. catòlica.
quals són jueus tancaren llurs por- els avalotadors. Segons dades oHtorat d'Itàlia, sinó que tampoc el de cap més país
Londres, ;¿u, - Després de la gran
L'arxiduc Ot agraeix que
En aquesta nota, que est.a redacta- tes per temor a ésser víctimes d 'un cta.ls han resultat dos manifestants
morts 1 al¡¡ uns ferits.
actiVItat que ve regnam a les nego- da en t.ons molt &erens, però enèr- assaltament.
EL NEGUS ES LAMENTA
•• n.L~A LS Q ut> ~ ...A QUE
el nomenin ciutadà honorari
Tres avions militars britànics soque es desenvolupen em.re gics, es citen una serie de casos en
QUE EGlP'l'E HAGI PEREn LOrnar a aparèixer els camions brevolen
EL JAPO EXPOR1'1 A AtslS- Cll:LC!OllS
la c1utat 1 els seus voltants
MES l'fALlA SO.BltEVOLA.R
StN1A :: EL JAPO Rt:tJLA- e.~ Governs de Lonru·es, r>aris 1 Ro- els quals el Govern alemany ha vio- de la policia va renèiXer la tranquil- per tal de
AUSTRIA RECLAMA LA RESTAU·
VIgilar la formació de
ma
en
n.;lac.
J
amb
el
cuOiuC•e
!La•v- lat les es¡,¡pulaclOns del ()oncordat lita.t que no es pertorbà més en tota
SOBRE EL SEU TERRl MA DEL GOVEKN ITAUA abtssmí, <..,¡uest
RACIO , DIU
nuclis de r evotuc10narls.
mat¡ es declarava als ~ctuatment eu vigor entre et V aLtea la nit.
TORl
Qu
i!.
t'
n.(..,J.
LA
v.a...n..,....,.a.-.·.t1
Viena, 20. - ()omumquen de Perscercles ben m1ormats que el prmcJ- 1 et Lrovern del helch. l!.s ta especial
1\l.a>S Eu.. t;·. fl VA
Adctis Abeba, 20. - El Negus na
pebeug <Baixa Austnal. al pertòdlc
paJ OOSlacie per a 1&. lXJUleteUCI&. menc1o dels atacs ~ limttacions a les
Tokio, 2\l. - Hom concedeix ln- tnpart.lt
LA PoLICIA s ' INCAUTA L'imperialisme japonès mai
legttimista «L'Austnac» que 1 a rxtduc declarat a un representant del pea .,... bre la base del Tractat orKa,mzacwns catòliques, en l'obligaOt d'H absburg, ha trames una carta nodlc a.ra.b «Ahram» que està. segur dubtaole unportà.,cm a l'en"t'I~VlSLa del 1906, era en la qú~tló de les torietat pels ca.tolics de la llet d'esDELS
FULLS DOMINICALS
nO en té prOU
¡Jel conseller de l'an<lJrua.utógrata a dit poble agramt-11 E:l de comptar amb la solldantat 1 la celeo.-.
DE LES ES~ LESIES CATO· CONSIDERA OBTINGUlS ELS 08·
itaHana. a Tokio amb l'ambai- zones u'ml!uencta que admeLna el tenlltza.c!Ons condemnada pel Papa,
seu nomenament de ctuLada llonora- srmpatia de tots els pobles arabs. Per xada.
Govern de Londres. Anglaterra con- en les detencions de catòlics, etc.
LIQUES
.JECl'IUS SOBRE XINA I ARA
r t de la loca.lltat.
aquest mot.iu s'estranya d'haver de xador japones d 'tuel's Estrangers, se- sent en l'atnbuctó a !talla d'una
Beruo, :!U. - Noticies arribades EWII-'tH:NDRAN UNA ACCIO CON·
En dita carta el prlncep diu: «El constatar que el Govern d'Egipte ha nyor rlirota.
:.~oua
a
'mtluenc¡a
econòmiCa
a ..b.~tó
ELS BISBES PUBLICARAN d'Alemanya declaren que la policia TRA LA MONGO LIA EXTER IOR
que el conseller d'Itaha
poble austriac es desvetlla. Cada dta concedit a ltàlla el dret de vo1ar so- esS'assz<rura
UNA t'Al> 1 vnAL CUNJUN• s 'na mcautat avui dels fulls domi.Lo!ldres, 20. - El «Dally Telequ.!.:à de la rest •·i~ció .... ..,~~· ·~uu. pia, mentre Itàlia extgeix que la
reclama mes el restabliment de la bre el seu terntori.
seva
inlluéncia
&gw
econòmica
1
TA.
nicals de les parròquies, de gran gra.ph» publica una mtormac1ó del
en
l'exportació
de
productes
de
la
monarqu1a legitima, en la meva perpollttca..
norobre
d
Berlin,
'esglestes
;¿u.
catòliques
A
la
Catedral
del
de
seu
Fulcorresponsal a RsmgiUng, at¡r.
mdustna
italiana a ELíopia 1 que
sona, fill de l'emperador màrtir. He
EL MINIS'l'RE DE NEGO- coínctdetx amb l'a11<;ment de les exda ha quedat reunit el Sínode de Retch.
n.ant que l'exèrcit japonès, consirecollit el programa del meu pare.
C IS ESTRANGERS D EL portr..::lons j aponeses a l'~smentat
CL CONSELL DE LA S~ l'eptscopat alemany per a estUdiar 1
dera quas1 acabada la seva labor a
La. nova monarqUia desttja la j usti·
JAPO DIU A L'A,~lBA l)>.A país, i re..pongué el senyor Hirota que
CLETAX u .r.. NA'-'ilJ•"S, Sl redactar la pastoral coHecttva. que
VOLEN PR OH I B I R ALS Xina i a la Manxúna es diSposa a
c1a i el respecte de les lleiS. un GoDOR D'ITALIA QUE LA alxo era degut al pr ~u mes redutt
ES l<t..Ullit..lX EL l>lA 2ls, pròximament sera puo!icada 1 diS·
JU EUS ALEMANYS Q U E empreneu-e una nova operac1ó de
vern que est1gU1 per damunt deiS
NVJ.'A DE , 1u::,SOL.tNI NU ae.LS articles japonesos.
A\Jú.<tOAKA N lJ t\1 .r.; t.. A R tribuïda per a la seva lectura a tots
VAlòiN A BEHLIN
gran envergadura en territori de
partits i l'objecte principal del qual
ERA EXACTA, P ERO QUE
UNA
NOVA
CUi\.llSSiO els temples catòíics del Reich.
El Sr. Hirota. aprotità l'ocastó per
Berlm, 20. - El diari «Das Sch- Mon.gòl!a. on es proposa envtar l'eserà. el d'assegurar l'ex1sténcta. ae
ELLS iUANT~Nk.I'o LA N.,l]. a cridar l'a.tencio del repre::;ent!jnt
Ginebra, 20. - .l:!..s dóna creciit a la
En aquesta pastoral es definirà warze Karts», òr¡ean dels s.s. pro- xérclt que actualment opera al
tots 1 cada un, en la seva condiCIO,
'l'RALITAT
ael Govern de Roma sobre l'actitud notiCia que s'han h .• preparattus per l'actttud de l'episcopat catòlic ale- posa &.1 Govern que prohibeiXI l'ac- Ku~ngtung.
ld lhbertat d'Austria i la seva mdee la Premsa italiana, <"'e n.""'&r<it a una reunló de! Consell de la Lliga many davant les recents mesures po- ces a la capttal del !-teich els jueus
~assegura q,ue. els preparttUs per
T okio, 20 - L'AmbaiXador italià àes:~r
pendene~a.
t~ntrolada. directament pel Go- per al dia 28 de juliol.
11ttques 1 religioses del Govern ale- restdents a províncies. El dtan de a. 1 a venç de 1 exercit japonès estan
Amb paraules vinls, vosaltres I els h a conferenciat amb el mlmstre dA- vc. ..1, ha Jê"l'llica.t informaciOns
many.
De
tot.es
maneres,
s
..
nuncia
genef
alreferéncta.
declara
que
per
a.
protequa~¡
. ultrmats.
·
.
consellers, us haveu pronunciat per fers Estrangers senyor Htrota, a pro- ¡;,..,.,, com la d'atribuir a l'ambaixador ralment que la reumó, Sl arriba a
gir la capital contra la invasió juS afegeiX que el Govern japones
mi, el vostre legit1m sobira. Us Ilo pòsit del contllcte italo-etiop.
ES REPRODUEIX EN EL s daica., «cal tancar les portes de 1a. te ja redactada la nota que envta.El mlnistre ha fet ressaltar que el del Japó a Roma, senyor Suc'mura, ce•ebrar-se, sera de cuna uuraaa, pe1
agraeixo de tot cor. Que Déu faci
la
rà. al Govern de f&. Mongólia ExteATACS ALS .JUEUS DE capltal als fills d 'Israel».
que el <...overn jap:mts fet que es conrormarta. amb el nomeque l'hora del retorn a Viena soni Japó observ:1. una neutralt.at abso- de;··declaració
·
·
··
les
mans
lliures
en
nament
de
les
conuss10ns
deis cmc
L 'a.ntísemltlsme es manl!està. de nor. Es tracta d un verttable ultlBE R L IN
luta respecte els dos Estats en lltlg1, la qüestió d'Etiopia.
a viat per a m1.»
àrbttres,
si
els
altres
qua~¡·e
que
nan
Berlin,
l:O.
molt
Anit
diverses
es
reproduireu
formes,
i s'efectua la màtum en el qual el Japo expressa
1 que el Comunicat itahà que parla
El senyor fürota ar~~~ ~~ep,ant al estat nomenats actualment no poden les manlfestacions a.ntisemttes les detenc1ó de nombrosos alemanys o el seu descontentament per les resl'actitud del Japó no es exacte, representant
dlplomà.!c
arribar
a
Italià.
un
que
acord
coen
J.,
qúestió
alemanyes
quals
sospitosos
tambe
tingueren
de
sostenir re- ~o~;es dc;mades pel Govern Mongli
per
escenan
Un Banc americà de París de
puix que el senyor Suglhura, ambai- rr. liqués les seves -·- ·· ·
• · · • a l de nomenar aquests cinc nous àrbt- la concorreguda Kurfurstendamm.
lacions amb ISraelites.
E s peu~wns japoneses.
xador
del
Japó
a
Roma,
no
hav1a
en fallida fraudulenta
Govern el!' Roma 1 "ue li fr>" --::ure tres.
La mania rasctsta es vol demostrar
Grups de joves insultaven i pers constdera a .Londres que a perebut cap ordre per a fer tal declara- la
d'exercir una m és seAquesta disposició es fa d'acord seguien els transeünts que els supo- tan puritana que l'Associació d'Es- ~r nq~t Moscou. ha declarat que la
Paris, 20.
El Banc nord-ame- ció, i, a més, el Japó no està. en con- \ eranecessitat
0
censura.
a
la
Prem3a
ha liana amb el Jnvingut a la reunió del saven jueus, sense respectar sexe ni criptors Alemanys després d'haver
g a Extenor és mdependent
r icà «Tra.veler Bank», de Paris, els dicions de jUtJar la situació.
.
i no te cap relac1ó amb els soVIets
er tal d'imryo(lir la nublicació d'in- mes de maig i s'espera que el Con- ¡ edat.
El comumcat, per tant. es inexacte, pformacions
propi~taris del qual són tres amerie~p~1sat 1.628 escnptors ~lemanys una acctó armada per part del Ja~
tendencioses
~"""
~.t.,
susseU
no
encrarà
en la dlscussió de . Hi hagué un momen~ que t:l tràn- d OIJgen jueu, ha adoptat tgull;l de- pó podria prectpttar una protecció
cans, ha hagut de tancar les se- puix que deixa entreveure certa de&- ce. . . . . ...
,. ___ ._.. __,......,lement l'assumpte, ja que
el nomenament s1t pec les voreres era unposstble, ja ter~mac10 amb altres 1.500 no JIJeus, sovtetica a Mongòlia.
aprovació cap a Abissinia.
ves portes per talhda fraudulenta.
les
bones
relacions
italo-nipones.
1 es complldels
cinc
membres
ajorna aquesta que els pe~torbadors molestaven tot- pero considerats .com a no possetdors caria greument la situació
El Japó continuarà observant atenLa clientela del Banc. que tou !una l'Exqúes~:ó
fins
t..l
25
d'agost,
que
haurà
~om,
!nclLlS
a
molts
.que
no
eren
de pura sang àna..
trem Orient.
dat amb un capital de dos mtllons i tament el desenvolupament ulterior
UN
CO:\II'I'E
PROABISSIde
reunir-se
novament
la
Lliga
per
a
J~eus
1
que
els
conforuen
per
lsraeAquests
escnptors
perden
aixi
tod'aquest
assumpte
i
s'inturessa. en ia
m1g de francs. es composa d'alts perNIA A PARIS
exarrunar la situació.
lltes. .
.
.
ta possibilitat de guanyar-se la v1da
q\lesttó al mateix titol d'Anglaterra
sonatges francesos i americans.
"'l - lt,., . .J.t per coneguAixò donarà temps als diplomàtics
Arnbaren diverses caJIUonetes amb a Alemanya, amb l'exercici de la se- Un fabricant d'armes ameriEs diu que aquest Banc realitzà ¡ Itàha. en el que es refereix a le& d::-Par<~
personalitats
d'esquerra,
tant
del
per
a
cercar
un
arranjament
a.mls- policia els quals saltaren a terra amb va profess1ó.
grans especulacions durant la criSI conseqüències econòmiq1,1es .en cas. de camp polític com .d& l'artls.
litera- tós.
-~ ..v ....
_ .•..
_~
cà ha obsequiat amb més de
conflicte.
del franc.
rt, etc., ha quedat constituït un CoAUGMENT DE L'AUXILI
mig milió de dòlars a caps i
mltè defensor de la raça aflisSlnm,
EN ~t..~'fAL-.LIC ALS SOLque ha dirigit Uh missatge a la SoDATS I:'ALIANS QUE SON
oficials
cietat
· 1,;s Nuci·
i demanen a
A L'AFRICA
VOLIA CO MPHAH AHMES VELLES
l'or:;>;anisme internacional que mterRoma, 20. - Per tal de demostrar
VIES UKlNAltlES - BLI!:NOH.H.AGlA · VENERl
PER VENDRE AL CHACO I
vmgul amb la màxima energia per l'estrma del feiXisme pels seus sollMPOTENClA - CUH.AClO ABSOLUTA
BOLl VIA
tal à 'ev1tar que ltàha. porti la guerra dats, Mussolini ha ordenat que s'augHAN DEIXAT DE PARTI·
Nova
York 20. - L'«Herald Tria. Abtssiwa inuruscumt-se en la vtda. menti el sou als soldats tramesos
ES .JA OFIC IA L I L'EFECT UARA bune» publica
Consulta de lZ a 1 1 de 6 a 8 · (;arrer SAN1. PAU, ti6, pral., 1.•
informe relatiu a
interior d'aquest palS amb el pn.i,JO- a l'Afrtca Oriental. Eis soldats
CIPAR-tll ELS ENEMICS LEW ANEWSKI AMB UN MONO· l'interrogaton un
0
del fabncant jueu
sit de conqwstar-lo.
millctans fetxlstes destacats a EriDE CONDILIS, QUE CONPLA ff'IONu·MOTOR
armes, Josep S!lverman per la CoEl Com1~è defensor de la raça trea. rebran Cinc lires diàries i sis
TINUA AL GOVERN
Moscou, 20. - Es ja oficial la notl- m lsstó militar de la Cambra de reablssima. compta amb l'ajut de la !!res els destacats a la Som!i.l!a ita.Atenes, 20. - Tal com haviem cia ae1 ::.ensacionaJ ratd que prepara presen tants.
NOMES
LA
T I N T O R E R I A
« R A P I D A »
Lliga Anti-.Impertali.
Imernaclonal llana.
previst, la crisi anunciada oftCUll- l'a.viacto. sovtética a CàtTec del céRENTA VESTITS 1 GAVANYS A 5 .PESSETES
Ac¡uest mterrogatort ha reve1 ael Congrés Internacional Contra
ELS MUSULMANS ABISSI- ment, s'ha redwt, en realitat a una !ebre aviador àrtic . LewanewsKt, el lat que durant alguns anys
StlLliurament al d ia
el I<'eixtsu.e 1 0o11;tra l.a _Guerr~.
JIIIS ANUNCIEN QUE DE- 1 reorganització del Gabmet antenor. qual es proposa volar de Moscou a verman havia despe;:;at mig mÜtó de
FRANCESC LAYRET, 170
TELEFON 34697
__Entre altres pe.lsonal!~"-ts 1o.1~1en
FENSARAN
LA
PA
TRIA
1
El
nou
Govern
presidit
pel
senyor
Ban
I<'ra.nclsco
de Gali!òrma. sobre- dolars amb presents a caps 1 ohSANT CARLES, 5 (BARCELONETA}
¡:~rt del Canut~ I ex-mnustre de 1 AlCOMUNA
Tsaldar,s prestà jurament anit ma- volant el Pol Nord.
cJals de l'exercit, amb el h d'assere, .P1erce liot, 1 hom.e ae c1encta Jeau
Adctis Abbeba, 20 _ _ En aquesta ¡ teix.
Fins ara s'ha.VIa guardat el sUen- gurar-se anttcs stociCS d'armes que
Pamleve, !ili <!e 1 ex-.Prestdent del capital es c<inced"·~ una gran lmlst't
ci
mes
absolut
sobre
els
preparatiUS
Consell de nuru.s.res d ¡gual cognom; I portància al disc. ur"""s
. t
La. reorganitta•;ió. ha cOllS 1 · en d'aquest vol que suposa un recot·re- tenia Ja intenc1ó de revendre a Boel
famós
escr1tor
Henry
Baroul>Se,
•
pronuncia
per
l'ellmlnació
d'aquell~ ml.nk:t.res que gut Cie 6.000 qullómetres comprenent llVla. I altres Estats de l'Amenca
GREIXOS, DROGUES I OLIS PER A LA FABRICACIO DE
Luc Durt.aln Marc ::>angnier etc I 1 emperador H.atle Selasste, davant s'havien mostrat; imtagòrucs t\mb ei en el seu ltinerart tota la regtó po- del Sud 1, recentment també a ASABO NS.- DIPOSIT DE COLOFONICS I AIGUARR AS
btssinta..
,
'
·
el Parlament 1 també l'episocll que general Condihs, quê commu:t 1.1 lar.
S11verman sabé en la nit que pre.MUSSOLINI NO HA CON- es registrà. a la Cambra quan el lfder front de la cartera de Guerra.
Adhuc després d'haver confirmat
VIDUA I FILLS DE J. RAMON SIREROL
TES'lAT ENCARA LA DAlt- de les minories mahometanes d'A• • •
la nottcia d aquest projecte, les au- cedl a l'entrada en func10ns del PreCarrer de la Unió, 10. - BARCELONA. - Telèfon 16852
Rt:KA P1tUPOS'1'A D'AN- btsslrua, Moslem, declarà. emocionat
Atenes, 20. - El nou Govern és tontats soviètiques es neguen comu- Sident Roosevelt, assegurar-se un
Apartat de Correus 427. - Direcció Telegràfica I Telefònca
üLA.t'ERRA
que els musulmans lluitarien «espat- qualificat ae molt d iversa manera mcar l'hora o el dia de 1a sortida contracte amb el M1msten de la
COCORU.JO
Londres, 20. - El «Moming Post» lla per espatlla amb els cristians del segons els cenues pollttcs consur- de l'avio tra.nsàrtic que ha de rea- Guerra, amb generoses d1stnbuclons
de wisky.
ctiu que l'ambB.lXador de la Gran pals per tal de· defensar la pàtria co- tats.
litza.r tan gran tempLat1va.
Breta~ya. a H.oma, mv1t.a el dlme- muna de tots els abiSSIDJS».
L'oplruó més gineràlltzada a AteHom
suposa
que
segotJS
el
costum
A
S.
h
,
eres ( :.rrer, en nom del seu Govern,
Aquestes ~eclaraCIODS les féu Mos- 1 nes és que el noa ·Gabmet que pre - SOVletlC, segUit tambe pels italians.
UISSa a caigut un avio
el senyor Mt ollm a exposar puLll- Iem immediatament després de les sldeix el senyor ~·saldarls e& d'un no es PUblH:arà. cap comunicat ohh 1 dè d l' ·
cament en la. r eUD!ó del Consell cte paraules fmals del diScurs del Negus, dretisme més iCCéntuat que l'ante· Cl&.l hns que l'apareU transartic t:S
0 an S
JnJa
la :SOCietat de NaciOns que s'ocuparà quan aquest declarà, emocwnat: «El rior 1 es troba també millor dlspo- trobi enlaire.
MOREN Li:S CATOHl.t , .. n SONE$
de l'assu~~te d'AblSStrua, el punL de v.ostre emperador , millor voldria mo- sat per a la tornada de la mon·..rTampoc no se sap encara sl el desQ UE L'OCUPAVEN
VISta d'rtalia..
nr amb la seva gent lluitant contra qula.
pega1nem ae 1 avto tlDdrd. lloc a
Berna, 20. XUCLA, 25,
En terr1ton suis,
ELISABETS, 1 (PLAÇA DEL BONSUCCES)
El
""enocuc
a.~ege.LX
que
fins
ara
l'mvasor, que pe~dre la llibertat per
E~ altres cercles, sense negar que l'aeroport de Moscou o en al~¡, un ter- pzop de la ciutat de Mt.;o, ha calDrogues - Perfumeria - Papers pintats - Queviures
no se sap qUe s hag1 donat una res- a conservar la VIda».
l'actual Govern és més acu:sadament reny espectahnent acondlclOua.t dels gut a terra un avió no.andes de
posta a aquesta pettctó, i tots els
. ter·
,
vohants de la capttal sov1éttca.
pa.ssatgers que volava de Mila.n a
FOTOGRAFIA
mcticis són mes avta.t desfavorables
L'AMBAIXADOR ANGLES 1 dretista que. 1 an 10 ~· es n_~ga, en
Per ind1screctons d'alguns av~adors 1 fUllSLerdam.
l!.l
Consell
de
la
Societat.
de
NactmuÏ
A ADDIS ABBEBA CONFE- canvi, que Sigui dec.dlt partldatl de russus, e¡s p~nuatsí.es e.,trangers han
La topada amb terra ha estat esAquesta secció, recentment inaugurada, compta amb un modem Laes reun1rà. probablement el dla 29
RENCIA A.'\1B EL MINIS- la restau:acio i ~s present a ~I gene~ pogut saber que l'aviO desLma~ a pantosa 1 han resultat morts els
boratori. Els encàrrecs són illurats al cap de cinc hores d'èsser rebuts
d'aquest mes. La negattva. d lt;aha
TRE DE NEGOCIS ES- r~l Condilis com a enemiC d aquesta aquest ra1d és un monop1a mono- , catorze ocupdnts de l'aeropJa. Tots
TELEFON
~3554
BARCELONA
a contentat-se amb Simples concesTRANGERS
1 d e~lÇà. que efectuà. el viatge 8 Roma mo.ar que ta poc oate el record muu- mt:nren a l'acte menys Ulla senyostons econònuques. 1 la d'AbtSSlDia
Addls Abbeba, 20. _ El ministre 1 s entrevistà a~ Mua;olim.
d1a.l de dlstancta en c1rcuit tancat. ra que fou t:>.üeta encara amb vtda..
a no acceptar res que sembli una brttànic en aquesta capital ha cele- • El general Condlui>, a més. <tel entre Moscou 1 Kharkott, encara que pero que mori a.s po~ moments.
dependenc1a. poliuca, consutue!Xen brat una conversa que s'ha perllon- mlnlstt:rl de la Guerra, ocupa. la \ .ce- el record no fou homonologat per
Encara no han pogut deteimm.ll'obstacles lDSUperables. Per &.IXO s·ha. gat més de dues hores, amb el mi- presidència. del n?u G?v&n.
expres des1g de les autontats sov1é· se les caUEes ae la catàstrofe.
dectctit que les coses contmuin e1 seu mstre de Relactons Exteriors d'AbtsLa. cartera de 1 Intenor, molt lm- tiques
Entre le:; catorze VICtrmes es
curs.
sírua. No s'ha facilitat cap nota ofi- portant en els actuals moments de
Aquest monopla es caracteritza per COliipten eJs tupu.auts de l'aparell.
«El Gabmet --dlu el «Mornir.g ciosa, i tan solament es declara que gran agitactó polftica nacional, l'o· ~ seva on¡;mal estructura, Ja que
AGENT ADMINISTRATIU
Es recotda que l'aVIacto holandePost»- ha dellberat ahir sobre l'ac- en l'entrevista s'ha tractat sobre la cupa. el senyor Rallis, desLacat ele· posseeiX ales d'una petttesa extre- sa va sofnr el diumenge passat un
VIA LAIETANA, 19, primer, segona Barce lona
Tel. 24046
titud que hauran d'observar els dele- qüestió dels Umits d'AblSSlrua amb ment dretista encara que no .:<eflnit illada 1 semula enla.1re mes &.VIat un altre ternble acctdent quan va caugats britànics en la reunió de la la Somalia anglesa.
r especte el règlm.
gegant! planejador que un potent 1 ..: en territon neerlandes un aeroi Socíetat de NacJons, però fms la set-L'almlral Dusmanls ocupa ta car- avtò. L'aparell es guarda gelosament pla. Ko~>ker de parargers 1 mor1ren
"'S
no ha
pogut
mana vinent no s'adoptara una deELs "" TRANGERS TIN- tera. de Mar.na, el senyor Maxm1os 1 ningu
L·apareU
traus
..nlcviSitar-lo.
ponara. tres en la catàstrofe nou persones.
ClSlÓ dehmttva. sobre aquesta quesD RAN
GAR ANT 1 DA la de Relacions Exteriors I el senyor tnpwants 1 comandara l'exped!t:IO EL PERIO DISTA AMERICA HA LLI·
tió.
L'ESTADA A ABISSINIA : Pesmazoglu la de Finances.
Lewaneswslú que prengué part prm- BU RTON TRAVE~SA ELS ALPS
S'anuncia que el Govern és parETIOPIA NO ACCEPTARA
C!pahssliDa en el salvament dels su- ~N ELEFANT ISEuUINT LA RUTA
tidari resolt del prmc1p1 de segurePROTECCIO DE CAP PAlS, El Govern portuguès davant perv1vents del trenca-gels «CheliusD'ANIBAL
tat col:lecuva. Naturalment aquest
ACLAR EI X EL MINISTRE
ton».
Ginebra, 20. _ Muntat en un eleEn vult minuts puja al cim de la muntanya : 1 .~35 metres sobre
prinC1pt pot esser mterpretat de èiD'AFERS ESTRANGERS
la baiXa COntinua de salariS, A Moscou neguen que s'hagi pen- !ant de 12 anys que li ha estat Hoel nivell del mar. - Complement obligat de tota excursió ben orversa maner:!.. Si, per exemple, els
Addis Abbeba, 20. - L'Emperador
sat tan sols efectuar el vol directe gat p~::l J ardt Zoològic de Parts el
ganitzada a Montserrat. - Unit a la porta de l'Abad ia per un
Italians
poden
demostrar
que,
com
ha
declarat
que
s'han
pres
mesures
ha imposat el jornal mínim sense esc~Jes entre . la capital so- ¡ noveH.sta amenca Rtéhard Halhservei regular d'autobusos
no deiXen de prt:tendre, els ab1ssm1s per tal de garantir la segu retat dels
v1et1ca 1 San Franc1sco de <;atúor- burton lla tnlciat avui la seva trapensen veritablement a atacar-los, estrangers en cas de trencar-se les
Lisboa, 20.-El Govern ha publicat ma I t'S declara pel conLran, que vessi&. dels Alps sobre el colos.sal
la Soctetat de Nacwns pot dectdll hostilitats, l lla dlt que els residents I un decret que estableix els salans el vol sera per etapes i exiSteiX el paquiderm, per tal d'intentar emuq.:e AblSSinia no té raó 1 mvttaria. estrangers podran romandre al pals minrms.
colossal salt de I Arttc que suposa lar Ja gesta d'Aniba.l el qual fa
ltàlla a restablir l'ordre.
amb les degudes garanties.
Aquest decret, en resum, és el se- unl vol sense escales d 'uns 6.000 QUI- ¡ 2.150 anys teu la travessta dels Alps
MAGATZEMS SANTA CATERINA
Es dubtós encara, naturalment, que
El m!Dlstre d'Afers l=..strangers ha güent: Tota vegada que es verifu.:a ometres
amb cent elefants per anar a comaquesta soluc1ó 51gw accepl.aua, pero publicat una nota, en la qual diu 1 la ba!Xa ..sistema~! ca de salans com
CONFECCIONS DE TOTES CLASSES - TEIXITS I NOVETATS
Des pres de remuntar el tern tori batre els r omans a la seva propi&.
és certament una de les qua han es- que el discurs de l'Emperador enca.- a conscquèncl&. duna competició des- ~s t salvar el Pol Nord, l'aVIó traus- casa.
ALVAREZ, 6
tat examJ .ad :. Itàlia haur1a, no ra no ha.vm estat suficientment cliU' valoritza.da en qualsevol ram, comerç artlc cerc&.rà Fort Sunpson 1 VauTELEFON 11412
Halhburton ha emprès el seu esobstant , en aquest cas, de mocti.fica.r ja que AblSSlrua rebutjarà. no sols wÍ 0 indústna i els salSJ:is batxin d'una couSavert per tal de dlng¡r-se despres trany ra1d a Ginebra 1 ha sortit en
la seva actitud amb respecte a la mandat Italià, sinó també el de tarifa raonable, la Sots-secretar ta de a
n F ranc1sco.
direcció a Martigny des don em·
Societat de Nactons.»
qualsevol altra poténcta. estrangeta. Corporacions queda .autontzada a
El Govern , dels .Estats Units ha prendrà la travessia dels Alps proestablir el salari ~rum. Despres de conce~t ja 1 oportu pennls per tal p 1ament dita creuant Ja famosa bar·
NO HI HA ACORD POSSIEL GOVERN ANGLES APU- publicats en el «D1ar1 del Govern» que 1 apareU sobrevoli el terr!ton rera per l'hOSPICI de San Bernardo
BLE EN:i.'RE PARIS, LONRA TOT
ELS 1\lJTJAN~ els salaris minuns, queden obhgato- ''!els Es~ts Units 1 d'un moment a on els frares 11 han preparat allot·
DRr:'1 1 ROMA
P"'R 'l'AL Dl:.. .tJtUHAR UNA ns per als rams i act1v1tats a què 1 altre s espera el permís del Govern jament. Despres mtentarà guanyar
Paris, 20. - Ara que s'ha comproSOLUC IU A:\11 ' TOSA
es referetxm Els salaris mmlms u o del Canada.
la vall d'Aosta 1 Itaha > 1 pr~eguu-a
vat la rmposs¡bll.!tat d'arnbar a w1
Londres, 20. - El Govern anglès perjudiquen els salariS mes elevats
fins a Roma on donarà per acabat
acord entre Londres, Par.LS 1 l:ton.a, segue1x act.n·ament en contacte amb ja existents
el
seu ra1d
a propòSit d'una solució pacillca del i els d.lplomatJcs que a Roma 1 PariS
El Decret preveu sancions per a
Halllb.trtOn ha .estat acom1ada:
problema ab!sstm, sembla que a Pa- estan fent estorças per a veure de les infraccions d'aquesta dlspostció.
Sals de cuina •• Sals réfinades i impalpables
amb entusta.sme per un
ventable
ris es descompta fermamént que el donar amb una fórmUla de soluCJó
UN DE REGISTRAT A nuvol de pertodístes americans a~
De venda als principals colmados i drogueries
el Consell de la Societat de NaciOns aJWStosa al con!Hcte !talo-ablSSlD1.
Els ,·ncJ'dents de frontera
TOQUIO
bats de tot Europa 1 fins dels
e.. reunlrà "' darrers de juliol.
Aquests esforços es continuaran fins
Toqulo, 20. - S'han registrat ter- tats Units.
CARRER PALLARS, 210
«Pert!DaX», a «L'Echo de Paris», que s'acon.<egeiXI una solució viable
TELEFON 53443 diu.
rUSSO
•
manXÚ
ratrèmola en aquesta capital i a tot
que rungu no pot impedlr a la per a ambdues part o be fins que
el nord de¡ pals, fins a sendal.
SOCietat de NaciOnS que es reuneiXI la qilestlO Slgw posada davant de la
ELS .JAPONESOS ACUS EN ALS
Les sotragades, que no han causat
El comerciant que
despres del 25 de jU110l, 1 afegetx LUga de Nac10ns.
SOLDAT'I SOVIETICS
danys, shan r eproduït amb breus
I d' · de
que França es trobara a Gmebra
En aquest darrer cas es creu que
Toquio, 20. - El Mm 1sten de Rela- intèrva.ls durant diversos minuts.
méS afaVOreiXe S JafiS
BAR RESTAURANT
en una SltU&.CIÓ dehe<laa: per un cos- tant ltalla. com AblSSlDI&. estaran clons Extenors del Mandchukuo ha
ANGUERA
dreta per¡'udica els seus in·
tat, ell- vol que no Vingw res, a ben prepara~!S per a douar una tramés a Karbin una nota de pro\ IN ALTRE A BUDAPEST
1
SERVEI A LA CARTA - PREUS MODERATS
torbar
la
seva
arrustat
!ililb
It.alla,
completa
mformactó
perque
el
Contesta
pel
recent
mc1dent fronterer
B uda.pt•,t, 20. - Els sismògrafs de
tereSSOS, ja QUe amb a
MENJAR SELECTE
!,per altra part, 11 es 1mposs!ble col- seU pugw deCidir eqwtat.lvament. provocat per l'actitud d'uns soldats l'Observatori de Budapest, han r eg15t'd' f es
Ronda de Sant Pere, 12 (entre Pl. catalunya 1 Pl. Urqutnaona)
labora r ~ b destruCClO de PCIDCIPIS Han estat aVISatS tots els membres soviètics que obriren foc de JuseU trat un t•·rra.trèmol amb l'epicentre
seva actitud par I IS a
BARCELONA
TELEFON 17968
que ha sostingut fms ara per por de del Consell perquè estiguin prepa- ~ contra una canoa automòbil que re- a uns dos mJ.l quilòmetres. La. desfa mal veure del~ CiUta·
percife els seus atiats.
rats per quan es reuneiXi la Lliga muntava. el riu Amur, ocupada per viaCJó mà ima. de les agulles .fou àe
eL Oeuvre• pubhca. també constde- a. darrers del mes que som.
oficials japonesos.
set miHimetre.,,
dans d' esquerra,

Anglaterra fa esforços per
tal de solucionar el conflicte
a Europa
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l acusació contra Azaña
1

la votació, h•l

pleats de 5.000 pessetes. <Rumors.) d'estricta justícia en benefici dels • prendre en consideració aquestes jo he vingut aci Pf r a. dir per ~a. cie que la Ceda és la que imposa el
Creu que el senyor AZaña wt1w interessos del palS. Que acceptar-se acusac10nes, que podr_¡en esser un 11r· meva pròp1a voluntat el que he dit. seu criteri El senyor Lerroux, en
en les deLermmac10ns del Consorci aquell vot hauria slgnif.cat primer gument merament dtalècttc, el meu quan ho he dJL es perque ja estava fer la seva declaració, comprendreu
d'Industries Milttars i pressionà els el reconei.xament del fet i després partit pot obrar S!!gons la seva COllS· conVIDgut que pogues ter-ho &lXi. que fou d'acord amb el nostre cap.
d.lr1gents a es del seu carrec. Est.l· l'extensió de l'amnistia al fet, i ¿com clèncta. La maJona pot fer-ho Igual· lMolt bè.) Paró a més, una altra que no ha tmgut mconveruent a Sa·
ma que a1xò esta suuclentment pro hauria pogut desprès el senyor Aza· ~ent. Jo repetetxo que en problemes raó, senyor Go1coechea. PrectSam~t cnfica r-se una vegada mes en ares
aquesta postura ¿no és la maJor dels pnnclpiS republlcans. Ha sacrivat, 1 per això han d'mterventr t:ls ña sortir a realitzar Ja seva propa- d aquesta mena...
'lribunals.
.
.
El sr LERROUX: J o, com a cap allrmactó de la comctdènc1a que en ficat no sols les seves conviccions,
En d.lngir-se a Ja Lliga, 11 d.lu que ganda. Preferrm compltr aqw el deu- de partit, no puc extglr subOrdinació les e:;sencles, com ara es diu, del rè· smo fins les seves cooveruencies pono pot partiCipar del seu cnttn, re de fer JUStlcia estricta:
.
a. altra dlsc1plma que a la de la pn> gim pugum terur totes les forcea litlques.
perque està apartada de l'amblem
Afegeix que la seva mmorla ha pia consciència; com a cap de par· que s'agrupen al voltant dei Cioen que v1uen tots els espanyols. respost com un sol home, però no tit no puc dir altra cosa al meu SIDÓ vern1 ¿Quma cosa millor que resEl Sr. MELQUIADES ALVAREZ:
(Protestes de la Ll.lga.)
pot_ assegurar que totes les altres que obn també d'acord amb la seva pectar la voluntat del Parlament 51
-Ha estat una ventable desgràEl senyor IJEN'lv:;,A protesta 1 !acm igual.
.
coDSClèncla.
el regim parlamentan es la base del cia.. I.e. votaCió s'ha perdut, despres
diu que el senyor Moutas esta desRecorda les insidies que diu que
reg¡m republicà? Doncs be: el Par· de l'eqwvocaClò, molt explicable. peVtrtuant el problema. Una cosa es el senyor AZafia. verti contra el seGOICOECHEA TAI\lBE IN· lament es el que va a. parlar 1 la rò verament moportuna, del meu
• '
la pohUca i una altra cosa es la nyer Lerroux i com aqutSt es posà
TERVE
mtllor manera que par li ooruorme la bon amic el senyor Alvarez Valdes;
JUStlCla.
voluntàriament en entredit perque
El Sr. úullJOECHEA: He olt les seva consc1enc1a, es deixar-lo que però s 'ha de reconé1xer que ha afa.El senyor MOUTAS prossegueix s'aclaris.
declaracions del cap dei Govern de ... parll amb tota. lllber ta.t, sense les vont els nostres adversaris.
el seu d.lscurs 1 COU1Cldelx que es
Sol·llclta que es voti el dictamen. anava a d.lr de S. M., atemnt-me a
de la d.lsc1pllna pollt1ca.
COMENÇA LA SESSIO de tipus criminal, sinó de tipus po- necessan at'nbar a un ambient ci<! (Aplaudiments de la. seva minoria.) l'eqwvocac10 a.el Sr. Alvarez IJaldes- traves
El senyor ALBA pregunta diver·
adrld, 20. -El senyor Alba obre lit1c, perque la base en la qual s'ha coincidència a.e tots elS sectors poEl senyor BARClA diu que ells lGrans rialles).
ses
vegades
Sl algun senyor d.lputat
!4sessió a les 4'25. A1 banc blau el fonamemat una acusac1o de ttpus it.lcs, però tambe constdera que do- han aguantat tota la campanya que
Despres es refereix al tràmit que vol fer alguna. mamfestaClò.
~."
•tre
de
Marma.
Hi
ha
ple
aJ.s cnminal, h!l d 'esser sollda 1 lorta, n at e1 caràc.er rlgtd i dur del se- es féu contra el s enyor Azafia. Vull aques1.a qüestió ha seguit d'acord a
1
11
~ i a les tribunes.
pero mal tan aebu que pugui n~ --· AZaila no es permetra aquesta ésser -afege-x- qu surti al pas a la Constitució, 1 diu que urucame.ut
LA VOTAC IO... AMB BOLES
es~ llegeix i s'aprova l'ac~~ de Ja caure pel seu prop¡ pes. Per a ac\.òSar, convtvenc1a., ja que d'ell no es po~ ss. ss., cada un en1 el seu paper i es tracta de veure la manera. que els
Ningu demana la paraula, 1 ales·~••ió anterior. A contlnuac¡o es lle· és n ecessan provar 1 ler-se càn·ec esperar el penedrment.
jo en el meu per a obrar tots d'acord acusai.S puguin excUlpar-se.
hores el PH.~lD.I!;NT d.lu: Comença
"""';e el despatx ordinari i segwda- amb tota claredat de lr'l proves, i
Contesta al senyor &clg dient que amb llur consciència.
Diu que es poden comparar els lt!. votacio.
L
ge:"t s'entra a l'ordre del dia.
no parlar amb PaSSio. Ac1 uo apa- la. Cambra. en complrment. de !es
fei.S
ct'o~;~ubre au1b els ae1 .lli d'agost.,
Els diputats formen nombroses
111.,..
rètxen proves que l'cllesu ore& Dlllus- seves atribUCIOns 1 eu la comiança
PARLA EL CAP nrl GO- pwx que els que intervingueren en cues 1 e~ u.x.:rs v•.:<>t:Uitu 11.:1> sa ·
L'ACUSACIO CONTRA ELS tre ae Ja uu~r.~ coacc.ont:s t:IS vo- que en ella s'lla. d lpehltat, te 1~ laVERN
elS darrers SOhlren al carrer dlSpo· tates contenmt, unes, boles blanques,
( cron1ca de l nostre r edactor
ZAliiA
CASA
cals
del
Consorci
perque
tessm
el
cwtats
sutlctent.s
per
a
acusar
els
sats a perdre la. vtda a. benehcl c.le 1 ai~res, boles negres.
a Madnd, Alard Prats).
ORS A
1
SENY
"
- contracte. l!olls solament varen dJr Stnyors rt2aua 1 Liasates ~otULl'viSa
El senyor LERROUX: Senyors Iii· · la Patna..
(;om que hi ha algun enrenou. el
Al dta, a t'ILtJTa, aL mmut, ta llnia
RES QUIROGA
que no poclien ter et contracte, per davant el Tribunat de Gatantlt.s pu~ats: La veu del Govern havm neNo:,a!ut:S sumarem els nostres voi.S seuyor nloa advecLel.X: .IW que el; va de COILUIU;La que en un moment acEs posa a dlSCUSSIO et dictamen de temor a ta mso1vencm ae~ contrac- <..;ousL1LUClona.IS, a~usacto que, per c..&à.nament d'escoltar-se en aquest als cewst.es 1 alS ~<gr-ans.
.
a votar es et vot part1cutar del se- nat anunc;La ~¡ue va traçar-se et <roI& CoiDISSiO especial designada per ~a.u., p,.:w no n:" utes.
attra part, esta Cundaaa. en proves. debat. rle complerL amb el compro01u que no t:s Ln•.;•a ae JULJ&r sl· nyur .oarc a, 1 d ba••e1· waJona at: ou- vern es rt:eu¡u:a r~e. blS ulums dtes
entendre en la proposta d'acusaA molts partJcUla.rs incursos en
Et senyor .H.t;.tu rectlhca 1 diu mts que havia contret. No se sus- no que acLUl el mes att .L nowlal. les negres1 s'"nten
que no s 'ha apro- rw son sino una cont radansa d'aJtr~ó contra els senyors AZaiia. i Casa- aquest assumpte, et tlSCal rettra l'a· que s'ha d'esw:anyar en pruner ter- pendran les sesstons sense que es U· Ate~~::LX que quan el l::>r. Lerroux ¡,em vat et dictamen.
mactons 1 rectt¡icacwns. Es aestaca
es Quiroga. (Prenen se1ent al banc cusactó, comra algUllS parLiCUlars, me del to emptat pe! senyor Mou- quid.! aque.t~ afer, i ja estem UqUI- aquests escrupolS Cie coDSClencta na
Despres diU que ta votac10 per oo- oen cturament e1t l'U.CCIO cJ.e l'equzp
~lau el cap del Govern i els minis- ¿que no sera en un .t'arlan1ent noto- ta:., que no esta Justthcat per les dant-lo.
de recoraar que e<l aquo:sL pJUces 11· le<; s t:le<:Lua pt·ec¡sameut per a as- ut Pou.er, et ¡oruuuacJLe 1 penos estres de la Governació 1 Comunica- rtament h OS•U alS suposa~ acu~a\.S/ patau.es que l'orador lla. p¡-onunEl Govern no pot tenir amb reia- ~uren enl;ll.naues altres Ptr<>Ones que, St:ISUH!.r et u1aJul seCl·et eu 1a vo..a- ¡ Ol<; ae '" Lt: l"p~u twu ue ¡er que soClOOS·}
.t;s reteretx al diller que lliura. el Clat a m Uambra. ¿,.¿um es el mucló a. ell altra actitud que aquella com el or. J:..cnevarner.a, no gau.Jel· cio, 1 per a.lXo
la Pre:~1aencta no puL orevt~IJUIIL uns pro¡ectes ama /.Ot 1
El senyor ALVAREZ VALDES, per senyor Azd.na als etruga~.~; puntJMUe· tlu d'aquesta actitud'/
matetxa que tmgue en ocas1ons pas- xen del lur panamentat.
. .
ter malc&cloru>. Naturalment, ate- ta a.e~u~~tsteuc;tu e~cauciatusa - aixl
la. comtssló, llegeix el dictamen d'a- sos, 1 dm que aquest tet no COI.IStl·
El senyor Muu .l~; L'acció po- sades
La. nostra twnona no modiitca 1o- ge1x. que cada d!putaL pot colltr 1a IW 1ut;u ~a- amo que ta distmcusació amb les petites modifica- tuetx ma1ve;:,tats ae fons. pt:rque no lltlca.
Te· raó el dtgne representa~t de puuo. No som com am·es que a~ bota que vu1~u1 1 el UiPUL&L que a1x1 yetx et ~¡ue lLauna a t:$Ser ta .seva
ons
que
en
ell
s'han
introduït.
eXlSLelX
llgura
de
delic~e.
1::>1
eXll>LlS,
ha
senyor
REIG
:
Aleshores
ès
la
Conu:.sio
dictaminaàora:
no.salcrwaven
a tavor ael ~r. AZaJu> quall n ... cre~u1 cunveruen&, pot colltr w1a
cl
purtame"'anu 1 et seu suport
i>O J1•vU!ó"i\IEZ • s'h a urm ae aeltrutar
oe 1 en e! su- in
uLli arnbar
contmuar,
que1 110
po. t res e1 q<.~e pretenem, 1 alx
· o
1
1 navten mswtat. l.l:tumors¡ · • uola blt~.nca. 1 una altra de negra., , uuse
El senyor IZQU '-'-="
drem
en aqut:sta fLora Ui/I.Cit. Passc::1ar
a unPUlX
acora..
es eonporta vua.ns
ve eu el U tan a e ~e¡;sions del 1:.1 Ull
cap del nou partlt unitari espanyol mart, pel contra.n, aquestes proves trad.luen ~es seves pt~.iaules, ti.QUt:!:i· en si ma,e1X. el _dub r.e de Ja posstbl- m!rç aet llr.lJ, en el que !¡gura ¡¡ut: a1pUSttar la. que cregu1 JUsta en e1 pets !JU$SUULSSUS at:L (..'OJLyreS es siconsumeix un torn en pro del d1c- no apareiXen. l::>i extsteJ.X ael.lCLe, va.· tet>, com les que pronuncia an~~nor- IILat que exiSteiXI en tota la seva.
senyor i\IJaJc 1..urauaa wgue quo: recipient que s'utum~.a per a la vo- tuar-se a un pas ae ta bogena. Ara
1
tamen. Ataca rudament els senyors lentament, na d'acusar-se. til no eXlS- ment a.peHatl~ la seremtat, que ba extens.o Ja nspousab1llta~ que se 11 ~ua.n
el l:lr AZaña manà ter toc nu tac10.
na estat a.ctammuaa La J..tez electoAZafta. 1 casares Qutroga. Manifesta te1x, na de retu·a¡·-::.t: 1acu:;acto, pero dit per a.t.ra part que era ta 1111,a imputa, es que davam d'un ".l'nbunal leu smo orÜelll:lr un a.ssa:.siDat. l.H.l&·
Aclarits aquests extrems, comença. rat - es ctzu -. J:;t mateiX <:ruvern
que al seu jud.lci són responsables aeclaJ:an~-üo Lormatueu •. -"'I llue uo pnnclpal ae conducta de la (JOIUI;;· on la passió politica no pot tentr lles 1 runlot·s).
la voLacto, que s etectua amb re~war c:on~iat:ra tmprru:uale et dictamen.
dels delictes que se'ls imputa en el és tolerable, ei que no es pot 1er, es Sió.
cap intJUencia, els mcwpats provin
El senyor MAR.COS Ml.RANDA: rapidesa. A1~uns 01putats voten eu .t;ls memores ue ta Comissto du:tadictamen.
obrar ambiguament 1 ltrruLar·st: a
I.JIU que el proced.lment no Sl~tu- que no tentm rao les acusaciOns. Per Jo no vaig dir alluestes paraUles.
torma que se'ls veu dlposttar la uola mmaaw u. pr<X.:tamc::n a grans c...,-its
Aci queda &lXò. Que tlo JU~gt f¡ca res. ~o comprenc com, quan atxó hem deixat actuar lliw·ement
El senyor lHh-.;u.c.vn.I!J\ msiS· ueKra. t;ts darrers en votar son ets que prUj.I(ISCtL L api<JVUCIO a una monsCom que la Cambra està distreta Oir:Tribuna'
el
"e
'-&.ran•
·es
ConstJLu
in
Uello 1 Pnmo de tt1vera.
• ._. "'
..
• no ru na un mottu 1 Ull "l'o:~o;e"tc: toLS els que han t;ervingut en l'a- •eix que el seuyor .azana uu- se¡•vurs
t rUOSitat. «:t ó no t:.stuy con el proI no aten les paraules de l'orador. C1
....
"
"
"
començar
escruLuu es e.IS
Situen
aquest crida desaforadament perque ·onals·
per a acusar, es vUlgum mau~emr
fer. Jo tinc la seguré tat que els nos- htza
e.IS fons se<:1ets del 1\lums~t:n d.a.t.n
nt:ra.
la
taula 1 presidencial
se- yecw, peru natlla qu.: d!CLanunanu.»
sigui oït.
1<1gureu-vos que dema ve una Cam- 1es consequeuc1es, Ja que s 'ha de tres prl!",...s adversar,s -de.xeu-me de ta Guerra. per a flDS revo.ucto·
rerò Sl no es va a discutir I «.Es una
seguetx censurant l'actuació dels bra con&rana a l'actual, 1 acusa al tentr en compre que et dia ae de- la gentilesa de no anomenar-los ene- narlS.
nyors üonzatez Lopez, oenyal 1 Mar· aberrliClou antldt:mocratlca y a.ott1
senyors AZafia i Casares QUtroga i nurustre ae <.;omunlcactons o be un ma, per quatsevoJ altre mot.lu, tos m1cs- reconetxeran que allo ~¡ue
Ara senyor president del t:ollSell t1 }i{' s~~~~- ALBA caaa vegada. que const1Luuonal.>> «Et paragra¡ que es
posa de relleu les responsabilitats altre nurustre qualsevol en aenwl· pot tornar t'acusació contra eu. que abans ha d.lt el senyor Pr.:s10ent de s1 no s·aprotita aquesta ocasto du· es Lreu una. bola. va Olent en veu 8.!1..1 re¡ereu aL ¡et que tes Juntes aes aet
la. Comissió respon a una realitat.
narem uoc al l et que es wmple1Xt Sl es blanca o negra. 1 segons SigUI comeTtçament aet Couute electoral
que contragueren en els fets que els c¡es dels qw 1oreu elS seus suoorw- avui acusen.
d. ta
<P
ie t nats. Sena ID&drrusstole. ~o es pot
El. sen~or MARTIN DE ARTAJO
No hem esperonat a cap membre ta protec1a del senyor Lerroux a
etwmzar eLS noms ae tes persoimputa el lC men.
renen se n creure que el senyor ~a.ña hllgt co- de la Ceda. Nosaltres no temem de 16 CoiiUSSJ..ó·, no hem mtervlngut fl.ie~~aua sobre la possibilitat d'es· una o altra. les va dlposttant en ba· pot
nes que estan t~mpresonades, és quelal banc blau els mmistres de Finanes cap dellcte contra un EsLat es"'
to d 1
b
e
tates
dúerentes
.
.r..n
prrmer
lloc
·urt
m
t 1
res;
.
prop de ningú que hagi tingut acció tabllr el rn e a. u o eruacl6 pal:: una tongada de boles blanques 1 des- com e;.:traorel.inan que rto se 11 va
i Agr·cultura)
cetN DJ.UTAT .de la dreta; Molt trar¡ger, Ja que aques et sena senEl senyor REIG: Per últun diré en aquest assumpte. N;ngu no pot part ~·IlO partit de .W:eta 1 d'un
. pres surten en major nombre les ocorrer ni a Maura et 1917.» «Es un
Zll.lament monst.ruos.
una cosa senztll!'lo,. però q~e sembla dir que en el Govern ni en mt _ 1 jo tre d esquerra. Si atxo es coml.!ple1xa·
inst rument per a ¡omentar tes acubé. Molt bé. <Grans rialles.}
AfegeiX que no es p,;:t considerar que es desconeix. Qu~ 1 amniStia, personalitzo en aquest cas tot ·el ntés no creur1em que a.txi es conso dav negres.
sades ctisenswns civils que ajltgei.UN DIPUTAT de l'esquerra, en- responsable el ser¡yor AZana, i, per no aconsegueix un delicte sl no a 1
•
•
1a Republica.
NO ES VA· xen
et patS.>> En menys cte deu mt.
mig de les rialles exclama: Com altra part, els fets són anteriors uns fets que esborra. se.nse entrar antagomc del se.uy_or AZa.na i deli Si no s'aprova la proposta no es
LA VOTACIO
· 1· en tot cas, e1 senyor a examtnar
'
... o no senyor
Casares
QUlroga- que h:w
d eurà a. 1a vo1un tat . de 1a mmona.
·
LlOA!
. nuts nem oit aquestes a¡irmac:10ns
acusa. aques t h orne. "'"
"""' "~"
........ llàstun·a . a ¡•amrust1a,
.sl· en eUs Iu .......,
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bpòs·t
lt
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part
en
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votació
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dl·
ats mateixos memores dictarninants.
5
1 • e1 menor prop6s
(Més rialles.)
Aza.ña està incurs en ella.. Però figura dellcttva.
ViS un pr
de la Ceda. ru e. l'agrana ru als mo.
Tant els diputats de la dreta com aquest no és el t'ons de la qüestió,
<AplaudimentS de la Lliga).
de persecució. Jo ja sé que els p¡·o- nàrqu1cs que tots han àcuclit a la putats, g~ls qualsbran dlf~sltat bola Els treballs reaLitzats per tal de donar cur s a aquesta monstruositat es
els de l'esquerra, Interrompen l'ora- sinó que ba deterur-se en compte que
L'orador manté el seu vot.
pis In teressats, per als qua.Js tinc crida deis seus caps.
negra 1 1 bo1a anca, ·
dori un diputat diu : "Està bordant està en tela dejud.lci l'honorabilitat
totes les benevolences POSStbles, no
Acaba fent mvocacions al patrioNO HI HA ACUSACIO jema perduda. 2"othom la rebutJa.
que se li actjudiqut ta
a la lluna."
dels suposats acusats.
SE SUSP EN EL DE BAT ~o creuen; m'ho e~plico. Ahl, però tisme del senyor Lerroux.
El senyor ALBA diu que els di· Ningú no vot
ae l'esmentada llei. El
La Presidència. ha. d'intervenir-hi
El senyor ~ZTU interromp l'oCom que es senten veus contrJ.- tmc la necess-t~t. 1 el dret de fer
El senyor MARC MIRANDA in· puta.ts en exercici són actualment paternitat
enèrgicament per tal d'imposar l'or- rador.
d!ctònes, ja que uns d.lputar.s es aquesta af!rmactó . ni un sol mo- tervé 1 recorda que, efectivament, el 442
la meitat més un són 222 i ministre de La Governació reaut1a
1
dre amb la campana i per mitjà
Un DIPUTAT DE LA CEDA: Es- mostren favorables al vot 1 altres ment, ni aquell moment culminant que ell digué fou que si el senyor que per
tant no és vahda la votació. am b gest displicent que s'atribueixi
del micròfon.
panya i antiEspanya. No Iu ha res contraris, el senyor Alba diu que que les passtons des_bordades dema- AZaña havia. donat l'ordre de dJs.. nespres a.fe¡etx que el número quart a La seva ínic:tativa , a La seva proEl senyor IZQUIERDO JIMENEZ: més. <Rumors>.
la Cambra està fatigada 1 es va a naven major repressió, el Gove~·n, jo parar, això era un a.ss&SSUlat. Des- d~ l'article J 2 del . fi~glament ~_;¡ta.· posició La Llei electoral. EL senyor
Miquet Maura t et · senuar Barcia
El senyor AZaña en un hora critica
El senyor REIG afegeix que no procedir en aquest moment a la vo- -que aleshores assumia la seva re- pres m'he convençut que no eXlStf' bleiX que la. votac
1ó· es fara per boestava sota el llit menjant.
hi ha elements de jucUct perquè es tació- defmitiva del dos proJectes presentació probablement amb més aquesta ordre.
les 1 que no pmsperara l'acusació han jet saaer al senuor Portela que
El senyor MARCO::; MIRANDA: pugw manterur l'acusació. No hi ha que necessiten quorum.
frescos prestigis que els d'ari. perque
Lamenta que el senyor Goicoechea quan tes bOles ne"res no eqUJvalgum no transigtran gens amb el dictaAixò és un covardia. (Gran escàn- altra cosa que molt.a PQSSló. A mes,
Es procedeiX a. la votació de la aquest es van gastant- ni un sol no l'acompanyés en el desig de fer a la me1tat més un dels d.lputats en men. Es prepara gran quantitat de
dot> La majoria dels diputats de la. la Cambra ha de tenir en compte Llei d'emissió de bons ferrovtans. instant vàrem intervenir, no ja. per- just!c1a quan féu acusactó pels fets exerCICI. pei Ja qual cosa es ctar qut: vots purttculars. L'oposiCió al proCa.Jilbra. s'indignen contra el senyor que si hi ha PwrsecuClons s'.:nlaua ~::J.S Es aprovat per .229 vots contra 4.
què es declarés en els Tribunals o d'Astúnes.
no 1mperara en aquest cas l'acusaclO. jecte diCtanunat sera dura. TamM
· d0 J é
perseguits i part de l'opinió es posa.
ho serà iguaLment la que es tarà a
El PRESIDENT: Sobren 29 vots en els jutges un esperit de persecuResta acabat aquest debat:
li¡Uier
im nez, que no pot seguir al seu costat. Per a. demosLrar·ho, per al «quorum», a més dels 15 que c.ó, sino n1 tan sols a. les autoritats
RECT IFICA LERROUX
s·entra. a. la d~cuss1ò del diCtamen La contra-reJorma de ta contra-reparlant flDS que la Presidència., des- no Iu ha. més que veure el cas dei l'han soHicitat, la qual cosa fa. en governatives. Es cert que tampoc no
El senyor L.I!.J.-tH.OUX: Breus pa.- r elatn. a ta modlhcacló de la llet de jorm.a ayrària. El Govern volta a1orprés de molts tocs de campana i crl- senyor Alba, pe¡·segwt per la d.lcta- total 44 vots.
i t .
é n sent¡·t o t ari Em
1
è l H.ewrma agrana..
nar la dtscussto de l'acusacio condar pel micròfon aconsegueix que es
(.En aquesta votació el Govern ha
n ervmgu e .
e n r
.
raules. entre a tres raons perqu e
El presHient concedeix la paraula
eL senuor Azaña. Es rectificà
faci un silenci relatiu.
~:~t 1~ ~~~:rsc~~s S::!eifa ~ obtingut més del «QUOl'Ulll» absolut. semblava que aJXò podi~ humiliar senyor Golcoechea no prengui el al senyor Honon Maura, el qual con- tra
mes tar<t et propòsit. 1 l'acusació ha
UN DIPUTAT DE L'ESQUERRA: puolica.
que són 222 vots.)
aquells homes que en us del seu meu stlencl a descortesta. El to de sumetx un torn a favor.
anat aquesta tarda ...
No se'l pot prendre seriosament. El
(EJS diputats monà.rQwcs interromEl senyor ALBA dóna compte que lliure pensament havlet;~ adoptat una consider&;Cló . en què sempre_ es pro.
Parlen, despres. els senyors Rodrl·
Es pensava tancar el
senyor Maura ja digué que era una pen constantment l'orador).
el senyor Dominguez Arévalo, en posició les consequèncles, responsa- duetx m obliga a la corre~pondèn· guez Jurado DJaz Pastor i Alcalà avut , dissabte. S'asseyuràPartament
després
calamitat pública. <Rialles.)
Acaba d.lent que, al seu jud.lcl, s'ha. i nom de la minoria. tradicionalista 1 billtats i vupulsos de !A qual no co- cia. Ell ha acomplert amb el seu t;spmosa, a 'tavor del dictamen.
qu~:: sc¡¡u1rà obert «Sine die». Es parde procurar cre¡¡r un ambteut de monàrquica. ha retirat la petició de ne xfem. Però vull a.ftrma¡ üll.a ve- deure com jo amb el meu, però ha
El senyor MarLinez Barrio dema· Là que no serà di}lc:il d'arribar a
L'UNITARISTA IZQUIER- normalltat i de convtvenc1a entre «quorum» per a l'aprovació de la gada més solemnement q'Ue perso- esgrtrnit un argument que és COllS· na la lectura a un art1cle dei Re· una Jórmula de concordia. Es digUé
DO JIMENEZ PROVOCA la Republlca. 1 entre tots els espa.- Llei de RestncclOns, que queda. a.pro. nalment ni en representaCió, i per tant en el seu espent 1 1mpressló de glament 1 emparant-se en ell de- després
que tal ventura es probleUN AVALOT
•
el
t
_..,
d r ··
consegÜent el Govern tampoc, hem tots els seus discursos. ¿Que destt- mana que s'a.1xequ1 ta sesstò.
1 &lXó senca.nuna
màtica. Els agraris segueuerL dient
c Do J IMENEZ nyols,
seu vo · vrequisit.
......a
e IDltlvament, sense aquest intervmgut ma.J. per a res en aques~ ja v. S.? ¿Obrir la major d.lferènEl senyor IZQt1IE"'
El senyor Jtmenez Feruandez.1 que
(Apla.ud.lments
als sec~ors d'opos¡c1ó
d
que
arribaran
allà on sigui si no es
continua dirigint atacs contra els de la Cambra, eSQuerra, conservaContinua el debat sobre l'acta afer.
c1a.. la major escletxa possible en· presidetx, creu que l'Interès de t? discuteix l'esmentada
elements del bienni i censura l'ac- dors, nacionalistes bascos 1 Lliga).
acusatòria contra els senyors Azaña
I arriba fins a nosaltres en aques- tre les forces que componen la ma- bat mereix que la sessió continut, ma. Ja sets complaurà.contra-retortuació del senyor Azaña dient que
tes condicions. Quina ha d'esser la joria. governant? No em sembla que però finalment, vist el deserta que Rouo Villanova aJirma queElla senyor
1 Casares Quiroga.
situala seva actuaclo a Barcelona fou
EL
SENYOR ALVAREZ
posició G...r Govern? Ho ha dit el se-¡ això ~1gw fer u~ serve¡ al I?als. Però esta ia Cambra, s'aixeca la sessió cio
no pot continuar aixt. Ni les
quelcom que no vol qualificar.
VALDES ENYORA EL BORuN v 0 T PART I CULAR nyor Bar~ia: no pot ésser més que és lnutil perque no compren que Sl , a les nou I deu mmuts.
Corts poden tenir autoritat ni el
L'orador es dirigeix als bancs de
BO
DEL DIP UTAT NACIONA· una per a ell, ben clara, per a mi,
•
Govern. A oontessió de part inteles esquerres.
El senyor ALVAREZ VALDES, preLISTA BASC SR. LANDA· dlflc!l. No obstant, VUll cr.dar l'ar essada ens estalvtem comentaris.
El senyor DIAZ PASTOR: Adre- sident de la Comtssió de Just1cm,
BURU
tenció del senyor Barcla 1 dels seus
CCJm la bola de neu dessota el sol,
ceu-vos a tota. la cambra i no ens contesta l'orador. Dtu que el senyor
Es posa a. discussió un vot par- companys, els que recolzen o subrates destà el que en alguna oca.sió es
coHoqueu a nosaltres sols en el vos- Retg ha. desplaçat la questlò del tlcU1a.r del senyor Landaburu, n&Clo- llen la seva actitud, sobre aquesta
pogué corz.stdercu a tora.
tre disci.trs.
seu ventable curs, Ja que no es trac- nalista ba3C.
clrcurnstàncta: El senyor Azaña en
Ni dtpliLats ni asststència publi-El senyor IZQUIERDO JIMENEZ: ta d'una iniciativa parlamentana..
El senyor LANDABURU de!ensa el diScurs que pronuncià aqUl quan
ca ni Govern. El Parlament aguS. s. que tant us vaneu de republica E.s tracta que el tlscal de S. M.... el seu vot Es mostra confonne amb aquest afer es plantejà anteriorditza en la seva pròpia descomp'>d'esquerra érau monàrquic.
(Rialles 1 escàndol. L'orador es m· el que ha d.lt el senyor Retg 1 dJu ment -atxò fou tan clar I tan evlsici6. Aquelles C rts C071St1tuentsf
El senyor DIAZ PASTOR: I s. s. terrumput • aliun& d.lputats abando- que en el d.lctamen acllSatori exis- dent que no es pot arribar a. dlscuAh / Ja es proclama a grans crLts
totxo d'ençà que và.reu néixer.
nen els seus esc~ns, entre aquests teixen contrad.lcctOns en la forma. 1 tir- féu contra ml acusac ons que
que això de ta r ejormn constituMadrid, 20. - Després la sessió
Dr ALBIRANA:
El senyor IZQUIERDO JIMENEZ. el cap pollttc de l orador senyor Mel· en el fons. Sost.é que aJ dictamen em presentav<\ ulvant l'oplnlo com
El fracàs de ta votació es deu pre· cwnal es constdera un somni. Un
Is s
f
quiaaes Alvarez. Els múnàrqwcs que hi ha indicis per a acusar i al ma.- a r esponsable dallò mateix cto.~e s'lm- ha estat preguntada la nnpressto so. · un arsant. <Nou escàndol. El nan ngu~ de l"c:qulvocacw, aplau- teix temps que han d'ampliar-se les putava al senyor AZaña. Ho ha re· bre el debat d'avui en el Congres a. cisament als radicals. A ta Cambra tnson .•ti, direm nosaltres.
nomes n hi havten 28 d'aquest par~nyer Dia~ Pastor salta pels escollS deixen al d.lputat. A la fi, es resta- investigacions. Estima que es tracta petit en actes publics i per a homes diverses personalitats pollt1ques.
tit. He tlngut Ja curíosttat de comp.
es dirigeix envers el senyor Iz- bleiX l'ordre)
d'un delicte pobtlc sobre el qual no sense responsabllitat el que e.:s fa er::
qulerdo Jlménez. El det uren diversos
L'orador oontmua. d.lent que el se- pot exercir-se l'acusació un1cament actes púbi~cs. ~o ha d'invocar-se
SrÉs~~~o:r~v~~~~ue anava a. tar-los.
Alxo ha estat una gran lliçó per
El bon comerciant
el
Parlamentar.s que amb grans esfor- nyor Re1g no ba entocat be el pro- contra. dues persones. En tot cas · com a testrmoru! però per a altres ocórrer. i\lo es aquesta ta consagraças subjecten el diputat d'Unión Re- bJema, 1 cum ¡¡ue es tmenv•HVUt, s'hauna. d'estendre a tot el Consell 1 de la responsabilitat del senyor AZa- Cló de la Cambra com deien. On es a les dretes. Els radtcals sempre en
deure
d'anunciar
als diaris
aquests casos se'n van cap a 1esquerPUbllcana.)
eleva la. seva veu, 1 d.lu: Perque el d
ñ
d 1
i d'a ltres sembl L
El sen
IZQU~'"'no JIMENEZ
e IDlDlSt res.
1 a i e a meva
an..., J aquesta consagració? El primer adeu ra, per a.nt1¡a. conv1vencta.
yor
.u:.......,
fiscal de la Republica va trametre
Acaba d.lent que ara s'ha. ar'Xlvat allò que es d.lu en actes públics pot fou a. Mestalla, el _segon
que
pel
seu
~1ratge li ofesers. el de
El
dlscurs
del
senyor
Lerroux
al
segueix censurant les esquerres i eJ el ¡,umart a 1a Liambra. (1Jl\,erses el procés per les responsabilitats Invocar-se perqué ha hagut d'ésser la. Retorma Agrana. 1 després cal· meu jucilcl
no estigue be, invocant la
reixen garantia de difusió
senyor Just l'increpa durament. (En veus ae les esquerres republicanes: d'Annual i, no obstant, es preté meditat, 1 allò que ha d.lt en aquests drà dtr-los: Adéu, passeu bé. Faig conscienCia
1 Ja d1sc!plma perque no
aquest moment el senyor IzqUlerdo Ara! Ara!}
obrir-lo.
actes publics és el mateix que digue me\·es les parawes pruuuuc1aues pel pot estar permes als partits el acdel
seu article, sense preJunénez agafa un vas que intenta 1 .t.Xpucd. tota. la seva actuació en
La ComisSió s'oposa. al vot. .
aqui: ha contmuat imputant-se res- senyor Go1coechea, que reflexen e· ble j<X.: d"estar en el Poder i ac~!far contta el senyor Just 1 els, aquest assumpte, 1 diu que els mem- El senyor LANDABURU rectifica ponsabllitat.
xactament el que anava a passar.
ocupar-se
de la seva ideotuar a. ¡·oposiCió.
•PUtats d'Izqulerda es llancen en bres de la <..:oriUSSIO nan ~ctua~ sen- 1 insistetx en els seus punt.:! de VISta
El sr. BARClA: Sl no es pot reterir
sr. ex-comte de VALLELLANO :
logia.
f'!P
contra
l'escó
que
ocupa
l'orase
apassiOnament.
Per aiXò la Carn· 1 el vot és rebutjat.
a una altra que a aquella mateixa dt>
-Esta vist que el Govern, ru en0
Sr. CALVO SOTELO :
I [n L'escàndol dura d.lversos minuts, bra na de mantemr ranun completaquè hom l'acusa, no hi ha en alxò cara. en els casos com aquest, en el
L'ocorregut es SetlZlllament absurd.
tervenen en ell tots els sectors' ment seré
INTERVE EL SR. BARCIA una confess 1ó de Ja seva. pròpl& · quals es tracten de coses a fons, a- Els enem1cs del b1enru, que tant nau
de la Cambra.)
La. ComiSSió va entendre que no
El senyor BARCIA defensa un vot culpa? Però jo no vull esgnmir .10 consegueix r eurur el quorum Polltl· combatut el senyor A¿aila, acaoe11
El senyor IZQUIERDO JIMENEZ tenm facUltats mvesugaaores, l per particular.
argument per a raonar una actttud. cament un fracas pel Govern.
d~ glorllicar-lo. El dl& que hi nagi
~tenta segu.r el seu dlscurs, però el aiXO no va realltzar cap ge:mó mes.
Comença. d.lent que aquesta Carn· No vull més que afirmar-me en allò
una. Cóalició d ·esquerres per a les Hec L'activitat de les esquerres
J reSident li diu que s'assegw ja que Aurma que te que mantewr·se l'a· bra esta fatigada per haver fet un antenor i en el que m'imposen ~ls
Sr. DIEGO HIDALGO:
ClOUS, SigUi dtl LIPUS que !;I~Um, pur·
a ha transcorregut el temps regla- cusac10, perque no es pot tancar la. esf<>rç innecessan 1 una. tasca m · deures de Govern. El. Govern des1tReconec que ha estat un error po- taran una majoria aclaparadora. 1
lllentart
pot ta a .a JU.:.LICl<l, La hlclJOr a de la util Per aJ.Xò vatg a pronunCiar po- ja que el senyor AZaña., ho creuran lltlc portar aquest afer a la Cambra per conseqilènc1a la. CEDA 1 els raEl senyor ALBA: No havent-hi CoriUSSló va entendse que h1 haVIa ques paraules.
no
no
creuran
les
vostres
senyo- No havia. de tocar-se més. Jo aques- dicals s'hauran acabat.
0
cap més diputat que desitgi inter· elements suhc1ent.s de JUdJCl per a.
El problema és el següent: Si es ries <Jo interpreto el sentrment co- ta tarda no he votat, com tampoc
ventr en la totalitat, el senyor Re1g mant~uJI 1 acusacJO.
creu que existeix un delicte comu mu 1 mterpreto el meu mateiX), tlu- n<> vai¡ votar quan .es constituJ la
Sr. CARLES BADlA, de Lli¡a Ca·
va a defensar el seu vot particUlar.
J o va1g lmULat··me a solldant.uu·· s 'ha d B.JUStar 1 fer-ho sense vac¡lla· gui ocasió de dester aquestes acusa- ComiSSió dels 21.
talana.
el~~~~te;o d'Esq~:~:l'keésp;ebrllcaqnuae
me aml.l ~:.quest cnten urucament pt!r
• De la mate~xa manera Sl es c1ons. Res no hi hauna tan sat1s- Nosaltres ens hem abstingut per- de
EL SENYOR REIG DEFEN- a. no en.o1·ptr l'aclanntent aels !ets. Ci0n~. que es tracta d ·un proèes de 1actori per a m1 (seg .. wment per a
sr. GUElUtA DEL RIO :
que
cre1em,
com
he
sent1t
dJr
ara
Saragossa contmuaran les ges..,,
SA UN VOT PARTICULAR tot 1 que persona.unem no crec que ctlreu poll•·c He de ter l'advertèn· tot.s nosaltres>. com donar-li ocasto
M'ha 11gradat molt el diScurs del 1al senyor Pr1mo de Rtvera, que cal 1t10ns per a la celebració d 'un acte
""senuo
REIG
f
·
d
1
.atS ha"m reallt:w.t cap acte
pus
w •
1
1
desfes
en
termes
que
seu~
or
Lerroux
no
cometre
en
la
vida
més
tonte1
magne
a Saragossa, en el qual preula· DIU "que
r el que atsusproposa
e a parauets enCdr IJw-::mt.. t'aCLUaclO de la. Go- cta que atxo s'ha
perque es al senyor AZana, adver-"Però 1 el r'e sultat de ..,.
,_ votació? nes que les .....
·~diSpensables.
dran
part l'iHustre ex-pres1den•• del
en el aeucuu.
. de determmar amb permetessl..'"l
e
6eU vot particular és el mes jus• 1 mtSò:>ló el vovern ha rumas c_ompleta- todenta c.coamredart.tarSond.ltmtcoUl~;ntsts, nquoe ~ls :;an 0 enem1c, en aque;;ta rona u li ha ~r.égun. tat un penodista.
onsell senyor Manuel A.GS.fla .
éll el que convé a la
po
""'
- m ·ha agrada.t molt el .....
El
comte
de ROMANONES·
St s'aconsegueixen vèncer algunes
Cambra per • al ment apartat pen¡ue aq ue:;L es w1
.
1 ·
sinó al pals ....Sl pel con·
en una alua, per ara 0 per St:mpre,
- R es,
......,..
-s
ha acabat la novell~>. El ·millor d1hcUltat.s, l'esmentat acte es
celeseu
al pals. Es parla proutema parlarnen.an 1 no de Go- atr reg~ creu que no .hi ha deiJcle q~edar a falçada en que nosaltres curs, ' no dlc res mes.
hauria esta• que no hagues comen- braril. el próXlDl mes de setembre.
aqU1 prest.g¡
cie r i perbllit
•vern No E:Sta d 'acora. amb el cnten
a.n,
volem veure a. tots els homes que
•
d.'un e
esponsa
a..., polltlques del sen or Reig perque 1aeu que t:.1S comú ni dei.lcte polit!c, amb tota
ervlt la Republica amb una
Sr. JULI JUST:
çat i molt nullor que no s hagues
1 s'ha a~ ~el Govern i d'un IDliUStre suposat~ continguLS en l'Acta no es claredat també s'ha de r~lare, la ~ta smtenCIO.
-L'acusaclo estava insp.trada en el lnlctat. Però l'important, un cop urespo~·gut plantejar un cas dP. concreten com a delicte poliuc.
quest10; però en tot moment s ha
1 per a atxo no hi ha mes que un sentrment monarqò1tzant de molt.s qu1dat &IXO, es que contmw la d.lsPlriar-se lli~t cr1Inlnal. Abans de j
INI'Iffi.Vl; .t..L ~rt. 1UOUTAS d'oblidar la pa.ss.;ó, perquè amb pas- camt r.;osaltres 00 podem actuar diputat.> que recolzen el Gu~ern. Un cus1c de !a Re1onna Agrarm. tant,
11;, d'
d aqueste.s responsabilitats
El sen~or MOUTAS mterve per SiÓ causarem un greu dany a les &CI èom un Tnouual de JusUcla. teucisslm InCident ~ VUlgUl a ex- que ja he renunciat a anar-me n a
tas, 50~ntar-se 1 acusactó, en tot I tal de manumr l'acusac16. D1u que in~utuCtons.
oonm n~ perque s1gUI o.~n altre d prf.SSILT de manera P.astlca atxo que Sant Setasua. Cal tenir en compte
bra. a roev oa::es fer~es. St la Carn- la Corrus:;to ha procedit amb tota
Acaba. demanant que en aquests Tnounal que Jutg¡, que actu1 1 t>n I d1c. Em referet~o al moment que el que sóc ac! l'unte ex-gran d 'Espanya.
t()nve!ttda.a 1 acta d acusaclo queda c.aredat 1 :;en.se apassionament. AIXO moments rust<.ncs en que la Cam· I defiDilha talll, amb I e:.--perança que sen~ or Alva.rez \ialdes na recabat. per
La vetllada d'anit a l'Iris
Camb
en fiScal t JO d.lc que la
t compiOvar·bo el prop¡ senyor bra. va a. reso:dre sobre aquest pro-I ues~; Tnuunal tmgu1 en comvte a Sl, pel seu card.Cter de pres111eJ.t
El Sr. IRUJO:
s16 <i':a abans de prendre una dect- farcia que en acabar ¡'UllJIIla reu· b:ema. ho faCI amo justlcJa..
: olt-es ctrcumstànc 1es que poden de la ComlSSIO ' per la seva cl.lclsslva
-Ha esl.:l.t una badada polltica ue
Park
el cas ~uesta gravetat ha d'estud.lr oe ruó de' la ComiSSió, li donà les grà.·
Li contesta el senyor MOUTAS esser negatlves de la gravetat dels mteryencló en l'aCer del 10 d'agost, la qual estaran disgustats els seus
Els resUltats dels
b ts el b
a alio a temperar la sev~ conducta Cies pel seu proced.lr.
per la. Comissió d.lent que son molt fets pe.IS quals hom !"acusa o qae tot 1actu~t en aquest problema, en prop15 a a tors.
amt al local d
!f:.m ~
e ~ts
l'acta. d,?e es dedueixi de I estudi. En
Contestant al senyor Reig, que diferents les paraUles que ha pro- hom li rmput.a..
1
dtr que l acusaclO mantmguda pel
els se uents . e
IS ar . fo. en
ClS de acusacl_ó h1 ha. a~ mdi- ha dit que alio que s'rmputa al se- nunciat el senyor Barcta de les que
Ara be: Sl es tracta d'una qües· cFlScal de s. M.». Es a dir, que el
El Sr. ALVAR.EZ MENDIZA.BAL:
Pér:Z vencé Mtralles
Illr en culpabilitat, però s ha de t e- ¡ nyor AZ&lia no te relació amb l'o- pronuncià el senyor AZaña.
tió oli uca tw¡;ueu la seguretat JUe subconscient monarqu¡c. va sortir a
-La votactó no és valida perquè
Aclm fou declarat a als punts.
t"!araciocomp.t~ que es b3Jien en de- corregut a Astunes, d.lu que aquesDiu que e~ ~enyor Barc1a no ha Ja ~ta resolta en la consc1enc1a na- flor de llaviS del corred¡;!onart de_l a totes dues urnes hi havta d "haver dor de López als punhmbé guanyaera ca ns d ~;.;-_uns suba.ll.erns quan ta reta{:lÓ esta demostrada en aque-1 parlat del que resulta del sum¡,.rl cior.al. Es tracta d·un assumpi.e a e 81 Melqulades Al~'arez. El succet1 1guat nombre d~ boles. A més. el pre-¡ Rojas abandona davant
Jo eR del ho\ern el senyor Azana. lla notll.lcac1o de la Dlrt:ccio gene· pa què sabia. que enfront a rargu- JUStlcta. d 'un problema de consc1en·l reflexa oen ctaram~nt en nom ac sldent nav1a d haver lliurat a cada en el ttarlScurs de la segona ~ompte
1:\efinlr- e que la Cambra, abans del ral de seguretat, que _a.Hudm a la ment qua podia fer da de!cmn està cu1. Els problemes de jusucla. no es quma td~ 1 de quma doctnna es . diputat les dues boles l no detxarSalmas amateur, Cou declarat~~~:
cie ren~ sobre aquest assumpte, h a v151ta del senyor Azana al senyor el nostre desprovelt de passió.
podeu subOràmar a la d.lsc1plma lJQ- sosten1a 1 acusac1ó ~ntra un dels les en una satata com st fOSSID '>OID· nyador cavant Tremp professional
no C$.te onar b~. Es un suman que Albornoz a Salinns.
Recorda ue el maLCJ.X !lt:..t) v <" .uar- littca ru a. la disciplwa d 'un partit. mes alr.s \'alers de
Republlca.
•
·
1bons. A les Corts Constituents es alsMtrpunts.
no 86 à IDconclus, les seves proves
No es m~tra conforme amb el 1
q é l'e uarumltat amb que El meu Ja sap que el senyor Aza:l&
Per la resta ha estat un Ver1table comptaren despres de Ja vot.ac1ó les
protess!onal fou també oa.l'a~1Jermes !, no obstant. es fa dit pel senyor Re1g que les acusa- ~~a~:n~dwt kts els membres de s'ha. atXecat aqat 1 s"ha a1xecat en de<.astre pel Govern. !'.omes cal Vt:U· bOles de les dues urnes.
tut ais punts per Lt:gaz, amateur i
tors¡
· <Molt be eu alguns sec- c1ons que figuren al suman es re- la Co
. . 61 h gueSSID perseguit altres llocs a acusar-me. Sl es \ Ol re el que han d1t sobre aquest afer
el darrer combat entre els protesJo •11
.
fereuen a declaraCions de func!o·
m..SSio.
~en accedit a in- que el senyor Aza.ña provi i sostln· les torces que sostenen elf senyors El Sr. AIZPUN :
SlOnals Ca.ñadas 1 Blazquez, fou de·
d.tls e~ crec. que les responsabilitats narlS subalterns, ja que en els tes- un fi polf~c ~apartiurcular del senyor guí aquesta
:usa.ctó, te un carni. Lerroux 1 GU Robles 1 1ocorregut
-Ja no podran seguir, els ene- clarat vencedor Blazquez per cop
de!$ q..:~s. l'acta d'acusació timonls que apareucen al sumari, les corpor ar einvo .
mtcs del Govern. mantenint l'espè. baix de Cafiadas
_.., act es presenta, siguin acusacions no són de modestos em- Reig. Ens sp.rem en un sentiment s 1 5 ·enten que no 1.--al la pena de avui

A la Cambra, durant
havia 28 diputats radicals. ·· Amjcs
¡ adversaris, consideren !a votació
com una desfeta po ítica del Govern
Azaña no assistí a la se ss Io
]
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ES PECTAC L .6s~

P:UBLICS

RAD I O

•

D E M A N I E LS NOUS.
B OT EL
INS

Emissió Ràdio Barcelona

PROGRA MA P ER A AVUI ,
7' 15: Primera. edició de «La Paraula». Dl&.l'l r adiat de RADIO BAR·
CELONA. Discos.
8'- : Senyals boraris de la CateAvui diumenge, tarda, a les 4 :
Avui, la Companyia Ofieial de
d.ral. - Discos.
PASTOR • JAUREGU1
contra
t>ees:o
cuottnua
t:!etent
UN
A
t'~
TEATRE CATALA
f'l!,!tf~ANOEZ. . UNAMO~O. Nit.
8'20: Segona edició de «La Paraul:lJUA: NOTICIARIS OO CUMEN·
a l'lli 10'15: ARAQU1STAlN · PA·
la». Dum rad1at de RADIO BAR·
SA 'i contra SOLOZABAL • CHIfALl
VIATGES
etc.:
CELONA. EdiCIO dedicada a. Its coNICOLAU • MARTORI
QUtTO GALLARTA . - Detalls
marques catalane5. - Discos.
per cartells.
9'-: Senyals horaris de la Caterepresentar& l'obra de Punol
dral.
11'-: Senyals horaris de 111. Catedral. - Servei Meteorolò¡lc de la
Generalitat de Catalunya .
11'15: Transm1ss1o des del Teatre
CAPITOL. - Mp.ttnaJ. 10'30.
J AZZ BRASSE Rii
de
Novetats. Concert pel Chor de les
Tara~~o. continua de 3'30 à 9'3(>.
Escoles
Franceses de Barcelona.
Nit a les 10. CONDE'NADO A
•. l .
12'-: Senyals h oraris de la CateMU,EilTE, un tllm d 'emoció; MAS
DIFICIL TODAVIA, per Buster
i
companyia titular del Maria
VIa Lai etana. 1 • Tel. '5588 dral. - Retransnussió des del Saló
Keaton;
PERDONEN MIS CA·
de Cent de l'Ajuntament de BarceIsabel. da Madrid
CHORRITOS. per Shlrley Temple;
lona. Festes de les Noces d 'Argent
0
LA METROI'OLI DE MA.RAV ILLA,
del Mag1st.eri Particular de Cataludocumem.al, CALENDA RIO DE·
Avui , tarda 1 nit, a les 10'16:
nya.
amb
assistència
de
les
autor!·
PORrtV O 1 DIBUIXOS.
Gran exit de ta comèdia en a
taLs.
EXCELSIOR. - Ma~lnàl, 10'30
actes, orl¡¡lnal de Mu l'loz Seca:
13'-: "Cocktail del dia» de Pedro
Tarda continua de 3'~0 ~ 12'ao.
Caaa Bptar ull • Escudillors, 14 •
i
Prosràma de la dansa: BOLER O, :.1 , Pel¡c freso • Pollas tres a l'ast, 8
Chicote. - Programa de discos vaen e~panyol per George Ra.ft 1
ptea, • .;oberts d'estiu, 5 pessetes.
riats.
i
Caro! e Lombard; V O L A N D O
13'25 : «Cocktall d'a.vui». del ResHACIA RIO .JANEIRO, amb el
o EL HOMBRE QUE NO CREIA
taurant Brasserle Tivoll. - Conti·
ball La carioca: CADET'_ES Y CO·
EN LOS MILAGROS
nuae~o de1 programa de qlscos.
LEO IALES. varietat musical; LA
t-u«..~KAtiH
A
,
en
tecnlcolor
.1
Ol·
13'65: Seccio C!nematograflca,
L'obra del àla
~UIXOS.
.
•
1~>-,.-; Actualitats Teatrals 1 Mll!l·
OEMA, COlOSSI!.l r;nvvratna: II: L
cals.
SOL.LICill PROSPECTe DETALLAT A MARTINI & ROSSI O ALS SEUS REPRESENTANTS
REfUGIO, en espanyol, per Ro14'15: El conte castellà «Al¡¡o muy
bert Montaome1y l Mauren O'Su·
serto» de Vlctnç Dlez d e Tajada.
lllvan. EL ENCANTO DE UNA
15'-: SesSló radlobeneftca.. Discos
NOCH E. per Kathe de Na¡y:
escolhts.
AMOR
EN
VENTA,
par
.Joan
rtleton 22()26
T
E.A
TRE
S
Crawtord 1 Clark Gable I Dl·
TARDA
BUIXOS.
16'- : Progl'ama Cie discos.
aarotlona. - Tarda 1 olt:
c¡CataCOMYAL. - Olmecres,
a1t
Preua populari&Slms. BL!taaues
UI'-: Orquestra de RADIO BAR·
IJlucntt.
reooen u ra à el sM o esplen df4 ~·
a 2 ptes. A les 6 ao l 10'lo;
Corruo. - t'ard.a l olt: eLa sota. de CELONA.
m..nt rerormat. Programa de la
Ot.Q3t.
18':i0 : Rumances d 'òpera pel tenor
danso.: ALMA DE BAlLARINA,
Novetatl. - t'arda : eLa vleJecltu. eLa Anton1 F. Cavalhere.
por Joan Crawrord 1 Clarlt Oable¡
veroena ae la Paloma». cl!:l beso ae,
BOLERO, en espanyol, per Geor·
19'~:
Orquestra de RADIO BAR·
cemee110t Nit : tl::l ctuQU!liO» 1 el!:!
ge Ralt 1 Carole Lombard, vo.
à An.:el CustodiO I Xav1er de
CELO NA
be~o 11e1 remedlot.
LANUO HACIA RIO JANEI RO.
Bursos amb a&:.lstèncta de1s au.
19'30: Recital per la soprano MontPoltc¡_rama. - farda l olt: cLas àe
amo et ball La o:~rioca.
tors Nou 1 sorollós èx1t d ·aquesESTAMPA D'ESTIU
Calo».
serrat Miró.
t¡¡, companyia. L'obra àe la coWA LKYRIA. - Matinal, 10'30
Romea.
Tarda
1
ntt:
•Sol
de
otoTarda. continua des de les 3 . a
micl~M.
u1 tendresa 1 l'emoció
20'-:
Transm.iss1ó
d
es
de
Holly·
dot.
màxima Vegeu-la avui matelx l2'3U: IDENTIDAD DESCONOCI·
wood Bar Dancmg. f3allables pef
DA. en espanyol. per James Dun p
Demà 1. cada àla, a les 5'30 l a
L'Agrupació Teatral Ignasi
l'Orquestra. Montoliu.
I Gloria 8tuart: EL DESQ UITE,
les 10'15: SOL DE o ·roNO.
1
N
E
M
E
NIT
per Richard òlx 1 Madge Evans:
lglésies, de Sant Pol de Mar,
21'-: S en yals horaris de la Cate·
LA CHIC'\ OE LAS MONTAfMS.
Am•rloa. - cl.,.a vl.d a en tHotnat, cEl dral. - Música en discos.
pet· Nancy Brown; LA CASITA
ha obtingut el titol d' ExceHèn.
biJO ¡¡erdlelo» cEs~tama llbel·aàor~.
· «La mitja hora de l'estuOEL MOLINO, dlbuiJCos en colors.
Aren1,a,- •.:ot Or. rnm~testel\l» I J!:s. d ' 2115
t ·
Demà, 1orm1dable progr~t.ma:
ve<:~a..clès tJI'I~o.
cia en el
Concurs de
tan ».
.
LO QIJE LOS OIOSES DESTRU·
ACLUÍUilats. ò><i~QlW.Ua del ceWUIOIOe
21'45 : MUSICa en diSCOS.
VEN, per Walter Connoly:
comuanyaa de tiome<11es oe Marta
EL
tre
Català
Amateur
ranci.
22'-: «Repor tatge» pmtores per
SIGNO DE LA CRUZ, per Fre.
Fernanda Ladrón de Guevara
Astor•• - cD1v1nu I cl::lomprea de Ferran Ba.rangó 1 Solls.
derlc MarCh J Ell¡¡.sa Landl; MAS
L'amtc Jaume VIves I Ginebra ens
acero»
2215: Cicle de conferències orga.
OIFICIL TODAVIA, oer BUster
tramet, des de la. presó de Mataru_
AYin~uda
- «::Sl ro luera t1 emo» 1 nltzat per
AVUl, tarda, a les 5' 15 1 olt. a
Keatoo 1 DIBUIXOS.
~l'locne llei terrou
. la Federac¡ó d 'Entitats Ex- ,
Ics següents quartilles, que ubi~
les 10'15, COMIAT àe la Com·
areelona. ..- cTorero a 1a ruen:u, cur~iomstes de Catalunya.
1
qucm
oen a. gust:
panyla amb l obra dels germans
«El aombre y el aloastruo» .
22'45: Secc1ó d 'escacs a càrrec del
I
Enguany, les ctrcumstàncles ban
Quintero:
8oheme. - ot•ot et w .. r ~wue la u u- Club d'Escacs de Barcelona.
ret que. trobant-nos en Ja dissort àc
a1on». cvtva Vlll&a» 1 coalvad a 1as
:!3'-; Musica en discos.
complir condemna imposada per un
1 muJeres».
.
.
24'-: FI DE L'EMISSIO
Consell de Guerra pels fets d'octuBohèm ia.-:- tülorla J t:l.ambre». cüenPRO GR AMA PER A OEMA
1 w ae &.rnbüJ 1 c.c.l OJJO de ~ong»
bre, ens sentlssim observadors, en
'
j
Bo 11c ~..., c<..wtlll > ""'""lu• • •-~.,ui·
DILLUNS
tant que admiradors d'aquesta gran
Avui. tarda, a tea ' '15 I nlt.
11'-: Senyals horaris de la Cate·
compt'ttcló
anual «IV Concurs 1e
1
a les 9'15 ·
Broadway. - cA ves 11111 rurnbo». •El dral. !o... Servei Meteorològic de la
Teatre Català» organitzada per 1.!.
I
desapli.I)IC!dot
1
cMatr1moo1o
a
orue
Gener.¡htlat
de
Catalunya
VO
Y
LA
EMPERATR1Z
I·
1 Federació Catalana de Societats C:e
I ba,».·.·
• . . MIGDIA
per Llllan Harvey '
Teatre Amateur, en la qual l'anv
:
REVISTES'
Coolseòl\,
•'lOàO
uorUO/l»
,
12'·
sertyals
horaris
de
la
Cate.
'
i? • : . P .'PLANA • GUMA
ccntrlc Cmem11,. - «La l.slll. del tesopassat tinguérem la sort de prendre
: .
.
.
. .
~
e.Jno les Geve~ 10 ¡rambles dln!l.~
l'ò» 1 "besuccs».
dra.L - Secclo Fememna. Mus1ca se·
part com a components que som
~ ·· 1 ·
·miques. lO
Tarda, 4'l6 1 nlt. lO' lS: .
Capltol,
èvondenado
a
muerte».
lecta
eu
.discos.
de I'«Agrupacio Teatral Ignasi Igle1
..-owu¡ues. u¡uu1xos 1 dooutntlutal.
12'30~ (<Plat del dia» del R estaU·
ELS1E BYRON ' '
sies».
Oiaf\a._:- eLa momla», •El caseron àe rant Tívoli. - Continuació del pro- 1
LA SOTA DE OROS . l': '
11:lallarlnal
Però no podem pas deL'Car passar
las sombr ll.$t 1 •La caoal:la del te· grama. de discos.
ANGELITA ROS
per Laura Pinillos, Aladll. Le.Pe,
aquesta avinentesa per a exteriorit1 tota la Companyta. La IUllCió
<Cansonetlsta.r
E~:~~~A - eLa peUrroJa» cCaslUo
EMISSIO DE SOBRETAULA
I
zar la n osaa jota, ensems que rell·
de oarda començarà amb l'acte
• ael I'Jl.an i «Alma àe msèacletos".
GERMANS lEWLS ·
13'-: Senyals horaris de la Cate· I
citar els companys i companyes que
segon de LAS TENTACIO NE~.
orlgloo~.ls parOdl@tea· co¡;nlca
Excelsior. - c\Ootando llüeta l;(¡oJ Ja-. dral. - Lectura programa.
formen !'«Agrupació Teatral Igna<i
1
netro». cBolero• 1 eLa ouca.racDil».
13'02: Cotitzacions.
Suàrez (parella. de ball) JORLES
Iglesles», pel triomf obtingut en clasEspanyol. - ct:lysJa».
13'08: «Cockta!l del dia» de Pedro
(Humorlatal I les 8 'Dlnàmlqut:s
sificar-se
en quart lloc de la classifi·
~splai
.
«El
cluo
de
media
noctle»,
Chlcote
Programa
de
discos
va·
Oumà Giris, 8. - Demà,· dlllul\8.
1 adjudicant-se el màxim tlt.Jl
c'!'arzàn 1 su compafler:u I cf'ruta r lats ·
Fay Wray 1 .Joel McCrea prenen el sol, cosa molt a to nmb l'època. A!"' dcació
'ExceHència.
gran !estival en el QU!ll orenctrao
és per F.l seu regal. Es trao ta d'un moment de «Tho richest grrl
Magnifica prova d'entusiasme ès Ja
~~g.¡,t tot.s ~~~~~tts..,ug.r~~.:.~Ul~es. ,
F,";;~~;· - ·~ paànno ldeal» 1 cNo 13'Í5: «Cocktan d'avui» del R es· que no
- " Et 1oeat màs fresc de' Bir!leionà
in tt;te wgrttf!lr-:q~ Jl!l'b~ós artistes estan filmant actualment
que han donat aquests batalladors
<:U'ltro''abu •qul~ eres».
taurant .Brasserie Tívoli. - Conti!
FR )lo_u ..-. cM.i.a -Gera:s». cFiaeltoaa•. nuació <lel programa de d1::;eos.
__ ~----- ___
de l'Ideal 1 de l'Art, inspirats pel
Avw diumenge. Tarda, a. les.
_ .a Mat.er.ull.J».
.
1~'55: Secció Cinema~ogràflc&,
3'30 GrandlOS pro¡r.rama.. · S u t-agran amor que senten per totes les
Qoya.
cCargamepto
satveJe».
caus.
14'-·
Actualitats
Teatrals
1
Mu·
ques dea de 3'50 ptes: LA VIE·
coses que porten impregnades t:n P/
caqdu neras v1vas• 1 cKin¡-Kong».
•
TEATRE BARCELONA
TAT- ~--.·:··.
dECITA: LA VERBE:NA DE LÀ
Iris - cDracuia», •La votWltllà del slcals.
seu sl, l'anhel espiritual 1 patnòllC.
PALOMA I el sorollós èxit:
muerto». 1ti:1 Or. ¡,ranttesteln».
14'30: cEl fet del dlall per Joan
de ter de la nostra, una terra gnn
Kuraaal. - cl::lenora casaaa uecestta Alavedra. - Butlletí Oficial de Ja
1 culta.
m&l'•do~ cVolando bacla Rlo Janet· Generalitat de Catalunya. - S umari
Sant Pol de Mar ha de retre nomero» l «vro».
del número publicat avui. - Conti·
natge
d adrmrac1ó vers aquests la·
¡en1al creació del divo tenor
Laietana, -- cLu ouatro nermanltas», nuació de les Actualitats.
bortosos
amateurs, que en la :5evs
Telèfon : 34651
eLa b.ero1ca alma» i eL& cucara..
14'55 : Borsa de Treball d'E.A.J. 1.
curta carrera han sabut conquistar
VICENÇ SIM061
M;~~~io. - eLna v1r¡enoa de Wuupo- 15'-:-: Sessió r a dioben è!lca. DlsCQl!
un lloc d 'honor tan elevat.
Avui. tarda 1 . n.1J;:
.
Nlt, a les lO'ló. ButaQues. àes
escollits.
Per sl això no fos prou, volem ter
1 te Bt~·eeb. d. F. l, uo contesta».
pe 3'50: EL CHIQUILLO i · .•l..
Marina{ - cTteua àe r;> ns16n», cuesTA R DA
bl t
u
QANSES I REUNIONS SELISCTES
remarcar,
amb la mtenc1ó d 'encerat.·
cran èxit:
• · ..
•
me
ae
candHeJaa»
1
«AllOtll.
en
el
16':,
P.-ograma
de
discos.
Segon~
diuen
els
cartells
«i
Ca
ta•
acte
d'acció
in
versem
an
•
curu
jar
els companys de l'Agrupadó 1 a
'orau11strina PRICE; • 8 At40
pa~ ·<i• laa waravlllas».
18._: Programa del r à diolent. plum!» és una obra orlgmal, única- de falses situacions 1 en el qual sem- l'afició santpolenca 1 per tal d'u)tor«A.sQf'l ctél Jazz
Manlland. - c.uii.Jlla por u.o àla», «El Discos a p~ticló de senyors sub$Crlp- ment; d el senyor Muño:~. Seca; però pre domma la mtluencla «laourJa· mar tots els catalans, la. ¡ran ~ol~·
•.
Cl'Ucero
a.mAr1l!o».
tors ..,e
BARCELONA.
.Modernltet • Ratme • Melodia
nosaltres sospitem que en la seva na», mtluencla la Qllal tambe es det· cldèu~:1a que aquesta «Agropaclo» es
11
pel divo SIMON 1 altres creadors
Metro
- U:lusco
un mlllonarlo»,
"" RADIO
. cúoacH.mujer
tamàstlctu
1 cU abue·
18'30:.
Suplement de «La Parau. confecció ht lla mtervmgut Wl anò• xa se ntir en l'acte tercer•
troba ocupant un lloc d honOJ;- en d
d'aquesta obra. - Demà, dilluns.
Temperatura sala. Pol Nord
lo ·:Oe la. crla~ur~<•.
la» dedicat a ¡a Secclò ln!antil d e nim coHaP<Jrador, al qual, per nra, ' El tema -Igual que en «El Rey movunent cultural l teatral a Ca~<-~·
tarda popular: BOHEMIOS • LA
Palau oredllecte de la Joventut
Mistral. · - cvu~!o nocturno» 1 «14 RADIO BARCELONA. Rondàlle,s li convé mantenir-se en l'mcògnit. Negro»- es d'Wla senslb!ena mlilal· lunya al costat de les Agrupacwm
VIEJECITA I LA VERBEN A DE
Gentlemen~
LA l'ALOMA. N1t: EL CHIQUI·
Uo!ot:,oaa».
contes, consells útils etc. - Oontt· Un collaborador que enguany ha t1s:.a esttl Lluis de Val o Per~z Es· Teatrals dels pobles més importants
INVITACIO CAVALLER: , atea.
LLO i EL BESO DEL REMEDIO .
.fltonuroental.
- c.Noones
ae nocne»
Nueva. nuaclo
cnch. Pate1xen els bons I tan
. Yot"•· c.l!ll encantO
de Wla
.., · del programa del ràd1ootent.. assolit la. màlW!la populantat per
1
1 de
f les
¡ de la nostra terra, co~a que >:!lS f~CI·
1 - d,~ !ala del m.tster1o».
19'20: «La Paraula». Noticiari es· la seva tasca proselitiSta entre es seves els dolents; pero, a a 1, e s lita trobar un nucli o conjunt d lnMumuil. - cEl Ua.uullto a.zuu, e& portlU.
«mujercitas» que han anat a eSOOl· dolents es tomen bons 1 tnomia la dtvldus amb prcdisposlc!O 1 prepara·
wttmo v&ls ae CbO.Plll».
ció, mtntre que 1 «A¡rmpacló reatul
19'30: Conversa d e català amb el tar-lo 1 els «obreritoslt que no han virtut.
Nur.u. ·- •.t...a. rclull '-'"b~lua àe l:>ue· «Mihu» pel professor Artur Balot.
volgut oir-lo. Aquest collaborador.l El desenllaç ja l'espectador l'entre- Ignasi Iglesles» té VIda en un ooble
uln. cGlol'la que mllta», eLa vida
19'45:
Cotitzacions
de
monedes.
tonsurat
per
mes
sen~es,
tracta
ara
veu des de les pnmeres es<.;eues. Jn de 1.500 habitants.
61
EnnQue Vill» i cEl ""
•
NIT
En felicitar les companyes 1 com·
de ficar-se al teatre
per a seguu en mtantll desenllaç que deiXaj plena·
.- Pl'lvad&
no ae ladeCru~•.
j
L
Avui, diumenae. tarda, ·a Iu 5'30
Patls• . -. eEi s1¡¡uo ne !a cruza, c~o
20'- ; Les emissions de «La Publt- aquest nou rrut à les seves campanyes¡· ment &atlstetes a les «Ulu erc1 tll>» panys de I'«Agmpació Teatral Igna·
Re~U~arloló de RAFAEL
l( 111; emoeraw·¡z, l cl'a.eo a la Ju· citau. La mitja hora setmanal de de ct~optaCió miclades, des de ta algun que es lliuraven a estranys 1, po~er, s1 !glesies» bo tem oambe a .otcs
r EL GALLO»
ventudJt.
comun1cac1ó radiofònica.
temps, des dels púlpits de les esglè- pecauunosos dellqws, escoltant els les formactÒns d'amateurs d'arreu de
Avui. tarda, dues sess1ons. A
~ "'thí· Palace. - llA! compas àe1 20'30: Programa
de discos selectes. sies I be: sense volor nem anome· garlaires parlament.s de «El D1vmo Catalunya en particular les q_ue tor·
1Esdeven iment màxlm I
les 3'30 l a les 6, ESPECIAL.
a.mon.
cAtma
de
oaUariult.»
i cun
20'45: Notlc1an des de la redacció nat al Pare Laburu. ¡Tant com se'ns 1mpac1ente».
men la «Federactó Catalana de ~
Nit, a les 10: LAVAOO A DOMI·
BR.A,US DE 6
secuestro sensaOtonab.
i Ea- d~ «La P ubhcitat».
6 CFORMOSOS
havia recomanat discrectò!
b'n «¡üataplum!», també el senyor c1etats de Teatre Amateur», l rem
CILI O (Còmica); REVISTA PA·
O B A L E D A
Pr~~~~·.
•u•u,·la
Y
a
amore»
c
20'65:
CotltzaclOOS
qe
mercaderies,
Divulgada
ja
la
personalitat
vots
perquè en el pròxun «CO!!CUCSJ
Mtu.IOZ
tu
ha
posat
unes
crt!tUlt:S
RAMOUNT I
Prtn111P.aí Palaçe, - Varletate • oran- valors 1 cotons.
per la nostra manca de discreció- satues contra la J:c.epubl!ca, satues tothom aporti el màxim tnteres per
«EL
GALLO»
TODO CORAZON
dlOI> especta.c!e.
21'-: Senyals h oraris de la. Cate· del f1ns ar a anòrum coHaborador les quals tm·en mol~ celebrades I tal de se¡cuir enarborant la noble
Pull·h Cmema. - Reportat¡¡ea d 'actua.. dr:.t. - Servei Meteorològic de la. del senyor Muñoz Seca, tant se val, aplaudldes pel gran nombre de run· bandera del Teatre Cat~!a. Amateur.
NI~O DE LA PALMA
per dean Parker I dames Dunn
(Producció METRO GOLDWYN)
· lft~t.
Generalitat de Catalunya.
taml:>c, que expliquem ei ventaule ctonaris de l'Estat 1 sociS de «Pena com a la més noble aftcto 1 com a
cucara.c.\111.»
1 cVolando
lucia Rlo
«MeneaJe
secreto•.
«La
21'05·. Setmana. Còmica. Revista or1gen de l'esmentada coHt!boractó. Blanca», que asststiren a l'estrena prova lrrrlutable de pur patriot1smo.
ARMILJ,.ITA R'amb~ea.
JAUME VIVES 1 viNEBRA .
. Janeu·o» .
festiva en vers, en castellà per Joa- Posats a pecar ho farem en esct·etx d'aque:>ta wssortada obret.a del Pare
Entrada, 3 ptes.
,Rónl. - •Ln conaentlda», cAl lle¡ar quim Montero.
No ens ve d'un punt.
1 Laburu 1 el senyor :Seca, despre~ Presó de Mataró, 18 de juliol 193D
ta. ·primavera» i cnea caballeros de
21 '15: Programa de ballables per 1 El senyor Muñoz Seca, gairebé de M1u'loz. A honor de la ventat.
trac».
l'Orquestra Matas Band.
88
sempr~ o:u toLa la seva prOduccto tea- pero, et1S plau ter constar que le;;
Sereu' .;inema. -1 c'ia
Avda. Pta. An&el, 11 I t3
tu
número•
22'05: «La Paraula. EmlssiO d e les tral, acceptava la coHaboractó del aHw»ons pullttques !oren prot~:<staaes
1
Telifon t4544
: 0
cantar deu i cinc minuts del vespre. Directa. senyor Perez Fernàndez, I encara per una part del publlc, que emple·
Homenatge a Lope de Vega
de los ca¡¡~a.rea».
ment des de Madrid. Resum de les que algú ha dubtat de la real eXistcn· nava la platea del Harcelona.
SEMPRE EL PROGRAMA MES
s,tindld. - cEl desqultu. cuna ave. informaciOns radiades durant el dia. ela d 'aquest darrer, la verttat es que
rl.especte a la mterprer.ac1o. que
Gran
f-aro d'At,.colona. En el pròxim mes de novembre re·
AYRACTIU I EL SALO PREFEHIT
ria
eu
la
ltnea»
Obcn
cada
l
cNada
<Ua
tarda
mà&
Que
1
olt.
Fun22'20:
Concert per l'Agrupació Tar- el tal Pérez es Wl esse1· de carn obm1bue «i<.;ataplum!», poc hi lla minent actnu Marganda
X1rgu anlra
PER LA SEVA AGRADABLE VEN·
clon>?n
totes
les
atrAccions.
Enuna
muJeu.
rega <Instmments de pua I pulsació> i ossos -mes carn que ossos-, un que dlr. Es lamentable que aquest a It.àl¡a.
TILACIO
trada. 50 cèntims. Pun.icular •
Talia.
clJrlmen
en
la
noche».
cEl
23'20:
Programa
de
discos.
Pérez
amb
tota.
la
barba
que
eMA
1
exceUent
conjunt
esceruc
del
teatre
Primèrament donarà quatre rtpreMatinal, t0'30. Tarda, 4. Nit,
emrada, 1 pta. Avu~. diumenge,·
· nlrunto- Tuptnel»
24.'-: «La Paraula». Em1ssió de les empa,.,:.ronat
1 adhuc paga l'tmposL ,.
Tr.ornf.
c'nerra de «PeurroJO».
•1ar1a Isabel. de Madr1d, es dedlqw sentaclons a Roma, on serà. presen·
llllSIOn», cOee'·
a les 9'45:
carrer tw11culnr a les 2'30 - Dl·
1ue de
caaàlleJa&» 1 ~Ica. en el dotze de Ja nit.-FI DE L'EMISSIO d'inquilmat. Un bon dla el pare La· a repre:,eutar obres de tan poc va· tada. I tam una semblança de LO~
mecres, revetlla de sant Ja\UI:Ie.
Dl.A DE OALICIA.
El signo de la cruz
plUS ae !a& ma.ravlllas».
OALONA nyes
buru dec1d1 portar les sevt::s C:1unpa- tor teatral 1 tan rabtosamem. pur· de Vega l'tllustre escnptor espamJI
T• •úlín. - «Aillliò úe u1..uartuu, «LOII EAJ • 39 • RADIO BA
(Solament tarda)
catequisttques al te.u.re, 1, com ttdlstes. Amb comed1es d 'aqutJSta Menéndez P1dal. Despres arura. caP
cr1menes Clel Museo» «.Naàa.ndo o:n
Prog..-ma per a avui, dlumengo
sigUI que en quest1ons esct:1uques no clas;;e mat no gu... nyaran ru t~~oma a f'lor~nc1a on o1enra una altra
YO Y LA EMPERATRIZ
1
seca».
A les 12: Ob~rtura; Senyals horaris hi entema res, pensa cercar w1 colla- ru dlners. Almenys, ac! a Catalu· presentació ' precedidn d'una can eVe[d~u~r~run~~~ó
'J:i~~u~ aiQon Música
regional. A les 12'16: Música borador. Ue pnmer antuvt dubtà en- nya.
rèncla del conegut escriptor 1tafa
Frontó Principal , Palace Vol&a.
Paso a la juventud
- «ASI lllllll. 1a wuJert. «Et lleugera. A les 13: Fragments de sar. tre Honori Maura 1 Muñoz t:leca, però
Hug 0Jettl. Prosseguirà la Ulus re
LLUlS SOLER
Domà : GUERRA DE VALSES:
Marganda.
la seva tournée fins a. Boal)ue1o àe ~a crtaturaa. •t:a carne~ sueles. A les 13'30 : Música selecta. aviat es decidí per a aquest darter,¡ ·------.:~~-----!111-•
CANCION DE CUNA • VUELAN
Avui, diumenge, tarda.: RICARamaril.lo» ttarda¡.
A les 14 : Musica de jazz. A les 15: car ben prompte s'adona que el noi
Jònia 1 alll Inaugurarà el teatre Cer
MIS CANCIONE:S.
DO • RAMOS 11 contra. L!ZARRAXile. - clmltaclon a e ta vlàa», «La Fi de l'Emissió. A les 19: Obert ura; Maura era tnst 1 m al Parlament • , _.
Ilo!
munal,
que
s'incendià ta poc.
GA 11 • MAGUREOUl I. Nit: GUca.lentura. del aro» i cOpera teleto- Senyals horaris; Musica slmfòruca. espanyol saOia ler comedles. Un cop ' - J1ll
lll
._.,
ltUCEAGA • GtllLLERMO con·
En aquest acte tnt.ervmdrà el gran
w~;;:;
Cldentlàaa
oescunoclàa».
A
les
20:
Música
var1ada
en
discos.
trtat
el
collaborador,
wt segwt es
tra JUARlSTI I - OtJTlERRJi;<::;,
dramaturg Pirandello.
es
«.El oesqutte:t 1 eLa chlca de 1aa A les 21: Radiació de la selec;clò de dedlca a ehnunar el senyor Per~z
Per últim, Margarida XlrgU va
ORAN EXIT
monta6a.s».
«La alegna de la. huerta». A les 21'45 1 tal dlt tt!l 1eL, teu que aquest I
pre"entaril. a Mllà 1 a Tori. La se
.--------------------~radiació de la selecció de «Lulsa Fer- el senyor Muño.o~ trenques;;m tota
,BIIIIIIf.J!VI~·-- presentaclò anirà a carrec de rescnP·
nanda».
A
les
22'15:
Jazz.
A
les
2:1'45
classe
de
relaciOns
personal&.
A
I
e!I
1
tor Renart Lugarit.
ta·
Avut, tarda, a les 4 1 nit, a
DA ... Cif•O D' ES TI U Ttl• .sau1
Fi de l'Emissió.
recte, dlgue a Perez que Mul'1oz el
les 10:
NO QUIERO SABER
Durant tota l'excursió repres~Ie
f' ~SS E IG O E L EI( P Ot;aCIO
Programa
per
a
demà,
dilluns
titllava a·tdiota, 1 a Muñoz que Pe·
QUIEN ERloS per L1ane Haid 1
ra
«Fuenteovejuna~t,
«Yerma»
1P,...,
•
tEdlt iOI f UAIOUiar)
A les 12: Obertura; Senyals hora· rez deta que era un plaglll.n. Mw1uz
Gustav Froelieh : EL PADRI NO
den». Estrenarà una obra de .... ~11
IOI:AL, per Annabella 1 dun Mu.
ris; Mils1ca variada en discos. A les 1 Perez es varen barallar, s'm.:,ulta·
de Ilo.
rat - Demà
TODO l'UR EL
14: Musica selecta. A les 14'30 : FI ren 1 es tornaren les cartes 1 els
AMOR l SU MAYOR EXIl'O, per
de
l'Em1ss1ó.
A
les
19:
Obertura
.
Mu·
retrats.
1
aci
tenim
el
secret
de
la
dean Kiep ura 1 Martha Eggerth.
sica selecta. A les 19'30 : El dlSC del nova coHaooractò del Pare Labw·u
Tarda, a les 8 1 nu. 11' 11 1 '· f tnnroaotea Alracclons a la pisa
rad1001ent. A les 20 : Cotitzacions. amb el senyor Muiloz Seca.
""""..t to.. "'' P•V&•<LWü a 1" ~................&
A les 20'03: MUSica vanada en t.lS·
• • •
cos.
A
les
21
:
NOtiCiari
I
Ser
vei.
MeC l NE
I anem a veure el que és c¡catateorològiC. A les 21'15: Emtss1o de
vcouplets. A les 22: Jazz. A les 22 15 plutn !ll El pruner acte e~ de Mulioz Ha estat solucionat el pro·
GRAN EXIT - S~ N&ACION A L S UC CES
Noticies de prem:;a des de Madrtd t el se¡¡on <1e Laburu. lJn se¡¡on a~te
A les 22'30: Ja.a. A les 2245: Fi de d'Wla lcntltud enSOpidora, at.apa1t blema de l'Hospital Ciinic?
l'Emissió.
de sermons, màlW!les 1 miracles. Un
Avui, diumenae, MAT INAL. a
lea 11.
Sembla que després d 'Wles gestions. en les quals ha mtervtnglll
Tarda l nu., lle&Sló continua
des de lea 4 de la tarda. La pel·
la Conselleria gestora d'AsslStenc~a
lloula de l'any! I
SOcial del G<>vern general de CataFabrica de moble~ dt
lWlya .s'ha arrtbat a Wl acord amb
1'.!
Del 2:> al 28 d e jullol, Lourdes, Vall d 'Aran 170 ptes.
Jonc
els creditorE. de l'Hospital Clinlc QUl'
Tendes
1
parasols
per
. D1a 27 t.arda 1 28, a Font Romeu Lea Bullose$ Moni.-Lluls Pu~
(El Paradla deta nud1atn>
permetra, segons dJu una nota de
a
p
LatJa
Ct:rda. 65 pe&se(er.
Rl&orosament aro¡,11lada l'entr;ada
l'esmt>ntada Conselleria, arribar a
B A!IIl'S SUt:!:!, llí
Dia
28,
Tossa,
Sant
Felm
de
Ouix
o~
S
Aga
ro,
Far
011
Sant
Se
als menors d'edat
Teleton 23021
una solUClO de!l.nlt11;a
b.!UttA. 35 ple$
L'AjWltament. per la seva banda ,
No
deixeu
&Questa aoelll.
Presentam aquest a..
cu la!:
Quedeesveure
oroJectarà
les , lJl
VIatges Cantldas ( Grulna, 12, entresol)
ha ooncecht una subvenció de 100.000
nunc1, es tara llllll oo4'1~. a lea 6 ''5. & les 11'10 l a les
Catalunya Exp ru ( Rbla . Centre, ~)
nútcaCló.
11'45.
pe..,.setes a l'esmentat Hosp1lal.
Celebrarem que aque5t.s auguris
•... 4
' ....
?..:"
esdevinguin una realitat immediata.

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

TEATRES

PUBLI · ~C INEMA ~· 'f RONTONOYETATS

EMPRESA CAPITOL

F AN NY

I

Rodamon ·s Band

TEATRE BARCElONA

EN CADA UN
TROBARA
UN REGAL
HI

I

En el seu interior hi ha el vermouth excels
mondialment conegut; en el seu exterior, d esso.
ta de l'etiqueta, un tresor d'art de valor. Per
totes les cultures, per a tots els gustos, per a
totes les edats, magnífiques fotografies formant
meravelloses col.leccions abundants regals en
obi,.ctes bitllets de Banc des de 25 a 1.000 pte$.
Premis per valor de 10.000 pessetes a
les primeres col.leccions completes.

<.OfiNER

-----

LOS CARAGOLES

¡¡CATAPLUMH

.

ESPECTACLES PER
A AVUI

TEATRE ROMEA
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VAR I E

EL BESO DEL REMEDIB

¡CATAPLUM! O EL HOMBRE QUE
CREIA EN· LOS MILAGROS,
de Muñoz Seca

GRAN PR ICE

.

.
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EL BESO DEl REMEDH!
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BRAUS

MONUMENTAL
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CINEMA PAR I S

MARICEL • PARK

,,:,.~ }_eyclt~,

MARGARIDA XIRGU A ITAll~

~~~ cEl

f.

p

•. -

FAN TASIO

'J' •• L

SAIG ON

l

R E S T AU R A NT

HATA MARY

GRAN .TEATRE ESPANYOL

ELYSI A

....

ETHEL

AL DERSOr~

5 BALLETS FAIRIES
NAPOLEON'S BAND

.

1 .----------------------------------~~

----------------------

I

[a~a M I ~AH~A

~~

t

'

•

___________*_______

L'I

ro,
pr

~

tll

rU

el
Cil

a~

PI

in

Ci
cc

SÈ

t~

m

el

UJ

111

B

o

~

¡i

;-

¡.

¡J

~:

'li

lr

ll

•

L'ORDRE

pogut guan·.a, terreny als d06 líders
de la cl.lada .
Al c1m del coll de Port, a 203 QUI·
lòmetres
de cursa, Vervaecke I SylEls partits per a avui
ver Maes hl han a rribat a tes dotu
TORNEIG DE CONSOl.ACIO
I deu mmuts.
Martinenc-.Europa.
A 9 mmuts 40 segons dels primers
Espanyol (r. l-JU.piter er.)
han passat RuoZl. Romaln Maes, Lo.
Sabadell <r.l -llu ro.
w1e 1 Thlerbach.
1 a1xò és el que volen aconsegUir. ::;o.
TO R E G e
A 10 mmuts 1 40 segons. Vletto
BASQUETBOL
ler 1 Atmetlla són una bona defensa.
N 1
OPA CATAl.UtiYA
SON LETINGUTS OOS COM·
A Ja baixada, Ruozl p;}n'xa 1 perd
,
•
pot esser que aquest segon stgut un
U. 0 · Olesa-C. D. Ausa
SENTENCIES APROVADES
contacte Despres punxa Low1e 1 tamPLICES
Els agents ae VIgilància que proXIC massa dur I certament aixo
u. s. Rubi-Gava F. c.
L'a
uditor
be
de
perd
la
contacte
Divlsló
ha
aprovat
tambe es pot puhr V1la. al m1g, es
Foment M H..-8ant Sadurnl.
A Massat. a 216 quilòmetres de les senLéncles recaigudes en els Con- cediren a la detenc10 d'«El Canarl.ll
va formant. no es un m1g acabat
Vilanova F . C.-Tarragona F. C.
cursa acabament de la baixada del sell& de Guerra que tmgueren lloc acusat de la mort del pastor Josep
Cadena. procediren Igualment a deI
però te condiCIOns 1 voluntat n'es:
COPA «LA RAMSl.A»
Port, Vervaecke I Sylver Maes hi darrerament pels fets ocorreguts
Lem certs 1 pot esdevemr un mtg
MolleL-8ant Cugat.
arnben a la una 1 tres mmuts.
Bellpu1g 1 a VIlanova d'A1p1cat , tenir dos md1v1dus germans 1 coneguts pels «Gitanos», els quals fret .•cch.;.... Garcia l I L>IOUIIl!ntl. oous
ferrassa-Sants
A les 13 bores. 12 mmuts I 15 se- passat mes d'octubre.
L'homenatge als jugadors que han Manresana es vele ellrrunada de Ja complements
·
Badalona-Granollers.
VISITF.S quentaven els bars l tavernes del
· el primer te mes JOC
gons. passen R oma 1n Maes 1· Thlerassolit per al seu club el tttol ae pnmera categona 1 hagué de ¡ugar 1
Entre altres. vts1taren ab1I l'audl- districte cinquè.
ura be. però el segon es un bon
bach.
camptó de Catalunya de la segona 1 un torne1g de classlltcaciò 1 la deHom acusa als esmentats detlnNAT AC lO
A les 13 14' ~s·· pasen Ruozzl I tor de la DIVISIÓ el degà del Coltercera divisió el F . C. Martmenc presslO que en aquulls mou lents p.tS· r:: .•u... auor t sap t• cure protn ae
legl
d'Advocats senyor Rc11g 1 Ber- · guts que s1 bé no intervmgueren en
saven
els
entusiastes
basquetboltstes
la
seva
alçada.
Louna. 1 a pocs metres d 'aquests.
I& Umó Manresana, han orgamt1 uns festivals e3portlus que es manresans féu que no poguessin à eg~tdà 1 el lletrat senyor Pere Coronu- 1 assassmat, bo esttgu~ren presenEl ma l i "e:• «n acarats al COnJunt
Vletto.
zat
c1ant 1 no en donaren compte a la
La pujada al Ponet d'Aspet, cur- nes.
d'esperar que tmdran el mtllor eXlt. fensar de la manera que el seu biS· del Laleta I espere mzaudir d uns Les eliminatòries per al Carn·
LA CAUSA CONTRA EL 1 policia.
mtnuts emOtiUS 1 de bon
.
t d
t
ta, pera durfssuna, es Un nOU triOmf
.El del F. C. Martinenc tindrà 110\! tonal permetia el SCU dret 1 Ja pn- quaranta
1
LLETRAT SENYOR VELIUN RECLAMAT QUE NO ES
de passada podrem aprec1ar p1
011a e a alunya de jU• de Vervaeclte 1 Sylver Maes. Caroavui. a les quatre de la tarda, 1 mera categona 1 en consequéncla es joc.
LLA
LLIUHA AIXI COM AIXI
niors i Seniors
nen el ctm per l'ordre que acabem
comprendrà diversos partits de bas- veieren melosos a la segona, corres· els progressos de l'eQUIP de la Umó
Duram
el
dla
d'abtr,
el
jutge
coAnit
la
palleta persegu1 pel carponeu.-los
JUgar
en
el
g.
u¡J t!n eJ qual Manresana
d'esmentar 1 amb molt d'avanta tge
quet 1 un de futbol.
mandant senyor Urrut1a contmuà Ja rer ae la Portal de Santa Madrona,
JüSEt' PONS
La Featld-.u Catalana de Natació su.,¡re els seJs perseguidors.
El que orgamtza la Uniò Manre- ltguraven el Juvemus. <.,. C. HLIS·
Amateur ta present a tots els mteEls 49 QUilòmetres de carretera ..m· rnstrucc1ò de dll.lgenc1es en la causa a un mdLvldu que feta dies que
sana ttndrà lloc el vinent dimecres. Pitalet' Rtpollet• Atlet1e 1 e · E · e ·
EXCURSIONISuE
m
ressats qJe les eltmmatònes que an1r, dulada que separen el ctm del Pot· que es segueix contra el lletrat se- vema essent obJecte de «cerca 1 capdla 24 a la rut, Per a aquests pan1L~ La Umò Manresana va perdre suls
tura per trobar~se reclamat amb Inel e e d l'H
dtssabte, a Ja rut, s'havien de cele- tet d Aspet del tina! de l'etapa d'a · nyor Abel Velllh, en la qual pre
s'ba recabat \ obtmgut el .;o•.curs un parttt amb
.
·
La Umo d'Empleats dt l'Escorxa- b
no tenen hlstòna perquc els d1l • taren 1eclarac1ó diversos test..tmonis. s1stenc1a>>.
1 queda · per tant: · p• •eme1 osptt:Jas· 1 dar d e Barcelona
rar a 1a piScma de MontJUlC, per vu1,
de ¡·eqUIP sots-campió de pnmera Lillet
.
El perseguit aconsegut fuglr per
ha
orgamtzat
per
van
ters
mantene11
les
posiciOns
"al
del seu grup Disputà el titol
pers1st1r 1'a11ana de I enllumenat, lt!S
v
categoria el La1età E. C. un equip s1ftcat
aquells carrerons essent perseguit a
..
al d1a 22 del corrent mes una "X· ellmtnatòries tmdran lloc avut, diuremarcar. nomes. un lleuger estore
El F. C. Martinenc te
d_ Camplò de la segona categona cursw de cmc ales a tüallorca. s~r- menge. a dos quarts de dotze l'tel de Vletto, que ba pres el comandaLA VAUSA PER ESPIO- trets per uns agents. els quals no pogueren detenir-Jo.
tmt el 22. a les nou de Ja mt, 1 mat1, a Ja ¡.>ròpta Plscma de Munt- ment de l'escamot de Romam Mats.
NATGE
r-~~.,--":"------:-=~~r-ro.r-....,""'!"-"'""~---"""1
ltaornanlt el dlah21l, a les set del mau, julc, I les proves que correspon etec- I una magml1ca escapada de I aieHa passaL a estudl del vocal poqua eo~~- om nutt11ca als soc1s tuar són les
guents: 100 metres many rh1er~ach al coll de les Ares. nem la causa. per espiOnatge, la qual
LLADREGOTS DETINGUTS
que c;Is vul,,um acom.adar I anar-los <semo¡;;¡; 400 metres lhure tsemursl; que no han po~ut neuLrahtzar els es veura aviat en Consell de Guerra.
En Lrobar-se uns agents efectuant
a r .. bre. Lloc de reuma. a dos 200 meLr~s braça <semorsl. ¡ 100 me- seus companys detapa.
NOTE"' O.E LA ' 'UMAN- e~u.uJaiOf:ll~ pe1s carrers del diS·
quarts de nou, davant del vatxell. 1 tres lliure (jumors 1 semors>.
Larnbada a I'Allee d'Et1gny, àe
~
"'
tncte cmque, relaciOnades amb el
Lucnon ha tmgut un p,mt d'emoc1o
OA!'.l:!A l\l1Ll'.I.AK SOóKJ:: descoorunem de l'aasassmat del pasdlflcll d ·exphcar. E:ls dos pruners
L'UltDKE l'UBLJC
tor Josep Cadena!., ve1eren al carrer
1 han est.at acolh~s amb v:us aplau1 A la Coutallu.l.ncla Militar de 1a d~ J'ü!m a uns rndtvldU.i que els indtments per la ¡,¡ran gentada qu~ DlVISIO fou f- ~llitada ahir als m!or- tongueren sospites, els quals estaven
s havta dt!splaçat per a presencu1.r madors la segl.lent nota:
carregant un carro amb gènere de
el des.::nllaç d'aquesta ~tap . la mes
«Pel personal de ta l:ingada d'ln- sabatena.
p
llarga I dura de la Volta d'enguany. vesLigacJO (.;rJmmal han estat dewn·
interrogats per Ja procedencla d'a.AntlCS t.entuys d t!lltrenauu:•uL del to e l:iarce.ona
I en veure que passaven els mmuts guts els mdlvJdus seguents:
quella mercadena no saberen donar1 no arnoava cap mes corredor, l'eJohn Gun~her, su1.>d1t alemany, el ne exphcac1o concreta i aleshores els
RT
ffil.(;lO na anat pujant.
t, • tou posat a dlspOSIClO del cap esmelltats rndmaus foren detmguts
T RAVE S S E RA DE LE
L'alemany Thiesuach ha estat tam- supenor de pohc1a per mfracctó de 1 portats a la Pretectura de J?ohc1a ,
Avui, diumenge, a la nit, i totes les nits
be múlt aplaudit.
•
les dlSPQSlCIOOS vtgems sobre estran- Ol. s'mcautaren. com és de suposar,
La classmcac1ò de I etapa ha que- gers.
1 de la mercadena
t _
dat establerta com segue1x:
Josep Mora to Pw¡¡vert. <al «El 1 un dels esme11 tats detmguts es coufl&Wlj,
Q(.
1. Sylver Maes, en 11 h .• 39 m .. Payes». conegut espaSISta I falqwsta . . negut I te amecedents com a delln2a s.
Llu1sa H.ojo Leo, reclamada pel , quent cuntra la prop1etat en cauvl
Tramvies : Unies 7 I 15 --· Autobusos·. Lletra E
2. VerwaecKe,
ld.
jutjat d'm!.LruCClO numero 2.
no te antecedents ni era co3. Tmerbach, ld.
en 11 h., 52 m..
Ntcolas La¡¡una del Manzano, recta- I l'altre
ne..,ut per la policia.
Serve1 de tax1s coUet:LIUS. des ae 1a Piaça de Catalunya 1 de 13
58 s
mat pel jutJII,L QUlllero 15, per estafa.
"
Plac;a d'E;spanya
4. VleLto, 11 n., 59 m., 26 s.
Antòrua Cazorla Pascual 1 Marta
5.
Morelh,
;d.,
id.
R.oselo
PuJades.
conegudes
6. Ramam Maes, !d., ld.
Montserrat
Anton
Juve I metxeres.
Pilar Es. ¡· t
F
7. Team, ld., ld
tallet f'arre, tamçe metxeres, les
La XXIX Volta ClC IS a a rança
8. Archambaud, 1d., ld.
quals taren deungudes alS magat-zems .
9. Ruoz&l 1d . 1d.
Jorba. Els foren ocupats diversos
10. Coggan, ld., ld.
electes que hav1en sostret dels es
12.
·
13. CARDONA.
BenOit Faure
roentats magatzems I altres . proce-•
14. Fayolle.
dents dels magatzems Aleu 1 Sepu.
15· Spe1cher· ete·• etc·
els electes
posades
v
aAmb
J1sposlclò
del robats
jutjat foren
corresponent.
La Comlss1ò de Govern del nostre
Vl
CLASSIFlCACIO GENERAL 1
Manuel R.odriguez Martlnez
AJuntament Gestor, en la seva darSylver Maes, a l'esprint amb Vervaecke, ha arribat
1. Ramam Maes, 98 h., 36 m .,
Francesc Albtñana Parlo. coneguts re.r a sessiÓ aprova Ja proposiCIÓ se28 s.
com a lladregots d'automòhlls, els gtient ·
en primer lloc, amb un avantatge de tretze minuts
2. Verwaecke, 9 m .• 'I s.
ocuparen ctlverses claus d'automòb11 1 PropOSICIÓ sotasignada per l'alcal3. Sylver Maes, 13 m., 22 s.
1 unes altres falses.
de i el conseller regidor senyor Ulled,
Luchon, 20.-;-A dos quarts de qua.-¡ cende1xe11, van augmentant l'a van4. Morelli, 14 m., 19 s.
Serafl Mà.rquez MArquez, male- j interessant: Pr imer: Que es d~clari
tre ~e la matmada ban començat a tatge que porten sobre v1etto. Aquest
5. Spe1_cher, 16 m., 7 s.
jant, el qual 10u posat a disposició urgent. Segon: Que per a la diada
Perpmya els p:eparatlus per a la s'ha ajuntat amb Fayo!e i en arribar
6. Lew1e, 34 m., 4 s.
del jutjat d'instrucció de g uàrdla que a Catalunya ded1que!l al senyor
magna etapa d avttl. Mlg ensonyats a Ax es comprova que vervaecke 1 7. V1etto, 37 m ., 45 s.
per amenaces de mor t al súbdit fran- 1 Alexandre Lerroux, el d1a 8 de seencara, corredors 1 seguidors acudien Maes els rorten 3 minuts d'avantat- 1 8. Archambaud, 42 m., 31 s.
cés Crlstov!c Trajan.»
tembr~. siguin cedits a la Comissió
a l'Aving:..tda W11son
ge.
\ 9. Ruozz1. 53 m., o s.
orgamtzadora de l'homenatge
els
. A les cmc ha estat donada la sorDos minuts després passa un es10. Thlerbach, etc., etc.
TRES NOTES DE POLICIA dos Palaus de la part baixa de Montt~da als corred?rS 'pet a la q;tmzena carnot comandat per Roma!n Maes, CLASSIFICACIO INTERNACIONAL
A la Comandància Militar facili- juïc a fi de celebrar en aquests un
e. apa <Perpmya-Luchóo) de 325 qUI- l en el qual figuren Le Gréves. ThierBèlgica
taren an•t 165 següents n otes·
banquet; la part del davant 1 bal1· França·
lometres, en _la qual han de passar- bach, Lowe ¡ Ruozzi. Aquest darrer
"El m¿tor d'un autoòmnib · 'in- cons del Palau NaciOnal a h que des
2·
se els colls de Ptllgmorens. Port 1
·
, us, s
d'aquests PUS'UI presenc1ar-se la desf'ortet d'Aspet,
puntuables per al
3. Al.e manya.
cendlà prop de la Plaça d Urqu!nao- ¡ filada; els jardins de la part alta
4· Espanya.
Premi de la Muntanya, 1 els de La
na a primera hora de la tarda. F ou per a celebrar l'Aplec que ba de teL'eQU•Il "" nt u .uo t.s _tt,va 1\la<~r v~•.• t.l, ""' .,,o ot: 1..ata1unva ue 1a
Perche i Ares, que no puntuen.
5. Itaha.
apagat pels bombers que hi acudiren.¡ oir lloc, el Poble Espanyol per a
11 Segona Divi sio, 1 93~·35
1 En els prim~ 4' qUilòmetres, de
COMENTARI DE L'ETAPA
L'Incendi fou casual 1 no de~ut a portar a cap una festa de caràcter
Perpi.CU'à a. Prades. ht ha hagut calLuchon 20. - Es pot dir que to- una mà. criminal."
regional, i tots els elements de caformat per minyons que ja de temps I se l'adjudicà davant de la Unió ma absoluta. Le. carretera puja lleuta l'etapa d'avui ha servit per a po• • •
racter material rndlspensable per a
practiquen el basquetbol 1 que en a- I Social de Cornellà, aquests dos .clubs gerament 1 els corredors van tots en
sar de relleu ta· magnífica qualitat
"A dos quarts de cinc de la tarda, l'organització 1 celebra.ciO dels esquesta ocastò han trobat l'oportum- disputaran la promoc1ò a la pnmera grup Després de Vlllefranche, a 50
dels corredors belgues. Cal posar de un automòbil de la matricula fran- roentats actes. Fou Aprovada.
111.t per despertar novament els par- categoria amb els dos darrers clas- quilòmetres, comencen de prendre el
relleu, amb tot, que avui s'han tro- cesa. N. T . 6.281, atropeòlà. un escoroFarà bomc de veure els jardins
ttdariS d'aquest esport d'aquella bar- sificats d'aquesta.
cap de l'escamot els escaladors.
bat afavorits de sobte per l'egoista ' br!alre mun:c!pal al carrer de Corts de la part alta de M.ontjmc plens
riada. en el sentit d'encarnlar-lo en
Nosaltres voldrlem que !es coses
En arnbar a. Fontpedrouse, a 7
conducta de Vietto el qual ha sa- entre les de Bruc ¡ Girona i resultà de papers gre1xosos I de deixalles
el terreny de les compettctons ofl- I que han passat que ban esLat u.n quilòmetres de la sortida 1 a una
crlflcat l'equip de França per acan- mort.
··
de la. fontada rad1cal. Tindrem un
cials. El Martinenc reprèn les seves 1 pas enrera per la Uniò Manresana, altitud de 900 metres, es a dir, a
segutr les seves ambicions personals.
El conductor fou detingut 1 posat mot1u més per a lamentar-nos que
activttats basquetbol!stes amb bon no es repet1ssm; esperem que a1x1 uns 680 menys dels que té el coll
Després tingué el seu càstig en ésser a d lsJ?OSlcló del jutjat corresponent." els turistes estrangers passin de
peu, en el seu nistor!al hi consta serà, si més no l'actitud i l'actuació de La Perche, els corredors ja van
aconseguit pels belgues i relegat a
• • •
llarg davant de Ja nostra c1utat sl
mscr1t per dues vegades el titol de de la Unió Manresana en aquest en diversos grups. S'han remarcat en
un lloc secundari.
.. A
d
d
m els parcs publics poden escaparCampió de Catalunya. i ara en re- Campionat ens ho demostren. El les primeres estirades Vervaecke.
Potser els belgues haurien atacat
'in ~~à quart e nou el vespre, se de veure's convertits en unes Placomençar s'adjudiquen el titol de la carni emprès els ba de reportar molts Vietto, Sylver Maes, Fayole, Ruozzi,
igual, però el fet és· que Vietto els 1 ~ya~e~n~n~J: ~n~~\a d~ee~~;~~~~ nes, un d1a de festa a la tarda.
seva categoria. Sabem que no és en- altres èx1ts, però cre1em que no hau- Camussa, etc.
donà la pauta per a aquesta actl· cotxe particular. .L'accident fou ca*:- - - - - - 1
tusiasme el que els manca 1 per això rien de sentir-ne afany, la seva ac- I Es nota en els belgues una segutud.
11 1 1 à 1 d
mateix esperem que aquest tnomt tltud serena en aquest Campionat retat 1 una decisió que deixen enAndl:e Leducq ha sofert _avui greus sua or g n a estrucciò del cotxe Actualment es tramiten 369
els serv1rà d'esperó per a anar a ens obhga a creurer que es fruit treveure llur propòsit de donar Ja
eQ':IIVOCaclo_ns com a. capità de l'e- abans de l'arribada dels bombers."
un millorament ti>cnic que els per- d·una llarga meditació i que volen batalla.
qu1p frances. Per exemple, quan ,Arexpedients contra individus
meti nous triomfs.
assegurar amb fermesa. cada un dels
El coll de La Perche és passat ràchambaud pa~tl la roda, havta d haincursos en la Llei de Des;ta~
Nosaltres els feltr1tem per l'éxt.t .
seus èx1ts Sabem el seu des1g de pidament; portaven Ja
davantera
ver fet detenir els alt.res corredors
La. Umó Manresana de basquetbol. superaCió, I davant d'això no mes els corredors qae hem esmentat.
d~l team frances o almenys a alguns
gats i Malejants
n&.sque de la fusió ael Manreso 8. podem dir que els equips que els
Despres d'un ràpid descens cap a
d ells per. tal que ajudessln e! seu
El jut.Jat número 8 que ha esB i de la secció de basquetbol del 1siguin enfrontats toparan amb un. Bourg-Madame, ve l'ascens1ò a! Puig- L'Italià CAMUSSO, que s.bandonà, a company 1 el recondwssm a !escatat converLit en especial per a traCentre Excursionista de la Comarca adversan dif!cilisstm. Actualment el morens 0.931 metres), que es ata.. · ·
mot de cap.
.
de Bages. No volem renovar ara qües- seu equip està ben compenetrat, però cada d'ulla mane~ emociOnant pels consequencla d'una caigudr., durant
m1tar els expecllents de desvagats 1
Ma~ce
Archambaud taJ?poc feu
11
maHacLOrs, ba habilitat un local
t1ons en remarcar el fet que la Unió es possible millorar el seu rendiment belgues. De segUida es destaquen
l'etapa d'ahir
j oc tsd eqd'; P· Entxcerta ocasldlO e ~AocuCONFORT
MODERN
Sylver Maes i Vervaecke. Contra el
ha d
que fins ara tema la part civtl del
pan
un ca e segu ors ......ver·
que en ell es d'habitud, el prtmer no
anat, en pujar ;ap al ;u1g- t1ren del reta.rd que portava Spel·
Petat,
1
Barcelona
jutjat
número 14.
d aquests corredors avui no es pre- morens el rendime~t q e se n espe- cher. Archambaud feu com sl espe·
El jutge ha ordenat un huer de
d 1
rrnà
1 lld
d ra va. Semb ava fat1gat.
res el seu company d 'equip però a
tots els desvagats 1 malfactors que
f;u8~Ita e seu ge
• e
er e
A onze minuts i mig del grup de Ja poca estona reemprengue la seva
ban passat pel jutjat des que e~
L'italliÍ. Francesca Camussa ha so- 'I Maes en passa per Ax Ull altre de marxa a la més gran velocitat pos· -----------*:~--------- comença a complir la llet.
.
,
quatre homes: Archambaud. Dignett, s1ble.
D'aquesta manera cada desvagat
re.rt ~na c~1guda 1 s ha fet mal. I Umberhauer i Morelli.
Vietto obligà Fontenay a ajudarLA COPA DAVIS
tindra ia seva htxa 1 en ella consA,Ixò .1 ha obh_gat a aba~donar. Abans
Els cinc homes de l'escamot Ro- lo en Ja seva fugida 1 el segon contaran els antecedents 1 la pena que
d arnbar al cun del P'.ugmorens tam- mam Maes han fet un descens im-¡ tribut innocentment al desastre.
li ha Estat 1mposada.
1
Ha
començat
el
matx
Estats
- - - - - - - - - - - - - - • pressionant i han refet bona part del
Greves, en la segona meitat de
Al pl'esent l'esmentat jutjat tra•
temps que havien perdut pujant al laLe
cursa, desaparegue
de la lluita aemita uns 3G9 expedients per aquesUnits - Alemanya
G ~ A '-J 11 s...~ '"•
P'uigmorens.
Liva i Momeau no aparegué en LOta
ta mena de dellcte. Cada dia aquests
Els 26 quilòmetres de baixada poc l'etapa.
Londres, 20. - Aquesta tarda s'ba· augmenten 1 amb les mesures preSERVEI DE RESTAl:!R~NT A LA pronunciada qu~ separen Ax-les-TherMag1úfica la carrera de CardoGRAN TERRASSA - fE~1PER.ATlJ-~mes de Tar_a~co sur Ariège, els dos na perquè malgrl!-t córrer pràctica- vlen de celebrar a Wimbledon els dos ses contra la mendiCitat per les auRA MAXIMA, 20 GRAUS
belgues fug1t1us els fan a un tren ment com a inalvtdual, s·ha classlti- primers partits de simples del mat¡¡ toritats vmdra a engross~r aquesta
PLAÇA MAClA, 3
fantàstic. Es van alternant en el cat honorablement 1 ha guanyat dl· Estats Units-Alemanya, semifinal ab- 1 xifra.
R AMBLA DEL CENTRE, 19
cap cada quatre o cinc quilòmetres versos llocs de la classlflcacló ge- soluta de la Copa Davls, la qual de-~-------*
tenta la Gran Bretanya.
' I constantment guanyen terreny als neral.
I
Rimoldl seus perseguidors. Els han estats cro- 1 La noticia de la retirada de CamusEl mal temps regnant, ja que na
Art'l stes que es d"vor
.
bé abandonen Bergama.schi,
plogut
torrencialment 1 bufat una 10•
I
Cien
so causà terr1ble efecte en l'equip
i Hardiquet.
tensa
ventada,
ha
ret
suspendre
el
1
,
El
ju¡,jat
numero
13,
ha
trames
a
italià.
El francés Spe1cher es retarda des
G
A ,. , I
11 Sobre la retirada de l'equip Italià, segon part1t. Per tant, un 1cament 1 Aud¡enc¡a per al seu veredicte, el
d'abans de Mont Louis.
1..
'-'
.. kt
molts recordaven la d'un altre ter- s.. n'ba celebrat un entre el jove ju- plet de dlvorct promogut per l'ar~·escalada el Pu1gmorens ens afe·
SERVEr A LA CARTA
cet <Trueba, Ezquerra 1 Canyardo> gador alemany Henkel 1 l'amenca ttsta AssumpCIO <.;asa.s contra el
reiX una mamfestac16 emoc10nant
En efecte, BergamaschL Runoidl 1 Hudge, encara més jove que l'aie- seu mant l'actor Joaqmm Torrens
1 COBERTS
de les facultats de Vervaecke. El seu
Com stgUI que no hi ha nagut
Giacobbe, es retiraren perque sl quan many.
company, Sylver Maes, tambe es com-¡
Budge, el BenJami de l'equ 1p l&ll· opoSICió, 11Dio1me del jutge se6ous
tingueren noticia que Camussa ha·
por~ admirablement.
QUI, ba aconseguit apunLar-se el pn- les nostres nut..tc1cs es que es d.:-u
nometrats qwlòmetres a 1 mlnut, :t4
V1etto, batut llargament pels dos segons i 1 minut 25 segons.
mer punt al seu favor despres d 'un conced1r. el d1vorct sense cu:pabtJ!·
bel_g-ues, fa carni junt amb Fayole i
partit veritablement acarmssat L& tat manuesta. per pal't dels dos conCal afegir qae la persecució de
R ESTAURANT
llUlta per desfer-se n.
I Vietto 1 F ayole J la del grup de Rovlct.òna de Budge s'ha produ1t pel Juge:;.
Equ1p del F. c. Martinenc, campió de Catalunya de Basquetbol de ta
~ 11 .. A() l ~ K
Fmalment arnben al elm del Puig- main Maes és feta amb el mateiX
tanteig de 7-5, 11-9. 6-8 1 6-1.
tercera ca tegor~a
morens,
sols, Vervaecke 1 Sylver entusiasme.
La terrible lluita entre .lienkel 1
Maes. EI primer va al davant.
Els fugitius arriben a Tarascó sur
LA MILLO~.~~~ERATURA
Budge na durat dues hures.
A 5 minuts 1 30 segons passa Vlet- Artège a 184 quilòmetres de cursa, a ·-----~~:.:.,:;.._ _ _ __
Quan el jugador alemany Von Encara l'afer Schiro ·Kauer
to.
les 11'47. Hi ha control d..: signatura.,
Al jutJat ha. estat rebuda una carA, 5' ~O ", Fayole.
A deu minuts de Vervaecke 1 Syl- via sofert ll1l accident que l'havia
ta ae til:•llllO-Kauer, que t:vm ~~ sap
A 9 55 Le Greves.
ver Maes, han arribat Fayole 1 Vlet- obligat a retirar-se del «Tour»
f;i.AtJI~ ...
es troba detmgut a Amsterdam 1
Spe1cher passa amb 20 mlnuts de to.
1 En realitat. la ret~rada trau~Jpma
a punt d'esser ext1acut reclamat per
retard sobre els dos prtmers.
1 A 1 minuts 1 10 seg
d'aquests ha Obelt al ple convenc1ment que res
RE~TAURANT DE MUDA
les autcutats t!O.panyoles.
La baixada cap. a Ax-Jes-Termes dos, han arnbat Ramam Maes, Lo- t,l;!men que esperar ja d'aquesta Vol·
TOT&> LES NITS
En la. d1ta carta diU que es decla·
es fa a un tren penlloslss1m per part wle, Le Greves, Ruozz1 1 Thiesbacn. ta per trobar-se pràcticament dec1.
L'espectacle de moda amb apostes mútues I qulnlel:la americana
«POLLASTltO ALLO SPlEDOn
ra culpab.e ae tots els tets que pudels dos fug1t1us. A mesura que des·
La pujada a! coll de Port ha es· dtda, sobretot despres de la forçada
gw
haver comes a la casa del cartat duru;:;una. Roma lO !"1aes ha grun- retirada de Camussa. Avu1 s'ha reI
Avui, diumenge, tarda i nit
pat fantàsticament a 1 encalç del seu hrat, doncs, el millor de reqwp lta· Cramm t el nord-americà Alllson rer de Mumaner que ten1a llogada
;ermà, arrossegant amb ell els qua· lla. amb Ja sola excepc1ó de More- acabaven d entrar en el «courtt per ja que el seu Wl que es troba detm·
:e homes que des del Pu1gmorens llt que seguetx corrent com a gran a diSputar el segon partit, ha so- gut 1 acusat d'aque:;ts fets e., completament mnocent per la qual cosa
acompanyaven.
as.
brevmgut el temporal d'a¡gua 1 vent
Abans d'arnbar a Ja me1tat de la
Com que durant l'etapa d avui tam- que Ja venia amenaçant, i despre.> reclama que s¡gu1 posat en l.lbertat.
Atege1x que com Slgw que d.mtre
ujada han atrapat Vletto 1 Fayole. be abandona el belga Hardlquest, d'esperar-se fins a les 6'30 per tal de
de poc es ttobara a Espanya resLa
lluita
ha
contmuat
emocionant.
solament
queden
en
carrera
48
dels
(Darrera l'HospttaJ de Sant Pau>
veure sl el temps s'aclana, s'ha opta;. ponara. de tot el que pugw mancar
uozl 1 Romain Maes s'ban arnl.lat 93 corredors que sortiren de Parts per suspendre el partit.
a la casa que ell terna li~Jgaaa.
EL DE LA MAXIMA VISUALITAT
desfer de Vietto 1 fins 1 tot han I e1 4 de juliol.
ON ES GAUDEIX LA TEMPERATURA MES AGRADABLE
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Una «merienda fraternal» al Parc de
Montjuïc

L'etapa d'aht'r ha cons t'tI UI"t una gran
'cto' r'Ja p().r a l'equ1'p belga
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CURSES DE LLEBRERS

Canòdrom Guinardó

VEGEU
~--------------~----------------~
ELS NOUS

PISCINA PUBLICA

TAXISTES

Oberta tots els cl.les des de les 8 del mati a les 3 de la matinada

,
llll--aS de k..~ ob¡·e"

T.e dansant. - Sopars a l'ame~~ ·
ncana - Amenitzats per la ' '
famosa orquestTa

DES CAPO·
TABLES

RtNAULT

ESTEVE

PONS

JORBA

FABRICA DE LLEXIU

11

Caner F, 15-1'7

ENTRADA GENERAL, 0'50
ENTRADA AL RECINTE I PREFERENClA l PESSETA
~bt'
Ja de comurucac1ò: Autobusos Roca. servei especial des del
carrer Pelayo. - AuLobu.."'S Lesseps-Horta.. _ Tramvta d'Horta

c kGA MASCHI , un altre dels tta·
....___________________________ _.J ¡ ..lians
que abandonà durant l'etapa
d'ahir

I

'/enda exclusiva per a taxi.s

GARATGE CUBANO- Corts, 517

Telèfon 30780

la humanitat
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PER ALS AMICS EMRPESONATS

LA NOSTRA SUBSCRIPCIO
Relació de donatius rebutt a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)'
salt (5.~ ve¡ada ) .......
Elvll' Ferret Obrador < 6.~
Suma anterior ...... 101.176'95
vegada) ................. .
F !¡ueres Garcia .. • . .. ...
8'
s A. 14.~ vegada> ... . .. . ..
Antoni Campmany <quota
Consol GranerO <4.• veg.).
setmanal> ...... .........
2'Francesca Cruells Terrerol
On KCUD d esquerra que
<tercera vegada). .. . .. .
volien anar a futbol ...
9'Herm~rua Terrerol Tnaa
Les dues germanetes Mont-(tercera vegada>... ... . ..
serrat 1 Nur1 Rmu 1 el
Per Catalunya. 1 la Repúseu germanet Jordi Verblica, a la &alut de Comdu, a la memòria de Mapanys 1 Constllers:
cià ................ ..
3'- Amadeu Alemany ... .. .
F. C..................... .
3'Rosa Oblol d'Alemany
Joan Ferre .............. .
2'AntOnia. Alemany ... .. .
l'' anulta boldevlla ... ... .. .
s·- AgUSLI SUbltóS .........
Uus que volle.. anar a futJosepa Oellcado ..... .
bol .....................
~·- Anneta Alemany ... .. .
Joan Pons .............. .
Ramon Montmany ........ .
1'.Joan Pra~................. .
1' Jaume Pruna.... ........... .
AnLOnl ::Soles ........... .
2'Una no1a s1mpàt1ca ... ...
0'50 Grup de treballadors d'una
Josep Pujol Mascaró I V.
lmprem~a 1 Llibreria ua
Casas de Mar . .. ... . ..
10'
vegada :
AgrupaclO d t.squerra RevAlXES:
pubucaua de MonLesqwu
2:>'50 Josep AICUIC:L ......... .,, .,,
¡J·A H.. verneta ........... .
Josep G1rona ... .........
Un mecamc ............ .
2'Manuel Borruel.. ..........
Admiradora d'Enric Farrà,
Miquel V1da.l ... ... .. .
avu1 en la seva testa
Amador Garc~a ... ... ... .. .
onomast1c~ .. . . .. .. . ...
s·- Jaume Torres ... ... ... .. .
Anua .A.!>quera ... .. . .. . .. .
2'- Fturenc1 Rovlta. ........... .
Un cata.lll res1e1ent a. CasJosep Vtladumlu ........ .
tello de la Plana ... . ..
s·- Jaume (;a.talan ............
M. ti. V.• et deure setma-Joan t..astanye ........... .
nal .................... .
3'Allons Marcé ... .........
R . R. N .......... .........
:;·H. Cañtsa. ... . .......... .
Llws VaLies 1 Teresa CalA Ferrer ......... ....... ..
vo ........................
4'- F·. Barranquera ........... .
Domen ec: :::.OliS .. . .. • ... •..
3'Magt ttos ................ ..
Llorenç Baseiga .. . ... . ..
a·- Just:p Cal'lete...............
Mana Camps ......... .... ..
:.l
Joan OU ................. .
'l'eresa Sous . .. .. . . .. . .• •.•
2- JoaquliD Uaí1isà ........... .
A B. A.................. .
:>'- Emili Oentelles ... .........
J O. A. 1una entrada> ...
2':.!0 ¡ Manuel Gutlérrez ... ..... .
A. G . tdues entrades¡ ...
4"40 Elles Bosch ...... ........ .
Pere Qumtana .. . ... ... .. .
lO'M . V. B ...................
Josep c.scarpente 1 tamilia
MAQUINES :
(4.~ vegada> ...... ..... .
o·c. O . S ...................
Dos gern.anets d esquerra.
2·Em111 Moreno ........... .
J Tabac ................. .
J fio Tomas solsona ........... .
R. T., que volia anar a
.t. Herran ............
futbol ............... . ..
2'Joan Amat ........ .
Pere Barnedas, de GraJ A. M............ .
nollers ...... .......... ..
:.- tt s .................. .
J J . Pet1t .............. .
3·J B .................. .
Nena Josepa O. Sànchez...
1'- Josep Vilaseca ....... ..
Un d'esquerra del «Bar Iv o ....... ............. ..
oea!» ................. .
10- Pere Muns .. . ... ... ... .. .
C. P. 1una entrada. del !ut.MINERVES:
bol ..... .... .............. .
2'M. Barea ................ ..
Josefina Tells ...... ... .. .
1'A Beamonte ........... .
Andreu Form1ga ... ..... .
3'J Madrid ................. .
V J. Bruno ......... ..... .
J:;,()
RELLIGAMENT:
Un amiC dels rabassaires,
J Sangenis ... ...... ..... .
<Sabadell> ............. ..
5'J Plauas ................. .
Agusti Mecias ... . .. ... .. .
2' - J CorLés . .. ... .. • .. • ... .. •
Andreu Vallverdú ...... . ..
'l'- E Ra!ols ................. .
Maria Rosen ......... ..... .
d R Jover ................. .
Teresa Sabaté ........ , .. .
l ';,O A M¡¡.jó ................. .
Juhà Olivar ...............
1'Teresa Bel tran ........... .
1 <;:;, ELS MATEIXOS O'AVl·
Carme S abaté ... ... .. ••.•
O 25
NYO :
Pau Sarra ... ........... .
2' -- 1<' Marco ... ... .. • ... .. • .. .
Edo ..................... . ..
1- J ::iole .................... .
Manuel Ollé .. . . .. .. . . .. •..
1'- J R1era ................ ..
Georglna Sunyer .. . . .. .. .
2'
A Pujol ................. .
Un grup de cambrers I un
M Molins ...............
clrabotes ............. ..
14'P Bové . .,.. ... .. ......... .
On grup d'empleats de la
A Suara. <rtf& del quadre)
Generalitat lC> ........ .
64'J . Palau ................. .
Enriqueta Puges ... ... .. .
s·- VareJa .....................
La nena Roser. a la salut
On bllbal ................. .
de Companys I ConseJ Segw ................. .
Jiers .................... .
2·F Figuerola ......... ......
Fam1ha Crusat... ... ... . .
2'R Bev1à ................ ..
Mana Gastearena <h veUna atea ................. .
vada) ................ ..
2'Roser. esquerrana ... ..... .
Familia Cummal (13 veg.)
3'Una. antlclerlcaJ .........
L'entrada de I Barcelona
R Forch ................ ..
<S.l .................... .
2' S. R . R ................ .. .
Centre Republlca P'ederal
2'Sebastta Oblol ... . .. . .. . ..
«Adr1anenc», de S & n t
l 'Una tam1ha g1ronlna d'esAdriil del Besós:
querra ......... ....... ..
10·
Andreu Moreno........... .
LlUIS Sublros .............. .
2·Josep Olie ... ........... .
Sofia de Fis, a la memòEnnc Abril ... ... .. .... .. .
ria de Ja seva mare .. .
1·Joaqu1m Martlnez ...... .. ,
Carme Castellvl ...... ... .. .
2'Joan SerreL ............ .. .
Fanul)a Evangellca ... . ..
1- !1-1. Jofre ................. .
Familia de Terrassa ... .. .
4'- Josep Jotre ............. ..
Fanulla Alslna ... ... . .... .
o 50 Joan Abril ..............,
Jaume Galductl, muller 1
Matamoros ............. ..
filla <5.~ vegada> . . . .. .
2'Ramona Cullell ......... .. .
En homenatge al C. E SaI sJosep Vlrglll ............
badell ...... ........... .
:.!'10 J . B. S .......... .......... ..
Entrada de tutbol 1 tramPere B. M. .............. .
l'la .................. ..
2'80 Jo rance.sc Abrll . .. . .. ... .. .
Gumersmd Galobart ... . ..
l '- Mateu VIUI"ct 1 muller ..... .
L'entrada del futbol ... . ..
3'- Cèha Castillo.......... . ..
Un grup de dont:. de la
J oan Dam¡a ......... .... ..
casa .t<'abra 1 Coa~s <24
Lola t..atu~ . .. .. . ... ... .. •
vegada) ...... ...... . ..
18'40
Els .natelxos de cada setI VlURERES:
mana ................ ..
'l'Merce .................... .
Un català admirador de
V1ctonna .. . ..... ........ ..
l'ex-govern de la GeneraPere Serra, viatjant. ... . ..
litat ............ ........ .
l'M.ana ...... ...... .. ...... .
Una esquerrana admiradoUna ..................... ..
ra de Companys 1 ConI Lola .................. ......
bellers ...... ........... .
¡ · , Angel Vlntró. vt.a.tjant ...
La padrma. dels Consellers
1- R ...................... .. .
Pau Cairat ........... ... .
1'P .... .....................
J . F ..................... .
Roseta Soler .. . . .. . ...... ..
Vtcenç Sànchez ...... .... ..
5'Per la Lilberta.t .. . . .. . ..
:r25 BALSARENY:
Un radical demòcrata de
Joan Palleja... ... .. .......
Catalunya ............. ..
2'- fo'rancesc Llimargas .. .
Un rad1ca1 democrata de
Ramon Juncadella ..... .
Catalunya ............. ..
2'- , Francesc Juncadella ...
Vidua. 1 tllls, a la memòLlws Puig ... -· ... .. .
na de Pere BIOSl:a t5.•
,
Un comumsta ........ .
vegada> ... ... ... ... ..
2- Antom R1vera ... .. .. ..
Mana t-ascual .. . . .. . .. .. .
o'Salvador Manuel ....... ..
P . P.. una entrada de futCand1d Fre lxas ...... .... ..
bol .................. . ..
2'- Lluls Font ...............
Familia F B . ........... .
:.i Ferran Terrades... .. . . ...••
Josep vil 1 company 16.~
Llws Pu1gmart1 ........... .
vegada! ................. .
a·Lluis Bad1a .............. .
D 'v enorell .. . .. . .. . .. . . ..
3'
x . x ................ ......
Uns esquerrans \quota setJoan RoVIralta ........... .
manal) ............... .. .
6'- Josep Glera ...... ........ .
Un grup de dones d'esJ osep Mascaró ... ... . .... .
querra, de Montcada 1
B. Graell ................. .
Relxa.ch ............. ..
62'- J Cod1na ................. .
Un ooy-::.cout de CataluE R1era ................. .
nya .................... .
1'Un republicà d 'esquerra. .. .
Per als homes valents .. .
3·A Serra ......... ....... ..
Enric BaroL ... .. . .. .. . .. .
1'Ramon
Busquets ... ......
Salvador Barot ......... .. .
1
1- Jaume SOler .............. .
Magdalena Esteva Barot
1'Un esquerra ...... ... ..... .
Una admiradora de ComM Prat ..................
panys ................. .
l'Jacmt Maspià ... ... ... . ..
A la memòna de Macla...
1'Josep López ...... ........ .
Una admuadora de GasGabrtel <.-asano~'&ll P .... .. .
sol .................... .
1'Joan Palau Naspell .... ..
Una admiJ'adora dels ConFelut VUarruble ........... .
&ellers ................. .
l'
MIQUel Sentia ...... ..... .
Rtcatd Rodnguez ........ .
2'- Joan Pujols .............. .
Concepctó Senpere... .. . . ..
1'Josep ~1asplà. ... .. . ..... .
Concepció Rodnguez . .. .. .
1'- Josep Terrll.des ........... .
Un obrer ................. .
2'- Valentí Maspla .......... ..
Una obrera .............. .
1'- Se bastia Peypoeh . .. .. . .. .
R l:>enpere Colomlna ..... .
1'- X X ..................... .
Isidre Mayné ... . . .. . .. .
Joan Casella.s .......... ..
1'Josep Segura ... ..• ... .. .
Ramon .Bag1 .............. .
1'Jaume Moral .............. .
1'- Ramon RiveTà ... .. . ..... .
:!11artl Arenes. .. . ... . .. .
1'Vtcenç Mas .............. .
A la memòna de Macià.::
1'
R Rlvera ........... ..... .
Cristòfor Ptpo . .. ... ... .. .
I Joan Rota .............. .
J o.:;ep Flores ..... ......... .
l ' - Domènec Ba. gi ... ... .. . . ..
Rafel Andreu ... ... ... .. .
1 -· Francesc Cor bella. .. . . .. .. .
Ramon Vallespl. .......... .
1'J<Aln Alarcon ... ... ... .. .
060 Un grup de MANLLEU:
Josep Sanchez . .. ... ... .. .
o·.,o Joan Roca.setv .l ... ... ...
Manuel Ga;,con ........... .
0':)()
M.ana C&uudes ..........
Un compall,}· .............. .
0"50 Josep canudes . .. ... .... ..
FrederiC Curgul 12.• veg.).
5Ramoo Muns ............. .
Pere Pascloal <32 \egaaa>.
2'Ramon Riera .............. .
L!. u. <ex caporal dAsRamon (;or batera ........ .

Ptea.

I

¡

¡

I

I

Ramon Planas ...... ..... .
El nen Manuel Planas
Ma tias Conesa .. . .. ... .
Dolors Toneu ........... .
J oset ma. Conesa ....... . ..
NarciS Toneu ......... . ..
Teodor Torra....... ........ .
Joan Curos ........... .
Josep R1era ........... .
Ant.om Pou ........... .
F . çornus ........... .
i Adr1a Berut.o........... .
Marius...... ........... .
Josep Pujol ........... .

2'-

s·2'l'

2' l'-

1'50
l '-

0'50

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

l '-

s. s ..................... .

:~ ·- ~ Jaume

Guàrdia........... .

l 'Matnmom X1nac ........ .
0'50 Gaspar Caballer1a ........ .
0"50 Jaume Pla ... ........... .
Maria ArbOIX .. . .. . ... .. .
Joan Portell ............. ..
Eulàlia ... ................. .
Chmem Prat .............. .
M l:> ......... ........... .
l ' - Agustl Oasany ... . .. ... .. .
0'25 · Lluls Valle .............. .
l '- ' Vicenç Valle de 9 anys .. .
O"i!S Ramon F1gueres ... ... .. .
0'2;>
O<lo Comlte H.epuohca f'eaera.l,
o !iú de Vtlassar de Dalt:
O'óO Pere Font ................. .
0'26 Fellcia Galceran ... . .. .. .
0'2b Pere Gord I . .. . .. ... ... .. .
O '~ SixLe Artigas ... ... ... .. .
0'25 Gaieta Pons . .. .. . .. ...... .
o·.,o Joan Seuba ......... ... . ..
0'00 Joan Vernet .............. .
l ' - , Pere Vlllà ...............
l ' - 1 Joan Coll ................ ..
0'50 Joan Francesc ........... .
O'<!;> Estamslao Urao. .. .. ...... .
O ;Iii Pere M.. Pons ... .. . ... .. .
O't>O Pere Ab tel .. . .. . ... ... ...
O25 Joan èampms ...... ..... .
0'50 Joan Saoortt .............. .
Joan Gord! ......... .... ..
O50 Jaume Gel ... ... ... ... .. .
0'25 J osefina Déu .. .......... . ..
0'50 Jaume Llimona ........... .
0 '26 Joan Lletxa ........ .
l'
Un ciutada ...... ........ .
O'J;O Esteve Rov1ta ... .. . ... .. .
O25 Joan Rov1ra. ............. ..
0'25 Melcior Tort .............. .
o·so U uts Espmàs . .. ... .. .
0'2b Josep Vidal .......... ..
0'25 Genís Artiga s . .. .. .
J B ...................
0'60 E. B .... ... ............ , ..
D'SO Mag1 Ros... . ........ .... ..
0'50 Jaume Pons ...... ........ .
Rafel Camps ... ... ... . ..

l '-

I, Dels amics del Sindicat de

l'0'25
Vilabertran <5 . • qum1'- 1 zenaJ:
0'50 MtqueJ Tnlla, Narcls Bas·
0'50
sols F., Antoni Trilla P.,
Rafael Tetxidor. t\ntoni
Fabrega O., Joaquim Hilari F .. GU Torroella B.,
1'Joaquim Ayats O ., Delfl
1'Hilari C., Josep Falgue1'ras J., J osep Pagès S.,
1'Ramon Bech s .. Pau Cos
1' ta L.. Joaquim Cu J u·
1'bret c., Josep Canosas
7'Y ., Jaume Gents L ., Es1'
teve Tomàs A., Ramon
l'Llist.osella F ., Emili Pu.
1'jo! V., Jaume I'ralter F ..
1'Joaquim Vergés C.• Fc.
r- MadE<rn P.. J. Masjoan
1'Pere Soler, Jaume Clos0'50
Ignasia Bech, Josep 'I'ri0'5()
lla.Joan Soler, N Bas0'50
sols-Ramon Saur1, Josep
l'Cros F .......... ... ..... .
P. G .. nna vegada més .. .
Carme Jover Aguilar. per
a l'amniStia ... . .. . .. . ..
:1'- M~~~~J .~.Je~~r~~ ..~p~l,IC.l~
l ,' - Josep R ey .............. .
0 50 Lluts BellaVISta Sunyol .. .
l ' - Ramon Barmch, (2.• veg.)
1'- Ramon .l:Sarmcn, <a.• veg.)
0'50 Tres am1gues oel mercat
0'50
,
de la. Boquer1a ...... .. .
1
l '- Mc~:;àn~~ri ~or:s~~!rs~.~
~:5o Joan l:Saque ............. ..
,- Florenci Foz ............. ..
2,- J oan Sabater ........... .
1.-, Francesc Graoé .........
1, - Joan Grane ........ ..... ..
1'W Joan CoH ................ ..
O
.
Pere Mart1 .. . ... ... ... .. .
0O'SO
60 Joaquim Cleto ........... .
Ramon Cardona ... ... •..

I~it è~~e~à cte..MoHet ...
g:jü I
0

,

..

g.~g Una manresana que es re-

2,.,
corda dels presos ......
.- 1Un grup d 'numanltarls ...
O50 U n s catalans del carrer
Tamarit 1 Urgell <21 ve2,
gada) ................ ..
D'bO Josep Abelló . .. ... ... .. .

o 50 ~~ ~~~~~~r a~ev;es&ivai
:¡·-

l'
1'2'2'2' 1'1'-

1'-

l'1'-

2'l'
l'25'-

1'l'-

2'1'2'l'0'50

suspes del Camp de Les
Corts ......... ........ .
Anareu Rosselló... . .. ... .. .
Una admiradora de Pérez
Farràs, N. A............ .
Un grup d Arts Grahques.
Cinc catalans de la. casa
M. Ll. ll'l vegada) ......
P Q . I M. Q., una vegada
mes .................. . ..
Un a tamiha d 'esquerra
<quota setmana¡¡ ... ...
Un grup de litògrafs de
T. G . L., S. A. (26 veg.¡,
Un grupet d'obrers cata-la.ns, F. J. D. ... . ....... .
Amnistta .. . ... .. . .. . ... . ..
Una quota setmanal <26
vegada)... . .. ... ... ... . ..
Unes noies de Gràcia. ...
Carme, en el dia del seu
sant .................... .
Nuria Coll (2.a vegada) .. .
Josep Coll (2.~ vegada) .. .
Maravlllas Roy <2.• ve¡.).
Balta.sar Selves........... .
Germans RoVtra ... . ..
Rosa Oroml... ... ... . ..
Josep Pane .......... .
Telm Monterde ... .. .
Emll1 Mll'avltlles ...
Miquel Fernàndez ...
VUiTENA LLJSTA:
J osep Moreta ... .. .
Martmez... .. . .. . .. .
J . Nadal.. .......
Ennc Solana
J Aldnch ... .. . ... . ..
A. Crespo .. . ... . . . .. .
Ou1tart .............. .
P Berengueras ... .. .
LI Rtba .............. .
J Sampol ... ... ... .. .
R. Batalla .. ... .. ... .
J osep Portell. ............ ..
J Sa.ntos ... ............ . ..

l'·- ¡

l'l'

2'60
2'1'l'-

l'-

1'-

1'l' -

2'2' 1 25

l'l'

1'1'1'1'-

0'25
0'50

1'1'1'-

1'0'60
0"50
l' -

o·so

O '~

Un grup d'obrers I obre
res de la casa Farrero
I cm. 116 setmanal.
Enric Casals . .. ... . .. . ..
Josep Perez ............. ..
Manuel Gunenu .. . ... . ..
Alfons Madrueño... .. . ...
Merce López de Madrueño
Mag I Pijoan... .. . . .. ... .. .
1 Joan Ferrer .............. .

0'~0

u¿,

0'50
O' 'iO

0'25

u·,u

0'50

Baptista Ventura ..•••••••
Francesc Algara .. . •.•
Joan Artés ........... .
Joan Ginés ........... .
Ferran Martínez ... .•• . .•
Joan Burgués ........... .
Artur Julve ..... . ........ .
Antom Salvador ........ .
Francesc Pinós .. . ... .. . .. .
T. Pinós ................. .
uomenec Ha.rr era ... .. • •••
Antom Abella ........... .
Joan Saocoez ........... .
Eduard Gutierrez .. . . .. .. .
A la memòna de Jaume
Bravo ............ ..... .
Daruel Bravo ... ... ... .. .
A la memòria de Macià .. .
A la. salut de Compe.nys .. .
Antom Mengua.I ... ... .. .
Jesus Hernando ....... ..
Josep Vualta ......... ..... .
Francesca Ferrer ... ... .. .
1 Salvador Medrano ........ .
Joan SevUlano ........... .

¡

I

l '-

0'30
0'50

u ·:~o

0'25
0'50 F B .......... ........... .
0'50 Andreu Alarcón... ........ .
l ' . Joan. Cano .............. .
1Eduard Salas. . .. ... ... .. .
l 'Conxiteta Monguillot ..... .
1
0'50 Cristotol Cano... .. . ... .. .
O'óO ' V1cenç Lahoz ...
0'50 Pilar Jove ... . ..
1L!u1s Mongu1llot
2 - 1Roc CoUaao . . . .. . .. . .. . .. .
0':.!5 Daniel Bravo, fill ....... ..
o·oo Per Ja salm àel company
1'Antoni Tomas ....... ..
0 '~5 Francesc Barril ... ... .. .
1'1'-

l '-

l '-

1'l'

5'l '-

2'0'50

l _

0'50
0'50 l

o·so
1'-

Grup de Contramestres I
ajudantS de la ca~a Puig
1 FonL. de MoniStrol:
Josep ::>antamana ....... ..
Joan Suore ... .......... ..
Joan Iort ...... .........
rrancesc Berenguè. ..... .
1gnalll Grau .............. .
Toruas rorrens ........... .
Josep Ma.laret ........... .
Josep Urpma ........... .
Manan Montaña ... ... .. .
Benvmguoa Pa1ac1os .... ..
Josep Cursmo .......... ..
l:latvador Lrunterré ... ..... .
Angel Prat ... ... ... ... . ..
Antoni Munill ......... .. .

1'-

1Grup de Rabassaires de
2'Sant Jaume de I s Do0'50
menys:
1· _ Joan .t-atau ...... ........ .
1'- Francesc Gtralt. ... ... .. .
l'
Antom Bartra ........... .
1'- Anton1 Ba~et. ............. .
1'- Salvador l:>aperas ........ .
l ' _ Pere Ferrer ............. ..
1'- Pau Benach ... ........... .
l 'Josep Gol ................. .
l 'Josep Ferre ... ...... ......
0'5{) . Pere Morató... . .. ... ... .. .
2' _ AnLonl Roig ............. ..
0'50 Melcior Pros. ... ... ... •..
0'50 Francesc Ferré ........... .
2'- Joan Pros .............. .
0'50 1 Josep Sonet .............. .
1 50 Germanets Gulvernau. Josep I Emili. per la lli·
bertat del seu pare .. . ...
Rosa Calaf, per la llibertat del seu marit ... ...
Macari Cala. .. . .. . . .. . ..
Un identlttcat amb Llubí
Vallescà, per la llibertat
del seu pe.drt .. . .. . .. . .. .
Pau Calaf............ ..... .
Grup de ferroviaris de M.
S. A., de Martorell <5.•
vegada>:
Francesc: Perpinyà. ... •••
Salvador Martorell ........ .
Domènec Roche ... ••• .. .
Enric López .. . .. . ... ... .. .
Ramon ToUs •.••••••••••
Josep Gras .............. .
Josep Costey ............
Rafael Valls .............. .
Miquel Valle ...... ... ... . ..
Ums Garrit . .. . .. ... ... .. .
Peret Prat ...............
A gusti Butiñàn............
2'1'- Pasqual Verdiell .........
:¿·J Olivé Rovira ........... .
Ramon Agoatina . .. ... .. .
Alfred Mitjans ........... .
5'
Ezequiel Oargalte ........ .
2'- Carles Fermesa ........... .
2'- 1 u!l amb estrella ..... , .. .
2'Rtcard Pau ...............
3' - Eugeni Querol ............
li'Miquel Margalef ... ... .. .
Francesc Viarnés .........
._
Josep Sanz .............. .
5
Pasqual Montfort ... ..... .
1 Miquel
1'Altad!ll ...... ..... .
2' _ Benet Alcàzar . .. ... ... .. .
l 'Lluis Mateu .............. .
'l''lO Joan Bartomeu .......... ..
2'20 Rogeh Sanz .. . ... ... .. . .. .
2'20
2':!0 VIlafranca del Pened~
(tercera llista) :
2'20
2'20 Un grup de noies simpatitzants dels presos ... ...
2'20
0'50 F . Curt1 ... ......... ..... .
._
J
Parera .............. .
10
1 J. Miret ................. .
2._ J. Junyent .............. .
13•30 C. Cusco . .. . .. .. . .. . .. . .. .
J. Alemany ............. ..
J . Milà ......... ... ..... ... .
12'
P. P..................... .
3'-- J Alemany ... ... ... ... .. .
a·- J . Cuscó ... ...... .........
J . Clave ................ ..
J Perret ..................
14'5'-

I

I
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0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50

J . Carreras .............. .

J Bernat ................. .
J Ohvella...... ... ... ..... .
Recader .. .. . . .. ... .. . ...
Andreu Rosselló . .. ... ...
Els nens Rossend 1 Ennc
a la memòr1a dels seus
&.VIS .................... .
M1que1, Maria, l!.nnc 1 Ros·
send t2.• vegada> .. .
J f'Uig Aragones ....... ..
Josep Nogue I fills
()arme Flguera.s . .. ... . ..
Una catalana del Poble
Sec .................... .
LI P ....... .............. .
Uns am1cs de la Soc1etat
«l'Anus t at CataJamsta
Reput>ltcana», de Tor·
dera ................. .
Un grup de gent d'Esparraguera . .. . . . . .. .. . .. . .. .
Uns am1cs C1l!:squerra.
Joan Fabregas ........ .
Josep Comas ... ... ... ...
Josep Casadesus ... ... . ..
Una suuijCnptora. ........ .
A la SalUL !le ,umpanys I
1 Oouseuers, un dt eloreJachs .. . ... . .......... .

O'fiO

0'50
0'50
0'50
0'25
0'25
0'2fl
0'25
0'25
0'25
0'25
0'25
0'25

o·::J

0'40
0'30 x. x ... ................ ..
0'30 Ueuuveva ::legurana <2 . •
1'vegada! .. . ... ... ... .. , .. .
1·- Adeta t..ocn 14.• vegadal .. .
l'- Merce Pon~:~ llJ.a vegadal.
l'SO 1\¡arg-lj,noa !''e rre... .. . . .. .. .
Un grup de dones, per
l'~
1 ammst1a... . . . ... .. . .. .
1'- ::ieL catataues oe1 carrer
1gnas1 igleSlS.S 1St. AU·
C1rtUJ ................. .
Un ts~auque¡ oa¡·c:elum .. .
Jo~ep rages Xuclà ..... .
1'- lJna tlgueren~;a. ... .. .. .
l 'De ta culla del ot ae 'I de
l '-

jUUUI Ot: \t 1>~::.l>ISI Qt! U II.JI.

1'- 1 Grup A. Mas B de l'erl'- ~
rassa ... .............. .
l 'fo'aau~ta tia1uara ........ .
l'
Et pruut a uu~ rua ... .. .
l 'una es4utuana ... .... ..
1'Uua esqutrrana ... ... .. .
l '«~•tllC: nr•IS~1C» C1el <Jasal
1'~~~clvllal~(.a
a J:.Squt:rra
l'dels dtstnctes lX 1 x .. .
1' - Falllllla uwen ........... .
l 'Uamtau <.!aro! ........... .
1<. hUMuet .Hosch <5.• ve·
vadaJ ................. .
J. r~uo::tlada lquota setmanal¡ ............... ..... .
1'- Joau ::!erra t8 vegades¡ .. .
l'- E.. M. CosLa ... . . . . ...... ..
l'
0'50
0'50
O'flO
1' 0'50

Una repuiJJwana autlc:len caJ \quota setmanal¡ ...
E b. S . \quota setmanal>.
Nena Mana Arbones IQuota setmanal! ...... ..... .
Pere Clurana. <quota set.mana!) ................ ..
Truutat V1la de Soler
<quota setmanal) ... .. .
D'uns am1cs de Sallem.. .
Centre AgriCola. d'Esquerra.
Republicana de Catalunya, de Villalba d e 1 s
Arcs .................... .
Grup del carrer Garrotxa
<Guinardó) 14."' vegadal
A la memòria de Ferran Moratona:

1'-

l'1'l'-

l '-

1'-

l'-

1'l'-

IJ M ....

2'-

: :.· .::· .::· :.:· ::: .........
I

C. B .............
A C...................
2'- S T .... ..................
2'J. A ....... . ..... ....... 4••
2'- Josepa I Maria ...... ·: ... ..
t ·- J. M . ... ................ ..
1'- Dos esquerrans de St. An1'dreu ............... ..... .
0'50 Un pellaire ... .. ......... .
1'- U1ménez ................. .
1'- RUblO .................... .
2'- Curto ......... ............
2'- Altadlll ................. .
3'
Espada ......... ...... ..... .
2'- 1 A Sonano .............. .
l '- Suñell ................... ..
l'- Santacana...... ........... .
5'- I Marta Pérez ............. ..
5'- Sabate.................... .
3'- Manel ............ ... ......

2'- Ibañez ...... ...............

0'50
l'0'50
0'50
0'50
0'25
0'25
0'50
0'50
1'-

R. CuñLll ................. .
Paulet .................... .
Amatlle ... ... ... ... ... .. .
Barnes .. • ... ... .. . ... .. . .. .
Font .................... .
Roca .................... .
Caballero ................. .
Zorrtlla ... ... ... ... .. .
Ferran, pellaire .. . ... .. .
M Pwg de Vall ....... ..
1'- Femàndez ...... ... ......
Q Ro1g ......... ....... ..
Francel:ic Mercade .. . •.. .. .
A C. M .................. .

8'
1'1'1'-

1'l'1'1'1'-

amb fü

1

La casa llllllor assortJC1a

2'

PORTAFEltlt.LSSA, 2l I 2e
FONTANELLA, 16

0''10

••

3'-

•

1'l '1' l'l 'l '1'-

5'52'1'l'-

l'2' l'l'0'50
10'50
1,

0 :;,0
O()()

ow
o·so
o·w
o·so
o·so

I

*
UNIVERSITAT

1'l'

Avís als Beca.rls de I& Un.innltat.
- Havent-se de reunir prOxunamen~
la Junta de Beques d'aquesta Om· ¡
versltat, s'avisa als ~caris que aspli'ln a la connrmació de la beca.
que hauran de soH1crtar-bo de segu da, donant compte detallat del
resultat de llurs estudis. Els que els
Ungu!n cursats per grups, Indicaran
les matèries cursades 1 els noms dels
seus professors.
1\la.tricu.J.a lliure 1 coHerl.ada a
l'lnstllut Balmes. - Durant els dles
d~l proper mes d'ag(){)\., esrort oberta a la. Secretuia del dla Centr!, de
10 a 12, la matrtcula no o!lcral I col·
1 te¡;1ada. l:.ls drets de matricu•a 1 altr.:.; r vqu.si..s COllSi.ell a la tau.a da- ,
nunCIS àe l'umen.at ln:;tltut.
A\' ÍS a uns a lumnes de Dret. Per a un assumpte que els Interessa,
.a. Secretana de la Facultat de Dret
av~ la presentació
urgent dels

l

1/El:>'ru::;, l:iAN~ .. l:iAI:tNl J~o::,
l-'LA 1'J A :: CamiSIS t-e.A
GLAN <Patentada I : MltKes FERRO
de ~arant1a
CAMIS~::;

2'2' -
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DE JUL IOL DEL

alumnes Emtll Colom Segarra, Lllbertat Garc1a Teuteira, Eduard Gubern Puig, Ferran LOpez de Castro,
Eduard Melean Sol, Josep Padulles
Tarrago, Slgirld Pena Cardenal, Josep Planas Rolge, Josep Porcar Aymer.ch, Rafael Bosch, Alexanore
Satorras Capell, Pere Cervera Enseñat. VIcenç Suàrez Vazquez, i Víctor
Tarruella Riu.
D'unes oposicions. - Han tingut
lloc, recentment, a MaC1rid, els exercicis d'oposic1ó per a proveiJ' les vavants existents al Servei Meteorologíc Nacional. D'entre els nombrosos
aspirant. hi acud ren cinc joves llicenciats, ex-alumnes de la !''acuitat
de Cléncles d'aquesta Universitat 1
tots cmc han obtmgut plaça, amb
les m11lors puntuacions: les senyoretes Mercè Potau 1 Josefa Rlcart, r~:s
taran adscrites a l'Observatori Meteorològic de la UnlVers.tat de F..ucclona; el senyor M . Vidal, al Central, de Madr1d; els senyors Innocencl Font i Josep Berazoatn van destinats a Canàries, on, a l'Important
Observatori del Teyde és d'esperar
que hi forniran els millors serveis.

de JOAQUIM PUYANE. - MenJars
·
econòmics - Servet acuradlsslm BAR
LA
MARINA
Abonaments setmanals - Es ser11elx a domlolll - carè exprés - Licors
de totes marques -

Refrescos. - ARIBAU, 54 (Xamfrà AragóJ. Telèfon 19697. - BARCELONA
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una de les armes que
amb preferència utilit·
zen les dretes contra la
premsa d'esq~erra, ~s :a
coacció a I anunc1ant.
per a contrarestar-la.
cal que els lectors de
L.A HUMANITAT donin
preferència, en fer les
seves compres, als estaaliments t productes que
s'anuncien en aquest
diari

VIATGES A MALL O RCA

Joan Subils Serra
COLO N IALS

DE

MOLl

consell de Cent, 617 • Tel. 55810
BARCELONA

8oUer; tercer

tseuver; :>egon

o.

urac !amb entrada>

3 dies arn~ 3 e~cursions (quilòmetres 351), pessetes 80, mes 28 20 (passatge d'anada i tornada).
Total: 108'20 pessetes
Pruner. SoLer ; segon

sa

4 dies, pessetes 95. 5 dies, pessetes 107'50 (3 excursions) sense passatges
Condtció TOT PAGAT, hotels primera, autos o autocars, benefiCènCia impostos, pro¡.nnes, etc., etc. SORTIDA DlARIA des d'una personli
Agents ~peC!almenL autonttats per la COMPANYIA TRANSM EDI·
TERRANIA per a la venda 1 reserva antiCipada de passatges. Des·
comptes espectals a Entttats CUlturals, Esporttves 1 Obreres
Bolament tracteu dtrectament amb I'ON lCA

AG E~JCIA

Passei::

DELS HOTELS DE MALLORCA

lH.epresentactO, sense mtermedtarlS, dels millors H otels)
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CORTS, 412
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m~:na

ObseQute.o els nostres clients amt segells e1 estalvi de la üatxa
de Penstous per a la Vellesa t altres presents en proporció
a l'Import de la compra.

¡jAH.CELuNA. VIa L.BJetaua :.1
MAURlU: t'assetg ae •a uaatellllna 14.
CANARIES
CADIZ
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA
tiOrtlde!' setmanals ets dissabtes. a les 12 Efectuaran el servei les motonau•
oCIUDAD DE SEVI ' . LA » 1 ~ VILLA DE MADRID»
LIN IA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · PALMA DE MALLORCA
SOrtides cada dia (llevat ets d l umen¡fes) de ¡ja.rcelons • Palma a lea
21 nores per les motonaus
• CIUDAD DE BARCELONA• 1 • CIUDAD DE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA VALENCIA ALACANl I PALMA
EIV ISSA
MAO 1 8A RCELO N,!I
DE MALLORCA BA ACEl ONA
L..~NlA CUMI!lRü1Al AMB E;SCALE!:> A TOfS ELS PORTI:! l)'E; L.A MJ:!;U!·
Sortides auln:reuals ae l::la.r•
l'ERRANIA NOH.O L¡AHI.ICA I CANA.R!ES
CANARIU! AMI:!
WNIA COMERCIAL Bl.LBAO · CAU}¿
celona ela CUjOUS
t:SCALA A TOTS ELS PORTS DEl NORD O'ES.PANYA - dortldea QUID·
¿e nais de ~libat> els 1Jjous LJN lA RA!> IOA &EU U LAR EN l'RE ESPAN VA
~r
I l'ERRT'l'ORIS UE l...A GUINEA ESPANYOLA 1 FERNANUO KXJ)
tldes el dia 17 de cada mes. amb escales a Valencla Caalz Las PalmBB t:la.nt.a
Cruz de Tenertfe I F'reetown. Santa tsaoel de fernando Poo. Bata.. Koao 1
Rlo t3t>nlto pels vaixells
uCIUDAD DE CADIZ» 1 «LEGAZPh
MELILLA
ORAN
ALAC ANT
LJNIA RECULAR ENfRE 8AR~E LONA
VICEVERSA
CEUTA
VILLA AlHUCEMAS
tiOrtlaes de Barcelona cada diUmen¡e. a les 11 nores; d'Alacant els dllluWI
d'Oran els dlma.rts; d'Oran cap a Alacant. els dimarts 1 d'Alacant cap a
Barcelona eh dimecres
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Preu uruc
Nomes acl. Raptdesa 1 econonua
L'linica que en vwt dies prepara els alunu1es per a exanu·
nar ·se de 1.• ciass~ 1 1.• espectal
Si us voleu coovencer, consulteu
oH cines:

13'60 ptes.

NOTA ; Els Que ~ tora vulgum -;t-rvtr·se tt~ 111 nostra casa podeu ..ser¡ u re, aclJuntanL O bO pessetes e.o 'egeUs. 1 rebran ftgurtns, mostres 1 un
siStema espeCI.a.J per a prendre Les mtdes amb les mst.rucctorus pet a ceore l'encarrec aoa.os delS cmc d ies.

En cotxe de viatjant que faci

TOT 75 PESSETES
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8. 8, 10 I 12 ptes

ulwa.-raptaa en la QUil-! pUClo::m couteccwnar
de vestits ~:o QUiit..re aures. amo un pewt augment a~:Js preus de vestits teLl;, com ta.moe tenun una. sec·
cto per ter ~esttts a mtda amb tot Luxe de 100 a 150 ptes.
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Alguns dels nostres preus:

COMPRA I VENDA 1 CANVI

G.H.AN Al:;l:iORllMENT EN

C.ràcía,

Els nostres preus sempre responen i ta mateixa Idealitat 1 éS
raollltar 1a max1ma elegancla 1 ta max1ma Barator, amb ets
seguents arttctes a V3sllts, Pantalons, tïam1ses, PIJames, Cal·
çotets, Bates, Batins. camisetes, MitJons 1 Corbates

Resten lliures algunes Delegacions per a pobles de Catalunya

Argenteria

d~

Gran Basar de Sastreria Sistema
Nord Amerità

Ramtoladel Centre. 35 . Tel. 15457 . Barcelona

.-Gran Joieria - Rellotgeria

e

CASl BASTIDA

urac !amo en tracta I; tercer. Lnca-PoUe n ·
1 Formentor

()
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elegància i amb
•
,_ pocs diners? Aneu a

3 ~i es am.b exc,ursions (quilòmetres 209), pessetes
71 80, mes 28 20 (passatge d'anada i tornada).
Total : 100 pessetes
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la humanitat
Reportatg es de LA HUMANITAT

Diumenge, 21 de juliol del 1935

Barcelona - Any IV - Número 1.06¡
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PRESONS DE CAT AL UNY A
LA DE TORTOSA

No ofereix cap seguretat i els presos s'hi troben
molt malament. -- Dos atracador s condemnats
a uns quaranta anys de presidi se n'escaparen.·
Un vagabund que es vol regenerar.- Un home
pells de conill · a ltres coses
que
inversemblants

PreguntArem als nostres tnterlocu- dsament el dia que VIsitàrem
tors de què es tractava, 1 ens digue- presó s'havta mort un conill dt>l la
ren que era un borne anomenat Al· rector I 1!-mb prou femes esc· m·
tons Oalvo, que no te1a gaires d;ea se1 menja sense treure tri a11at
havia ingressat a la presó absolutlY cap altra matèria no menjívo~ ni
ment embriac condemnat per un de- , Demanàrem &I director per ·
Ucte de robatori.
lar-hi I ens ho concedí. Ben Par.
El dia que a.rrtbà a la presó se cosa poguerem treure en clar
u va calar foc a la màrfega que testà totes les nostres preguntés 8.!!¡b
dormi& 1 ell no se n'adonà, tanta força seny I com a demostració .
era la seva insenslb111tat a caus11 de no era bo1g ens digué que b Que
la intoxicació alcohòlica, 1 al mati estat condUit diverses vegades a 1~
ea despertà amb fortes cremades a n.lcomis, d'on havia SOrtit donat d'
una cama que agafà el volum doble ta pels metges.
a·1
del corrent. Fou cridat ràpídamen~
-Mireu -ens digué- als lllaliJc
el metge, que U féu unes untures. mis no h1 ha més boigs QUe oAixí que el facultatiu hagué sortit, metges i els empleats. Els altres ~Is
0
s'arrencà les benes 1 començà, amb són res més que vfct!mes dels
una fusta punxeguda, a arrencar-se familiars, que els volen prenctrese't:
les butllofes 1 quan tingué la cama quartos o d'amics que els volen Prin
en carn viva s'hi orma.
dre la dona.
·
No vmgué cap infecció, 1 al cap
Després d'això ja no insistirem
de v~t elies, quan el metge el tomà
JOAQUIM VILA·BISA.. ,
a VISitar, restà sorprès en veure que
esta va en franca curació.
Aquest home estava pruner amb
els presos comWl.S, però tou necessari separar-lo, car es barallava amb
tota 1 els fastiguejava amb la mena.
de manutenció que engolia. POSSeelX
un fogó comu de ternssa que encen
amb soles d'espardenyes velles 1 tota
mena de despulles que trooa per la
presó. Hem dit tota meua de despu·
per al d1a 22, a les 9.30 de la
lles I hem mancat a la ver1tat, car
nit, a la
una gran part com tronxos de col,
pells de corull. etc., se'ls menJa. Pre-
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Es fan gestions per a
la reobertura de les
entitats d'esquerra a
Saragossa

organitzat peJ diari local,
d'ESQUERRA REPUBL/.
CANA «L'ACCIO»
en commemoració del 72 aruversarl de la defensa de Terrassa
contra els carliDS

Parlaran:
Martí Rouret Callol
J. Puig i Ferreter
Humbert Torres
Pere Coromines

Saragossa, 20. - El mes d 'octubre
I arran deis successos, foren clausu~
rats per l'autoritat governativa
nombrosos Centres republicans de
la provincia que aVUi continuen tancats.
A la majoria dels pobles on es
prengué dita mesura no ocorre el
més petit Incident, I l'ordre era absolut.
Els partits republicans han fet
diverses gestions per a la reobertura, sense aconseguir-ho !\ns a la
data.

Pres1dlrà l'acte el diputat a
Corts DOMENEC PALET I
BARBA
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El constitueixen el viatge d'exploració del

Geògraf
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WILLIAM LA WARRE

El relat de l'aventura de
William La Varre i la seva
esposa, que acompanyà el
cèlebre explorador, és .li
tema del reportatge

A. la

rec•rca del

,,
ou
pertlut
'' il
la hbmanttaf
~

ha adquirit l'exclusiva per
Catalunya del sensacional
document,
LA PUBLICACIO DEL QUAL

COMENÇARA SOBRE LES NOSTRES
PAGINES EN LA PROXIMA SETMANA

A LA RECERCA
11

D~L

MON PE DU ' IJ
constitueix una documental
de primera mà sobre la
vida, el misteri i el perill de
les selves verges de l'Amè·
rica del Sud

Amb una abundant
IJn detall dtl Dlltl

original informació gràfica
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