E L T E M p s. - A catalunya s'ban registrat pluges dè ca•
ràcter tempestuós en gairebé tota la part N. del pafs encara que
actualment el cel apareix gairebé serè, llevat a les costes de Ba~
celona 1 Girona on es registra lleugera nebulositat.
continua, 1 en augment, el règim calorós arreu de Catalu·
nya.
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El senyor Pic d iu que no s'ha pensat a I · · d f.
dissoldre la Colòni~ de Berga, _però .•. e mtm~tre ueuoverLlegiu LA HuMANI T AT UNA AFIRMACIO DE LA LLIGA
que cal fer economaes. -- Tramvaes, ra- ¡
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I les eleccions
11

I

En unes declaracions periodístiques, el senyor Francesc Cambó ha
demanat que hi hagt ben aviat eleccions a Espanya. Però les que ell vvldrla són les eleccions proVincials i municipals. Al seu entendre, aquestes
l!aurien de precedir les eleccions legislatives.
Es justificada la precedència que sosté el senyor Cambó? Creie\n
que, a hores d'ara, no ho és gaire. Per molt urgent que sigui la convocatòria d'eleccions provincials i municipals, és molt més urgent encara
la convocatòria d'eleccions generals. Per damunt de tot, es tracta aV'~i
de resoldre un problema polític i el mitjd més natural per a resoldre'!
ts, no pas l'elecció de nous Ajuntaments i noves Diputacions provincials,
ans l'elecció d'unes noves Corts de la República. El Govern que d'aquestes sortís hauria d'anar tot seguit a la convocació de les eleccions provtncials i municipals.
Tal és l'ordre lògic de les diverses apeHacions al sutrag! popular que
11an d'efectuar-se sense triga.

1

Desertors de l'Assemblea de Parlamentaris, suports de la Dictadura, ministres de l'últim Govern de
la monarquia., enemics de la democràcia, derrotistes de la República,
firaires del catalanisme, desertors
del Parlament català, difamadors
de la. Generalitat, impulsors del Tribunal de Garanties i del Govern
Samper contra la. Llei de Conreus,
perseguidors de compatriotes, professionals del caciquisme, còmplices
de la llei del 2 de gener, oollaboradors amb l'excepció, l'arbitrarietat,
el despotisme i l'estat d'excepció...
Hem anomenat la. Lliga. 1 eis seus
homes.
Ahir «La. VeU» publicava, en un
editorial, aquesta afirmació:
«Nosaltrt!.$ també respectem tots
els idearis polit1cs 1 socials quan
són sincerament sentits 1 noblement
defensats. Però tenim la màxima.
autoritat a. Catalunya. per a. demanar claredat en le. conducta.»
Realment es necessita... «serenitat» per a escriure una. cosa. aix!.
Claredat de conducta? i Vinga, home, vinga!

• • •

Te raó que lf sobre el senyor Cambó quan s'exclama perquè ;a ta
temps que no hi ha a Espanya Diputacions d'elecció popular i la vida
municipal estd, en gran part, en mans de persones nomenades governativament. Cal acabar amb aquest estat de coses, que és verament una
subversió ;urtdica tan greu com la de l'ordre públic, segons ell mateix
declara.
Es llàstima, però, que la Lliga Catalana hagi acceptat de coflaborar,
en molts Ajuntaments catalans, amb persones de nomenament governatiu, contra allò que el senyor Cambó va anunciar en la seva conferèn-

-----------*:----------Un document de gran interès

El front d1 esquerres espanyo ~ es
S'hi afegeix Maura?

Madrid, 24. - Segons referències
de font molt autoritzada, els punts
del programa. electoral i de govern
que estaven redat'tant els caps dels
partits republicans d'esquerra, senyors Azaña, Martinez Barrio i Sànchez Roman, han quedat ultimats.
Ara. bé: la publicació del document encara. es retardarà uns dies,
puix que és molt probable que el
subscrigui una quarta per&onalitat
republicana: el Sr. Miquel Maura.
El senyor Maura havia. volgut estar allunyat de les activitats dels
republicans d"esquerra, perquè creia.,
d'ésser exacte el que se'ns diu, que
una. vegada. aprovada la llei de
Pressupostos es produiria un canvi
de polltlca en el sentit que ve preconitzant des del mes d'octubre de
l'any passat. Això és, dissolució de
les Corts i convocatòria. d'unes altres per un Govern de concentració,
• • •
en el qual no hi hagué.~~ represen-.
El :;enyor Cambó allega que, si hi hagués de primer les eleccions le- tants de l'extrema dreta. ni de l'exgislatives, aquestes haurien d'ésser tetes amb els Ajuntaments i les Di- trema. esquerra. Com que les presumpcions del cap conservador no
putacions d'ara, i això no ho troba admissible. Ben cert que no ho és, s'han
acomplert, opina. aquest que
ni les esquerres ho consentirien. El que procedeix és el previ restabliment la situació és per1llosa. per a l'esdedels Ajuntaments populars, o l'adopció d'~na fórmula neta que garan- venidor de la República, 1 sembla
teixi la sinceritat electoral. Tan inadmissible com ter le$ eleccions le- disposat a. arribar e. una coincidènamb els partits polltics que fi.
gislatives amb les Gestores seria ter-hi les eleccions provincials o muni- cia
guren a la seva esquerra, encamicipals.
nada. a dissoldre l'actual Parlament
Les esquerres triomfaran en les pròximes eleccions, de qualsevol clas- 1 anar a. la convocatòria. d'eleccions,
se que siguin, com ha confessat recentment el senyor Calvo Sotelo. Però sense que prosperi l'intent de refore! recte criteri polltic imposa que, en les circumstàncies actuals, les pri- ma. de la Constitució.
A tal objecte, l'ex-ministre de la
meres eleccions espanyoles siguin les legislatives i que la convocatòria
Governació ha celebrat algunes conno es faci esperar.
·ferències amb un dels caps de la.
A. ROVIRA I VIRGILI
coalició esquerrista, el senyor Sàn·
chez Roman, el resultat de les quals
ha estat la convocatòria d'una. reunió, a le. qual assistiran, a més dels
senyors Maura. 1 Sànchez Roman,
els senyors Martinez Barrio 1 Aaaña.. En ella li serà llegit al senyor
Miquel Maura. el programa redactat pels representants dels partits
d'esquerra, 1, en el cas de coincidir
en tots els seus punts, unirà la seva
Tenim noticies que la policia. es- figura a les dels altres tres caps. Si,
tà procedint a. detenir per ordres com sembla, hi hagués alguns reels delegats dels Sindicats trets a oposar al document per part
Gijon, 24. - La. sentència del superiors
a. les fàbriques i tallers, per creu- del senyor Maura, és molt probaCo
c nsell de guerra pels successos de
re'ls
que
són
els encarregats de les ble que es lllm1 la redacció d'aquell,
angas de Onls absolt Pérez Carfins arribar a una coincidència de
din, Màxim Aspron 1 Emili Sierra cotitzacions entre els obrers.
Sembla que a. alguns d'aquests de- criteri que permeti al Partit Repu"1 als set processats restauts S~!'ls
Conservador anar unit amb
condemna a sis anys 1 un dia. El tinguts els fou ocupada. al~tuna. quan- blicàorganismes
polltics d'esquerra a
t'l 'rl.bunal estimant excessiva la. pe- titat de pessetes i fins ara. tots els els
la. lluita electoral 1 després, en cas
·~a, crida l'atenció de l'autoritat per detinguts són significats elements
de triomf, a. les tasques de govern.
Procedeix rebaixa de la dlta pena. extremsites.

cia de Terrassa.
Per cert que el lider de la Lliga assegura que avui actuen a Catalunya una majoria de consellers municipals que exerceixen el càrrec d'acord amb la llet. Amb aquesta frase hàbil, que ja ha usat en altres ocasions, intenta donar de la present situació municipal de Catalunya una
idea menys trista del que permet la realitat que tots els catalans conci:rem. Allò que té més valor no és, en el nostre cas, el nombre de consellers municipals elegits pel sutragt que resten en l'exercici de llur càrrec, ans la importància dels municipis que no estan governats pels elegits del 14 de gener del 1934. El cas de l'Ajuntament de Barcelona, per
ezemple, no pot estar pas compensat pel cas contrari d'uns quants po~ets de muntanJ,Ia. ¿Quants ciutadans de Catalunya estan avui governats, en el terrenJI municipal, per consellers populars? ¿Quants municipis de més de 3.000 habitants, posem per cas, continuen funcionant normalment? Seria interessant de publicar les corresponents estadlstiques.

LA SENTENCIA EN EL CON- SON DETINGUTS ELS DELESELL DE GUERRAPELS FETS GATS DE FABRIQUES I TAw
D'OCTUBRE ACANGAS
LLERS?
DE ONIS

~~~-------·----------~=·~~~-~·~c~----~~aa~~~a

Aquell xerraire de saló que es
diu Garcia Sanchis ha entabanat
per ràdio els argentins. L'A B o
ens ho conta. Començà dient, prenent peu de l'altra «charla» de
Romanones, que els monàrquics
han de «veure t esperar», i no pas
per la força del moment, cat no,
la cosa està tan madura que la
poma (la Monarquia) caurà a la
mateixa boca d'un isidret qualsevol que estigui dessota un arbre•
Només caldr4 agafar-la t ja estarà! Està clar que els monàrquics
no han de descuidar la «tutela o
jiscalización patriótíca», una cosa atxt com vigilar les accions ztberades que patriòticament els joren concedides.
Garcia Sanchis anà a l'Argentina i així com a Rossinyol sempre li parlaven de comprar i vendre «ten-enos» al xerraire de saló
només li parlaven de Gil Robles.
I li'n parlaven amb un uhalo mesiànico», la qual cosa li ta creure
que els incondicionals del «iefe»
veuen en ell un bruixot. Parla de
la feina de Gil Robles i diu que
tant la podia desenrotllar a Madrid, com a Estambul, Berlin o
Jerusalem, perquè en realitat Ja
cosa només consisteix a encalçar
infidels i pagans. St se'ns permet,
nosaltres direm que 1a que aquesta teïna la va començar a Espanya, el millor que podria ter és
anar a acabar-la a Alemanya, on
sembla que abunda molt aquella
malura.

•••

Segueix enraonant per ràdio
l'insigne xerraire i evoca la «Legión, legiones» que Jormen, entre
altres, els evadits de Villa Cisneros, i diu que sí hi ha qui l'estranya de llurs excelsituds morals i
ínteUectuals és perquè tampoc no
comprèn que els r ius puguin passar per les grans ciutats. De totes
maneres diu que l'han d'expulsar
del monarquisme les senyoretes
«tontas», «tocos de sensibleria palaciega», que porten per tot segutci els escandalosos i inútils mosqueters de cabaret, cosa aquesta
molt posada en raó perquè ¿de
què li serviren a la Monarquia?
On eren el 14 d'abril? ¡Ben jet,
senyor xerraire! I si no us preguntem on éreu vós, és per a no
embolicar la troca. PeTó st descompten de les files monàrquiques
totes les senyoretes «tontas» i els
«mosqueters» escandalosos de cabaret, qui els deurà quedar?
Els carlins són despatxats amb
quatre ratlles i diu que si bé abans
eren una barreja de cjerocidad Jl
candor» ara ;a són aprofitables.
Acaba dient «gran hombre de
mundo» al Goicoechea i amb un
castell de Jocs, rera el qual hi surt
«ioven, juerte, con ambición de
gobierno» el Calvo Sotelo.
I tant pel broc gros n'aboca damunt el salvador de les finances
dictatorials, que no sembla sinó
que es tracta de ter-lo ret dels
monàrquics d'~a, que són d'allò
més inteflectuals i liberal-feixistes.

ha

d'alcalde una estona per a comunicar als periodistes que avui els barcelonins tindrem de primera autorítat municipal el senyor Jaumar.
Esperem que no durarà gaire, no
fos cas que l'Ajuntament hagués de
muntar un servei d'inspectors per
a vigilar l'hora d'anar a. dormir els
ciutadans, i, naturalment, hagués de
votar un crèdit per a pagar-los. S'avindria. molt amb el règim d'economies del qual tant es parla.
De passada, el senyor Pic, ens féu
saber que dimarts vinent entraran
en vigor unes disposicions rigorosissimes contra els botiguers de queviures que venen a. preus massa elevats i donen articles en males condlcions. Ja. en tenen prou de la tongada. de jubileu que han disfrutat 1
de les multes que se'ls han perdonat fins ara. S'han acabat les contemplacions.
La. noticia plaurà als barcelonins,
a. més a més que pel que significa
en si, per l'esperança. que comporta
que la vida caríssima. de Barcelona.
es posi al nivell de les altres ciutats
d'Espanya i com un indici que es
poden haver acabat les contemplaclons amb els botiguers que adulteren els articles, amb els que venen
a. sobre preu 1 amb els propietaris
que no netegen els dipòsits de l'aigua. i exposen els estadans a una.
infecció qualsevol. Ara. el senyor Pic
va d'estiueig. A la. tomada esperem
un nou Ban, per a posar al costat
del de la. mendicitat i del de la. venda. de queviures, en el qual es di·
gul als propietaris; ¡prou amb això
de deixar de complir les ordenances
sanitàries!
El senyor Pic ens notificà que a
la. tarda es reuniria. amb els caps de
minoria. per a. parlar de les cèlebres
reformes, concessions a. la Companyia de Tramvies i construcció del
nou escorxador. Ens assegurà que
tot el més tard a. darrers d'any, es
podrà començar la reforma. «grossa».
Un dia farem una llista de totes les
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L'AVENTURA DEL BUS·
CADOR DE DIAMANTS
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.William La Varre

A l'últim en treurem l'entrellat
de l'origen d'aquesta ona de nu-disme i cames enlaire. Si, senyors,
tot això · només és obra de la
Francmaçoneria. ¡Mira-te-la d'on
ens surt ara/ Ho acaben de descobrir els del Correo Catalàn (Heil
Hitler/). Amb textos de bisbes i
papes a la vista ens ho demostren pe a pa. «El mejor pufial pa-

Llegiu, a la pàgina 10
els primers capítols
del gran reportatge

ra. herir de muerte e. la Iglesia. es
la. corrupción.» I els francmaçons

diu que es van dir: «Som-hil Inventem els Concursos de Bellesa,
els uslips», els cafès cantants i els
«pentalfaires», i ;a està.» ¡Ja veieu
si ens en sotgen de perills als pobres ciutadans/ D'on menys t'ho
penses et salta la llebre. Les desfilades de maniquls a la passada
Festa de Primavera del senyor
Pic, maniobres dels francmaçons;
les esquenes de les «gàles» del Liceu, francmaçones; les platges i
els «slips», francmaçons. Ja jan
bé, ja, els tradicionalistes d'advertir les dones, perquè no sabem on
anirem a parar.
Un dubte, però, ens obsessiona:
aquells articles sobre «Moralidad»
del mateix diari, ¿no es deuran al
subconscient francmaçó d'algun redactor? Perquè bé deu ésser pecaminós el nu literari. Que vigilin, perquè l'altre dia es parlava
d' haver vist una senyoreta «con

A la recerca del
«Món Perdut»

<I . . _, ...

i el temps que !a que haurien d'esMadrid, 24. - El ministre de la
tar acabades, segons la data que ell
mateix s'havia donat per a comen- Governació ha. rebut, a. primer a. hora de la tarda, els periodistes, i reçar-les.
I després, parlàrem de ia. qüestió ferint-se als comentaris fets entorn
de la Colònia. Permanent de Berga. del Consell d'ahir, ha. fet les se-Us equivoqueu, no la volem pas gi.ients manifestacions:
-Crec que els diversos comentaris
liquidar. ¡Si el senyor Codolà. no fa
més que demanar mll!ons! Ara bé, que donà. origen el Consell d'ahir.
sl gastem tant en cultura ens pa- referent a l'ordre públic, necessiten
sarà que no tindrem res per a donar un aclariment. Es convenient punmenjar als ciutadans i ja sabeu allò tualitzar-los perquè l'opinió pública
de Costa: «despensa. y escuela». El no s'esgarriï en matèria. tan deli·
que s'ha. fet amb la. Colònia. de Berga ha. estat per a. no alarmar les
families.
Caram, senyor Ple! ¡Quines maneres tan dellcades de no alarmar
les familiesl Si al senyor Pic li sembla poc portar una criatura a casa.
seva sense previ avis i de nit, ja. ens
explicarà que hem de fer per alarmar a. la gent.
Aquesta resposta 'del senyor Ple
ens recorda. aquell paleta. que ll donaren l'encàrrec de comunicar amb
delicadesa a l'esposa. d'un company
de treball, que aquest havia. caigut
d~ la bastida i s'havia mort.
L'home trobà la forma. més dellcada del món per a fer-ho. Trucà
al pis i sortf la senyora esposa del
seu company mort.
-Vós sou la vfdua tal?
-No senyor, jo sóc l'esposa d'aquest senyor que dieu.
-Aneu errada. Vós sou la. vfdua.
-Ves si no ho sabré jo que sóc la
seva. dona.
-Podeu estar segura. que ho sé
més que vós perquè acabo de veure co mel vostre marit s'acaba de
matar.
I l'home, satisfet de com havia.
acomplert la seva missió, com que no
PORTE LA
era conseller regidor gestor, ni alcalde, 1 no podia. donar una nota. a.
la PJ:emsa, es convidà a. fer una. cada, en la qual és precfs mesurar
les paraules perquè no vagin més
cervesa..
El conte és vell, però sembla fet enllà del que la realitat diu, perquè
qualsevol excés de frase !)f)t donar
a mida. per al cas de la. Colònia.
El senyor Pic també ens parlà que motiu a alarmes injustificades i pervolia fer economies i és precisament torbadores per a la causa. de l'ordre,
en aquest punt el que més por ens que es pot tràduir en efectes con·
fa. en la qüestió. ¿Aquestes econo- trarls als que es cerca.
mies, no es faran fent aquella coLa. situació de l'ordre públic és
lònia mixta. de pagament 1 gratuita? completament aclarida 1 avui no
La. mesura. fóra. inacceptable perquè existeix el menor motiu d'intranqu!lsignificaria l'existència. d'alumnes de lltat. Ho assegura qui té l'obligació
dues categories amb detriment de la de conèixer aquest sector 1 té la. nofunció social de les Colònies. Ja sa- ció de la. seva responsabilitat per a
bem que als homes de la Lliga. això
dir al pafs ni més ni menys que
de social els fa pudor de revolucio- no
allò que sigui cert. En aquest cas
nari. Està més d'acord amb els seus hi
a més, l'avantatge que la. gent'
sentiments religiosos dir beneficèn- estàha,perfectament
percaòada. de tot)
cia., però ja ens perdonaran que per
aquest carni no els volguem seguir. el que s'ha. avançat en aquest aspec• \
La. beneficència, quan és deguda, te, que respira una confiança. que e8
com en aquests casos, deixa. d'ésser- ?"adueix, tant en la vida econòmica '
ho, per a passar a. ésser una funció purament i essencialment social.
I ja. que parlem d'economies, ser ia
bo que el senyor Pic es fes càrrec
del poc econòmic que resulta a les
famUies de les darreres nenes in·
gressades a les Colònies de Berga, fa.
unes sis setmanes,trobar-se que varen fer una despesa. de prop de cent
pessetes per a. equipar les seves fi.
lles 1 que ara els hi tomin sense tenir la. seguretat de si la Colònia.
funcionarà mai més o si el seu fill
serà admès quan es faci la. reorganització «econòmica». Pensi que
(Passa a la p àg. 7.)

toda la. espalda a.bsolutamente desnuda. y con gran parte del frente•, f, francament, això del «tren-

com en la satisfacció i tranquiHltat
ciutadana. }jxò no vol dir que es
renunciï a aquelles mesures precaucionistes de tractament espiritual! de
cura respecte els elements que pateixen la mala~tla. revolucionària,'
perquè en cap cas puguin ocasionar I
transtorns o alarmes. Però aquesta
actuació ha d'ésser un motiu de
confianòa. per a. aquells, 1 ni el primer d'agost anunciat com la Festa
Roja, ni en la. més llunyana. data es
vestluma el més petit per111 per a la.
pau pública. Els fets isolats que es
pugum cometre seran immediata- 1
ment reprlñlits 1 tallats i sols serviran per a la sanció 1 el penedi·
ment dels que hagin intentat ocasionar-los.
•
El senyor Portela ha acabat dient
que en realitat no s'hav:a tractat,
en el Consell d'ahir, de la situació
de l'ordre públic en general, sin~ de
la. campafia pro amnistia que enclou
un propòsit de pertorbació que en
cap moment no és possible tolerar.

te» és una llicència més aviat
francmaçònica. Compte!

•••

Ara se'ns ha enfadat La Nación.
El document dels partits d'esquerra catalans en té la culpa. I com
que la cosa s'ho val ens tíra unes
floretes: «Seria preferible ver en

la calle a. todos los crimlnales de
A&turlas que ·otra vez en el candelero a. los separatistas, los bichos màs repugna.ntes que se
arr!l.l'tra.n sobre el suelo español.lt

I els separatistes, en aquest cas,
no són altres que els signants del
manifest.

-A B
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El seràfic agrari. - Potser qn e ens deixem de reformes, I pleguem.

,

(Per Bartoll.)

e
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i El Sig!o Futuro se
les emprenen contra els condecorats de la República, algur1s dels
quals, diuen, ;_a mereixeren diStincions de la D•ctadura.
-El Diario del Comercio no
pubiica editorial.
-El Correo catalàn s'enfada
amb La. vanguardia. i la denuncia
als lectors perquè digué que Lin
Xing és ex-alumne d'una Uni¡;crsitat catòlica.
-El senJior Pic diu que l'assumpte dels impostos sobre solars
es podria arranjar fent-ho pagar
als llogaters.
-Un diputat diu que a finals
d'estiu es ¡aran més de 20.000 desnonaments més.
-En Pla diu que a les Constituents ht anaren gent teòrica i a
les corts actuals hOmes «d'un
gran valor pràctic-..

Aqu·est numero ha est·a t

------------*:-----------Diu Gil Robles
Do..l u t~rten, •rel dels va O.bundSil, l'home
ha estat homenatjat pela seus ocoHegueso
ge, ei ramós Dan Cavanah. dit c.John, el
dlplom& amb el nomenament honorari

•
~'lsat

Madrid, 24: - Els Informadors por..
litlcs han t ~ ngut ocasió de parlar
aquesta nit amb el senyor Gil Ro·
qua f&c Jà anys que no l ualla bles i han canviat impressions prop
dels debo.ts parlamentaris especial·
nord-americans. En l'h~~enat~ ment el d'avui.
'
justi•, ha lliurat a O'Brlen un
El mi~tre de la Guerra. ha dit
del sobirà dels cvagabunds»
que el divendres o el dissabte quedarà aprovada la. reforma de la Re·
(Foto. Keystone)
forma. Agrària.
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--------------------~

TEATRE NOVETATS

TEATRE COMIC

TEATRE 8ARCEl ONA
ComP'InYla titular del Maria
Isabel de Ma drid

REVISTES

El local més freso de Barcelona

AVUI. tarda, 4'15. Acte 2on. de
LAS TEHTACIONES i 50 r epresentacions del gran èxit;

Avui, d ijous, Diada. de Sant J aumc, t arda, a. les 3'30. Butaq ues
des de 3'50. Debu t del notabllisslm bariton ESTANISLAU TARIN
Primer:

LA SOTA DE OROS

Avui, tarda, a les 5'15 i nit, a
les 10'15: Gran èxit de la comèdia en tres actes, original de
Mu ñoz Seca:

KATIUSKA

triomf de Laura Pinillos, Alady,
Le pe 1 tota la Companyia. Nit, a
les !0'15. El gran èxit: LA SOTA
DE OROS - Gran presentació.

iiCATAPLUMI!

per Pilar Navarro, Empar Albiach,
Ca rm e Corro. T arin, Ga rc ia Gul·
rao, Modest Cid, Freixas, Benltez,
etc. • le&"on: Exit sorollós!

o EL HOMBRE QUE HO CREIA
EH LOS MILAGROS

-Gran Companyia de Revistes
Frlvoles
Avul. dijous, tarda , a les 4. Prim er acte d e LAS DE VILLADIE·
GO 1 el sran òxit de la tempora da. La s uper-revlsta e n dos actes
i 17 quadros, original de .Joaquim
Vela I Enric Sierra: m úsica del
Fra ncesc
m estre
popularísslm
Alonso ; HI.JAS D.E Ml ALMA!, per
f/lapy Cortes,
Còlia Montalvan,
Mary Cell, Ignasi León, Vicenç
Aparlci, Valerià Ruiz Paris i la
parella de ball Simone i Ca rdona.
40 bellissimes vlce-t1ples, 40. Nit. a les 10'15: HI.JAS DE Ml
ALMA! - Demà, divendres, a les
5'15. La colossal r evista c LAS DE
VI LLADIEGO. Nit, a les 10'15, La
r evista bomba: HI.JAS DE Ml
ALMAI • Tarda, butaQues a 2 pessetes. Nit , a 4 ptes.
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Avda. Pta. Anael, t1 I 13
Tolèfon 14544
SEMPRE EL PROGRAMA MES
ATRACTIU I EL SALO PREFERIT
PER LA S EVA AGRADABLE VEN·
TILACIO
Matina l, 10'30. Ta rda, continua
3'30. Nit, 9'45:

VALSES

(Solament tarda)

CANCION DE CUNA

(versió original)
Esacrth en el seu major

Vuelan mis canciones
PREU MATINAL, 1 pta. TARDA,

'fR~{~~R_E~W· P1:~~~~~IALÍ

pta. ESPECIAL, 0'70 ptes. - 'o¡.
lluns vinent: ORO • CAPRICHO
IMPERIAL • UNA CANCION, UN
BESO Y UNA MUJ ER.

FANTASIO
Avui, tarda, a les 5. Nit, a. les
10: TODO POR EL AMOR, p er
.Jean Kiepura: SU MAYOR EXITO
Martha E&aorth.

Sessió continua. Seient UNA PESSETA: NOTICIARIS • DOCUMENTALS • VIATGES, eto.
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-

t¡ Cata.
Barcelona, - T arda. i ol t;
plum l».
Còmic. - T arda. i nit: «La sota de
oros».
Novetats. - Tarda: •K atiuska» 1 cEl
beso del r emedio». Nit; cEl chlquillo» 1 cEl beso del remedio».
Ramea. - 'l'arda i nit: Sol de otoflo».
EL SR • .JOVER A LACOMA
CONCURSOS I SUBn 4a
Principa l Palace. - Tarda 1 nit; clii·
Ahir, al mati, el conseller gestor
~ ...
TES
Jas de !nl almal».
de G overnació se n'anà a Lacoma
F ins el dia 3 d'agost pr
per tal de veure d e solucionar el les dotze, s'admetr an al J per, a
conflicte eptr e dos pobles d'aquella d 'Obres Públiques de la s~fgcl~t
SALSAAvui, dij ous, tarda:
comarca, r especte del proveïment F oment, plecs de p roi>OSlció
e
MENO! • MOTRICO contra GUoptar al concurs p rivat per ar!u~
Amèrica. - cCleopatra», cEl guapo• i d els pasturatges d 'unes rmuntanyes.
TIERREZ l l - MODESTO. Nit ;
inels
ebé
absència
seva
la
En
cEl tango en Broadway».
I
JUARISTI I . MAGUREGUI
mlnistrament de mobiliari a mb d
cont.a ARGARATE • ALBERDI.
cUna mujer perseguida», formadors e l d irector d'AdminiStraArenes. tï?ació als locals del Cos de a~
que
digué
i
Sardà,
senyor
Local,
ció
cEl signo de la. cruz» i eLa batadia de les Cases Consistorials ~
l 'havien visitat el Comissari de la el p r essupost de 2.184
lla».
Les
Quatre pellicu1es cò- Generalitat a Lleida, s en yor J osa condicions es troben de
Act uali tats. al
l l'alcalde de Girona, el qual li par: dit Negociat.
miques.
eLa. última. senda», eLa là d els treballs per a s olucionar el
Arna u . - S 'ha fixat el dia. 31 d el mes qu
donceila de postin» i cTorbelllno en fet que la immortal ciut at tipgui
e
som, a les dotze del migdi
socledad».
cementlri m unicipal pr opi.
celebració de la subhast~ J:\~
la
cVideseo»,
del
Astòria. - cCautlvo
Avui, dijous, tarda, o. les 4 :
vlendo un suefto».
obres de constr ucció de clavegueres
CHIQUITO BU.BAO · UNAMUNO
Avinguda. - cEl angel del arroyoll i
contra AZURMENDI - PASAY. •
al carr er sense nom entre els de Joan
artldolt.
p
brazo
cA
m
Nlt, a. les 10'15: GALLARTA
Boscà 1 Joan de Garay, i al de
«Dràcula», «La volunBarcelona. CHIQUI'l'O GALLARTA contra
Joan d e G aray entre el sense nom
tad del m uerto» I cEl Dr. FrankesSOLOZABAL • PEREA. - Detalls
Al J utjat Municipal de l'Audiència 1 Navas de T olosa, sota el tipus de
tein».
p er cartells.
Bohe me. - cPa.prika.», eLa espla n úm. d'aquesta ciutat, tingué lloc ahir al 34.012'36 pessetes.
13», eLa hermana. San Sulplclo».
migdia, el matrimonial enllaç 'del
El plec de condicions, p ressupost
Bosc, - · cVuelo nocturno» i cOesti- membre del Consell de la Joventut 1 plans, r elatius a dita. obra es trole de candllejas».
Josep Gaya ben de manlfest al Negociat d'O.
Bohèmia. - «Volando hacia R1o Ja- «Pàt ria Nova», senyor
neiro», «El hombre león» 1 «Carga- i Capdevila, amb la distingida senyo- bt·es Públiques d'Eixampla. (segon P1s
r eta Rosa Aragonès i Sembi, mem - de l es Ca.ses Consistorials), i s'ad·
mento salva.!e».
Telèfon 34651
Broadway , -· cDanublo azul», cTim- bre de la Secció Feminal de la Jo- meten p r oposicions fins l'esmentat
boctoo» 1 eLa. senda del cr lmen».
dia 3 1, a les deu del mati, dels qUi
ventut «La F alç».
AVUI, TARDA;
Coliseum. - «Melodia de Primavera...
Apadrinaren a ls novells esposos els vulguin prendre part a. la subhasta,
Cènt r ic Cinema. - cEl d1funto Chrlstopher Bean» I «Las vírgcnes de senyors Miquel Alber t i B arris 1 Vi.SERVEIS D'ASSISTENCIA
cenç Munné 1 Fité, acte al qual assisWlmpole Streett.
SOCIAL
pels «Asos» del j azz
Comtal. - cAlma. de ballarina», •Bo- tiren els seus familiars i un bon
La Comissaria d'Assistència. Munilero» 1 • Volando hacia. Rio Janeiro». nombre d'amics.
Cap1tol. - cConaenaao a muene», coDesitgem per als amics R osa Ara- cipal ha realitzat durant el prop.
mlques i documental.
gonès i J osep Gaya, m oltes felicitats passat mes de juny els serveis secTociudad»,
la.
de
cLuces
Diana.
g üents; captaires r ecollits per la Ron.
Modernitat • Ritme • Melodia
r ero a. la. fuerza» i 12 dibut.xos se- i llarga. unió, plena. d e salut i p ros- da, 794; ingressats voluntàriament,
Reunions selectes
peritats.
leccionats.
33; majors de 16 anys, 785 ; m enors
Saia. re!rigeradf\
«El refugio», «Amor en
Excelsior. Màxima. ventilació i comoditat
de 16 anys, 42; homes, 474; dones,
ve nt a. i cEl encanto de una. no353; de B arcelona., 288; de la. Pe·
INVITACIO CAVALLER, 2 ptes.
che».
Esplai, - cSucedló una. noche» i eLa Maryland. - cCa.rgamento salvaj e» i ninsula, 344; de Catalunya, 168; esmujer acusada~.
trangers, 27; recollits per primera
«Stingar ee».
«Juven t ud trluntant e»,
Entença. «Viva Vlllal», «Guerra vegada, 162; r eincidents, 665; sortits
cEn malas compañias» 1 cUn ilo de Motropol.
Cia.».
1
cTeodoro
i
valses»
de
de Comissaria, 188; ingressats a
! amllia».
l. - «Las vlrgenes de Wlmpo- l'Asil del Parc, 344; a l'Asil d el Port,
Fantàsio. - «Todo por el amor» i cSu Mistra
trlmonlo
a
m
de
cCamas
1
Street»
lo
mayor èxlto».
259; al Tribunal Tutelar d e Menors,
modern o» .
Foo Nou. - cAmores de un dia», cOesMonumenta l. - «El pecado de Made- 4 ; r epatriats, 22; vagabunds recollits
Avui, dijous, '25, tarda, a les 5'30
file de prlmavera» i cEl guapo».
lón Claudet», «Bollche» i cSusana per la R onda, 10. Resum, 827. PerGoya. - cLos crimenes del Musco»,
GRANDIOSA <<NOVILLADA•
tiene un secreto».
sones socorregudes, 2.006; persones
«SoY un tugltlvo» 1 cEl ter ror del
DEBUT DEL MATADOR DE
romanos». r epat ria des, 498; homes, 215; dones,
ndial. - «Escàndalos
Mu
Hampa». Nit: Cahvi de programa.
BRAUS
cercQueremos
1
cal¡ro»
me
Que
cAy
283. Viat ges: a Catalunya, 24; a.
cLos crunenes <:tel Museo».
Iris. veza».
PALM EAO
«SOY un fugitlvo» 1 «El ter ror del
Aragó, 87; a València, 79 ; a Múrcia,
•De
fuerzu.
la
a.
cTorero
Núria.
Hampa». Nit: c anvi d e pr ograma.
magnítlcs cnov1Uos»-braus
f rente. marchen» i tVIda. noct urna» 78; a Andalusia, 14; a Gallcia., 75;
Kursaal. - cLos N1belungos», cl!:rllSe Paris.
d'A N GOS O
- cVuelan m1s canclones». cCan- a Castella. la. Nova, 67; a Cas tella
una vez un vals» i cEl tenlente seción de cuna » 1 «Guerra. de va lses» la. Vella, 18; a Lleó, 19 ; a Bascònia,
ductor».
(solament
17; a Astúries, 5; a Navarra, 11 ; a
Laietana. - cChucho el r oto» 1 cVo- Pathe Palace.t arda).
- cGloria y hambre.t, Extremadura, 4. Fulls de ruta 1 ba·
lando ha.cia Rio Janeiro».
cMeiOdta. do arrabal& i tApostando e. gatges,
MaJeslic. - eLa. Doloro&a», cVaya mu352. Reformat oris; Ingressats
Cupldn».
jeres• i cUn d isparo al amanccen. Princ
(fill)
a. l'Asil Duran, o; a l'Asil del Bon
tDes1
nocturno•
cVuelo
l.
ipa
rk:»,
Yo
Nueva
de
cNoches
Ma r ina.
Pastor, O. R efugis de nit: Refugi de
tlle de candllejas».
Entrada, 1' 75
eLa espia. núm. 13» ,cQue vale el Publi
Cinema. - Reportatges d'act ua- S a nta Ca.tarina, n ombre d'acollides,
dl nero».
litat»
243 ; e stades de nit, 1.618. Asil de\
Ram bles. - eLa pelirroja».
Parc: àpa ts servits, 1.357; homes,
Royal. - cGente de arribat, tGiorla 303;
d on es, 22; infants, 37. Apats ser·
Tel. S3141
DANCING D' ESTIU y hnmbre» i tNocbes de VIena».
PASSEIG DE L' EXPOSICIO
de v1ts a Comissaria. pel Restaurant
«El fuglt lvo
Select Cinema. Obrer de S ant J eroni, 1.446; litres
Chicago» 1 cEl tigre del ring».
{Edifici Funicular)
Smart. - «La don cella de postln» 1 cEl de llet servits als detinguts a la
o.gu a cil de lo. f ron t ero.».
Sala d e Comissaria, 77 1 mig. Infor•
Talia. - «Cuesta. a bajo», cEsperamell
macion s, 173; hospitalit zacions, 367;
«Aves sln rumbo».
a vor a bles, 95•
Triomf. - «Letty Ly02'ton», cBollche» favorables , 272; desf
certificats de no mendicitat, 4 ; ex·
1 «El fantasma. de Crestwoodll.
Tarda, a tel 8 I nit, d'11 a 4. Formidables AtracclonJ 1 la pista
T otuan . - «Cleopatra», cDesqulte» I traviats, 5.
«Salvad o. las mujeres».
.~~1
Volga. - cAlma. de ballarlnu i cEs- -----------*~--~C2~Z~
càndalos r omanos» .
CubaJ,
de
c1elo
el
tBaJo
Verdi.
SUCCES
SENSACIONAL
GRAN EXIT
«Lucea de Buenos Aires», cLos Moncayos» . •La rondalla. ara gonesa».
Xile. - cEl Dr. Frankest eln», eLa voluntad del muerto• 1 cReceta. para
la. fellcldad».
221~
Wa lkyria. - cLo que los Dlosea destruyent, cEl siltoo de la cruz» i •Màs
1
diHcU toda.vla.».

DANSES

Cha rlie Run les I Mary Boland.

Borsa oficial

Tots els dies a les quatre de la tarda

TEATRES

GRAN PRICE

Avu1, tarda, a les 4. Nit, a les
10: REVISTA • DIBUIXOS. El
sensacional matx per al campionat mundial de boxa. MAX
BAER • BRADDOCK, i

~~f~ h a

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

ESPECTACLES PER
• A AVUI

r

...-;;;

Casament civil

per

Borsí del migdia

d ' Atracolona. Jlarc
Gran
Obert cada dia. de 5 a 8'30 de la
t arda 1 des de les 10'30 de la
olt. Funcionen totes les atraCclons. Avtn, DIADA DE SANT
JAUME. T arda, FESTIVAL IN·
FANTIL. Entrada., 60 cèntims. Fun icular 1 entrada, 1 pt a.

~ I. I

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

COLISEUM

GUERRA DE

I

FRONTO NOVETATS

CINE~~tES

Alacant, 37; Petrolets, 5'00; Asland, 76'00; Colonial, S9'25, 40'00,
39'75· Explosius , 128'35; Rif, 65'15,
65'50; AlgUes, 189'75, 190'50.

811 -

gg-

I
I
1

•
Amortit.

78 75

78 / 5
74-

p .........

Amortit. 5 •¡ , A .........
1917 B .........
»

I
1t

78 /~
78 75

u.......

O .. , ......
E ..,,~. ....

I

78 75

811 25
811 gg 25

o

1

d'An «~ l Custodio I Xavier Bura os.
Un altre gran èxit d 'aQuesta Companyin. La màxima tendres:l, la
més fina. comicitat, la. més suau
emoció. - Demà, 1 cada. dia, tarda 1 nlt: SOL DE OTORO.

Borsa del matí

MARICEL • PARK

CINEMES

SOL DE OTONO

N or d. 48'00 ; Alacant, 37'00 ; Aigües
190'50, 190'75, 189'50, 189'65; Colonial:
39'50, 38'00, 40'00, 39'85; R if, 65'50,
65'00 ; Aslan d, 75'50, 75'75; Ford,
286'50, 284'50 ; Explosius, 127'50, 127'25
i 128,00; Tramvies P., 47'00 ; Montserrat. 84'00 ; Pet rolets. 5'00; Cha.de,
434.

Impressió

VIa Laietana, 8 • Tel. 15588

Frontó Principal Palace

Pn us po¡¡ulars, Butaques a 2
ptes. A le¡¡ 5'30 1 10'15:

trials. H o han aconseguit un xic les
accions ferroviàries. J a no m er e ixen
n1 com entar -les.

~

I

Telèfon 22028

I FINANCES·

Vós coneixeu les subhastes
de l'HOTEL DE VENDES
del carrer de Pelai, 8?

BRASSERI&

VARIETATS

TEATRE -ROMEA

Llegiu LA HUMANITAT

Els d eutes de l'Estat seguiren quelcom d esiguals a mb g r an falta de neoci, la qual cosa h o pr ova. que l'esrtar pels mir aa lvi n o es deixa
, lets de la conversicr1orçosa i cercarà
altr es p r ocediments per a. treure un
m a jor in teres a l seu cap.ital. En la
sessió d 'ahir el deute Exterior al 4
per cent va. remuntar més d'un enter i perquè l'es talvi es faci càrrec
que són canvis picats per la. banca
1 altres satèlits que intervenen en el
n egoci de la conve rsió, h em de fer
c onstar que aquest valor que va puj ar més d 'un enter no es feren més
~n el rotlle que 477.100 ptes. nominals, quantitat irrisòria., i per a ixò
h o fem const ar, perquè tothom estigui informat degudament. Tornem
a r epetir el que h em dit amb impressions de borsa ja passades vetlla n t p els interessos de l'estalvi nacional. Es h ora de desfer-se dels d eutes de l'Estat i esperar una. oca.sió
m és prop icia o bé a preus m é s avant atj os:>s.
Les Obligacions municipals un xic
s ostmgudes; també le s Diputacions
P r ovincialS i Tresoreria d e la. Gene~
raUtat.
El r otlle d 'Obliga cions ferroviàries
és ve r itablem ent una dissort, p uix
que cada d ia es nota m és fluixedat 1
amb poques t r ansaccions. Solam ent
sostingudes les Obllgacions industrials i t ambé amb g r an falta de
t ransaccions.
E n els r otlles de fl de m es hi dominà fe blesa encara que a darrera.
h ora semblava que volien animar les
cotitzacions d e les accions indus-

•

--

pel tormldeble Quat·tet .JUANITA
MAS ANTONI MIRAS, RICARD
FUSTER, CANUT SABAT
díss:lbte vinent, a les 10'30 de la
o lt , a. la :t:~latja d els banys de
SANT ADRIA DEL BESOS
Espectacular sortida del tenor per
la mar
Acabada la. f unció, gran REVETLLA, FOCS, GLOBUS, TRACA •
Despatx de localitats: Pl. Catal unya, 9
Servei extraordinari de t ramvies
i autobusos

LA BORSA

a

Demà, divendres, tarde: BOHEMIOS • LA CANCION DEL OL·
VIDO • EL PUflAO DE ROSAS.
Nit;
EL BESO Di;L REMEDIO

MARINA

VODEVIL CATALA
VIsita López • .Jiménez Sales
Avui, no hi ha funció - Demà,
t arda 1 nlt. Gran programa.

I

El BHSO DHL REMEDIO

Fantàst ica representació de

GRAN PR ICE

~ COM~RÇ

genial creació de VICENÇ SIMOH
Nit : EL CHIQ!JILLO i el aTan
bit:

AVOl, DI J OUS, DIADA DE SANT
JAUME. UHICA FUNCIO. Tarda,
a. les 3'30, per la Companyia lirlca
Ma" Redondo • Ant oni Pa lacios
amb els eminents artistes Amàlia
Pardo, Cecllia Gu bert, Eusènia
Galindo. Leonor Estove, Emili Ven
droll, Llula Fa bre&at, Garcia Rom a n J esús Royo - PROGRAMA
MONSTRE I - 3 obres complet es 6 actes: BOHEMIOS , amb insup~
rabie repartiment; LA DOLO ROSA, magistral Interpretació d'Em i·
li Vendrell; LAS GOLONDRINAS.
ovacionada creació de Llu ls Fa·
bregat.

Principal Palace

*

El BESO DEL REMEUlO

TEAfR E Ol YMPIA

L'obra del dia

-

, , ,~

E. E. COFINER

Avul, tarda., a
CAPITOL. les 4. Nit , a les 10 : CONDEHA·
DO A MUERTE, u n Cllm d'emoció; MAS DIFICIL TODAVIA, p er
Buster Keaton; PERDONEN MIS
CACHORRITOS, per S blrlcy T emple; LA METROPOLI DIE MARA·
VILLA, documental; CALENDA·
RIO DEPORTIVO I DIBUIXOS.
Av ui , sessió
E;XCELSIOR. r..ontin ua d e 4 a 12'30: EL RE·
FUGIO, en eapanyol, per Robert
Montgomery 1 Maureen O'Sulllvan ; EL ENCANTO DE UNA NO•
CHE, per l!:athe de Nagy; AMOR
EN VENTA, p er Joan Crawtord i
Clark Gable 1 DIBUIXOS.
COMTAL. - Avui, sessió continua. de 3'45 a. 12'30. Programa.
de la dansa; ALMA DE BAILA·
RINA, per J oan Crawford i Clark
Gable; BOLERO, en espanyol, per
George Raft i Carole Lombard;
VOLAHDO HACIA RIO .JANEI·
RO, amb el bnll La carioca i Dl·
BUIXOS.
sessió
WALKYRIA. - Avui,
contin= de 4 o. 12'30: LO QUE
LOS OIOSES DESTRUYEN, per
Walter Connoly¡_ EL SIGNO DE
LA CR!JZ, per !'Tederlc March 1
Elisa Landl; MAS DIFICIL TODAVIA. per Buster K eaton 1 Dl·
BUIXOS.

1t1s

---

ETHEL ALDERSON

Telèfons dèJ

5 BALLETS FAIRIES
NAPOLEON'S BAND
Ant.

4S Medlna a Salamanca...
24 60
MetropoUtà Trans. 6 'I•
88 Orense A B O O E P ...
Orense O i B prior. ... : :
P. O. Sarrià 6 ' I • .... ..
Tànger a Fe'l 6 'I• ...... 108 60
Ala ua I Canala
Gas I Elootrlcltat
AlgUes <le Huelva 6 'I • 54AlgUes València 6 •1.... 100 25
811 Barcelonesa Elect. 1907
Barcelonesa Elect. 1908 1111 Barceloneaa Elect. 11112 811 25
113 Barcelonesa Elect . 11113
Barcelonesa Elect . 11120 101 1i6
.....
.......
Canal d 'Urgell
Catalana Gas o ....... .. 112 60
Catalana Gas E •.... ... • 111 60
89 25
Catalana Oas F .........
catalana Oas o 6 •¡ ,,.. 1112 60
103
....
Catalana Oas Bons
Hisp. Amer. d 'ELec. 6 •¡, 108Hlsp. Amer. d 'Elec. bOna 11565 Regaots Ebre. sons •..
COOP. Fluid Elec. 6 •¡ ,M 62 60
~2Coop. Manreeaoa Ener
118 60
Ener¡. Elec. Catal. Ci •J,
Energ. Elec. Catal. 6 'I• 101 Energ. Elec. Cat. 5 'I• ur 100 Energ. Elec. c. 6 'I• 1928 1114 60
Ener¡. Elec. c. 6 'I• 111J\I 102 25
Ener. Elec. o. Bons 1918 105 75
Ener. Elec. C. Uons 1924 105Elèctrica Cinca 6 ' I • ... 1UO118 25
Elèctrica TeoerHe 6 •1.
Elec. I Oas Lcbon 6 'I • 102 7S At¡;Ues Barcelona 8 '/•
Aigües Barcelona 4 '/ • as 911 75
AlgUes l:larcelona 5 •I•
AlgUes Barcelona 6 •¡, O 1C4 75
AlgUes Barcelona 6 •1. u 1U4 25
110General Regadius 6 ' I •
117 Llum 1 Força Llevant...
113 •¡,.,.
Manresana Eleo. 6
511 60 Prod. Forces Motr. 6 ' I • i8 60
Prd. For. M. Bons 7 ' I • OS 60
es 60
Pro. For. M. 6 ' I • 19\13
60 75 Can. 1 Regants Ebre ...
87 25
Bons Regada. Llevant-. 104 25
82 25
Regadius Llevant 5 'I•
811 25
Sevillana. d 'Eiec. 7 sér.
83 75 SeviLlana d 'Elec. 8 &er.
liSSevillana d'Elec. 9 aér. 1112 50
Untó Elèct. catalunra 102 Tramvies
Oral l 'ramvles t ' I • .. .
Oral. Tramvies 5 ' I • .. .
Eixample i Grècia • •¿.
Tra.mv. St. A.ndreu _ ..
Tramv. Barcelona 1926
Tramv. Barcelona 1930.
Tramvies Sevilla 6 •1....
Tramvies Granada 6 ·1·
N1vllerea
/ 60
r ransatlànttca • ' I • ...
15 Transatlàn~. 6 '/ • 1920
15Transat lànt. 6 ·I · 11122
118 T rans. 6 1/ 2 •1, esp.19:lli
81 50
Trans. 6 1/ 2 ·1· cns.19:lli
Transatlànt. 6 •¡. 19:&8 W liO
50
115
Transatlè.Dt. 6 ' I • 19211
Bons 'l'ran5medlt. 6 •1. 10U 8860
o. Naval Llevaot 6 •¡,

102-

10310310$ 60

105 50

100104 25

LA HUMANITAT

Redacció:
tmpremta: 14440

An t.

Avui

Obllaaclone lnduatrlall
111 Apllcnclons Elec. 6 •1...
110 Asland 6 •¡. prereren ts
~7 60
Alltand 6 •¡, 11116 ......
Allland 'l 'I• ............... 102 60
11/ Asla nà 6 •¡ , Vlllaluenga
111 Asland 6 •¡ . Còrdova....
Auxll. cons. t Sansón• . 85 60
114 50
Comp . Auxll. de F . o .
Carbons Belga 4 1/ :& •¡ , ~ 117 60
Oolònla OUell 6 ' I • ...
81 60
conat. Pavimente 6 'I•
85 50
cons~. Ferr ov. 5 1/2 •¡,
Cros, s. A. 6 •1. . ........ 1114 60
Electro Met . l!!bre 6 •¡ , 10287 60
El TtbldabO 5 'I• ......
secom. d 'Obres Ced. 6 •1.
84 Ener¡. lnd. Aragón 6 •¡ ,
Esp Carburs Met. 6 •¡ , 11Al 112 715
Construccions Elec. 6 •I ·
Colorants 1 EJ:plos. 6 "I • 100 liO
110 50
Fi o . 1 l"td. Arnús-Oari
118f'om d 'Obres 4 1/ 2 ·1·
84Fom. d 'Obres 5 '( • ......
g4 75
Fom d'Obres 6 I • 1923
w 50
Fom. d 'Obres 6 ' I • 111:&5
Fom. d 'Obres Bons 6 "I • 101 ggFom . d 'Obrea Ced . 6 •1.
gg _
Mogntz.ems cEl Siglot..
1!4 li Otel Rlt.Z 7 •I , ....... ,.
g4 _
Hullera Espanyola 1924
89 25
liullera Espanyola 19:.!6
110 _
Hullera Espanyola 11132
83 Madrid-Paris 6 ' I • . .....
110 60
Manutactures ae Suro.
as 75
Maqu , Terres. Mar. 6 'I •
Metro politana de Cons. 86109 25
Ml o. Potassa Surla 7 •
95 50
PrOductes PireiU 1928..
40 Sert. S . A . 6 ' I • .........
l 'eletòulca 5 112 ' / • . .. 102 l50
86 Tenerla Moderna 7 'I•..
Unlò Cotonera 6 •1. ... «Unió Ball cera d 'Ea. 6 ' I · 11Al 50
118 _
Valèn . MJUorea Urbanes

Conat. Ferroviària ......
Cobertes 1 Teula.dea , ..
Espanya. Industrie.! _,.
Carburs Metàlllca ,,.,,,
Fomen~ d 'Obres •••u u:o•

11111-

100 112 126 50

•oo 165 -

'

En cap llar· catalana no .ha- de. roarrear

An\.

Avui

118 _

Tabacs F!Uplnea .............."
Hispano S ul&sa ............
aotel Rlt.z 6 •¡ • ........,...
IodClstrles Agrlcolea .. .
Maquinària Terrestre...

Arlt.

Avui
.Mun upoU Petrous """"
8a.Uo~ra Catalana ptel.
l'eleton!ca 'l •¡ . pre.t .,,
l'eietontca orà ln à rlee •
0 010 saunera EspanJa

SIIO-

8581123587 -

AVUI

1«110 -¡141
112 66 112 75
128- 1SI 60
70 -

~
I

'

\

g¡ _

-~
-s

Mercat de Llotja

-

PREUI

Ara¡ O ••••••••••••••••••:t•......._.

Castella (corrent) , uz, ,
(ntra). ¡~~.
I<l.
t"orça •••••• ••••• , , •••••,~-..

Loeal, corrent ••• ~;,..
!dem extra ......... ;.::..

Reato ........_. ........~

-

OESPULLE8

GB
111

A.r8.¡0 · ··•••u•u•1• ••••~
Castella •.•••• , ••••••••••::':,
e:xtremlldura (cortellt).
(crul xer) .
Idem

Mancha ......._,,,._._. ••• ~. .....,;,
Navarra . .................-:::.

Penedès ................. .;,r.
Uraell ""., ••, ....... .,v=;.
60

GT

188 -

"e

'-l~

47

60
c astella (correntl ......
ldem (selecta ) _.,, ... .
Estrangerea u ... .,,.,, ... .

MaJlorca .......-. ....... .. :.':'r.
Prat .... ....-. ...._. ....... . ::Tt•
ValéncJa ...:.u •••J.._,'"':!::;,v

110
1tl7
Sl

60
70
85

120
180
G1

64
70

.
ca

62

115

10Q
110
IS2
80

75

~ n uH ttt tt•n.u

63
57

100
80
78
64
68

ó5

158

~lez.J.cana -t.•r•••uen--.«»•"

100

105

S&UQ .. ~•l:."-LUOU,:UfYtTlTU'l

165

183

Preus en ptea. els

Qulloe.

I

I
I

.. ~n.t
O••····
o;n.--.u",--.o....,_,
tTt..

nn ..... , ...........n.
I
Marroo ' ""lt••u v ••tJ:o~•

Palou.a

- ·•..tJ..••··.-.......

rr..

íbo

, "' .

~

...

gs

78

78

ao

20

1

•

LLEGU MINOSES
~
Faves Andalusia .........
Idcm Extremadura&
I dem Mallorca ........... .
Favoos Andalusia .... ..
Iè1em E1trema<1ura ·;.--;••
veces An<lalu.>la ... ,.... ,
!dem estrangcrea .:-..-.. .
42
Ers pa.ia ........ ........~.
42
l<lem estrange~..:;.~y
42
Outzea .... ..... ......... :.:.a.:.:
110
Pèso lS estrangers ~....,
l<lem pala ................. .
100
Llentlllee Andalusia ..
110
Idem Salamanca '"'""
Altall 1.• .......... ........

...... ,.-; . ~

u-.....
curta ... ,. u_.. .. ::--••

A UaJ.a ~..a

Palla d 'Orreu .....

CIGRONS
AnClalua1a •••, . ..... ...... u.~
O'lrunn1 uut u
I

21

I

50

64

I I

ORDI , MORESC I CIVADES
87
Ol vade. Extrema<l ura .....
~
l!lem Mancba ....... .. ,:u
Moresc Plata. dispon .w.
42
I dem pals ..... ... .. •.......
86
Ord1¡ Urgell ............'t..
Esca Oia., Alldalusla. ~.' 1 f9

gg.

ea

2f

111
Preus e o ra1a la quartera <lo 70 lltr ee

60

8ll

~

seao ................ ......~.

líO

125
80

Quartes ..... ~,. ........._A:.,.

2f
24
22
80

ft

!'
N WD. 6 u~u•~-"'i1'Si~
Quilos.
Preus en ptea. e s
.......
~~
20
Menuta prtm.a u~;; •.,......
1:
Segonet ......... ~.

50
60

115

21

Nüm. 8 • •••• ;; , ,.,,, .... ;ru

80
62
67
62

Pre us·en ptea. els l OÒ QUilos.
ARijOSS~- '
~

·.
se¡onea ....~u~:...~. :._..u.Lt-.,.;.,

Terceres .......... e; .... ::,s;·

Preus en ptes. ets~ ·qwlos.
BLATS-? · -

~3

PllEUI

4 - -fARIN"

Acciona lndusttlala
5_
r>. u. Urana Pen<lents
15 _
f 'uwcUlar Mont JUlc . ..
4~ _
rramv. Bare. prec. 7 ' I •
66- ea _
Tramv. Bare. prer. 6 ' I•
Tramv. Eléc, Granada_ 60 _
131
pret...
Valéncla.
AlgUes
102 75 Catalaoa Gas s. O ...... 103 __
Catalana Gas s. E ...... 122 _
Catalana. Gas s. p 6 "l o 104 tO 104 25
I:Jisp. Amer. Elec. ABO 433lilep, Amer. Elec. a. o. as 40
83 _
l:ftsp. Amer. Elec. • · E
del Llobregat.. . 115 AlgUes
ea 25 Elec. oas
10 Lebon s. B....
O.• Trallsmedl terra nta.. 1S4 _
Banc d'Espanya ...... , .. 665 _
80 _
sane Ext . d 'Espaoya ...
/8 _
Cimen~ cAslan<b or<l ...
Olme n~ cAsland• prerM. 101 25 101 50
so Ctment • Sansón» ord...
45 O. c5a.ns6n • , pret. 7 •¡ ,
Cros, 6 . A. ........ ,.,.,. .

EL Al

02

120

I I
g

2 60

2 60
Idem
Preus en ptel. eia 40 a ulln•

GARROFES
Castelló, negra _ ... .....

-······••l..

Elvlasa "''' ' "' ' '""'''_.'"t..' '
~ ._.,,.-,.
Mallorca

Mata.lera_ n egr a ...u • ., ,

.RoJa - ·•••• ••• ••••• r•• •• r••••
vLna.roç. o eare. .•• tll.tl ( f ••
Preus • n raia ela U a ul108

~

!JOUS.
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• LA CULTURA •

La Justícia

les <rJals seran contestades amb t oD'URGENCIA
L'afer de la Universitat ta urgència.
CAUSES
DIVERSES
l'
las elecciones se !e ofrecen
MANI TAT \ alEnpolitico
Llegiu LA - Hu
Una crida del Negociat de Primer
varios problemas, a cada.
Davant del Tribunal d'Urgència
Ensenya ment. - Per a un assumpte
1.m prern ta
cual màs peliagudo. Dos de ellos
El
esveieren tres judicis per tinença Uurgent l de molt interès per als
El Liberal, ocupant-se de l'ex- licita d'armes de foc contra Joan
cor;espons~l de La Publ!citat priman sobre los demàs.
18
N U M.
L ¡; R S
interessats, es prega als senyors que
d
z
· ·6
El primero es el de llevar el eleca Madnc$, C!,edtea al darr er Consis
a
condemnat
fou
que
Sustrago
, - L.r e ' è t on 1 4448
mencionen que passin per aqueses
propzaet de s «grans» 'Espanya
sell els seguents comentaris, que . tor a las urnas. El segundo, llacerle
Benlliure, que
ta Universitat de Barcelona, Nego«Los grandes de España detenta- mesos d'arrest; aAgusti
no . ens negareu que són saboro- votar a quien debe votar.
ciat de Primer Ensenyament, d'on~US Ol: 'iUBSCRIPCIO
Dudamos que con el proyecto de ron durante siglos la propiedad de fou condemnat sis mesos i un dla
sos.
de presó, i contra Joaquim Serrano
Ha estat a bastament glossada la ze a una del matí:
J '!ill otaa.
La nota oficiosa del Consell d 'a- reforma electoral a. punto de salir las tlerras !ncautadas.
Joaquim Garcia, que han estat nota, facU:tada als periodistes pel
Muchos de ellos no las han vlsto icondemnats
Marti Rosselló, de Vilanova
quest mat! ha prodult sorpresa 1 adela.nte, el elector atorgue su su10'60 •
a quatre mesos i un dia gestor de Cultura de la GeMralitat deJosep
Bellpuig; Domènec Arana l Araalarma. Els diputats que han anat f~agio a quien le convenga al Go- en su vida. ni saben dónde estàn.
d'arrest.
la
de
Des
Ventosa.
l
Duran
senyor
riquelas
acumularon
todos
Pero
b1erno.
na, d'Iborra d'Aramayona; Ramon
aquesta tarda al Congrés tractaven
Premsa i altres esferes de la massa Altés Balcells, de Barbens; Eugeni
En cuanto al carnet electoral, no zas que aún disfrutan, con las rend'esbrinar les r<J.ons que ha. tingut
'l1' sengles
ja.
dedicat
s'han
ciutadana,
DE L'ATRACAMENT DE
el Govern per a. adoptar aquests lo reputamos el medlo màs ade- tas producidas por esas tierras.
Jovells Costafreda, de Castelldans;
comentaris, posant de relleu la in- Pilar Valls Triquell 1 Agnés Pau GóLA F ABRICA MORERA
¿Derecho de propiedad?
acords; ningú no sabia donar una cuado para llevar a las urnas al
un
en
conseller-gestor,
del
tervenció
estat
ha
d'Urgència
Tribunal
Pel
¡La incautación! Los reyes a quiccontestació satisfactòria. L'òrgan elector tan distanciado actualmente
mez, de Castelldans; Ramon Lla.è
t
per a tots els processats
nes sirvieron sus antecesores. se in- sobreseguda.
nocturn de la CEDA, en les seves de elias.
a excepció de Josep Martorell i Vic- afer de tanta ranscend neta ~r a. ser Gomls, de Lleida; Francesc MarEntre el colegio electoral y los cautaron de elias.
notes d'ampliació del Consell parla
gill, Josep Serrano castroviejo i Jo- la cultura de Catalunya. Amb mol- tinez Grau, de Sant Quintí de
¡Con el mismo derecho se incauta. sep Morales, la causa amb motiu de ta insistència, ha estat examinada Mediona; Jaume Feixes Poch, d'A·
d'alguns incidents a Barcelona 1 a votantes no existen en el presente
la República de esas fincas!
Gallcia 1 d'un altre de recent a As- momento insuperables obstàculos.
a la fàbrica de licors l'actitud del senyor Duran 1 Vento- !entorn; Maria Cuadrat Feró, d'Al·
Los reyes las distribuyeron entre l'atracament
Los que hay, no obstante, son de
túries, afirmant, però, que tols plesa, que emparant-se amb l'autoritat bagés; Satunú Arrufat Cros, de PeMorera.
gats estan desprovelts d'importan- bastante volumen para que muchos su servidumbre, en razón a los serinter:na que exerceix, ha cregut pr~ nyarroia de Tastavins.
causa
aquesta
recordarà,
es
Com
cia. En tinguin o no, ens limitem que debieran dc emitlr el voto de- vlcios prestades con armas o sin fou desglossada de la que es veié ferible renunciar a la intervenció
elias.
a recollir l'única aHusió a aquests jen de hacerlo.
Y la Repúbllca las dlstribuye en- per l'intent d'atracarnt'nL de la ca-- que la Generalitat tenia a. la UniNo aumentemos, pues, esos obsincidents, que ha. estat autoritzada
NOTICIARI
per la censura. En les tertúlies po- t~c~l~s. exigiendo al elector la ex- tre los que las trabajan, en razón sa Donat, on moriren uns guàrdles 1 I versitat pe~ una. qüestió de compede tèncla actm:nistratlva.
de les Arts del
L'Institut
litiques del Congrés es tractava com hibtclón de un carnet de que lnfi- a la utllldad pública que con ello un atracador, per les declaracions
la Llibre. - A Català
Es sensiblement lamentable,
Rafael Sansegundo dc què havia esl'institut Català de les
és natural de descobrir el sentit nidad de c!udadanos no querrian real!za.
la
produït
ha
que
impressió
trista
el
comprovat
és
'¡
autors
dels
un
tat
¿Indemnización?
Arts del Llibre, Torres Amat, 8 sepolític, de l'acord, però les conjec- Pr<?veerse por razones que a cua!¡Ah!, de esto no se acordaron Jas contrari a ço manifestat per aquest nota del senyor Duran, a tots els cer- gueix oberta la matricula per al:J
tures sobre aquest extrem no han qmera se alcanzan.
c UESTION DE BOLAS
fins
nostra,
casa
de
culturals
eles
detingut.
cuando decretaron la
cursets d'estiu de dibuix aplicat
va lc sabes. La votación de lo arribat a precisar r es. L'única cosa I El carnet electoral ayudarà a Constituyentes
els seus correligionaris han tingut seus
expropiación de los que «tomaron
;,.~na 58 hizo por medio de bo· que sembla cer ta és que el Govern 1 identificar a. los votantes.
frases de dura censura, per l'es- a les Arts del Llibre i de Gramàtica
El que no podrà hacer es sacaries la almohada». Debieron pedlrles
podrà aixi justificar novament la
catalana.
NOTICIARI
cabellada actuació.
de su postraclón y llevar a Jas ur- tamblén una lndemnización por el
liSo-Sl ' pero por lo vlsto les falta- prolongació de l'estat d'excepció.
Poden acudir per a matricular-se
NOl\fENAl\lENT DE J UT~mbla, però, que encara que el
propieesa
detentaron
que
tiempo
rasa
ni
que
los
a
voten
que
a
nas
na
'incertitud
d
ambient
aquest
En
•bolas» a las derechas para sosGE ESPECIAL
senyor Duran, en la seva nota s'ha- els gràfics que ho desitgin, tots els
dishoy
que
riqueza
la
Toda
dad.
votar.»
a
ir
a
dispuestos
estàn
tras
de
setmana
la
Corts
les
a
començat
~n la acusac1ón ...
La Sala de Govern dc l'Audiència gi desentès en absolut del pagament dles laborables, de set a nou del vesfrutan esos magnates tiene por con•Pe «Heraldo».J liquidació. Entre els el~ments radi-I
tlflf'
acordat el nomenament del jut- dels havers, l'afer no ha estat solu- pre, amb excepció dels dissabtes, fins
HUMA N 1TAT tJapartlda. la miseria que sufren los ha
cals i altres de Ja maJona es dis- Llegiu
pueblos en que esas fincas estàn ge de Falset perquè entengui t-n l'a- cionat. Els empleats subalterns de la el vinent dia 31 deJ mes actual.
cutia apassionadament l'obra del mi- ·
pel:lació d'un judici de desnonament Universitat, que com saben els nosenclavadas.
nistre d'Agricultura 1 les adjudicaY todo el déficit que arrastran del Jutjat de Berga, per ro ésser lle- tres lectors estan passant una siHeus acl una nota de Heraldo
cions per aquest reiterades al final
de Madrid, que donem sense cap los presupuestos de la nación, Y trat el jutge interi de Primera Ins- tuació fatalment angoixosa, encara
de la. sessió. Després de d1scutir el
toda falta de0 consignación para ser- tància d'aquella població.
comentari:
projecte de Conversió del Deute Púno han cobrat.
~\ili~~a dbesenfotllat tel debat je «No sabemos a clenca cierta si la re~\?:uJ>~b~ilc ~srad~e~~na. d~cl~~:ci:
PER FINGIR-SE.. AGf.:NTS
MAGISTERI
so re aitcon rareforma a- Radio Iberoamericana slgue disfru- nes en el amillaramiento y en f.l
. .
DE L'AUTORITAT
grana, que const ueix per als di- tando una pingtie subvención del catastro, que estàn muy lejos de
Han estat posats a disposició del
ia per al curset especial
Convocatòr
els
especialment
dreta,
la
de
putats
agraris, la peça essencial de la seva Estado. Creemos que no, en estos expresar el verdadero valor de la Jutjat de guàrdia Josep Martinez do Mestres. - Es prega a tots els mesmomentos. Pero lo que no ofrece propiedad detentada.
b 1 · t
Ibàfiez l Salvador Ballester Gil, a- tres als quals convingui prendre part
0 ra eglS1a iva. El senyor Clnlo del n~nguna duda es que, estando proNo sólo no se deben indemnizar cusats de fingir-se agents de l'autoRío ha pronunciat un exceHent d.is- h1b~da Ja propaganda politica por las exproplaciones hechas a la ex- ritat i autoritzar la celebració d'una en aquest curset especial que es dignin
Es amb força satisfacció que com'lilicurs esmicolant el projecte, que no radto, no sólo la realiza., infringien- tinguida nobleza, sino que es ésta reunió al carrer d'Assaonadors, dels concórrer a la reunió que demà, dipunt d o d'1sposiciones oficiales, sino que 1a que debe al Estad o español rou- elements del Sindicat d'Agricultors vendres, a les sis de la tarda, tin- quem als nostres lectors la nova de
d'unvotada
a correglr des
es limita
la. llei
vista conservador
d~
drà lloc al carrer de Floridablanca,
dc Sant Martí.
per les constituents, sinó que ten- lo hate para ir contra el Estado, Ch<ll! millones de pesetas.
. 78, quart, primera, a l'objecte trobar-se totalment restablert, de la
LA CAZA DEL HO MSRE
Prlmero, por la. propiedad detenEls detinguts estan a la presó en núm
deix a anuHar-la. L'exminlstre d'A· que es, por declaración constltuclod'un afer d'interès dolença que vetlla. sofrint, el nostre
d'assabentar-los
LA ¡aurla monà rquica !:G presen·
tada.
rtal, republicano.
qualitat de governatius, i s'ha donat
Segundo, por la defraudación al compte del fet al Jutjat per a la i de gran importància, relatiu a la amic 1 guardlà permanent de la
ta ante su amo después del fracaso. gricultura ha plantejat qüestions Jc Entre los oradores que han acus'anuncia.
que
convocatòria
(De «La Libertad».) gran transcendència. El projecte que dido a Radio Iberoamericana para Estada como contribuyentes por te- instrucció del sumari corresponent.
Després de la reunió, hom podrà tomba de Macià, Rodolf Pinart.
ara es discuteix haurà d'ésser apro- hacerse oir por el públlco de los rritorial.
asslstlr també a la conferència que
En donar aquesta nctfcia ens plau,
Seria curloso ver a cuànto asclen®
vat per la majoria absoluta de la pueblos de América española està
D E L'INCENDI D'UNA CA- es donarà sobre «Metodologia escoCambra, puix que deroga una llei Garcia Sànchiz. ¿Tema? La idea 1:> que tendria que pagar el duque
ensems, fer constar per encàrrec
SA DE CAMP DE GAVA
o
lar. Procediment adoptat en el mè- del propi senyor Pinart, el seu agrat·
que va precisar el mateix quòrum. monàrquica en España. ¿Sentido? dt> Medinaceli por esos dos concepEls dos últims detinguts a Gavà tode auto-educatiu».
Les raons del senyor del Rio, ins- De elogio y de esperanza. Ha ha- tos.
casa
d'una
l'incendi
de
motiu
amb
Els que visquin fora de la ciutat ment per les mostres d'afecte i simLa República fué tan moderada
pirades en un desig de coHaboracló, blado de la probabilidad de una resManuel poden fer llurs consultes per escrit, patia que ha rebut aquests dies de
han relliscat sobre una majoria in· tauración y de los medios pertinen- durante su primer bienio, que no de camp d'aquella població,
sensible sense altra preocupació que tes par a alcanzar tal fin. La mo- les pasó esa cuenta. Pero ellos son Torrents i Gervasi Sànchez,. han
molts ciutadans que s'interessaven
la d'indemnitzar la noblesa expro- narqufa -ha. a.flrmado-, puede per- tan insensatos al final del segundo prestat dcclaracló, després de la qual
per la seva salut. El guardià de la
plada. El diputat progressista con- mitirse el lujo de esperar y ver. En bienlo dictando la contra reforma han ingressat a la presó. L'altre desidera aquest desig com una obra la denominación cderechas» hay, se- agrarla, que no tendrla nada dc pa~ tingut, Manuel Casanovas, continua del carrer de València fou alllbe- tomba de Macià ens prega que volfomentadora de l'esperit revolucio- gún ha. declarado, una gran volun- ticular que el tercero no ruera para a l'Hospital Clfnic, a dlsposició del rat pel Jutge per no ha~er-hl contra guem fer extensiu el seu agraiment
ell cap acusació concreta ni haver-se
jutge que instrueix el sumari.
nari. En una contestació del minis- tad monàrquica. Calvo sotelo seria ellos tan leve como el primero.l
d'una manera especial al · doctor An·
tre de Marina, aquest, des del banc quien respondiese al llamamiento del
FERRAN GONZALEZ EN pogut comprovar la seva participació
toni Peyrt.
, en el fet del qual se l'acusa.
LLm ERTAT
blau, ha qualificat de frau la Cons- pafs en el caso de efectuarse la res1 Es de remarcar que, tal com dlAvui, dijous, Rodolf Pinart tomarà
titució de la República, I el senyor tauraclón de la monarquia. Etc., etc. LlegiU LA HUMA NI TAT
El detingut Ferran Gonzàlez acu- gueren alguns diaris, l'esmentat a ocupar. el lloc que amb tant de zel
Que ocurran casos como los que
Royo Villanova, davant les protestes
sat d'haver pres part en l'incendi , Gonzàlez 110 havia estat mal prode les esquerres, ha hagut d'explicar comentamos no3 llena de sorpresa.
bé exercint.
Llut$ de Zulueta publica a El del garatge de la casa Studebaker cessat.
les seves paraules. En nom de les Que sea una estación radiodifusora
Sol un article interessantíssim del
minories republicanes d'oposició, ha de España puesta al serviclo del
qual ens plau donar-ne els sepronunciat un discurs veritablement desprestigio del Estado republlcano
TIENE RAZON FEBUS
güents paràgrafs als nostres !ec- Majestad: se a caba d o reciblr magnific el senyor Sànchez Albor- en América nos deja confusos.
tors:
una protesta de Ja Tlerra. Dlcen noz, oposant-se en conjunt al p~o- 1 .¡Cuàntos millones gastamos en la
que no pueden soportar ta ntos ca- jecte i especialment a les indemmt- representación diplomàtica en Ame«La Repúb~lca no era sólo ma
~?ions a la nobl~sa. Ma_lgrat l'l;os- ~ rica? Pues ahi estàn Garcia. Sànlores.
para. 1 forma de gob1~rno nl ~n~ .mera muFEBUS.- ¡Vaya, hOmbre! ¿ Y no t1lltat de la m!ljona, ,el d!putat dEs- chiz y la Radio Iberoamericana
inst~tuc10nal. S1gnü1caba, por
danza
l
réglal
contraria
labor
una
haccr
per
posat
1m
ha
s
Republ~cana
querra
sa queja n do t ener que soportar a 1~ s~va autor1tat l la seva compe- men.
el contrano, un_ cambio sustancial
llntos frescos?
(De «El Sol».) ~nc1a. Ha. fet un estudi eloqtientfs- \ Los republicanos cspañoles de 1 en la vida cspanola. Los hom bres
del_ que representa històricament . América. no habràn salido aún de su que con mayor o ll!enor fortuna,
.----,---..,r:::-- ------- sun
con màs o menos acterto, en cada
la proptetat de les t erres pels pobles.\ asombro »
CONTRACTEU UNA
cuestión concreta, desarrollaron la
·
i ha defensat la reforma agrària de
obra de las Constituyentes, veian en
les Constituents com a necessitat
el fondo de su horizonte Ideal el
social i politlca; ha afegit encara
perfil de una España mejor, de una
més quan ha dit que, com a menaciente España, que eflos se estorsura social, anuHar-la és una perzaban por consolidar en la. palpitorbació.»
tante r ealidad.
«¡Vosotros sols la antlpatria!», les
La Voz publica unes breus mani/estacions del senyor Martinez gritan ahora desde la derecha. Lo
contrar io de la verdad. No sólo no
Barrio :
son una anti España, slno que son
I el corresponsal de La VanAMB EL
«El sefior Martinez Barrio comen- la España màs pura, la nucva Esguardti.a -un diari tan seriós, tan
formal!-, esmentant el daltabaix tó ante los periodistas el Consejo paña por la que durante todo el
1
de ministres celebrado en la ma- siglo XIX clamaron los mejores de
de la r eforma agrària, escriu:
nuestros compatriotas. Y durante el
«Ha comenzado la semana po.rla- fiana de hoy.
EL At-!oNUAL DE LAS DERECHAS
-No hay duda. -{iijo-, que el slglo xx, los mejores y los màs.
<De «El Liberal».) roentaria prorrogando por dos horas la sesión de hoy, y salvo una Gobiemo tlene el derecho a adop- «No somos la anti Espafia -podria
ALCALA, 25
las medidas que considere per- contestarse-; somos, afortunadatar
eu
comenzar
al
invirtió
sc
hora que
RAMBLA DE CATALUNYA, 18
discutir la cuestión del ferrocarril¡ tienentes; pero me parecc que se mente, «otra Espafia».
MADRID
de Zamora. a La Coruña y en apro- aumenta un poco la cosa, porque
BARCELONA
En cambio, cuando a la mayoria
bar la aut.orización al ministro de 1 en todo caso deb!a procurar sanegras
bolas
las
a
o
Cortes
estas
Hacienda para proceder a Ja con- ber vestlr al muñeco para no alar- de
de la otra tarde se las acusa por
En virtut d'aquesta pòlissa, la Companyia us abonarà, segons la vostra edat, una
versión de Deuda, el resto fué in- mar al pais· De todas rormas, e I la tzqulerda de ser la anti Repú'l'ertido en discutir la contra-refor- Goblemo se apoya en unos r~ blica, no p'ueden responder diciendo
Renda Vitalicia
namientos que se caen por su pro- que son cotra República», porque
ma agrària.
Intervinieron muchos oradores, Y plo peso, ya que se justifica dicten- eu su horizonte común no se dibuja
el proyecto del señor Velayos quedó 1 do que no puede hablarse de am- la silueta ideal de una nueva cons·
tan maltrecho que se duda que pue- 1nlstía mientras haya. pendlentes trucclón del Estado. NI seria veros!da no ya so.llr a.delante. sino màs consejos de guerra, Y se olvida que mil que se esbozase. ¿Qué concepde
bien terminar la dlscuslón de to-l el juiclo del general Barrera por clón de una futura España podria
los sucesos de agosto, se ha vlsto
talidad.
radicales,
los revoluciocompartida
Desde las iZquierdas, por las que después de consegulda. la. amnistia.» ser
campafias
en las entre
formados
narias de «El Fais», lalcos, llbrepenhablaron los señores Sànchez Alborsadores, anticlericales, y los congrenoz y Diez Pastor, el primero por
d la
d 1 Ced h d
cierto, con muy dlscreto tino, basta
e
a, ere Yeros
a carllsmo
gantes e del
derechas, representadas en dos
las
el intetrad!clón
dc sus princlpales matices por los
grlsmo?
señores Jiménez Fernàndez y PriNo Coinclden sólo en una polftlmo de Rivera, pasando por el cenca negativa. Quleren ahogar el bletro, del que se hizo intérprete el ex
1
Pero no sabr!an con qué llenio.
~
del
Clrilo
don
progresista
ministro
LA ACUSAC ION
nar otro bienlo de la vida de Esp<\·
Río, todos los sectores de la Cà- Pero ¿so Jo con:lena?
ña.. Han presentado un proyecto de
11
mara, salvo los agrarios, expresaron
- Sl ; a un blenlo y un dia.
ley que cubre de tachaduras una ter(De «Ya»J su repulsa al proyccto, pues si bien
• • • e
A la General.tat no va produir-se cera parte de los articulos de la
por los radicales no habló nadie,
algunas interrupciones del señor Al- cap notícia d'interés. El senyor Ple Constitución de la República. Pern
altra inverqualsevulla
produir-vos
pugui
que
al
ac1 capital que li lliueren; molt superior
varez Mendizàbal dcmostraron tam- es dedicà ahir a fer d'alcalde, i no t on incapaces de ofrecer el boceto
sió de confiança i absolutament garantida.
1bién que no es posible contar con va comp:ui..:Xer pel seu despatx de tle una nueva. Constttuc1ón. Estàn
governador, fins a les dues de la 1de acuerdo en echar abaj9 la acel apoyo de este grupo.
Per tant, vós viureu millor 1 sense preocupacions.
tual. No lo estàn para senalar las
I La Sl·tuae!·ón t l·ene. cuando menos' tarda.
directrices de otra. Ahora forcejean
I
.
ot•
ti
tll
B
El
El Banc Vitalici d'Espanyo. estudiarà també qualsevulla modalitat especial de Renda
ICJa .» I unidos Y:ara deJ·ar pràcticamente sin
U
~~~ ventaja de haber quedado esc!o.Vitalicia que us pugui interessar.
en una sola jornada. El prorecida
En la seva edició d'ahir publica., cfecto a reforma o.grario., apenas
yecto del señor Velayos quedo. desUNA POLISSA DE RENDA VITALICIA DEL BANC VITALICI D'ESPANYA, és la mldç esta noche abandonado al am- entre altres, les s;:güents disposi· iniciada. Pero no enuncian una solución posiUya al problema dc la tleparo exclusivo del grupo agrario y cions: _
li~ operació econòmica que poden realitzar a.mb el seu capital :
j
.
Presidencla. - Ordre donant pu· un en Espana.
de un pequeño sector de la CEDA,
- les persones d'edo.t avançada;
Esa politica de negac10ues ts la1 aquel precisamente con el que e1 bUc;tat al Decret del Govern de la
1
- els solters d'ambdós sexes;
señor Jiménez Fernàndez tuvo tan j República, del 28 de juny proppas..-;a¡. mentablemente estéril. La inspira el
violentes choques cuando fué minis- declarant suprimida la reglamenta- odio a la obra ajena., no el amor a
- els matrimonis sense fills;
tro y al que se culpa de haber lm- ció de la prostitució; declarant ma- los proplos ideales.- El odio pucde
- els pares que volen lliurar als seus fills una part de la seva fortuna 1 asseguro.r-se
pedldo que haya vuelto a serio. Pero lalties venèrl~s les que s'esmenten, i juntar en la oposic1ón; pero es lniemaniiiestamente estas fuerzas son que les persones que en són afecta· cundo a la. hora de la construcclón.
una vellesa sense düicultats econòmiques;
insuficientes para lmponerlo a una des resten obligades a sotmet.re's a Arrasa el campo enemigo; no siemels rendistes que volen evito.r-sc les molèsties 1 perills d'administrar els seus proPARADOJA
bra ni cosccha. en la prop1a heredad.
tractament.
me gus• Càmara hostil.
pis cabals;
te~ L NEGRO.- No es quo obligarà 1 El problema està ah ora en saber
Justícia i Dret. - DJcret nomenant Estas Cortes, agot~das se re.aviv~
, 't.llero, a lo mejcr, me
cuàl pueda ser In r eacclón de la Jutge del Jutjat de primera lnstàn- ron con una sacud1da de pns1ón al
persones que obtenen dels seus cabals rendes insuficients per a viure 1 en geles
lra r al blanca.
minoria agrarla ante la poca for- cia i instrucc'ó núm. 2 dels de Bar- intentar ese cuarto ataque !'ol ex
'
neral,
<De «El Diluvio».) tuna alcanzada por un proyecto que celona el M~gisirat d'Audiència
se- jefe del Gobiemo. de la Republlca,
en qulen persoruflcan to \ "\ la obro.
Rodrlguez i Dranguet
· Au:0
considera fundamental para su po- totes aquelles que necessiten que els .,eus cabals r endeixin el màxim interès.
1s .
· t que tan intensamente aborrecen.
lltica y al que se habla subordi- nyor
Govemacio. - hDecret les!~ Frustrado el gol pe, apagados los ecos
nado hasta la. fecha dc clausura de
• de ese último cañona.w. la CAmalas Cortes. La cuestión deja ya de 1es ~~nes que auran e co
ra. se queda exhausta, mortecina. exser parlamentaria para entrar en el l tuir 1 Ajunta_ment de Culera.
Decret. desJ.gnru;tt les persones que, plrante, sin de!:COS, como si yn. nada
àrea de la polltlca de los partidos
y otra vez los jefes de la coallció:t pels motms que s esmenten, passaran tuvi.ese que llacer en el mundo al
gobernante tendràn que resolver en a formar part dels Ajuntaments de extingulrse el cometido negativo que
Capital social :
sus despachos Jo que en el Parla- Llançà, Les Avellanes, Gro.nollers, era toda su aln:a.»
Fons de garantia en 1934
mento no tienc soluclón, al menos Terrades, Borrassà, Viure, Pontós,
pessetes
de
15.000,000
Algerri, Begudà, Salàs de Pallars i
t al como està planteada.»
159.850,535'05 pessetes
Santa Coloma dc Queralt.
Finances. - Decret reconeixent a
Capitals rebuts des de la fundació dc la Companyia en
la senyora Ramona Torner 1 Doconcepte de Primes úniques destinades a rendes vltaUcles
se les e"lzpr~n amb el mingo, vidua del que fou funcionari
luvio
El Di
de la Casa d'Assistència Social de
Tarragona, senyor Josep Rabassó l
carnet electoral:
20.775,090'17 pe~setes
«Las elecciones que nadle sabe Ferrer, el dret a percebre la pensió
CAMISERS
s'esmenta.
cuàndo se celebraràn -suponemos anual que
PER A OBTENIR TOTA MENA D·INFo
Economia ¡ Apicultura.. - Ordre
que un año u otro-, empiezan a
RMACIONS RESPECTE D'AQUESTES POLISSES
1
CA~llSES PLA'IJA 1 C.c\:\lP
DE RENDA trameteu
preocupar seriamente a los gober- d""'i'"'ant el senyor Joan carandell
fil i seda.
amb
visi~t per un ~epes nostres o;icines una tarja amb els vostres noms 1 domiclll 1 ser eu
........,nantes.
resentant d aquesta Companyia a la localitat que residiu.
Expreslón de esa inquietud intl- 1 Marimon per a. presidir, en reprela casa millor assortida
ma son la Jey de reforma electoral, sentació ~ senyor conseller, el Ju,
g
Direcció
la
per
(Autoritzat
enera1 d Assegurances l Estalvis el 2 de febrer del 1935.)
PORTAFERRISSA, 24 I 26
que va a empezar muy pronto a rat qua.llficador del concurs convoFONTANELLA, 16
discutirse en Io.s Cortes, y la in- cat per a la provisió dc quatre places
troducción en España de esa nove- d'Oficial segon de l'Oficina. Tècnica
dad que el carnel. electoral repre- de Comerç adscrita. a aquest Deparsenta.
1 tament.
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¿VOLEU OBTENIR UN MAJOR RENDIMENT DEL VOSTRE CAPITAL?
¿DESITGEU QUE LA VOSTRA RENDA SIGUI SEGURA I ESTABLE?

Martínez Barrio
tambe' en parla

Pòlissa de Renda Vitalícia

La pobre reforma
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TERRES DE LL ENG UA CATALANA
TARRAGONA

LLEIDA

L'HOSPITALET

INFORMACIO LOCAL

IMPRESSIO POLI T ICA 11 CAUSA
NOVES LOCALS
-DCSP\"és d'un comentan publi- SO DRESEGUDA :: ALTRES NOHem vist la 1nlerlontat de la
T
I
CIES
cat al «Diari de Tarragona» es desLle1da, 24. (Per telèfon.) - Sem- fru1ta 1 de la xocolata repartida
prén que tot l'enrenou mogut sobre
bla que han t l.n¡;ut repercussions en entre els escolars de la colorua da

la construcció d'un gran hotel en el
que ultta intervenir-hi el G rc011
d'h otelers fins el presiden t de la
G estóra hi havia fet comentans, es
basava en una pura fantasia d ~s
,tiu alx{ com una especie de sormu cte
ni~ esf!uenca ja que el pro!)1etart
ld els tet-r~ys que hom disposava per
'a bastir el somru senyor Josep Bonet
encara no en sabia res.
~ -La clQ&ilhcacio oe 1a cursa ci·
clista d Gran Prenu Escumosos
Mundial» celebrada el diumenge
lpnssttt'* à. • Ja noStra CIUtat Va donar
com a vencedor R. Canyelles, quarta
ca tegoria d 'U. C. de Reus que feu
en 3 h ores 40 minuts el clrcult Ta rr agona, Valls, Montblanc, Tarragon a.
Dels 60 corredors que varen sort1.r
se'n classificaren fins a 27.

la política lleidatana les discrepàncies sorgides entre els partits de
la. ceda i Ll!ga. Hom fa, arran d'aquestes decisions politiques, sengles
comentaris.
En aquesta ciutat s'estan fent actives gestions per part de la L1.1 ~a
per tal de concertar una aliança
amb el Partit R!tdical, contràriament amb les posicions adoptades en
anterioritat per procooir en la. confecció del cartloàs de la Comissió
gestora de l'Ajün~ent de Lleida.
De portar:se a~_çap~Js susdits projectes, p()SSiblemcnt serà nomenat
alcalde governatiu l'ex-{liputat radical Antoni Agelet.
- Per l'Audiència provincial ha
estat dictat un aute decln!ant sobreseguda la causa que se seguia
contra. els nostres estimats amics
Just Ponç l Anldron Pla.
Ho celebrem sincerament.
- En el quilòmetre núm. 'l de la.
carretera de Lleida a Tarragona
periòdiques tornarao rapidameot amo bolc~ un camió dedicat al transport
Jes famoses
de peix.
P ERLES FE!\11
A causa de l'accident resultà ferit
el conductor del vehicle, Antorú
Prats.

llS SUSPENSIONS
REUS

INFORMACJIO L OCAL

REAPAREIXEN

mar, la qual, en re1uc1ó a la submtmsLrada rany passat per l'AJUntament popular, es Wl zero a l'es·
qutm·a. l'Ilo estranyem que el senyox
coJl~ller -regldor ae Cw"ura 1 tianitat llugi te~ economies, el que Sl (;5tranye,n, peró, es que el doctor Jorn et es vam d t1aver-1es te1es (;U perJU·
OlC! oe la salut dels nostres mrams.
Vanar-se de ::;emblant cosa, &enyor
a elcgat de Ja <.;orupanyu~ de Jcsus
a t'AJuntament, no es Ja qutstlo de
COOSCienCla, SiUÓ d 'epiderlDIS.
.l!.n una obra en cuusu·ueció
del carrer ael 14 d'Abnl, el dlven ares, a aos quarts ae aeu de la rut,
teu explos16 un anetacte, el qu':l.l
obn Wl torat d'uns cmquanta centunetrcs du dl.ametre. ::iorto.sament
110 s hague de lamentar cap desgracia. personal.
:Eia estat revocat l'expedient
que es va UlStrwr comro. el ctocLor
.t:SIIL'SCO per haver-se u~at a guaru
LUl u¡tllllt que en greu estat va JD·
gressar al ol.Spensan el cua :,¡:¡ e1e
ctesembre del 19~3. (;al ter a vtncnL
que entre els s1gnams cte ta denuncia contra CU~o uoctor h i navu1.
la del senyor Manuel ::;aucuez, "ctua1 re¡¡uwr gove¡·natiU de la nostra
Ge:;tora, en repre¡;cmacló del «PartldO .ttad1caa. I:'er cen que aiesho rt:S cllt reg1dor, tot mrugnat, va ter
Wles manues~.aclons que, M ta o no
ta, volem transcnure-Jes aqut: "A
no ser por la trcmenc.l.a d.e:;gracu~
ael ::;uue:;uo ae los alru3.cenes il!a
::;¡¡¡lo», ae Barcelona, aqu1 se or
gan!Lana Wla unponcnte marulestu-

Avul, dia 25, celebra la seva Fira sense dolor ni molèstia de cap mena
la. nostra ciutat. La de best1ar tinel període susr.ès amb
drà lloc a la Rambla de Mlró, i la
PERLES FE~ll
de joguines, quincalla, etc., al Pas;::s e= -..
seig de Mata. Amb aquest motiu
s 'observa un moviment extraordinaEl
iutge
d'Instrucció d'aquesta
r i de forasters.
ciutat ha tramès a l'Audiència, per
Ha estat aprovat el padró de a lo. seva qualificació, la caus:! insveïns subjecl.es a l'import d'inquili- truida contra Josefa Sans Almena.nat, el qual romandrà exposat al pú- da, autora
de la. mort de la seva r &:;.tU "on un pruwg1 de ta c•evcta
blic als efectes legals pertinents.
mare i germana. política, fet ocormuderna
- Varen visitar el Museu Muni- r egut fa poc temps al vei poble de
RJ:;RUTGI:.U liUI'. fA()IONS! l
cipal el secretari de la Junta de Rosselló.
Museus de Tarragona acompanyat
del professor de dibuix d'aquell Insción para protestar enèrgicament
titut. Tingueren frases de lloança
coutra el cr1men comettdo cou esta.
per les magnifiques installac!ons del
crmLunt>>.
n ostr e Museu.
Q U E I N G R ES.
varam, seuyor Sàncbez: sl l!.llò
- Un camió que portava tres to- MES ACIUTADANS
L A PRESO : - : I N CENDI S t ou uu crtm qua.n n1anava l'hl:.QUê1'·
n es de blat per a la Fàbrica Tarra- SEN
DE BOSCOS A
L LAG OSTEftA. ra, ¿com es que avw la Gesto?a
gona Industrial, fou comissat per TROBALL
A DEL CADAV En O'UN santmc<:~. aquelJ. crim an1b Ja vosn o portar la corresponent guia.
H OME PENJAT :·: AL TR ES
tra coHaborac16? Es veu que «Uon
- La Gestora Municipal ha desN OTES D ' I NFORMACIO
Manuel ::iancn~Z» es un metatlSI.c
tinat la «respectable» quantitat de
que
~ns vol ter rodar el cap. La
cent pessetes per a l'adquisició de seGirona, 24. - Aquesta tarda. han
gelis pro-infància.
ingressat a la presó de Girona cinc vella del conte, però, feu molt 1:>e
- El programa que es desenvo- veïns de Banyoles, acusati 'd'ésser en monr-se, perque es veu cada cosa
l uparà. avui. dijous, al barri de San- els autors d'a lguns incendis de gar- que trasbalsa com una pw·ga d'ou
ta Anna és el següent:
bes de blat. Aixf mateix ban tornat de rici.
A les 10 : La Banda Municipal in- a ingressar a l'ergàstul gironi els
terpretarà diverses composicions per altres onze verns del mateix poble
difer ents carrers.
que ja havien estat posats en illA les 12: Sardanes per la Cobla. bertat per no trobar-se cap càrrec
CataltWa en el carrer de Casals. contra d 'ells.
A les 1'1: Carrera de cintes 1 cur- Durant tot diumenge passat 1
sa de pedres.
fins altes hores de la nit, for en molA les 19: Cursa de «Rucs:t.
tes les persones que des dels afores
Dissabte a la tarda, varem r ebre
A les 20: Inauguració del Museu de Llagostera contemplaven impa.- del Centre d'Esquerra Republlcana
Xinès al «Catalunya Nova», sarda- cients els grans incendis de boscos <carrer de la :Barca, 5) una x-elac16
n es 1 ESbart Folk-lore en el Raval que volten a aquella població. De- de !estes que aquesta entitat cele·
F rancesc Macià, cantonada Santa gut a l 'mcrement que prenien les brara els dies 25, 27 1 28 de 1a pre.
Anna.
flames !ela témer alguna desgrà.- sent setmana, P'l!sta Major de la poA les 22: Concert i ball en el cia; però, sortosament, no va ocór- blac1ó. La relació d'actes a portar
Raval Francesc Macià.
ret cap incident lamentable.
a terme es la següent:
·
- Mentre la serventa. Maria Orà- Han tornat a ésSer reintegrats
DiJOUS, dia 25. - A les deu de
cia Callà, de 21 anys, recollia roba a la pre:m de Girona el policia de la la rut, concert executat per la ronque havia possat a eixugar a Ja ga.- Generalitat senyor Torrents -aquest I dalla local «L'Adnanenca» composta
leria dels safareigs del carrer de fou posat en llibertat la setmana de dotze professors.
'
Sa.nt Pll.u, s'ensorrà la balustrada i passada- l el guàrdia d'assalt GeDISSabte, dta 27. - A la rut, a
1
caigué en Wl patí. Sortosament, les l!!,vert. T~mbé sembla qu~ seran de- 1es deu, davant l'estatge del Cenlesions que es produí -segons diag- tmg~ts d un moment a laltre altres tre, 11. ple carrer, llu1t ball a càr·
n òstic dd metge Aixelà que l'assis- pohc1cs de la. Generalitat que ac- rec de l'orquestra «Gold ot
ew
1
tl- ~ :;òn greus com es temia.
t~;u~lment ¡audeixen de llibertat pro- York».
- .IDm estat concedides dues mll VlS!onal.
A ta Wla
1 Dwmenge, dia 28. p essctE:s \)er a emprendre les obres
- A la part de la. costa de Ba- de Ja tarda, vermut de companyoqe pa~entació del claustre del Mo· g~r, ha e~tat trobat en un bosc el ma; a les &t, testes àe la ma maaa.;
n est.il:'--de Santes Creus.
c..dà ver d un home amb el cap se- a les deu de la rut gran vetlla.:ia.
1 : - li4tl visitat la nostra ciu'-at le3 parat del tronc. El cap penjava d'un tanul.lar amb un esr)lelldld final a~
~ptit~~ J oveñttl.t Avenç Calderl de PI per mitjà d'un cordill i el cos es- festa dedlcat als SOCI.S, familiars i
.Caide§ de Bohi, 1 «Ja hi som tots», ta va a terra.
srmpatltZltnts.
qe B!ttc&lona, aques~a _d arrera com- El metge q~e. ha. reconegut el ca- com Ja varem anunciar en antepoota de 140 exrurswrustes.
dà ver h,a cert1_flcat que la. mort da- rio• .:~ rr......ll}ues, lU haurà rec:apta
, - l'la acabat els seus estudis de 1 ~:lV~ d uns cmc. mesos. Fetes les tant per cent destmats als no s 'i'As-1
metge el jove Josep Sa.vé 1 Torta- 1esbrmacions pròtnes del cas ha re- ' tunes i a la nostra subscr pc1ó per
1 1 cosa
,j ada, al qyal amb aquest motiu ens sultat ésser Jaume Jafre i Barceló, ats am1cs empreoonats, Ja qUal
plau tèllórtar.
natural 1 vei de Pals, de 68 anys ta esperar que la moaest¡a dels ac: - EJ. B. o. de la Generalitat In- d'edat, el qual va des aparèixer del tes (rnOdt!stos 1 nwnlls al costat tte
~rei>4 un a. ord.re autor~tzant al dirt1<:- seu domicili ~1 mes de març. Aque5t 1 eutòna 1rrelrena ble de tants tan Ls
1 nostor del
Murucipal, doctor 1 ho~e jo. havta ~nuncia.t el seu pro- gestors que trnnsltoregen per la
(Salvacior ·
a per a. poder r eal.t- pòs1t de marxar 1 no tornar mai més. tra Patna ) no serà res, perqué ,
31
~ar. etoa
. i recerques arqueo- \ _ una màquina de maniobres PJI:lle consc1eot collabon amb entu,lòg¡q~ lL diferents mdrets de li'S que es dirigia. a R¡poll va atropellar s1asme.
nostr!!S comarques.
en el quil001etre 110 de la línia de
J. encara lU haurem d'at~;gir quel1 ,en anys anterwrs, nan Barcelona-st. Joan de les Abades- com amb reteréncta a aquestes les
corne
1 estlue1g a Salou les co- ses, a Peius Sau i Olir:uer, de 40 t es.
J ònies
lars de Reus. Les tandes anys, casat, natural de Ri.poll, i do- 1 1 és que et permlS per a celc:tHat SI!l'a.n d'Un mes per
75 a 75 nenes 1 vn m1ciliat a la casa de camp coneguda les no na vwgut pas dels gestor<>
!dtre~1per
.a
nens, els quals p er «Can Pou de la Serra», del ter- , locals, swó. de.I coma nda nL md1tar
cada
sortrran i r etornaran a me de st. Joan de les Abadesses. de la plaça, senyor Torralba, el qual,
lla n
ciutat amb autoòmrubus. va resultar amb les cames ampu- pel que es veu, en sap alguna cosa.
de conawr a 1a seva .lar- tades i seguidament morí.
Cle i'actuac16 Imparcial <amb peruó
l'era
les despulles del 4 1e
. ..
I de la ventat!) 1 admmlstrauva (re.
en v_¡
era conseller-regidor del
- A Palamós, en el dOllllClli de pet1m la petició) dels «nostres» trau .
·J;(I)stre, .&Junt:ment popular 1 nome Josep Bosch 1 Castelló entraren l_la- mtons.
d'~Sf{Uttrà política i social senyo!' <!fes 1 se . n'emportaren d'un caJ.?'ò
- El CUll uns, a la matmada, els
'* nto'ili=tell i 4lbench, COllStitui d una cailuxera 400 pessetes en blt- ~<Serenos» a c! districte segon portaa
ble i ilnppnent mamí esta · llets. Hom ignora. qui ha pogut és- ren al Dispensari Muruc1pal, Jaume
: ó
El notóbr
.. e de ciutadans ser l'autor del fet.
Castell 1 l•'arret"es, de 30 anys, e,-s
laren en aquest acte --{llJe
combnaire de l'Hospitalet, caner de
ttme
1és difícil de poder
la tgualtat, 37, el qual prc~:of:!ntavn.
. El pas del seguic¡ pels .:ar·
t enda pullxant al ventre de pronosrs
la. etulla.t res\lltà. cosa 1mpr~st1c reservat, que guart de primera
\ LPilJl.l e, ja. que foren molts ~Is
I N F ORr.tACI O L OC AL
lllLenclò el doctor Raso.
¡, thié!ll Qlle acompanyaren el ilult
En una ambUlància. de Badalona
lf1il.s ai cementl.l'i. Novament fem ;>a+
'> • ·- 1 ; '
- : ~ • .. fou conduït el ferit a l'Hospital de
(éfit ~ nostre sentit condol a tota
1 •
Sant Pau, de Barcelona.
1a fatb1lla, el qual fem extensiu als
.,. 1
-L'agressió U fou feta al Castell
amics d& la Casa del Poble CE. P. R..) -• 1- •
per tW. anuc seu, conegut a la po' .,.
blacló, yue fugi, amb una navalla,
_ 1.
\
"
intoXJcació de pronòstic resarvat 1
'tr
t f
ambdós a la platja 1 trobant-se em•
• \
bnacs.
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SANT ADRIA
DE BESOS

DIJOUS, 25 DE JUL

GRANOLLERS

LA BISBAt

NOTICIARI LOCAL

Organitzat pel F oment de la E':t rdana, diumenge se celebrà un festival folk-lòric al Parc, consis tent en
una audició de sardanes, per la Cobla Refilalres del Mare'!me, l Ul'a
audició de da nses popula rs (l(t::~la 
nes a càrrec de l'Esbart <!e ¡)a nsaires àel Foment de la Sard:ma. de
Badalona..
- La colla Amunt ! Crits, del Foment de la Sardana, acudiren. dissabte, a un concurs l'e sarda nes que
se celebrà. a Palafrugell 1 ¡Jilanyaren el Primer premt de h sardana.
de lluiment 1 • el tercer pn•ml de
conjunt.
- Acords presos per l'Ajunt3ment
governatiu, el dia 16 d 'aquest mes :
Destinar 100 pessetes a les d czpeses de l'excursió projectada per
la mestra de la barriada de Palau
amb les seves alumnes.
Concedir permis a l'Orfeó Granollerí per obrir el nou est.atp:e social i per tnstaHar taules a la. vorera, denegant, però, la petició teta
de la. terrassa. a la plaça Guimerà,
P.e r bé que se 11 permetrà posar-hi
taules el dia de la. inauguració.
Denegar la petició
del senyor
Bosch, que volia que li fos abonada la mateixa subvenció, o part
d'ella, que es venia. satisfent al senyor Lluls Paitubi pels treballs que
realitzava al Jutjat municipal.
Passar al conseller regidor d'Hisenda la proposta de r edempció d'un
cens que afecta una finca propietat de l'Ajuntament 1 pagament de
laudemi.
Autoritzar el senyor Martort per
a cobrar de la tresoreria de la Generalitat de Catnlunya 2.024'86 pessetes, parttcipacló a la contribució
urbana.
Concedir permfs per obres als senyors Valls, Oucurella i Pregona.
Encarregar a Energia Elèctrica de
Catalunya la lnstaHacló de l'enllumenat públic entre els quilòmetres
5 i 6 i mig de la carretera del Masnou a Granollers.
Concedir una subvenció de 1.000
pessetes a <<La Unió Liberal» per
al sosteniment d'escoles: una de
300 a l'Orfeó Granollerí i una. de
200 pessetes a l'Agrupació Excursionista.
- Incloure en el padró d'habitants

F

I

ês el nom de les famoses PERLES
Que tanta fama tenen pels &eas resultats definitius. Venda a farmaeies
- -

: ~

les senyores Teresa Grau 1 Ceclli
Doña i familia.
- Amb Wl èxit sense precedents
!'«Associació La Unió Liberal» celebrà, els dies 19, 20 1 21, l'exposició dels treballs efectuats pels
alwnnes de les Escoles de l'Associa,.
ció i diumenge, dia 21, a les tres
de la. tarda, la Festa escolar en celebració del final de curs del 193435 i repartiment de Premis.
El nombrós pú:,tte que assistf a
l'acte quedà complagut del festival.
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MATARO
Amb motiu d'escaure's aquesta
setmana la festa.. major de la. nostra ciutat, els 27, 28 1 29, han començat els vuit dies reglamentaris
de vacances que marca la llel; per
tant, els treballadors no entraran al
treball fins el proper dia 30.
La festa major 1lrome~ enguany
ésser molt interessant. Tindran lloc
diferents festes, com són una c-.usa
a Mata orgenitzad~ pel Moto Club
Mataroní. Repartiment de premis al
Parc Municipal i a. les Escoles municipals. Concerts per la Banda Municlpal 1 audicions de sardanes. Repartiment de bons als pobres de la
localitat. Extraordinaris castells de
focs artificials. Als jardins de la
Unió de Cooperaiives la «Societat
Iris» hi instaHarà un mngn.itic cnvelat. Al Clavé Palace actuar~ la
companyia. de Ma rc Redondo, la qual
interpretarà, el dissabte, «La bella
burlada», i el diumenge, «Bohemios»
i <'.Ei cantante enmascarado»; aquestes representacions tindra•t lloc a la
nit. Al teatre Bosc actuarà la. companyia de Pau Gorgé, que representara «Marina», «El maestro Campanone:t 1 «La princesa del dólan, per
Maria Esptnalt, Ricard Malral, Pa·.t
Gorgé i Felip S r.nagustfn. Tnmbé
tindran lloc selectes programes de
cinema al Modern i Gayarres, interessant partits de futbol entre el
Menorca i l'Iluro i partits de pingpong al camp de l'Iluro.
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CALELLA
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Dissabte el nostre alcalde lllguer.
f .- 111-e
4
va publicar un ban per mitjà <iel
"' '
~
.J ~ _, t pregoner assabenta.nt tot el poble
L "'
~ que el que no es banyés tot tapat,
... r
..., .. k..,¡ 'Iii f'
;~;¡ • en tot el terme de Calella, fóra mul\ 1 :.... ·
1 '
I
"" }
.,{<j A tat, 1 diumenge férem cap a la plat,._.,
- ~ ~~
~"\J - ja convençuts a veure vestits llar&s
1 1 \ 1'' . r•tio.- • ~ 1 4 ~..
fins els peus però quina fou la. nos• 3
'" r' • '--,'
• ~· 1~
tra sorpresa en veure que tot seguia
· t'
~
"9- "' J. !.S1
{ igual, ja que tot.bom es banyav&.
"'
,
\-t'f )
J.<...Ç" ~~
- amb els mateixos vestits i eslips de
1 "\ ,. • _
"-'
""~:lo.\
~ sempre, cosa que en l'esmentat pre1--'~ 1.
~ <7'pr¡ -~ ..1. gó quedava proWbit.
I -\ ,
-<: ~ ..¡
~. .')
Es deia que el fer aquest pregó
~- , . . - - - ~ J ._ fi _,. ¡ . 1 • :.. ~ ._, era per assabentar, que encara era
•
f • ,. _,
r • . , - . _.• • alcalde... Nosaltres direm que val
rr r::.. L ..
més no di!· res a ningu, ja que els
- Una pregunta. I de l'bomenat- que es banyen amb aquesta roba,
ge a la Vellesa, què se n'ha fet? Es són en gran nombre els rmlltants
que la iniciativa b:.vla de sorgir d'al- dels «lHustres amics» 1 per tant els
tres llocs, per a ésser continuada. la MES ( ?) amics de la moral.
festa? Es que s'ba imposat el parti-El nostre primer equip es va t1·as
dlsme a la r!\6? Es que hom tem el lladar el diumenge passat a Tern~s
fracàs? Ens plauria veure contesta- sa per a jugar el partlt corresponent
des aquestes preguntes...
al torneig de promoció, partit que
- El nostre respecte per totes a- va acabar empatant a 3 gols.
quelles instituclODB que són f!lles de
Ací també hi hagué partit contra
la voluntat popuiaz'. Heus acl una. ac- el campió d'equips amateurs de Tertitud cJ.ara 1 definida. Una actitud rassa que també va finir amb l'emque haurien d'apendr& 1 seguir. a pat a un gol. A tots dos equips hi
jutjar per llurs actes ,tants senyors havia noves adquisicions que ba fet
que amb la capa del liberalisme de- l'equip local per tal de confeccionar
tenten càrrecs que no els correspo- l'onze per la. pròxima temporada.
nen...
-cada. diumenge b1 ha a Calella
-Diari tan poc sospitós com «El el mateix espectacle amb els autoSol.:t ha. dit que no poden reconèixer cars que surten de la capital, per a
cap autoritat en les persones dels anar a passar la. festa a fora. 1 en
gestors. Subscrivim per enter l'a.- arribar a calella, es troben amb què
finnacló. A La Bisbal, això ho creu ba.n d'estar-fins n'ht ha una horai h o sap tothom, menys els que. més maldltnt per a poder passar.
h aurien de creure-h o 1 saber-ho. CuJ a fóra hora que Obres Públiques
rlosltats mitelò&iques que diria una fessin els possibles per tal d'arrancèlebre personalltat...
jar aquesta enutjosa qüestió.
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BENISSANET
fESTA MA

El Centre Ins
oiOJt
«La Renaixença!> tructiu ~
dule t les ~ves e.éttC.::ta:Ptslena r~lltt
e urals i esport
PoU·vr~
als dies 25 i 26 de~ves, Pret>a~
més lluïdes !estes con 6llt les Pel
grandiós programa rr:fJors. Ultra~
clons de sardanes hae baUs 1 111¡
a les tardes dels dies organ¡~~ue
d1 È~utades curses de ~entats u~
V\.ll·om emplaçat
Clcletes ,--:q
camp d 'esporta d' darreratne li Ve..
nfssima ent.itat A !~uesta. re~t,.ll
tant amb la eÓ¡.¡ b res d'ara, ~....._
company En Seb~~~ió de 1·~
Tnrragona, guan ad a Masdeu e l
Volta ciclista. a ~at~~ de la ))rf~-~
arbitrarà les curses ~n'han l ·ef~
tat elements de PrÍtn n <X>n·~
com són Figueres
era. catt "'""·
Dcstricux, Snnchri
Cebtlà ~
vall!OOOS corredors weno 1 aJtr t,
marca.
3.<\Uesta e¡
Es d'esperar, donat l'
4:1).
que arreu de les veïn 6lltus~
ha d~svetllat la prei>ara esó 1~
festeigs, que «La Re~h d ~
veurà, com tots els
ença,
d~ls forasters amics fn¿'8• ~~
r1s, als quals ens Pla<~. ~
d'ara la més cordial ben~ C:ea
da,

ci-
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BORGONYA
Els dies 27 i 28 del present és
Festa Major d'aquesta OolònÍa la
Enguany, segons prograrn ·
festes no seran tan divertid: ie3
anys passats, per tenir un dia rntnCOt:t
de festa i per haver suprimit l1
de les coses més alegres 0 si una
algunes audicions d& sardanesgu¡¡¡
Segons programa., el dissabte al
mati, hi hawà concert· a Ja t
la. companyia de Vicenç Negr~
Barcelona, posarà en escena. leS ~
bres: <<La ale!"tia de la huerta» «!.\
verbena de la paloma, i
ctego». El vespre <<serenates» 1 ball
El diumenge, al mati, «conceiu·
a la tarda, una audició de sard¿
nes 1 ball i al vespre, ball
Orquestra contractada «La Cat~J&,
lònia», de Barcelona..
Aquestes són les festes.
-Fa. temps que es va organitzar
una subscrtpció pro-Parés, victinu
d'un accident de futbol 1 el que ea
fa misteri és que no hem VISt cap
estat de comptes, i el xicot continu
encara sense poder treballar; 1 no
sabem sl ha.n fet, els organitzadors,
l>1 liquidació o bé sl continua oberta
la. subscripció.
I diran que els de Borgonyà, no
són de bona fe l-El CorresponsaL
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MANRESA

f~

L'organi~aci6 sen• riYal q~e g arantitza els S~~'"•
You amb reapoaahD."int acreditada
Et. compntdou de ICELVINJ.TOR. per lalú, i nTer-J
Jeix en el Mu diner en czu-kom eficaç i se!Jur 1
Més ·de mil iruaHac iona frigorüiques ·
KELVINATOK a Espanya
Demane u projecte• I prea~postos gratis.
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El
lnaugu,· '
J
•
ració de la Plaça del Mercat i es • • ..- 1
.,
I
procedi de la manera més senzilla · 1• ~ • ,
·
que es pot fer. Fou un ventabl~
!
4 •
èxit de compradors i venedors, arn · ·.; :
bant .a l'extrem que un dels vede- -~· , · _ '
'.> .,.
Ilaires acab~ les existències.
¡. -.. ..-, • · " .J
Felicitem els venedors que amb · • • J ·
el
seu bon gust, ban aju- 1 - L'alcalde gestor, senyor Servitdat a. embellir el mercat posant unes ge, ha. canviat el seu secretari parparades de les millors en moderni- i ticular, amb motiu d'haver estat
tat.
adjudicada una plaça en propietat
- Germanor Catalana sembla que a. les oficines de l'Ajuntament al
té la tntencló d'or¡anitzar un magne que- tenia fins ara. El seu secretaj testiV'al al local de la Federació
ri és el senyor Angel Rovira, el
Óbrera. Hom sap que, amb aquest qual no té altra qualitat reconemotiu, s'h:m ajuntat els dos grups guda que ésser veí del senyor Serd'afi~nats <<&"tudi d'Art Dramitic» vitge 1 anomenar-se 1sual que l'a.n1 l'cUcala d'Art Teatral:t per assajat ter1or secnart parltclllar. Es veu
una obra d'empenta.
que el ndln de Rovira té un eneis especial per al senyor alcalde
gastor, el qual demostra amb fets
que W té uoa marcada predilecció.
Ara tot MIRlresa espera amb gran
POL ITI QU ES
interès veure qUin premi oQtindri.
En un reportatge aparegut en el
senyor Rovira n, quan hàgi de
aquestes mateL'!:es colwnnes s·artr- deixar
secretaria. p&rticul&r, puix
m:n-a que alguns deis processats que es laveu
que el senyor alC!Ittle
pel$ fets del 6 d 'octubre d'aquesta té el bon costwn
l'esp oblació havien canviat de camisa deTenidor- als seus d'asse!Ufar
corn vul~nnent es diu per obtenir geu l'afer RoYI.ra. L secretaris. Vecertes mirrores. Això corn a !et concret i ¡eneral, no és ben bé aixf.
•••
Q uelcom hi iu\ hagut que tal veDiumenge vinent, l 'equip de les
gada n o té la importància que hom Vellet~
G ltc-ies CM.alaoes jugam un
11 ha volgut donar, de vecades. amb partit de fUtbol amb l'onze del Club
intencions no gaire confessables.
Es:pottiu Manresa.
Scr\Teixi, doncs, aquesta nota per
Abt.lns d'àquest encoo.tre en tin·
satisface[6 d els mi.ll.¡ants d'Esquer- drà
un altl'o entre antics j u¡a.ra Republicana que mal¡rat els dors lloc
dei Olub lòcal, que actualmert't
temps actuals s'han mantin~rot ferms ja eStan
retirats de la v:da esporen els seu.; Ideals.
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Pe1ró
respectivament, troòantse sols a c:.:.a,
del carrer de Maragall, numero 10,
ingerrren carbur 1 vi que els produf
Intoxicació de p ronòstic reservat als
foren assistits al DispensarL

Importadora e xchu iua a Espanya:

R. OYARZUN I Cia. S. en C.
l'l•ill't•.-Paa... lmperW, 10 I Ar...al, J
....cea.....
de CaRJ...., •• • •
811. .• .-HeMo, 6
Valàleu.-loan • •A4alria, as
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BLANES

fawtUa. -Te~

•••• s...et&A -Verg-era, li

NOVES DIVERSES

En el camp d'esports <<Recó d'En
Portes», va celeber-se el partit rle
futbol concertat entre U. S. de F Igueres i u. .t:. de :Hianes; i oreu .. u!inyaàors els figuerencs per tres
gols a dos.
-Amb tota solemnitat tingué lloc
l'obertura de l'exposició escolar deb
treballs confeccionats durant el curs
pels alumnes de les Escoles Nacionals.
-Per acord de l'Ajuntament es
procedeix al nou enqultranament del
paviment dels pnncipa.ls carrers de
la. vila.
-Ha romàs uns dies en aqueatg.
vila. el diputat a les Corts espanyoles 1 ex-governador Civil de les
comarques grronines, el senyor Jaume Simó BofarulL
Li desit¡em que U hagi estat ben agradosa la seva curta estada entre
noSaltres.
- L'etltttat U. E. de Blanes ha rebut d'Un aficionat local que guarda.
anònim el sçu nom, una. respectable
quantitat per a és.ser destinada al
tancament de malQPO"S!;erfa del camp
d ·esports. Per aquest moUu han començat. .ta les obres pertinent.s.-c.

Conce11ioaarb per a MadricL

AGÈNCIA KElVINATOR
SERRANO,
Co11eeo.tonari.o ,.., • V alncta. Al-~i-.<!!:a.

EMrst rwtl~ S. l.
lm.u. 2
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LES BASES DE TREBALL DEL CO-

•

MERÇ A L'ENGROS

L'adaptació dels sous de
Barcelona per a les poblacions de la seva ex-provincia

disposicions dels membres de la Comissió de Foment de l'Ajuntament de Girona motiven que un gran
nombre d'obrers es quedin
sense treball

CIUTADANS:

LES LLETRES

•

Havent-se desestimat els recursos
LITERATURA PROLETARIA
presentats per ::Igunes entitats d'empleats de comerç contra l'acord del
Jurat mixt del comerç a l'Engròs
LA REVI_STA
de 1'11 de juliol del 1934, relatiu a
l'adaptació dels sous de Barcelona
QUADERNS DE MIL NOU•
<establerts en el Laude) per a. les
CENTS TRENTA - CINC.
poblacions de la seva ex-provincia,
ANY XXI, GENER-JUNY
l'esmentat acord, que reproduïm a
A Josep Maria López Picó cal recontlnuacló, entra. en vigor a partir conèixer-U
mèrits: el d'ésser
Girona, 24. - Aquest mat{, a les
dia. 10 del corrent mes de ju- el primer molts
poeta de la. Catalunya
dotze, una mani!estació de treba- del
lioL
la. dictadura proletària. Però els que
d'avui, el més alt poeta, sense exlladors, composta de més de vuitann
Es classlfiquen les poblacions de ceptuar Josep Carner; el de dediLa ma¡n!fica literatura de la N. més sofriren foren els ccompanys
ta individus, s'ha. presentat d 'una l'ex-provlncla
de Barcelona en els car la seva vida a una noble poli- E. P. (Nova Economia Politica) s'a- de cama, contra els quals es féu
manera pacifica a l'Ajuntament d'aquesta ciUtat. Un cop alli s'ha des- següents grups, corresponent a apli- tica d'intercanvi, de convivència amb profitava., sobretot, de la guerra ci- una campanya sistemàtica. Fins que
tacat una comissió, la qual s'ha. en- car a cada un els sous del Laude els homes de lletres més selectes vil, de la revolució 1 del contrast teta mena de creació fou supeditada
trevistat amb l'alcalde gestor, se- amb &1 descompte que, respectiva- d'altres latituds, interessan~los en punyent entre el vell 1 el nou. Els a.l Pla. ~uinquennaL Aleshores entrà
ment, es determina:
el nostre moviment literari; el d 'és-- escriptors mes remarcables del pe- eu. acció la dida.dura de la R.AI;'P
nyor Tomàs.
Grup ~er. sense descompte. - ser un dels esperits més lúcids, més node però, aviat foren acusats de (associació russa d'escriptors proleEns hem atansat a un grup dels
Sabadell,
L'Hospitalet,
Badalona,
intelügents, més seilS.lbles i més contia-revolucionaris , del que es taris)1 els efectes de la qual foren
mamfestants per tal que ens inforeuropeus de la nostra terra. La se- p1tjor a Russla, de liberals. L'esquer- desastrosos. Sl bé és veritat que sor·
messin 60bre l'abast de la seva vi- Sant Aàrià del Besòs, Terrassa.
Grup segon, descompte 5 per 100.- va obra, considerable per la quan- ra ortodoxa del partit volia, altre
sita a la Casa de la Ciutat, que detitat -per la qualitat ja no cal dir- cop tornar a engll'-se en dictadora
gut. a les actuals circumstàncies ha COrnellà, Montgat.
despertat la natural expectació dels
Grup tercer, descómpte 10 per 100. ho-, és digna del més profund res- literària. A 1a. qual cosa s'oposà tl
ciutadans, ja que foren en gran -Arenys de Mar, Calella, Canet de pecte 1 de l'admiració més prego- Comitè Central del Partit l'any 1925.
Ei resultat d'c.lxò fou una reflorida
nombre els que acudiren a la plaça Mar, Esplugues, Gavà., Igualada, na.
En terres estrangeres, qunn ens de l'art narratiu. Del 1925 al 1928,
de la República a pre¡runtar què Manresa, El Masnou, Mataró, Mollet,
calletres
de
d'homes
parlat
han
ocorria.
es produi el qae hi ha de millor
Montcada, El Prat del Llobregat,
Hom ens ha. manl!estat que tots PremJà de Mel'. Ripollet, Sant Bol, talans- i això pasa rarament, ja en la literatura soviètica. Aparegueels obrers que es trobaven aili ma- Sant Feliu del Llobregat, Sant J ust que la majoria són ignorats o co- ren cEl lladre», de Levnov, unitador
nüestant-se davant de les autori- Desvern, Santa Coloma. de Grama- neguts d'una manera molt deficient del ca1re superficial de Dostoievski,
tats municipals acabaven d'ésser aco- net, Cerdanyola, Sitges, Vlladecans, -sempre ens han parlat de López que 1a en aquesta obra una. pmtura
<1els baaos fons de Moscou; més
.lllladats d'unes importants obres Vllanova 1 La Geltrú, Vila.ssar de Picó.
Serenament, coratjosament, elu- realista és l'obra de Konstantin Fed 'un edifici en plena construcció, o Mar.
triomfador
popularismes,
falsos
dint
s'està.
que el 1924 havia publicat eLes
sigui del gran caseriu que
Grup quart, descompte 15 per 100. de la bajanada l la. burla. grollera, dln.
ciutats 1 els anys», l'estud! d 'un inportant a cap en el passeig dit de -Berga,
GU'Onella,
Fígols,
Cardona,
que sempre mtenten barrar el pas
desarrelat per la revolució
la Gran Via, entre la part de la. Granollers,
Monistrol, als artistes purs, López Picó ha fet 1tcHectual
Malgrat,
frustrat en els seas instmts mes
sèqwa Monar 1 garatge Callicó, 1 Montmeló,
Li·
de
Pobla.
La
Pineda,
importants
méS
obres
les
de
una
pregons. La vida personal t:rustrada.
del qual n'és propietari el senyor
Sala i Bertrand, conegut fabricant llet, Prat de Llussanès, Pulgreig, Sa- que les lletres han fet a Catalunya. és també el tema de cEls Germans»,
Llavaneres,
de
Andreu
Sant
llent,
d'aquespart
forma
Re\'ista»
eLa
de paper.
en els quals l'heroi, un músic, trac- I per quins motius s'ha. efectuat Sant Pere de Premià, Sant Pol de ta obra. En els quaderns de eLa ta endebades de reconciliar el seu
el vostre acomiadament?-hem pre- Mar, Sant Vicenç de Llavaneres, Sú- Revista» hi ha tot el fervor, tot art amb la necess1tat revolucionAria.
ria, Vic, VUa.franca del Penedès, Vl- el respecte, tot l'entusiasme, tota la Una preocupació sunilar es troba en
guntat.
lntelligéncia. d'aquest gran poeta- Kaverin. Però potser l'obra màxima
-Senzillament. Tot ve de l'Ajun- la.ssar de Dalt.
Grup clnquè, descompte 20 per a. ell és a qui més honestament 1 d'aquells temps tou «Enveja», per
tament, d aquest nostre Ajuntament
lliguer que no vol autontzar al se- 100.-Arenys de Munt, Caldes de amb més justicia pot di.r-se-11 gran I van Olexa; la seva rica fantasia la
dlstmgeix de tota la resta.
nyor Sala i Bertrand l'aixecament Montbui, Capellades, Castellar del poeta-que és López Picó.
Quan hom vulgui histonar el nosEls novellistes proletaris comenc;a- Blgoss-Coberta per ats «Poemes»
d 'un pis més a aquell edifici, 1, per Vallès, Castellvell 1 El Vilar, Espartant, aquest senyor es veu obligat raguera, Manlleu, Martorell, Masies tre moviment literari, no podrà ren, també, a distlngir-se aviat. Lide Pasternak
a deturar el treball per la sept.illa de Roda, Masies de Sant Hipòlit de prescindir d'aquests quaderns de «La bedlnsky, en uUna setmana» (1922),
un
fixa
que
oferi una visió del partit comunista tiren algunes obres remarcables raó de creure que aquesta mesura Voltregà, Molins de Rei, Olessa, Pa- Revista», documental
és perjudictal. als seus interessos. rets del Vallès, La Pobla de Clara- moment d'intelligència, d'europeis- per dius, en el curs de la repressió Gladkoy, PUniak, Kata!ev-, el gores
no
i
això
és
Revista;
«La
me.
Altrament heu de saber que si l'A- munt, Rellinars, Roda de Vic, Samd'Un aixecament pagès. Però la pri- vern mateix va dissoldre les orgajuntament autoritzés la ·reahtzació pedor, Sant Celoni, Sant Cugat dei més: la lluita de la intelligència, mera obra notable del gènere fou nitzacions de literatura proletària
d'aquesta obra, que ja constava en Vallès, Sant Feliu de Codines, Sant del més agut esperit de civilització, «El Ciment», de Gladkov 0924), que a l'abril del 1932; perquè era de
els plans de l'arquitecte, no sola- Quirze, Sa11t Sadwni d'Anoia, Sant contra el crom infecte del paira- pintava en colors heroic;; la transi- tota evidència qae s'anaven assecant
ment evitaria el nostre acollll8da- Vicenç de Castellet, Sant Vicenç lisme, contra la improvisació més ció de la guerra civil a la recons- les fonts de la imaginació en la
ment, sinó que això facilitaria que dels Horts, Santa Maria de Corcó, llastimosa, contra el tòpic i el lloc trucció industrial. L'obra cabdal fou Rússia soviètica. Es formà una c.A3comú de la pseudo literatura. I «Razgrom», d'A. Fadebv. Es la his- sociació dels escr1ptors de tota la
el senyor Sala, per al qual nosal- Tona,
Tordera, Torelló.
contra el fals transcendentalisme: tòria d'un destacament de tropes ir- u. R. s. S.». La llibertat de l'es-tres sentim un profund agraïment,
Grup sisè, descompte 25 per 100.- fals per mal traduït 1 mal pal.t.
regulars soViètiques a la vall d'Usu- criptor serio. augmentada, però no es
perquè ens dona molt de treball,
eLa Revista», mentre altres mtents ri, durant la guerra civil. Es una permetria a la literatura de desencomencés de nou la construccló de La resta de poblacions de l'ex-prodos grans edificis més al costat ma- vincia de Barcelona no esmentades. lloables no han reeixit, s 'aguanta obra tolstoiana per la seva claredat tendre's de les necessitats socials l
des de fa vint-1-un anys. Aviat es- objectiva de pensament i de frase. econòmiques. La literatura s 'ha de
teix del que hem alludit abans, la
tà dit: vint-i-un anys. ¿Sabeu el
qual cosa proporcionaria feina a
Novament, gràcies a la pressió que posar com a objectiu el «realisme so.
NOTICIARI
coratge que cal per a una empresa venia exercint l'extrema esquerra cialista». Dlntre aquest realisme
unes quantes dotzenes d'obrers i per
això
per
Es
envergadura?
d'aquesta
INTERSETMA•
FESTES
des del 1925, les acusacions d'hostili- sembla que h1 ha una tendència anun espai de temps de més de dos
que eLa Revista» ens sembla una tat de classe 1 de contra-revolució tiromàntica, antlindividuallsta, antlNALS A TERRASSA
anys.
En mèrits d'Un conveni formalit- de les coses més dignes de respecte es feren méa violentes contra els es- esti..I:Ustica, representada per la traEs per això -afegeix el nostre
interlocutor-, per tot això que us zat entre els fabricants de teixits de Catalunya. I una de les més pa- criptors més emlnents. Victima de dició gorktana. Hom posa com a
hem exposat, que avui ens presen- de llana de Terrassa, referent a la triòtiques, ja que el patriotisme de l'opressió de l'esperit fou el poeta model uLa terra capgirada», de Xotem a l'alcalde per tal de demanar- celebració de les anomenades fes- la lntel:llgència-que hem propugnat Gsenin que es suïcidà, 1 potser tam- lokho!. No té la magnificència del
li que tlngui cura de voler autorit- tes intersetmanals en llurs magat- sempre-és el més pur, el més dig- bé MaÍakovski. Aquestes acusacions «Don pacific» del mateix autor, però
no estalviaren tampoc a Boris Pas- és la que més recorda l'ample reazar l'aixecament del pis de rtferèn- zems 1 despatxos, aquests roman- ne.
Aquests quaderns de gener-juny terna.k, que s'havia donat a conèixer
c!a. Cal tenir present que això evi- dran tancats durant les diades que
de TolstoL De fet, és curiós
resulten, com els anteriors, lnteres- el 1922 amb un llibre de poemes lisme
taria que un bon nombre d'obrers, a continuació s'expressen:
notar que els dos novellistes proPrimer de gener; 19 de març, dl- santissims. Entre els versos-apor- d'una gran frescor l lntensitat cie de
la major part d'ells pares de famimés complets, Xolokbof 1 Faletaris
lia, es trobin sense treball 1 sense jous sant <tarda) ; divendres sant tacions franceses, italianes, nord- visió. Com Pasternak, Olexa, també deiev, deriven sobretot de Tolstol.
Pasqües;
dues
les
de
dilluns
(mati);
anglesesgermàniques,
americanes,
pa.
!0'.1 v!ctima de la doctrina pura de
Josep SOL
Mentrestant hom ha esperat que Primer de Maig; Ascensió; Corpus; cal destacar «.More», per R. Rucasortls la comissió que s'havia en- 29 de juny; dilluns de Festa Major; bado, gran escriptor i ¡ran fanàtrevistat amb l'alcalde, car es trac- 25 de jUliol; 15 i 16 d'agost; primer tic; un estudi sobre eLa revolució vesttt que S'hf /i%4va molt f, de
novembre; 8, 25 i 26 de desem- constant de les cultures», d'Alfons
tava d'un assumpte que s'ho val!a. de
Serrallac; un versos de Josep Car- tant en tant, jeia signe de trobar a
LES LLUITES CONSTITUQuan han aparegut els comissio- bre.
D'ASSEGU· ner; uns altres, molt personals, de mancar alguna cosa.
COMISSARIA
CIONALS DEL SEGLE XIX
nats, després d 'estar més d'una hoenper
acabaren
not
aquell
t
F.
SOCIALS
RANCES
sobre
agut
ben
assaig
un
el;
Gaz!
ra reun1ts al despatx de l'alcalde,
d'aquescurs
el
En
Catalunya i fa Constitució
Vetllant sempre aquesta Comissa- el «Concepte sistemàtic de l'acade- taular conversa.
els hem interrogat sobre l'abast de
el xicot va dir tot d'una a F.:
la seva entrevista amb la primera ria per a l'eficàcia de les Asseguran- mlcisme» d'~uest critic inteRigen- ta,-Digueu.me,
dos Unportants capisaber:
deveu
ho
vós
ces socials i a més procurant inte- tissim que és Agustí Escla.sans, el
autoritat de Girona.
tols ll'interès actual
riles
de
això
sortirà
acte
quin
¿A
les
beneficiàries,
classes
les
a
ressar
qual signa també la traducció, per-El senyor Tomàs -ens diu un
del llibre de
e:r:travagants?
mes
desconeiper
vegades
mantes
quals
faune»,
'un
d
midi
fecta, de «L'après
de la comisstó- ens ha manifestat
Creia de bona fe que es tractava
JAUME MIRAViTLLES
que ell no h1 tenia. res a veure. en xement dels seus drets deixen de de Mallarmé; un «Records» del pin- d'un
cnúmero». El nostre amic tinLleis
les
que
beneficis
els
percebre
D. Carles; uns versos de López
tor
obra
és
això
aquest afer, ja que
entenent que
dels seus companys que formen 1l\ els atorguen. adverteix als interes- PLcó, d'una fina sensibilitat; uns gué tetna a donar-li
Comissió de Fom'ent, que han estat sats que tots els dubtes o reclama- altres de J. Agelet l Garriga, poe- les rimes havien començat en aixeprecisament els que no autoritzen clons referents a assegurances so- ta singula.rissim entre el plural la- car teló.
•••
el senyor Sala a aixecar un altre cials seran degudament resolts o mentable de la majoria dels poeClemenceau, el «Tigre», tenia temps
pis en el seu nou edifici del passeig ateses en aquesta COmisaria (Via tes; un assaig de M.arti de Riquer;
Laietana, 16, tercer, lletra C). AW uns records que ens descobreixen per a tot. Fins per a conxivar dode Jaume I.
També l'alcalde l'alcalde ens posà mateix es posa a coneixement de que J osep Togores, a més d'un mag- nes ;oves t boniques que es deixaal corrent que ara l'afer en qües- tots els assalariats de tots dos se- nific plntor, és un magn!Iic escrip. ven aman11agar per les seves urpes
tió havia passat a la Delegació del xes que hagin treballat amb poste- tor; unes notes teatrals, ben agu- ferotges.
Una d'elles va durar molt t emps,
Treball. on s'haurà de resoldre, se- rioritat a l'any 1921 1 actualment des, de Pompeu Crehuet; un assaig,
gons ell, perquè és un assumpte de tinguint seixanta-cinc anys, que sl d'una gran lucidesa, sobre «Shakes- tant, que els amics tntims del polídel
quantitat
cap
percebut
han
no
el
posa
que
Catalunya».
a
peare
arribaren a saber-ne el nom t el
tic
amb un pròleg de
la lncumbència d'aquest organisme
règim dels retirs obrers, aquesta Co- nom de R. Ezquerra entre els dels domicili.
LLUIS COMPANYS
oficial.
At:ci jou com, en passar a altes
Aix1 mateix el senyor Tomàs ens missaria els informarà dels drets que millors critics; un altre assa!¡¡; sobre
«França i Catalunya», d'Alfons Ma- hores de ta nit per un bulevard de
promès interessar-se en ¡ran ma- h1 poguessin tenir.
¿Es cierto que la Compafüa de los ha
seres, l'autor de tantes belles novel- la perijéria, Clemenceau amb una
nera per tal de resoldre tan aviat
ferrocarriles Andaluces no liqulc!a el com
FEDE RACIO D'U L TRAMA· les-entre elles «Zod1ac», mereu:e- colla d'amics, un d'aquests tust4
sigui possible el nostre litigi,
impuesto desde hace varios años y bo 1 fent les gestions pròpies del
RINS I QUEVIURES
Adm!nlstració 1 venda:
dora del Preml Crexells més que maquiavèlicament el gran polític,
que llega a crearse, con un exceso cas.
La Federació d'Ultramarins, Que- no pas eLes algues ro¡¡;es:t de la tent-lo adonar que en una finestra
«CATALO NlA»
vlures 1 Similars, atenent les nom- senyoreta Vernet- 1 al qual tant alta ht havia claror. Era la finestra
de tranqulLdad, relevada dc esta paAix1 ho esperen tots els obrers.
broses consultes que 11 han estat fe- deuen els escriptors catalans, 1 l'a- d'«ella».
ra ella inocente obllgación?
Ronda de Sani Pne, 3.
•••
JauSant
de
diada
la
respecte
tes
¿Qué son, en f in de cuentas, estos
costumat -acostumat, sortosament
A hom ll plau fer remarcar que
-Què vol dir aixó?-féu el malihechos que denunclamos para ver s1 els obrers afectats en aquest aco- me fa avinent als seus federats que -estudi napoleònic de Frederic ciós.
del
vigent
acord
segons
dia,
tal
en
Camp.
invesse
que
de
hay forma humana
miadament lamentable -lamentable
-No res ... No és pas cosa d'amo¡;.. per a aquest ll!bre, en el qual coo. nar-S'ht.
tiguen a fondo? ¿No entrafian, de com tots els acomiadaments, és clar! Jurat Mixt, poden tenir oberts els
Deu temr cel vell» a casa menta la personalitat de Maragall
ser ciertos, un delito claro y concreto -es troben un bon xic lndiitlats per establiments.
-digué el cTtgre», despreocupat.
com a prologwsta, com a poeta, 1
de malversa_ción de fondos, que co- les disposicions de què han estat
En aqueU temps Clemenceau- des d'un punt de vista lingüistic.
met!do por cualquler ciudadano par- victimes.
cl'amant du creun-passava dels seSabem que per al voL XXI, d'imEns cal dir també que els comenticular daria. con él en la càrcel, s1n
minent e.parició. l'escriptor Frantenor catal4, curt de talla, pe- tanta.
un.
contemplaciones de ninguna. 'especie? taris que es fan entorn d'aquest
cesc Pujols ha .fet un pròleg en el
rò alt de tessitura, cantava un dia
qual resta meravellosament reflec¿No merece la pena estudiar concre- con.fllcte són totalment favorables
Marina al Parauel.
completes
Joan
de
Obres
conconse¡üent,
per
1,
obrers,
als
tlda l'amiStat que exist.i entre Maratamente este caso?"
L' home, per tal de lluir-se, en arcaLliga
de
l'Ajuntament
a.
traris
gall 1 Pujols.
ribar a.Uò de «las aves marinas»,
Maragall
Les dretes en saben d'allò més de
talana.
Aquesta edició, atractiva des de
volgué ¡er una filigrana de la seva
fer negocis a favor de les grans emEstà. repartint-se un interessant tots els punts de vista porta ja puSi s'autoritza. o no l'aixecament
collita sense prevenir l'orquestra. El
preses. Poden fer el que núllor els d'un
de les Obres de Maragall, que blicats vint estudis sÓbre la persopis més en aquell edifici -<:O
cas tou que els músics ;a eren molts volum
sembli, car la Cambra, no solament menta la e;ent- ha. de proporcioprolo¡rat el poeta Josep Carner.
ESTOMAC 1 iNTESTINS
nalitat de Maragall, a càrrec de les
compassos enllà que el tenor ~nca.. haReuneix,
no fiscalitza els seus actes, ans al nar o no més de dos anys de trevolum, una sèrie més prestigioses firmes de la nostra.
ra repetia, 11.0 sabent com sorttr-ne, de treballs aquest
DIABETIS - ALBUMlNUcontrari, els sanctona amb els seus ball & un nombre considerable d'o1 en llteratura 1 de la nostra inteHectuainteressants,
molt
c.las aves, las aves».
vots. 228 diputats feren possible, amb brers de tots els rams de la consbona part desconeguts. Són els pròRIA - INFANCIA - ETC,
Molt aviat en parlarem amb
Aleshores, un del públic li etzivà legs a diversos llibresl •els discursos, lltat.
llurs vots, l'aprovació definitiva d'a- trucció, per què hom ha. de posarl'extensió que l'obra mereix.
cgaUinen:
del
des
1 les alocucions de Maragall. Són,
quest esplèndid present de 50.000.000 hi obstacles que no fan sinó agreuCARRER LLURIA, 62
-Pero ¿qué? ¿La csabesJ o no la per tant, comentats aspectes atrac& les COmpanyies de ferrocarrils.
jar el problema de l'atur forçós l
Ara¡ó>
l
Cent
de
Consell
(entre
5<Tres años de política
csabes»?
tius de la literatura catalana (el pri.
Foren 228 els diputats que r.mb perjudicar la ciutat?
•••
mer llibre de Francesc Pujols). el
SAL..'\t ERON, 22~
1 nosaltres, per la nostra part,
ferroviària»
llurs vots feren possible l'aprovació
és
Jnclan
Don Manuel del Valle
cGlosari» de Xenius; les «Hores lluMANSO, 7Z (clavant del Mercat)
del fantàstic present darrera el qual reconeixem sincerament que la gent
Amb aquest titol, l'«Asociación Ge.
autor de Cuento de Abril, poema es- mmoses», de Morera i Galicia; cEls
raó.
la
tota
té
ai.xi
opina.
que
vindran els nous impostos 1 l'augcèntc, escrit-consta at:ci a la porta- contes d'Un fUòsob, de D!dac Ruiz, neral de Transportes pot via Fément dels transports ferrats per la
da i és veritat~n crimas e:r:trava- etc. Són també inclosos els «Discur- rrea», acaba de publicar un intesupressió radical de totes les tarifes
sos de Jocs Florals», el «Discurs en ressant llibre contenint la Memòria
gantes».
especlals.
Festa catalana
Fa molts an11s que F., el nostre pro de les Varietats Dialectals». un de l'actuació de l'esmentada entitat
retuda pel Conseller Delegat. senyor
compa11JI, escoltava aquesta. obra des discurs sobre el Rei Jaume I, etc.
Entre els votants hi ha mlnlstres,
El poeta Josep Carner ha. escrit Vives. En ella. s'exposa tota la poOrganitzac!a pel Foment de la
de l'entrada general del Novetats.
diputats de la majoria, republicans dana
de Barcelona, es celebrarà UD3.
Al costat seu ht havia un ;ove ben un pròleg profund 1 elegantissim llUca ferroviària desenrotllada d'enconservadors de Miquel Maura 1 els festa catalana
cà el ler. de maig del 1932 al .10
a la carretera de Sarde Lliga Catalana..
d'abril del 1935, en la qual ha tlnrià (Can Ràbia), a les cinc de la
Amb relació al vot dels correligio- tarda. Programa· que s'executarà:
gut mtervencló directa o indirecta.
Associació.
l'esmentada
naris del senyor Cambó 1 als mauPAGAMENTS PER A AVUI
Sardana per a ballar; f:Pluja de
El contingut. d 'aquesta obra posa
ristes, escriu "La Libertad":
Administració de Loteries, nú..mero
flors», de Gratacós; clntuna.», de
de relleu l'extraordinària labor des~
"Admltam.os - y ya es admitir- serrat· eLa Sardana de Rlpolll, de 6, 160.000 pessetes; Felip Bataves,
enrotllada, en defensa dels llegitims
que los reg\:lnallstas amlgos de Cam- Botei · • eLa surec!a roseu, de Bona- 500; director de Sanitat Interior, pes·
lnteressos de les lndústries ferrobó votasen esta ley, _c¡ii.~ còn.sq::uen- terra! - «L'hereu Malhivern»,
de setes 12.650'56; Fi.sas Linares 1 ComLlegiu aquestes obres de palpitant actualitat
vtà.rla. 1 tramviària, per l'c.Asociación
cias no tardarà en sufrir la gran in- Gua.sèh; «Florida», de PUjol; cBesa- panyia, 16.187; Esteve Tura, 670'50;
General de Transportes por Via1
dustria catalana, porque de au ge- 1\a de Mercader; cEls gegants de Joan Villuendas R., 750; Salvador
Férrealt, a la que tant ha. contribuït
EL GOBIERNO DE LA GENERALIDAD EN
~alidad financ1era puede esperarse vuànova» de serra; cCamprodon», Vilaregut, 824'20, i Victor Wehler.
l'activitat l competència del seu
esto y màs. Pero los mauristas... de Man~ 1 eLes noies de Prats de
Conseller Delegat, senyor Vives.
fts.
EL BANQUILLO, d'Aiard Prats ...... •
¿Qué. ha. podido inclinar, decidit a Molló», de Juncà. CObles Barcelona
Ei llibre, la. lect'Jra del qual 1 elos diputados de la minoria mauris- Albert-Mart!, Principal Barcelonina 1
sui ta interessantissima., va avalat
ta a atorgar sus votos a este pro- Antiga Terrassa.
CRITICA DEL 6 D'OCTUBRE, de Jaume
amb la reproducció de tots els doBallets per l'Esbart Català de Danyecto? No lo sabemos; no podemos
cuments d 'importància que se relaFnssures? FJstules? MORENOL
comprenderlo por mucho que nos es- saires: eLa ratolinencu, eLes dan?!
Companys)
LI.
de
(pròleg
Miravitlles
cuments d'importància que es reia..
Escriviu avui mateix • Plcal·
forcemos. Es algo que sobrepasa ses. eLa quadrilla», «Ball de Gitaals darrers anys. Aix1, hi figuren les
qut5¡ 12, tenda, Barcelona, 1 us
nuestra capacidad de comprensión. n~ i «Dansa de Casl.ellterso!.t, amb
disposicions legals, els escrits creo
Vicenç
de
L'«URUGUAY»,
DE
ESTAMPES
guarireu
Pero ~ es el hecho cierto. De las ~fro.
uats entre les companyies, l'AssoVole
Gracienc:
ro
l'Ort
per
concert
oposiciones republicanas, verdaderaciació 1 l'Administració pública, 1
Gassol)
V.
de
(pròleg
J3ernades
«MunBalcells;
de
Senyeru,
la
tant
mante republicanas,· los (micos que
els textos de les discussions parlacEl
Barberà;
de
regaladCSI,
tanyes
mentàries.
no han combatido el proyecto, los
N'h1 ha prou amb l'exposat per a
ún:cos que le han otorgado sus su- caçador i la. pastoreta», de Benet;
SARDANES
LES
Morera,
de
l'Albera»,
de
font
eLa
que la seva lectura és
comprendre
.fl'agtos, han sldo los mauristas. ¿Por
1 cMarinadaJ, de :Pérez Moya..
per a totes aquelles per.
necessària
..
:
qué?" o$
venda
i
Administració
nes que s'lnteressin per la po!Jtica
AGRUPACIO SARDANISTA
ferroviària l de transports.
DE SANT GERVASI
Per a avui, dijous, a la nit, aquesS~
ta entitat ha. organitzat una ballada
VIES ORINARIES • BLENORRAGIA • VENERI
ANUNCIEU A
de sardanes, la qual undrà lloc, com
Ronda Sant Pere, 3
I.MPOTENCIA • OURACIO ABSOLUTA
de costwn, a la Plaça de la Bonanova 1 a.n1rà a càrrec de la. cobla
Consnlta de 12 & 1 l de 6 ~ 8 • Carrer SANT PAU, 66, pral., 1.•
Popular.

Une~

-Jo vull treballar!

•

LLEGINT.!'!

Ràpida història i situació ac·
tual de la Literatura Soviètica

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

CAL INTENSIFICAR ELS DONATIUS!

Els ·negocis
de les grans Companyies
Cinquanta milions de pessetes per a
¿Es
les Companyies Ferroviàries
cert que les Companyies de Ferrocarrils no liquiden el segur obligatori
que cobren per compte de l'Estat? --¿Es cert que han deixat d'ingressar
per aquest concepte més de deu
milions de pessetes al Tresor públic?
Ja és un fet consuma, . L'Estat
a les Companyies ferroviàries
50.000.000 de pessetes. No hi ha. un
cas sqnblant en la vida. pública espanyola. Això és superior al cèlebre
monopoli del blat, al ne;;oci del cafè, al de l'arròs 1 del moresc. Es impossib!e imaginar-sc un negoci méS
Indignant.
Amb relació a aqu!st afer, "La Libertad", de Madrid, escriu:
"Hace un mes aproximadamente
Que preguntàbamos desde estas mismas columnas · si era cierto que las
Compafiias de ferrocarriles del Norte
Ydc M. Z. A. no habian ingresado en
la HacJcnda los impuestos de TransPorte, Timbre y Utilldades, que recaudnn por cuenta del Estada, correspondientes a los meses de Marzo,
::bril, mayo y junio t'el afio en curso,
Ycuya. cuautia asclende en total a 30
miUones de pesctas.
De nuestra pregunta, a la que
lladitae se ha atrevida a dar respues-y ello prueba lo exacta que
se hizo eco en el COngreso
._u..u diputada durante la discus~~n de la famosa Iey de los 50 mio.uncs de pcsetas en bonos de Tesol'erta. Ni el ministro de Hacienda
ni el de Obras pub:ccas se cre;veron
en la obllgación de rectificarla. Pero tampoco se dccidieron a tomar
llledihas'd:1 alguna que obligase a. diCompatüas a verificar el inc
tned.iato lnSTeso de esos 30 millones.
e· Pues bien: sl nuestras notlci:~s son
lertas -y lo nn-, todo sigue igual,
cuando dichas Compafiias hayan
c~:o el lngreso de un mes, purque,
tnàs.e tanto, ha. vencido otro mes
r~gala

:e,-:;:.

hun

••

•

Pero hay todavia algo m.!s irave
todo eso, relacionada con el se:O
munierrovtario obllgatorto. 'l'odo el

o sabe que esta prim •· que pa~11.0 los Viajeros inclufda en su billela' ~a recaudan las COmpañias, que
~I!·enen en depòs!to para liqufdà.rsegu¡damente al Estado. Pero
~-es lo que deben .1acer. Lo que
~~· en realidad acaso difiera ra'
-mente.
ci~rto que la. COmpafi.ia de los
llañ nos de Hierro del Norte de Es~s~r ha dejado de ingresar los trille! es SC&'Undo, tercera y cuarto
ai\o 1934 y todo lo que \'a transt
~~~~ de 1935 de la recaudación
Obl!gatEl!esto del segura ferroviario
t;lllad no, con un total muy aprol!lo d 0 a los cua.tro millones y me. e Peset.a.s?
~ Clerto que la Compailla de
ba , Itt a Zaragoza y a A!lcante no
l!leni:resado aun todo lo correspon~ 8.l año 1934 y lo que va
'lreti rdo de 1935, que representa
tten• e or de clnco millones tres.a,s lllll J>esetas?
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LA HUMANITAT

la humanitat

t
JJ.n altre dic gegant de la
n'Qió inundada de Xina, que
cedeix
PROP DE 100.000 MORTS
Xang-Hai, 24. - El dic gegant[
~el llac Tuxan ha cedit davant la
formidable pressió d e les aigües t
s'ha rebentat inundant le3 aigües
una enonne zona de terreny.
La xifra global de refugiats des
que s'niiciaren les inundacions s'eleva, segons dades oficials, a més de
mig milió.
La Creu Roja porta recollits 30.000
cadàvers, però, segons dades dignes
de crèdit, el nombre de víctimes ascendeix a la xifra aproximada de
100.000 morts.
LES NEGOCIACIONS COMER·
CIALS F RANCO-ESPANYOLES

A Paris hi ha esperances de
.'poder solucionar el conflicte
I evitar la guerra de tarifes
Parts, 24. - Sembla que, tot i baver-se suspès les negociacions franco-espanyoles, en breu es podrà arribar a un acord i ce~sarà. l'actual
guerra de tarifes. Aquesta impressió es fonamenta en el fet que s'ha
anunciat que el Govern espanyol ha
'd ecidit suprimir les sobretaxes imposades sobre exportacions franceses. A França ja s'estava considerant l'adopció de mesures de r epre•sàua, però s'ha desistit. Els productes espanyols quedar an fixats a la
Ulsta general de tarifes francesa en
lloc d 'estar consignats en una llis~a especial com anteriorment. s•es·pera, segons s'indica, que les con~verses entre ambdós països seran
aviat novament iniciades.

Halliburton ha arribat a Itàlia amb el seu elefant
LA PREMSA ALEMANYA CRITICA
DURAMENT
EL
PERIODISTA
AMERICA, AL QUAL TRACTA DE
BARBAR
Berlin, 24. - Els periòdics ale~an~s dirigeixen agudes crítiques a
~ es.tmptor americà H alliburton, que
acaba de completar la travessia dels
Alps muntat en un elefant, imitant
la gesta realitzada. pel oortaginès
fmlbal.
P osen de relleu la crueldat de
Halllburton, que per a fer-se una
propaganda no ha dubtat a martiritzar el dòcil paquiderm <<Miss DollYJ>, fent-U suportar les crues temperatures alpines.
Després de comentar le3 peripècies de la travessia, que acabà ahir
amb l'arribada de Halliburton a la
vall italiana d'Aosta, enumeren els
sofriments de l'elefant, que, en a r_[ibar a l'Hospici del Gran San Berllardo, donava ja mostres de la seva extremada fatiga i del sofriment
que ll causava la forta depressió de
l'aire.
La «Gaseta. Gener al d'Alemanya»
Ja un estudi científic del raid de
Halllburton 1 d eclara que per a imitar An!bal, l'escriptor americà., al
qual creu ignorant de la Història
antiga, havia d'assabentar-se de les
condlicions especials que r eunien els
elefants que utilitzà. Aníbal per a la
seva històrica t rave.sS!a d els Alps, ja
que es trac·tava de paquiderms no
de circ o de jard! zoològic com el
de Halllburton, sinó d'elefants criats
ja entre guerrers 1 habituats a les
penoses marxes bèlliques. Per aquestes raons no és de creure-segueix
dient el periòdic-que @s cartaginesos haguessin d'apallls38r i empènyer els paquiderms com Halllburtan ha h agut de fer amb l'infeliç
«M1ss DollY».
L'IMPERIALISME .lAPONES

L'estat satèlit, el Manxukuo
vol anexionar-se Mongòlia
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PROTESTES

L'ARQUEBISBE D'ESCOCIA
ES LAMENTA DE LES
PE RSECUSIONS CONTRA
ELS CATOLICS I UN CON·
SELLER MUNICIPAL D'E·
DIMBURG DIU QUE TOT
JUST COMENCEN
Londres, 24. - L'arquebisbe d'Edimburg. Mgr. Mac Donald, ha publicat una pastoral en la qual assenyala que des de fa algun temps,
es fa Impossible per a un sacerdot
catòlic anar pel carrer, perquè
són objecte dels més grossers msults. I gual sort sofreixen els fidels,
els quals són perseguits en fàbriques 1 oficines, tractant d 'incitar els
patrons per tal que acomiadin al
personal catòlic.
Recorda l'arquebisbe els escanda!osos successos que es produïren amb
motiu del Congrés Eucarístic, ja que
fins 1 tot s 'arribaren a. apedregar
autoòmnibus ocupats per nens de
les escoles catòliques, d'una manera
que pugna amb el respecte que es
deu a les persones en tot pals civilit.zat.
Amb motiu de Ja publicació d'aquesta pastoral, el cap dels anticatòlics d'Edimburg, conseller municipal M. Cormack, ha dirigit a rarqueblsbe una carta en la qual li
anuncia que seran preses noves mesures més enèrgiques encara contra els catòlics.
Escòcia -afegeix- és un pals
eminentment protestant i nosaltres
farem tot el possible perquè els patrons acomiadin els empleats catòlics.
Acaba dient que la campanya contra els catòlics està començant i que
dintre de molt poc arribarà al màxim.
EL BISBE CATOLIC D'ULS·
TER RECOMANA MODERA·
CIO
Londres, 24. - A totes les esglésies catòliques del comtat d'Ulster

(Irlanda del Nord) s'ha llegit una
carta pastoral del bisbe de Down,
en la qual el prelat dirigeix a tots
els seus fidels una fervent crida a
ld. moderació, l'oblit i la tolerància.
«Arranqueu dels vostres cors -els
diu-, tot sentiment de rancúnia i
de violència. No ofengueu i eviteu
les ocasions d 'inflamar les passions.
Contribuïu al manteniment de l'ord~e. i, sobretot, no us oposeu a la
policia o a les tropes en el compli·
ment de llur deure.»
A ULSTER ELS CATOLICS
COMENCEN LES REPLIQUES CONTRA ELS PRO·
TEST ANTS
Belfast, 24. - Com es temia, han
començat a produir-se represàlies a
càrrec dels catòlics que dies passats
es veieren atacats pels protestants,
e~ quals incendiaren o assaltaren
llurs cases i propietats.
En el comtat de Monagan, els catòlics han Incendiat tres edificis pertanyents a una congregació protestant, al mateix temps que eren destruïdes les cases particulars de dlversos membres de dita congregació.
El foc ha devorat també en gran
1
part quatre gran;5 salons en ~ls quals
celebraven freqüents r eumons els
protestants de la ciutat.
ELS FETS TENEN REPER·
CUSSIO A L'IRLANDA DE
L' ESTAT LLIURE
Galway (Irlanda), 24. - Tal com
e'> temla, han repercutit a l'Estat
Lliure d'Irlanda les agressions als
catòlics comeses a l'Irlanda del Nord.
Aquest mat! s'han declarat en vaga els obrers descarregadors del port
de Galway, I per tant s'ha paralitzat per complet les operacions portuàries.
Els vaguistes demanen que siguin
acomiadats tots els empleats protestants de la ciutat.

UN MONUMENT AL CORONEL
LAWRENCE
Londres, 24. - Avui s'ha anunciat
que s'ha pres l'acord d'erigir un monument del famós coronal Lawrence
a la catedral de Sant Pau. El monument consistirà en un gegant!
bust en bronr1 del ja llr.g.pdarl
membre de l'InteHigence Service.

Un assistent a la sessió del
Senat, mata a trets el sena~
dor argentí Bordabehere i fereix el ministre d'Agricultura
i un diputat que era ai Senat

~~N~~':CI:L~~it:taHAD~EL

ES T::cpTlLI~·rAN J:s~?T~~~~SARI
Buenos Aires. 24. _ Sobre el tràgic succés registrat ahir al Senat argentí es coneixen els següents tnteressants detalls;
Durant la sessió gue celebrava la
primera Cambra 1 m entre s•entaulavi( un 'important debat relatiu a
les carns, un desconegut que es trob~va a la Tribuna .destinada al públlc, tra.gué una Pl;Stola. 1 començà
a fer d1spars en drrecc1ó als senadors.

BANC TREVELLERS DE ..PARIS
Nova York, 2•. - A cc-.1Seqtiència
d'una g.;stl6 de les autoritats de Paris, la policia ha detingut el banquer ::enyor Neldecker, director de
la Trev~ers Bank, d e Paris.
Les autoritats franceses han s<iiucitat, a m~. que s'guio detinguts,
com a còmplices del dit banquer dos
germans d'aquest que viatgen a bord
del " Cit.y o! Newport", que és espet d' j
t
B ltl
1

~~_::~*a____: ~ore.

l'h

...s A"i'.::S

Danzic, 24. _ La
-~.
tingut sis nac:ona Policia ha •
per haver distribuït~~ ale~¡;
quals es formUlen atacs ~les"" eñ e]a
coberts al Govern de 1 illsuita e
El principal culpableadilutat
Dieta, ha fugit a l' t Putat de ~
opuscles recolllts ha¿s:Satanger. Ela
sos a la impremta de , t Un!Jre.
partit centrista de Danz1c~ òrgan de¡

MANYs

S'han reproduït a l'Ulster, repercuteixen
a la Irlanda del Sud i es presenten serioses amenaces de lluita a Escòcia

DANZIC

NACION~~~!II.A

lU:·

Incendi en unes facEl conflicte italo-abissini tories
químiques ale-

(Ve de la pàgina 12) ta, entre altres motius perquè sap el
que pot representar en les actuals
anglesa, especialment les gra115 mas- circumstàncies un bloc de noranta
ses addictes al laborisme, p1-ess!onen ~illons de llatins que poden exerel Govern perquè aquest exigch1 que Cll' un paper de capital imperes vagi i es resolgui a la Societat de tàncla en aquestes hores històriNacions en les seves de1\oeraclons ques.>>
respecte al lltigi !talo-abissini
«França, es guardarà, doncs, molt
Les informacions que es reben de bé de tota lniciativa inoportuna en
París penneten coUI;;>rovn.r que a lR. un afer en el qual només disposa
capital francesa és gran la preocu- d'un sol vot a Ginebra».
pació per l'actitud q•<t: puglti ndop.
tar la Gran Bretanya, 1 és molt inANGLATERRA NO HA AU·
tensa la consideractry que a Frauça
TORITZAT LA LLIURE
li interessa més l'amistat d'Angla teua
EXPORTACIO D'ARMES A
que la d'Itàlia.
ETIOPIA
Es posa de relleu a Paris que si
Londres, 24. - L¡¡. Premsa inter~rB.;llça no s'oposés a les pretensions nacional ha publicat la noticia que
ltalianes sobre Abis.s!nla, no hi hauna el Govern anglès havia autoritzat la
cap raó moral per a evitar que el lliure exportació d'armes 1 munldia de demà els alemanys relvindi- cions a Etiopia. Oficialment es dequessin la possessió de les seves aJ.l· clara que aquesta autorització no ha
tlgues colònies.
estat concedida 1 que es puntu ..litza
que la Gran Bretany¡¡. no adoptarà
ARA RESULTA QUE AN- cap decisió en aquest afer fl.n! desGLATERRA ES VOLDRIA prés de la reunió del Consell de la
RETIRAR DE LA S. D. N Societat de Nacions.
Ginebra, 24. - Avui circUla intens ament la sensacion11l noticia
EL CONFLICTE ABISSINI
què Anglaterra està disposad¡¡. a rePOT TENIR REPERCUStirar-se de la S. D. N. en el cas que
SIONS NACIONALISTES A
els altres membres de l'organisme mL'AFRICA
ternacional permetin a Itàlia la violació del Conveni de Gim.bra i deParis, 24. - Segons informacions
clarí la guerra Ablssinla.
que publiquen els diaris parisencs
Sembla que Anglaterra raona la procedents de Djibutl, a la Somàlia
seva actitud en el criteri que en e,ta- francesa, el conflicte italo-abisslni
car Etiopia llançant-sc a unp. guer ha desvetllat l'esperit. del naclonalisra, Itàlia assentaria un precedent me africà, que estava somnolent des
per a qualsevol altra nació europea del 1898. ·
agressora, a més de debihtar tan 1n
Segons aquestes referències, s'està
tensament la Societat de Nacions, ~ registrant un violent moviment xequal pràcticament fóra inutilitzada nò!ob, i els indigenes d 'aquellp. zona
El rumor de la projectada retirada celebren freqüents reunions i pard' Anglaterra de l'organisme ginebrí len de la pròxima guerra entre Itàs'ha anat accentuant a mesura que lla 1 Abisslnla, com d'una eventuatranscorria el dia, fent-se constar, a lltat culminant, i en la qual estarien
més, que aquesta decisió fóra molt disposats P. intervenir al costat dels
ben rebuda per la immens¡¡, majoria abisslnls.
de l'opinió pública anglesa.
Aquestes noticies produeixen en
Es creu que només l'actitud mit- els cercles oficials de Paris un pejancera de França podria evitar que tlt malestar.
es portés a cap l'amenaça d'AnglaSEGONS E L 1\UNISTRE
terr¡¡.,
D'ABI SSINIA A ANGLAEL PRESIDENT DE LACOTERRA LA GUERRA A A:n-IISSIO D'AFERS ESTRANBISSINIA SERIA EL COGERS DEL SENAT FRANMENÇAMENT D'UN A
CES DIU QUE FRANÇA
GUERRA DE RACES
NO S'HA D'OPOSAR ALS
Londres, 24. - El ministre d'EUoDESIGS D'ITALIA
pia a Londres ha declarat a un peP aris 24. - A «L'Agence Econo- riodista francès que el conflicte ltamique et Financiere>>, el president de lo-a bissin!, si degenera en una guerla Comissió d'Afers Estrangers del rà encendrà un veritable voléà corSenat, senyor Berenger , tracta de fi- rent-se la lluita 1 l'agitació a altres
xar la posició de França davant el molts territoris.
~~~~i~te italo-ablssinii escriu el se- -!'eri.c~f~~~;aaldt::~ ~1\ hJ'"ul~e~~~
«França, gran potènc!p. colonial a- n eral entre la raça blanca 1 els pofricana, té els seus interessos propis bles colonitzats per ella en el conUal Mar Roig. Sabria defensal'-los sl nent africà.
fossin amenaçats; però no tornarà
a actuar de policia de l'Univers, per!\lES CRIDES DE TROPF.S
què-...no té per a això, ni recursos,
A ITALIA
ni vocació.»
Roma, 24. - La Gaceta Oficial
«França acaba de reemprendre el publica avui un decret cridant a ncontacte amistós amb Itàlia. Aquests les gran nombre de tècnics de raevincles no està disposada a d ebill- ronàuttc¡¡. i oficials de complement
tar-los amb cap maniobra incorrec- de diverses lleves.

manyes
Francfort del Main, 24. - Durant
la nit passada s'inicià un violent incendi a les factories quimiques de
la Igfarbenindustrie, radicades a
Hoechst.
Un obrer resultà mort a conseqüència de les cremades rebudes 1 altres
vult resultaren ferits.
Les pèrdues ocasionades pel sinistre, que fou aviat dominat, són
de gran consideració.
L'INCENDI SIINICIA ALS
LABORATORIS DE LI·
QUDS INFLAMABLES
Francfort del Main, 24. Els
bombers aconseguiren apagar a Jes
tres de la matinada. l'incendi' declarat a les famoses fàbriques quimiques
I gfarbenindustrie.
El foc ha ocasionat la total destrucció d'un pavelló de les immenses fàbriques. S 'lnicià per autoignicló en un dipòsit contenint llquids
inflamables.
El sinistre durà tres hores completes.
La direcció de les fàbriques comunica que no r estarà sense treball ni
un sol obrer del que treballa ven perquè els que prestaven serve! al pavelló destruït seran ocupats en els
altres.

La

situació política
a Cuba

EXISTEIX EL PERILL DE LA
FRACCIO MACHADISTA
L'Havana, 24. - El senyor Josep
I~nasi .de~ Rivero, director del periòdic «D1ano de la Marina», i Oscar
Faya, director d'«Avance», han estat convocats al palau presidencial
on conferenciaren sobre la situaciÓ
política.
Ambdós insinuaren en ll'Jl'S respectius periòdics que el moment em
propici per arribar a una treva entre els partits polltlcs; proposaren
una fónnUla segons la qual podran
celebrar-se eleccions el desembre.
L'opinló pública sembla donar-se
compte que no és possible celebra.r
e~~cclons en molt temps, a consequència del creixent poder de la
fracció machadista.

AI e b
I
a arn ra de S lordS ata•
"lten
el s"stem
'I
I
a deI GOVern
dC deixar leS QÜeStiOflS eS•
trangereS a dOS miniStreS

Londres, 24. - D urant la sessió
de la Cambra dels Lords, el conservador lord Renell so!Ucità que hom
l'Informés sobre el repartiment. d el
treball i r esponsabilitats entre tl
ministre de ljegocis Estrangers, sir
Samuel Hoare, I el ministre de la
Societat de Nacions, senyor Eden.
«La falta d'èxit a Roma -diguésembla demostrar que la coHaboració no és de les millors.»
Per la seva banda, el cap de l'o-

~b~n~~og~~T~~e
eJ~A~;~g~l~trier;~ ANGLATERRA, EL PACTE DE WASHING- de
g~s~c;~rett~~b:~~~é
e~i~~ia ~s~~~~
nyor Grau resultà amb una ferida
coneixement de documentació en

greu a la mà esquerra 1 tres cosel secret~rl de Negocis Estrangers.
telles fracturades. El senador per
L'aHud1t, lord Stanhope, declarà
Santa Fe, senyor Bordabehere, rebé
que la politlca exterior era dirigida
una greu ferida ·de bala al pit que li
r
pel Gabinet, 1 per ningú més. El
ocasionà la mort als pocs minuts i
Londres, 24. - Després del discurs d'aviac~ó ha d
t r·
ls mi viatge del senyor Eden a Paris i R~
el diputat del Parlament sen~or Ma'n- del primer lord de l'Almirallat du- llors r·esultats.ona
ms ara
e 4 .500
- ma tenia com a objecte allunyar
_,...
Hi ha
hagut
cini que assistia a la sessi del Se- rant la sessió de la c ambra dels co- sol·licituds per a llocs de pllot. Han falses Interpretacions. A Paris això
nat com a espectador, rebé un tr et muns, prengué la paraula Mr. Wls- estat acceptats 75 i fins a darrers s'assoli.
·
~t costat dret. Resultà greument fe- ton Churchill, per a declarar, en prl- d'any seran r ebuts uns 150 homes
«El senyor Eden -afegi- anirà a
i.a. tragèdia es desenrotllà en el mer ~rme, que l'oferiment d~ co,B a- mensualment. P er al personal de Ginebra sl la seva presència hl es
moment que la d iscussió era més boraCló alemanya per tal d arr.bar terra s'han presentat 11.000 soHici- necessària. Això no vol dir que (}
agra entre el senador senyor Dc-~ a una. supressió de submarins, no tuds, de les quals !oren acceptades senyor Hoare no vagi mai a G!net
j
bra; segurament que hi anirà el
lla Torre, que es trobava en l'ús de ema gran valor, a que no existeix pel juny 1.330.
setembre. El senyor Eden parla amb
la paraula, el ministre d'AgricUltura ni la menor esperança que altres
El
ministre
anuncia
que
ha
d'augel
senyor Hoare de totes les qüesEl Govern mexicà estableix
i e malaurat senador Bordabehere. nacions se sumessin a semblant pro- mentar-se el r¡,1 mbre d'escoles de tions estrangeres, motiu pel qual no
El desconegut d.irigi els seus trets posta. Entenia que la Cambra de~ pilots de cinc a deu i acaba dient hl ha dubte que és el senyor Hoare
la censura prèvia i el Presictaodntra les· tres personalitats esmen- Comuns h auria de conèixer la dattt que, la Gran Bretanya s'esforçarà, qui dirigeix la política estrangera,
es esgotant tot el carregador.
que Alemanya haurà arribat al todent Càrdenas la fa treure
La confusió que es prodú! fou exno obstant, a r ealitzar un pacte de encara qae reclami l'ajut del senyor
traordlnària
però
entraren
al
saló
dll'aire i en arribar a una restricció Eden sl ho creu necessari.»
Ciutat de Mèxic, 24. - El Govern
versos policies i uixers que després
G IJ _ A U M ,li,; k
en els armaments aeris.
ha establert la prèvia censura per
de forcejar amb l'autor de ratemp.
;a la Premsa en tot el territori feParla a continuació el conserva-¡ La premsa argentina, tota,
. d eral.
tat aconseguiren detenir-lo. S'ano- SERVEI DE RESTAURANT A LA dor c~pltà C.uest, el qual es refereix S'OpOSa a leS mesureS COnA les poques hores, 1 per ordre
mena Carles Caldés I és un antic co- GRAN TERRASSA - TEMPERATU- a l'av1ació c1vil i censura el Govern t
·
expressa del President Càrdenas, Ja
~~~~ ~~ yg~tci~o~~~a f~ade;~~t~l!
RA MAXIMA, 20 GRAUS
perquè no s'interessa suficientment ra la IJJbertat de premsa
censura ha estat aixecada.
amb quatre càpsules disparades.
RAMittç~ErAcCJ~T~E, 19
e;11 l'aviació comercial. Crida l'atenBuenos Aires, ;!4. -Tota la premLa impressió m és generalitzada és
c:ó sobre la màquina alemanya Hen- sa nacional i àdhuc l'estrangera, ata..
ENTORN DE LA :n-IORT DE
que l'autor de l'agressió obrà per
kel, que ha assolit atraure•s la mel- ca el Govern amb violència a causa
MADAME BANAU
esperit de venjança.
natge total determinat en l'acord tat de tot el correu sudamerlcà en f ~lle~.ecret relatiu al control de noP aris, 24. - Madame I da Lecaus,
1
que a la presó de Fresnes fou comnaval.
L'Associació de la Premsa ArgenELS
EX-COl\mATENTS
BRI'J;A·
Al·legà
també
que
la
situació
és
panya de Mm ~. Marta Hanau i de
tina s'ha pronunciat enèrgicament
NICS TORNEN D'ALEltlANYA
perillosa i que l'acord naval anglola qua l se sospitava que hav!a faclG ... A
I ~~ JC.
contra el decret.
tindria un efecte nociu
1lltat estupefaents a. Mme. Hanau,
Representacions de les agències
Londres, 24. - Aquest mati ha tor- germànic,
per al prestigi d'Anglaterra a l'ExSERVEI A LA CARTA
argentines
i estrangeres alxi com
ha declarat a la pollcia que no hanat a Londres la. delegació d'ex- trem Orient i constituiria, a més un
I COBERTS
dels corresponsals de la premsa esvia lliurat res a la dita senyora.
L'ESTAT·POLICIA
combatents britànics que ha romàs veritable present pet' al Japó, ja que
trangera celebraren una reunió en
A més, Mme. Banau tenia a la El comte Helldorf, nou cap de la a Alemanya per espai de quinze
la flota ang~sa, ha d'estar estac!oel curs de la qual decidiren per unaseva disposició tots els productes
policia dels «nazis»
dies
invitada
·
pels
ex-combatents
nada
en
l'esdevenidor,
en
la
seva
detriment
d'altres
països,
especialfarmacèutics que podia desitj ar.
(Foto Keystone.)
alemanys.
major part, a la mar del Nord, la ment de França.
qual cosa produiria un canvi total en
El liberal d'oposició Mr. Mander
RESTAURANT
la situació d'Extrem Orient i anirà r eclama una coHaboració lntemacloG •.• A
I E B.
d
t
en e riment no sols de la Gran Bre- nal contra tot agressor.
tanya, sinó de l'Amèrica i de Xina.
Tanca el debat el sots-secretari
LA MILLOR TEMPERATURA
El debat sobre l'estat de la flota d'Esta t , s ir Phll'pp Sassoon, i deD'ESTIU
DEMANI ELS NOUS.
continuà amb un discurs del cap de clara que la primera finalitat que el
l'oposició laborista, M:r. Lansbruy, el Govern anglès persegueix per ara, és
qual declarà en un to de fort pes- el rearmament aeri, i no 11 és, per nimltat protestar contra el decret en
s'misme, que tota la politica del de- tant, possible posar molta atenció qüestió i pregar al Govern que no
sarmament, i p~r tant tota la polfti- en la navegació aèria civil.
l'apl!qUl.
ca del Govern britànic, ha. fracassat
Els reunits sollicitaren per teleper complet.
Entén que seria molt costós con- grama, que el President de la RepúDesprés, el ministre de l'Aire, sir ccd'r sumes elevades per a l'aviació blica els concedeixi una audiència
Phil
·
t
comercial quan es té el propòsit de per a poder exposar els efectes noIPP Cunllffelister, presen à una realitzar fins militars. Està d'acord clus que tindria el d ecret en tota
esmena p er al reforç dels efectius
l'organització de la Premsa.
aeris anglesos, que hauran d'aug- que en un esdevenidor llunyà una
mentar-se en dotze mll homes.
indústria florelxent d'Qviació i un
EN CADA UN
Amb motiu d'aquesta esmena la sistema desenrotllat dl linies aèries
Cambra començà el debat sobre el tindrien un valor dèfens:u i eficaç;
ANGLATERRA VOLDRIA
Hl TROBARA UN REGAL
pressupost suplew./.'ltnri per a la però repeU que per ara el fl que el
Govern persegueix és el d'arribar
QUE TOTES LES POTENflota aèr.a, que preve u una despesa el més ràpid&I 1ent possible a un
CIES FESSIN UNA DECLA·
de cinc milions de lliures sobre la Pacte aeri per a Europa occidental,
RACIO SOBRE EL SEU
En el seu interior hi ha el vermouth excels xi.fra
ja pressupostada. El mlnlstre mentre que la idea de creació d'una
PROGRAl\IA NAVAL FINS
de
l'Aire
donA
alguns
detalls
Justi!
d
AL 1942
mondialment co negut; en el seu exterior, desso- flcatius d'aquests augments del pro- orça e policia internacional està
fora de tota realització. Sl s'aconLondres, 24. - Segons el "Dally
grama de construccions aèries, que segue:x concertar un Pacte de l'aire, Telegraph" la Gran Bretanya tracta
ta de l'etiqueta, un tresor d'art i de valor. Per descansa
tot ell en la Idea 1 el pro- aquest serà, de moment almenys, el d'obtenir d'altres potències marit!pòsit de posseir una força aèria
a totes les cultures, per a tots els gustos, per a igual
a la de França.
que constitueixi la força. de policia mes declaracions concretes sobre els
seus programes de construccions nad'Europa.
La realització d'aquest projecte
totes les edats, ma gnífiques foto g rafies formant
vals previstes fins al 1942. Es tracta
El debat acabà amb la votació d'us'inspira en el principi de la potènesmena del partit obrer, en la que s!guln regUlades les forces de
meravelloses co l.leccions i abundants regals en cia en la linia de front, la qual cosa na
implica necessàriament qu.: es des- qual se solUcita la disminució de les diverses potències maritimes de
maner"a que cada nació disposi
obiectes i bitllets de Banc d es d e 25 a 1.000 ptes. tinin a la reserva av.ons d'excrc!cis. nous efectius, que fou rebutjada tal
dels mitjans de defensa n ecessaris.
Es tracta, segons el minlsLre, de 1.500 per 224 vots contra 44 a fp.tQr.
Sl s'arribés a tal conveni, diu el
Premis per v a lor d e 10.000 pessetes a avions de combat, compreses en Per últim, es posà a votació el periòdic,
Gran Bretanya podria
aquesta xifra les esquadres d'Ultra- pressupost suplementari que s 'eleva regUlar elsla seus
programes futurs
les primeres col.leccions completes.
mar.
a 5.353.000 lliures esterlines, 1 que d'acord amb els ~e les altres potènSOL. LICITI PR O SP ECTf OHAllAT A MARTINI & ROSSI O ALS SEUS REPRESENTANTS
També declarà Sir Cunli!Cclister, fou aprovat per 195 vots a favor 1 cies en lloc d'haver de fer-ho segons
que el reclutament per al l);!rsonal 42 en contra.
l'alemany.
Moscou, 24. - Els periòdics soviètics publiquen telegrames de l'Extrem Orient comunicant que el Govern del Manxukuo ha adreçat una
nota-ultimàtum al Govern de Ja
~ongòli a exterior amenaçant amb
sancions militars.
A Mo3cou s'Interpreta dó.ta nota
com una provocació deliberada 1 un
pretext per a l'anexió de Mongòlla
al Manxukuo.
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Berlin, 24. _ El "V
Beobachter" com t
oe~
duaneres de' Polò~~ a~s ~
la solució del conru~te nYala QUe
nia i Danzlc estan enc~ntre Po<ò.
pens, 1 que àdhuc !ora d a en S1J&.
de Danzlc es comprova e la cluta•
sura polonesa no és co que la ~ne:
cap manera amb la mlss~gatlbJe de
toca a Danzic, i que co . Que Per.
rltable punt de toc
nshtu¡ ei ve.
aquesta ciutat del Re~ a separar
Aquesta acció po!ones ·
ment im.Drevlsta, farta ~COdrlllpieta.
ciutat llfuro de D anztc
e a la
caràcter de porta comercl~t el seu
lònia com a part del t ~ de Po.
nòmlc polonès 1 com a err1tori eco.
rla de la unió duçnera codnslgnatt.
lonesa.
allZlc-Po-

El Govern italià insisteix .
no ha desvalorat la lir~ue

Roma, 24. - S'ha PUbli
municat oficial sobre la cat .un ro.
del patró or de la lira mOdificació
Diu la nota que les· me
ses amb respecte a la cobsures Pre.
la lira no han d'influir ertura de
desvaloració, puix que atiO la sera
respondria al propòsit del no cor.
el qua¡ prendrà oportUOainGovern,
mesures necessàries en
ent I~
la divisa nacional. L'acor~efensa de
!ela necessari actualnle actual t:a
calla procedir al pagamen~t, ja Que
de 500 mlllons a creditorsen diner
gers; per això el Govern ha estran.
bastar-se per tal de fer f
volgut
seva obligació modificant 1~ont a la
fixava la cobertura en 40 P llei que
Amb això el Govern re er 100.
seves obligacions presents srefc~ les
i el control que exerceixin l'~ures,
Monetari I el Centre de Can lstiM
mercials sobre el tràfic contlri <Jo.
pennetrà al Govern d'anar gentat
les disposicions que pugui Prenent
qualsevol atac contra la llrarequertr
Els pagaments efectuats a ·
f~reixen a compres de ma~ ~s re.
I estranger.
na 1 &

a

Les negociacions per la pau
del Chaco
Buenos Aires, 24 _ Als cir ls
1~ Conferència de ·la Pau del c~e
s anuncia que les negociacions 0
progressant ràpidament si bé hvan
lamenta que algun mémbre de 0~
D~legació paraguaiana hagi fet Pú·
bllques les seves opinions personals
les quals, en compte de crear la In:
dispensable atmosfera de compren.
sió entre Bollvia 1 Paraguai poden
profunditzar divergències que és necessari evl~r a tota costa.
Hom cons1dera que la conferència
re la Pau no ompliria degudainent
a seva missió, si per una entesa
dlr~cta de Bolívia i Paraguai en soluciOnar-se l'assumpte territorial IlO
complementa l'hinterlad bolivià' del
Chaco amb la corresponent sortida
s.obre el riu que la comuniqUi amb
l A~làntiè. Per al cà,s q.Xe ambdós
pal'sos no poguessin arribar a un
acord SObrè el Iitfgi tetiitorlal, el
Erotocol de Buenos 'Aires preveu (\Ue
a .seva solució està encarregada 11.\
Tnbunal arbitral de La Hala el
qual, en última instància decÍdirt
sobre els drets aRegats pels països
Interessats.
També es jutja que el canceHa·
ment de presoners en la forma pr~
posada públicament pel Paraguai no
e~tà prevista pels convents Interna·
ClOnals vigents sobre el particular
1 que, havent-se compromès els ex:
belligerants del Chaco a limitar-se
per a la solució de tots els punts òel
plet, a les normes comunes del dret
de gents, el cancellament de presoners ha de realitzar-se en forma àm·
pUa, sense reserves de cap mena ja
que el fet que el Paraguai mantingués al su poder algun nombre de
presoners equivaldria a tornar e. Ja
utllltzacló del procediments d'ostatge, que està proscrit.
S 'afegeix que l'única manera d'evitar en l'esdevenidor tivantors entre les delegacions de Bolivla i Pa·
ra~ai ~erta la que entre ambdós
països s establis el procediment for·
mal de debatre totes les seves aspi·
racions en el sl de la Conferència,
sense traslluir al públic llurs punts
de vista, a fi que no es produeixin
falses interpretacions.

Trenta-cinc tones d'armes I
municions desapareixen mis·
teriosament del port de
L'Havre
Paris, 24. - El periòdic cLe .MJ·
tiru> denuncia una singUlar desaparlcló d'armes i municions constada
a El Havre.
Es tracta d'un carregament d'sr·
mes i municions reexpedit a BuenOS
Aires, amb un pes total de 35 tones.
tancat en grans caixons. ObertS
aquests a L'Havre es veié que sola·
ment
Pedres 1 sorra enllOC
de les contenien
armes I municions.
La policia efectua dlli~èncles per
a ta
es 1 bllr
sl la substltuci
de lesgros·
ar·
mes
municions
pels materials
sers, s'efectuà a França 0 a J'A.rgen·
tina.

GJ.. AeiER
RESTAURANT DE MODA
TOTES LES NITS
«POLLASTRO ALLO SPJED0'!.

Estranger que es b·oba bé a
Barcelona i no vol marxar
Al carrer de les Corts Catalanes.
xamfrà a la Rambla de Catalun!pollni~
fou detingut per un agent de
.
ela el súbdit rus Boris BrailO\', ~9
fou expUlsat d'Espanya rany l 3
per haver pres part en una '~
de Granollers, on es trobava
ballant.
tà qUe
L'esmentat detingut manJfes t trofora d'Espanya no havia po~ur' ;1
bar treball i que desitjava n
be
la nostra ciutat, on ll \'U rno1
el nostre clima.
tenc;ó 1
No te mitjans de manu
'val·
fins a ra vivia de les sobres deis
xells del port.
. """''cló
Aquest serà. posat a 1!1- diS};pl!·
del Jutjat per tal que H slgu t ror·
cada Ja llei per haver infnnilnc()!ll·
dre d'expUlsió i una yegada nt e:~
plerta la pena serà novarne
pulsat com a Indesitjable.

t"

.R ep ublicans! Llegiu LA .H _UMAN_ITAT

r

la humanitat
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El projecte de COntrareforma
Acabà el debat de totalitat del projecte de de la Reforma Agrària
Velayos diu que l'oposició esquerrana
contrareforma agrària i durant la discussió Elestàsenyor
mancada de fonament i creu que la llei
s'aprovarà ràpidament
es promogueren alguns aldarulls
LA SESSIO DE CORTS D'AHIR_
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A LA RECERCA DE LA FOR·
MULA SUAVITZADORA
Madrid. 24. - La recerca d'urul.
fórmula. suavitzadora de la Reforma
agrària, ha. portat aquest mati de
cap per avall les més destacades figures de la situació polltica.
Diversos diputats de la Ceda s'a·
proparen al senyor Gll Robles que
es trobava amb els senyors Guerra
del R io 1 Alvarez Mendlzabal, per
tal de donar-li compte de les esmedl
nes.
El senyor Alvarez Mendlzàbal gué al senyor Gil Robles: ¿No hi
hauria. fórmula de suavitzar aquesta
diferència amb el senyor Azpeitia?
-Jo no em vull ficar en res contestà el senyor Gll Robles. He
donat el màxim de rendiment en obtenir les indemnitzacions. No us podeu imaginar el mat1 que be tingut
conversant amb uns 1 altres.
-Ja ho crec - r eposà el senyor
Guerra del Rio -. Coneixo totes les
gestions que ha fet perquè be esta&
a la Presidència del Consell.
En aquest moment sonà. una calorosa salva d'aplaudiments al saló de
sessions, 1 com que els di~utats que
es trobaven als passadlSSOS desconeixien en absolut de què es tractava al saló, foren sorpresos per
aquests aplaudiments i els grups es
.
,
dissolgueren.
Els periodistes tractaren d esbrma.r
la causa i demanaren assabentar-se
que amb tot i els esforços per a
cercar una fórmula de solució, l'hapoteosi l'havia aconseguit el diputat
de la Lliga senyor Florensa amb
el seu discurs d'Intervenció en el
debat de totalitat del projecte d~ modificació de la Reforma agràna.

Un comentari d'interès

«El Liberal» i el debat
sobre la Reforma
Agrària

Madrid, 24. - Diu «El Liberal» :
«Sentido poUtlco del debate»:
«El debate de la contrarreforma
agraris. debiera ser «de altura». No
lo serà. porqué en estas Cortes està
COMISSIO
LA
DE
REUNIO
Madrid, 24. - El ministre d'Agritodo « ras de tierra».
D'AGRICULTURA
senyor Velayos, parlant del
A un ministro se le ocurre un
Jy!adrid, 24. - A les 4'20 de la tar- . 1 afirma que el que importa. é3 exal- arguments no donin el resultat que cultura,
Reforma
la
de
eforma
r
de
proJecte
proyecto.
Madrid, 24. - Es reun! la Comisobre la sessió el senyor Alba. Als tar el treball i estimular e~ esfor- desitja. Si jo fos burgés i repúblicà agrària, ha manifestat que l'oposició
El Consejo de minlstros lo aprueba,
dll ons set diputats, i a les tribunes ços heroics d'aquests homes abnegd.ts - afegeix - no m'Importaria el que esquerrana al projecte està manca- sió d'Agricultura i examinà les esmeporqué la cordialidad minlsterial
que Ouiten contra la secada, wntra féssiu. Ja us convenceríeu en les pro- da de fonament. El problema capi- nes presentades al dictamen sobre el
esc 'ctaoors.
hacer objecc!ones. Se firma
Relmpide
la
modüicant
llei
de
projecte
12s~~ova l'acta de la sessió ante- les plagues del camp i cont1·n. totes peres eleccions en tinguin centenars tal, entorn del qual gira tot, és el
el oportuno decreto, 1 al ParlamenEn pn·~untar el President sl aquestes coses que avui pe:;cn sobre d'aquesta classe als quals ara no vo- de la Indemnització de les !Inques forma agrària.
Es donà compte del projecte de
to. La Comiss!ón lo dictamina sin
rlor. ova aquêSta el diputat a Corts l'agricultura espanyola. Acaba dient leu atendre.
expropiades, i aci solament hi caben
leerlo.
El senyor ALCALA ESPINOSA. dues posicions: Indemnització o no llei sobre fabricació de sucres, i la
s'aP~•unión Republicana", senyor que ~'ha aixecat a parlar, no en nom
1Y al salón de ses!ones! Unos tur~MENEGIL CASAS demana la preclsaiDent de cap partit, sinó com diu que no és cert que ell sigui ene- Indemnització. En realitat, ningú ba Comissió acordà. donar un termln! de
per tal
nos en pro y en contra; unas enun treballador de la terra que ba mic d'una reforma agrària. Després defensat clarament aquesta darrera cinc dies als sectors afectats
~~
proel
sobre
escrit
per
informin
que
miendas que no se votan por falta.
pa!~ e~yor PRESIDENT: Per a què? viscut i viu d'ella. Per tal d'afavorir afegeix que a la República 1 a les posició.
També s'acordà demanar un
de diputados; pròrroga de la ses!ón;
t 1 ssenyor CASAS: Per tal d'ex- als camperols, el millor és no fer la esquerres només els espera els punys Jo crec - continuà dient el mi- jecte.
sod'Indústria
Comissió
la
a
informe
aprovecbando una coyuntura,
luego,
t ar el meu disgust per la forma reforma de la manera QUe es va voler en l'aire.
n!stre - que la llei s'aprovarà amb bre aquest particular.
se rechazan las enmiendas, y el proEl senyor FUENTES PILA, diu rapidesa i mantindré, per a facilipressd ten el Gove-n les peticions fer. (Aplaudiments dels monàrquics,
El t.ermni d 'informació sobre el
yecto queda pend!ente de votación
d tar-lo, en l'acceptació d'esmenes 1
bl
ldr 1
d
b
1 els agraris)
Ceda
esa
com
projecte de sucres, s'ba limitat, en
ri-AGRICULTURA que a ans e reso e e pro ema e vots
El MINIS'lRE
que • formulen els
d'!nterpeHac!ons
definitiva por falta de «quorum».
flexible.
criteri
un
particulars,
prod'un
motiu
amb
que
atenció,
proresoldre
cal
Agrària,
Reforma
la
totala
de
torns
dels
resum
el
fa.
jo
diputats de l'oposició. I c~m que
«Esto es lo que ocurre en todos
discurs que pronunciaré avui jecte semblant, els elements interesblemes particulars en els quals s'ba En el Cambra
no tinc l'esperança que m accepti el litat
los Parlamentes". Los que han via·
reflexaré aquest cri- sats ja havien informat davant la
a la
por todas partes y son intlmos
jado
El. projecte s'ha portat ac1 com- de~ix:n;~rrn:~~ DE RIVERA teri d'harmonia. Molts dels discur¡¡enyor ministre d'O~res Públiques,
Comissió.
amigos de los màs llustres parla.elS precs que necesslto fer, els vaig plint un compromis que va contraure qualifica de magniflc el discurs del sos pronunciats ahir, foren en reamentar!os, anrman, bajo pa.labra de
litat, d'acord amb el projecte. ! penel Govern per tal que es discutls i
11 explanar ara.
ES REUNEIX LA MINORIA
honor, que esto es cosa corriente en
E!l primer prec està. relacionat amb s'aprovés abans que es t anqués el senyor Florenza 1 diu que l'hauria so recollir en la meva intervenció
A
ARRIBA
I
CEDA
LA
DE
aplaudit de no mitjançar la dlterèn- algunes de les Indicacions que s'han
Europa.
elS abusos que cometen les empreses Parlament.
ARTICULAT
ACORD
UN
En Espafta, en esto como en todo,
(Hi ha gran animació a la Caro- ci~f'~~Yc~~ Alcalà. Espinosa -afe· fet 1 que em sembles atendibles.
terroviàr!es amb els automòbils de
QUE ES PORTARA AL
andàbamos muy r!ltrasados. Antes
- ¿No es podrà fer quelcom positiu
la classe B). Davant el comble de bra).
PROJECTE
la República, los gobiernos d!m!de
Aquest projecte no és una lmpro- geix- no imputava el desig de fer a favor dels camperols sense terra?
ue!Xes que arriben fins a ml detian en Palaclo en el momento mis-Ja hem parat atenció a aquest
~ano que quedi sense efecte el de- vlsaci6. Els diversos ministres que la reforma per mitjà de la revolució.
Madrid, 24. - En una de les se~
mo de tener que meditar el jefe del
eret del 19 de juliol del 1934 fins han passat pel departament d'Agrl- Per què us fa por això? Jo no em propòsit. La Comissió ha acceptat clons del Congrés es reun! la mi·
EL SENYOR MARTINEI Estado antes de firmar un decreto...
que les Corts reso!::;¡in en matèria cultura, han estudiat el projecte de puc referir a la revolta de carrer. Es un vot particular que fortifica la noria de la Ceda per a tractar del
QUE
DIU
VELASCO
DE
Y lo hacían tamb!én en el Parlar eforma de la Reforma Agrària. Amb refereix a la realitat del problema 1 part relativa al patrimoni familiar, projecte de llei de reforma de la
de transports.
ELS AGRARIS NO TRAN· mento s! les faltava la mitad mà.s
que rebi Reforma Agrària.
E!l segon prec que he d'adreçar al els Intents d'aplicació de la Refor- creu que posseint una extensió r ao- de manera que el camperol
L'EXPRO·
B
AM
SIGIRAN
bonificació
una
ebrà
r
el patrimoni
Després de proclamada la ReLa reunió durà tres quarts d 'hora
JDln!stre d'Obres Públiques es refe- · ma, no s'ha fet. flns ara altra cosa. nable de terra que pugui conrear un del
PIACJO SENSE INDEMNIT• uno.
25 per cent del que hagi costat 1 en acabar, el secretar! de la mipública, todo cambió con la disolure!X a la dlspos!c!6 adoptada sobre que portar ,a, ruïna al camp 1 desva- individu, la resta ha de sofrir una la parcelia.
IAC IO
A més s'oblida que hem noria, senyor Germlnià. Carrascal,
las Const1tuyentes.
de
c!ón
ex~p;~~i, aquest projecte no és posat atenció a la creació de petits donà la següent referència als pe- Madrid, 24. - Els periodistes preà
accidents qe treball als ports. He de lorar la terra. 1 1
¿Qué no firma el je!e del Estado?
Vede
Martínez
senyor
al
guntaren
El projecte, ~af" com est redac- sinó una autorització perquè el mi- propietaris. En la llei vigent no es riodistes:
demanar que quedi sense efecte el
¡No Importat
lasco si coneixia l'acord de la mi·
decret de 31 de març del 1935, que ~at, no em s~tlS ~ per complet, però
creeu propietaris sinó simples assen¿Qué no bay votos en el Parlaper
presidida
estat
ba
reunió
La
resva
com
i
agrària,
popular
noria
dises
que
:¡:rojecte
al
~:sa.P~~m:~cau!;:W:~r~f!~
d'acord
i
tats
danys
els
remeiar
detsnece~1taJ
es
d'Ac·
llei
la
què
aDill-la els beneficis
els ministres del partit. S'exa- pondre que no, els informadors ll bo mento?
¡Ya los habrà.l Un acta de acusapública, i per a això no es necessita- cuteix a la Cambra els assentats po- tots
cidents garant!tzava als obrers del causa per a ei.
i es discuti el dictamen de exposaren
minà.
propietat.
la
obtenir
dran
ción r.ontra el Sr. Azaña es el mejor
esqualsevol
doncs
port. <E\ltren els ministres d'Obres . La tendència del projecte .no és ven influències,
extende
gran
amb
Martínez
Agrària
senyor
el
això
Refm:ma
Davant
ru d'esquerra nl de dretes, sm6 la
Públiques 1 Ag¡\.::ultura.)
de los recursos para lograr una conELS SENYORS IGLESIAS, sió 1 s'arribà. a un punt de concor- Velasco manifestà que els agrarlS centración parlamentaria. Y si tamQueda aprovada l'acta de la sessió de ft:~ justícia i de complir la cons- tudiant de Dret sap que pot fer-ho
parlamenha_hi
grups
que
altres
amb
possibilitat
la
dància
alentaven
I
MENDIZABAL
ALVAREZ
tituc10. La Reforma Agrària infrin- el ministre en qualsevol moment senanterior 1 s'entra a l'ordre del dia.
poca da resultada, ¡ todo antes que
CASANUEVA CERQUEN LA taris governament;als. La minoria gués una fórmula de concòrd1a amb dimitir!
S'aproven defln!tivament els se- geuc la Constitució que, nosaltrc::;, se necessitat d'aquests discursos.
cap
de
però
transigirien,
ells
qual
la
es
que
articulat,
acord
un
a
arribà.
QUE
TAL
PER
FORMULA
agrària,
reforma
una
fer
és
no
Això
demòcraa
com
i
.repl!bll~ans
' güents projectes de llei: concedint com a
Esta tàctica tiene sus inconveSIGUI APROVAT EL PRO· portarà. al projecte que es discuteix, manera acceptarien, ni poden passar nlentes.
és anul-lar la reforma agrària, 1 lm·
. un crèdit de
Ayer se prorrogó la sesJón
7 .49 4 .55 2'24 pessetes a tes temm 1 obllgaci6 de def~nsar.
i després d'això la minoria espera per això. que s'Intenti la reforma df?
1
JECTE
Acaba dient que la majona e.s mos- possibilitar que es pugui fer.
• traordlnarl per a continuar les
por màs de dos horas, tanteando ilSf
Madrid, 24. - Als passadissos que s'aprovarà el projecte r àpida- la Reforma agrària en la. qual !11 las
1ex
Després diu que les protestes que
t tra conforme que les exprop1aC1ons
ió
de imprimir ritmo
pos!bllidades
hagi expropiacions sense mdemn.ltobres de llei de convers del Deu e siguin amb indemnització perquè és ha oït aquesta tarda per part de de la Cambra s'ba comentat avui, ment.
11..úb11c.
zaci6. Al nostre pais les. e~ropla acelerado al debate sobre contrau~
'.
mala
sessió,
la
començar
de
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1"' El senyor BARCIA es quev..a.
L'ACO RD DE LES MINO• c!ons sense Indemn!tzacio s acorda- forma agraris.. Y estuvieron a ...punt fi gran cas a la eeva suggerència. En nera en què quedava el projecte de
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r ec 1 • aquest cas-afegeix-no volem ac- r eforma de la Reforma agràna ! s'ha
s~nyor
,ministre d'Obres públiques d~l mal
Esto si que no ocurre en ninguna
SERIA A BASE DE MAN· respon a l'esperit de la Const1tuc1ó.
afirmat per molts diputats que el
(funcionament del ferrocarril de Baza ca. Dlu ~ue reconeix q~e els mals ceptar cap responsabilitat.
una vegada acceptat que. totes l~s parLe. Las sesiones se prorrogan
El senyor ORIOL PUERTA diu projecte quedaria retirat.
TENIR L'EXPROPIA CI O
També
que sofreix la nostra agricultura, tek Lorca
transcurren los días sln adccuando
S EN S E INDEMNITZACIO expropiacions siguin amb mdemnltt!tEl m!~tre d'OBRES PUBLIQUES nen el seu origen en la d~syalorac!ó que han esperat tres anys a veure s'ha dit que havien celebrat conzac!6 en altres coses hi ha !ll~ pos- lantar nada en la discuss!ón de w
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fent les Indemnitzacions tal 1 com tada i s'ha convençut que cada ve- Mendizabal, amb el de la Ceda se•.
Uel senyor Barc!a.
NYORIALS
¿Es que se quiere aprobar la conEL PRESIDENT DE LA
es determinen al projecte, no s'acon- gada hi ha més parats 1 més fam. nyor Casanueva per a trobar una
El senyat BARCIA: rec;i!lca.
Madrid, 24. - El diputat radical
Faci's la Reforma agrària, però in· fórmula a fi que s'aprovés el proCAMBRA PARLA DE LA trarre!orma agraria s!n dlscutirla?
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Es donà compte al senyor Velayos de la Comissió d 'Agricultura, mani"de juny del 1935, modlt!cattt el rè· e~. aquest punt la Comissió ha mo- amor.
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LES ESMENES QUE RADI· pengués en acabar la discussió de acabada la meva actuació parlamen.tària.
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CALS I CEDA PRESENTEN totalitat, 1 a!xi s'ha fet.
El ministre digué encara que l'ba-Parlant del programa per a demà.,
El ~enyor SA.NCHEZ ALl30RNOZ
Els senyors ALV AREZ VALDES i
AL PROJECTE
digué que la major part de la ses- via visitat el Consell Superior &nMOUTAS rectifiquen, 1, seuse dis- rectltlca. Diu que el ministre no li EL SENYOR LERROUX SEGUEIX
Madrid, 24. - El senyor Alvarez sió es dedicarà. a la Reforma agrà.· car!, per tal de parlar-U de eexts
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cussl6, s'aproven els set art1cles del ha contestat per complet. El pro- SENSE NOTICIES INTERESSANTS
COINCIDEIXEN EN L'O· Mend!zà.bal ha. facilitat les dues es- ria, i que en el moment oportú es extrems relacionats amb els Inte· projecte de llei i l'addicionat Queda jecte, en principi, significava una
I CREUEN menes que radicals i Ceda presen- procurarà deixar liquidat un Inci- ressos bancaris i el de les Cailres
RI ENTA CIO
indemnització als prop!etar~s en el
e.provat el dictamen.
QUE EL PROJECTE S'HA ten al projecte de Reforma Agrà- dent entre els senyors Pérez Madri- d'Estalv!.
seu just preu, però ara pot s!gnlticar I aclareix uns rumors sobre
ria.
DE MODIFICAR
gal 1 Calvo Sotelo, durant la discusLA CONTRAREFOltMA DE un abús en les valoracions. Un mlProposen en la primera que en sió d'uns ass-J.mptes de les mines El ministre de Comunica.
Madrid, 24. - Després de la sesnistre liberal, un ministre demòcrata, un incident a la zona d'lfni
REFORMA AGRARtA
s!6 del dimarts, en la qual es pro- els apartats I 1 J se n'hi intercali d'Almaden.
Es reprèn el debat sobre la Refor- el que hauria de f er és procurar
Un periodista ha fet notar al pre- cions, la nova llei de bases
24. - El cap del Gover:J, nunclaren Importants discursos con- un de nou que digui que tot arrenacabar amb les injustícies que so- enMadrid
ma Agrària.
rebr e' els Informadors, els digué tra la reforma de la Reforma Agrà- datari o parcer que en l'l d'abril sident que això seria impossible, ja
El senyor BLANCO RODRIGUEZ freixen els obrers del camp.
no tenia noticies d'Importància ria es reuniren els senyors Gil Ro- d'enguany portés per ell, pels t eus que el senyor Calvo Sotelo s'havia de Correus i Telègrafs i
Després es refereix al debat d'ahir que
consuni un torn a favor del projecte
a comunicar-los.
bles casanueva, Alvarez Mend!zà- ascendents , descendents o cònjuges acomiadat dels seus amics, perquè
•ae ref01 ma <!e la Reforma Agrària. i diu que el projecte ba quedat tan
-He rebut -afegi- diverses vlsl· bal '1 Emil!ano Iglesias per tal de l'exnlotaci6 i cultiu directe d 'una aquesta nlt mateix emprenia el seu reorganització dels serveis
Diu que és necessari, per a parlar crebantat que no se sosté en peu. tes, entre elles una d'enginyers de tractar del dictamen.
fincà. rústega, durant dotze o més viatge a Comllles.
Madrid, 24. - El ministre de Cope l'Agricultura, haver. viscut els ~eus I Relata les converses hagudes res- Camins i una altra de capitans de
A això contestà. el senyor Alba municacions digué avui als periodisconvlngue.t2n els sunits ¡¡ue el anys, tindrà dret a la conver~!ó de
passadissos
als
això
a
pecte
determmaa
dir
precis
Es
problemes.
la Marina. mercant de Canàries. dictamen havia anat molt més enllà. l'arrendament en propietat, i podrà. que aixi ho indicaria al senyor Pé- tes que podia dir-se que ja estl\v&
El senyor BLANCO RODÏUGUEZ: També be rebut el diputat a Corts que el projecte del Govern.
$les personalitats de l'oposició, que la
optar per l'adquisició d 'aquesta !in- rez Madrigal, el qual no més tard acabada la nova llei de bases de Cortuacló P.conòmlca del camp, és tau , El que es pot dir als passadissos no per València senyor Angel Puig,
Conformes en absolut radicals 1 ca a terminis o per la seva cessió, d'ahir mateix,ll havia pregat. insis- r eus 1 Telègrafs. El primer dia de
reu, que es precis aprovar ur¡;ent- 1 cal portar-ho aqul. El que inter~ acompanyant els presidents dels Sin· cedlstes sobre les orientacions que accés reservatiu redimible en qual- tentment procurés que l'assumpte sessió,
després de les vacances parent aquesta reforma de la Refor-1 és el que es digui 1 el que es mau- dicats musicals de Catalunya, Se- calla portar a la llei, designaren els sevol temps.
quedés resolt. Si no ho aconseguei- lamentàries, les tindrà en disposició
tingui aquL
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La Reforma A~ràna de les Cons~ I El senyor SANCHEZ ALBORNOZ: Núñez Muñoz i López Porta, respec- d!zàbal perquè aquest mati es tor- !oració de la !Inca per acord entre gal veurà. que jo be fet quant m'ha
- ¿Afecta molt aquest Ministeri la
El senyor J!ménez Femà.ndez aplau- tivament, els quals em demanaren nessin a reunir al ministeri.
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_çontra la utopia 1 no contra. la re- .
Els periodistes U parlaren del pro- guntat.
projecte de llei pro
La reunió celebrada aquesta tar- cedirà a la taxació per dos perits
forma que volem que sigw justa 1 dit per la Ceda, ha mostrat la seva l'aprovació del presentat
a les Corts. da per la minoria popular agrària designats, un per cada part, i en jecte de nova Llei Electoral presen-Amb aquesta llei em veig Obli\ disconformitat amb el projecte. Res- foment musical
equitativa.
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per a donar compte de com projec- de primera instància.
tUies. Aqul, en aquest departament,
des de fa un Quart de segle, clnquan- ¡ vm aquest projecte 1 que es collo- pròfugs de la Legió estrangera, de tava
Eis actuals subarrendaments se nyor Alba contestà.:
el Govern, o almenys les més
hi ha diversos Cossos en cada ram,
~a milions a la Reforma Agrària, quin a la dreta del senyor Primo de nacionalitat alemanya, passats a la
-Ningú no m'ha dit res sobre l'as- 1, naturalment, la major part d!ells
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dels
totalitat
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en
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governamentals,
forces
destacades
Rivera.
aquesta estaria ja feta.
zona espanyola 1 tornats a les autoel projecte de modifica- que als arrendataris se'ls concedeix sumpte. Jo ho considero molt dl· seran restringits. La meva Intenció
~El MINISTRE DE LA GUERRA I Hi ha moltes coses a Espanya per ritats franceses, els quals, segons que quedés
fic!l perquè per a discutir és obli· és reduir sols a dos o tres Cossos
de la Reforma Agrària. Tres en aquesta llei.
llegeix un projecte de llet sobre el revalorar, puix que no es tracta tan es diu, ban estat afusellats, 1 el ció
El pagament del preu serà. per a gada l'existència d 'una fórmula o cadacun del rams de Correus 1 .Tepunts són els que concentren aquessols del camp.
retir dels generals.
contestà:
ta orientació: La necessitat d'inclou- l'arrendatari en la forma que lliu- text escrit, ja que sense aquest ele- lègrafs, 1 això sense perjudicar el
(Les dretes interrompen freqüent- President
¡~ El senyor FLORENZA, p ; r la
-No estan ben Informats els pro- re un apartat que produeixi ja des rement convingui amb el propietari, ment, el debat resultaria absurd 1 personaL D'aquesta manera es ifl,cl·
1
~lssi6 defensa el dictamen. Sosté ment l'orador 1 el senyor Alba, h a pagadors d'aquest rumor. Primera- d'aquest moment l'accés a la pro- o, a manca d 'acord, en la que de- sense eficàcia. Les gestions que es l!tarà. que amb el temps es vagl
gue és perjudicial a la pròpia agri- de fer esforços per mantenir l'or- ment no es tracta de dos, sinó de pietat; la manera d'evitar que se- term!nl el Jutjat competent, que venien real!tzant per a obtenir la millorant la situació econòmica d 'a']:ultuta 1 a la pròpia 1eforma lliurar 1 dre.)
cinc de nacionalitat alemanya, in- gueixin els llançaments en massa podrà fraccionar el pagament en un desitjada fórmula no ban tingut quests empleats.
Afegeix que la República ha retro- gresSats a la Legió francesa i que, derivats de la llei d'Arrendaments, nombre d'anualitats iguals que no fruit fins aquest moment. El ma~erres al qul no sap cultivar-les. No 1
Es faran les modificacions de pla.n~'ha de lliurar terres al qui no té cedit en n1uestes Corts, 1 diu que efectivament, desertaren 1 s'interna- 1 el reconeixement que les expro- baixarà de deu ni excedirà de 25, teix senyor Maura que verúa gestio- tmes que calg-J.ln, tot començant per
demostrat que, administrat bé, ha ' la Reforma no es perd per manca ren a la zona espanyola. A petició piacions de terres d'origen senyo- atenent la posició econòmica de l'in· nant una unitat de criteri prop la cua, 1 s'amortitzaran les places a
de mitjans dels obrers. N'hi hauria de les autoritats franceses, han es- rial es faran sense Indemnització. teressat i la quantia del preu.
de diverses minories, m'ha dit que mesura que aquests funcionaris vas abut estalviar unes pessetes.
•\El senyor PRIMO DE RIVERA: I prou amb la creació del Banc tat tomats a aquestes per les espaLes quantitats el pagament de les h avia desistit del seu propòsit i que gin ascendint.
El senyor Alvarez Mendizàbal deia
Com poden saber economia agrària. Agrari.
nyoles amb la condició, segons elS aquesta tarda que del dictamen en quals s'ajorni, devengaran, mentre pel cami Iniciat per ell no h1 ha
Una altra cosa que tinc prepara.
(Les dretes continuen les seves In- Tractats internacionals, que no se'ls quedava molt poc. A més-ha afe- no satisfacin l'Interès legal del di- cap solució a la vista.
1 com poden estalviar els obrers qua
da 1 que a viat faré pública és la re-¿Aleshores, el dissabte es tan- organització dels trasllats de persoterrupclons.)
guanyen cinc rals d!ar.is?
executi sl són condemnats a l'últl.nln git-tampoc no es pot dir que vagi ner, responent la finca de la part
l'El senyor FLORENZA: N.:> és V~l El senyor SANCHEZ ALBORNOZ pena. Efectivament, a!xi s'ha fet 1 a prevaler el primitiu projecte. Tant del preu ajorp.at 1 del seu interès caran les Corts?
nal I nous destins. Actualment te-Encara no m'atreveixo a assegu- nen absoluta llibertat en aquesta
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administrar bé, i això bo dlc perqu,è en què es neguen els avenços socials Lerroux- no és d'ara, sinó de fa propietat tindrà ara realitat mit- la transmissió del domini, I es farà assumptes que estan pendents tm personal, ni al servei, n1 a ml maho sé per experiència, perquè soc es vegin cremar coses que no crema- almenys uns tres mesos, i el fet "a jançant un article addicional I els constar necessàriament tal afecció l'ordre del dia, i, sl cal, es deixa- teix.
ran aprovats, i ja veurem com es
altres punts ''el projecte es modi· en el registre de la propietat.
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«L'Institut de Reforma A¡ràrla poguns alumnes de l'Escola de Teledel Govern i el mmlstre de la Go- millor és que es xaglfent per mitjà. UN CAPELLA HA VIST EL DIMO· nes signades pel senyor Carrasca! 1
jo, que seran defensades per qual- drà concedir als camperols que pre- que la Comissió d'Agricultura havia comunicació faran en un viatge do
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-Dels agraris?-ha preguntat un ca, sempre que s'adquireixin en lots 1 fabricació de sucres.
Sebastlàn.
fer'ta el supos"at diable
famUiars Inferiors a 100 hectàrees
atacar el senyor Azaña com a demoperiodista.
lidor de la propietat i de l'Església 1
«IZQUIER·
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regadiu.
en
-Jo no dic de qui, però cre~ que en secà. o de tres
jo dic a les classes conservadores
(Ve de la pàg. 1)
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1
Aquests antlcips devengaran inEls gr~dins el projecte ha: de modlhcar-~ proGranada, 24. San
aquestes families són totes modes- que tan debò un dia no s'hagin de
CONTINUARAN L'OPOSICIO Consell de guerra
modülcar-lo. _Per 1accés a I terès del 4 per 100 amortitzable en
tes ! fins algunes d'obrers sense fe!- recordar-se del senyor Azaña. (Grans s'ban vist sorpresos aquests d1es p~r curarem
A P ESAR DE LA FORMULA
1
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prop
la
Sebastiàn
na, que, per tal de poder portar la protestes I rialles. Ocupa la presi- un succés misteriós. Prop del nu trar en prop1etat de la terra quan un
Madrid, 24. - Un diputat de «lz·
Darro, el sacerdot que habita o. es portin deu anys de cultiu, arren- anys.»
f illa a un lloc on pogués enfortir la dència el senyor Tuñon dc Lara).
San Sebast!an, 24. - Avui s'ha
qwerda. Republicana» en conèixer la
AfegeiX l'orador que existeix un l'església de Santa Anna, Situada dament o aparceria, 1 no s'indemnitsalut en perill, fins han arribat a
celebrat un Consell de guerra conradicals,
deis
i
Ceda
la
de
fórmula
domatinada
de
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sort!
A
riu,
ES
al
junt
~APROVACIO
d' b
b
endeutar-se.
tra V!ctorio Vicuña, presid~nt de la
rers sense feina. nant crits per ur1 finestra de la seva zaran les terres de senyoriu. El paFinalment, el senyor Pic fou pre- gran nom re un 0 gran
D'UN CRITERI TRANSAC· digué que ells continuarien · t'oposi- Joventut
aldarull).
{Es produeiX
socialista d'Orla, 1 28 Ingament de les altres expropiacions
ceperquè
contrareforma
la
a
ció
VlSt
havia
çue
dient
tot
habitació,
ClONAL
El senyor COMIN pronuncm paiUntat si era cert que pensava prono es farà en un any, sinó en deu.
més dividus més acusats del delicte d'aus'ocupaven
no
radicals
!
distes
.
dimoni
el
que
Sembla
oïdes.
són
no
que
rautes
per
. l>OSar un augment en l'Inquilinat
Madrid, 24. - Parlant als passa- que dels agricultors d'abrics de pell xili a la rebcllió. El fiscal ha demaDurant tota la tarda el senyor
L'alarma correg-ué entre el veïnat
Poder treure 1'1mpost sobre els so- diu que 'ft culpa és de la Repu·bllca
el diputat de 1 de vestit de seda.
nat 20 anys de presó per a cinc dels
1aars
1 aviat acudiren al lloc del succés Mendizàbal ha continuat les conver- dissos de la. Cambra
·
~
del
diari
un
deia
com
edúicats,
El senyor CALVO SOTELO proses amb diversos elements de la la Ceda senyor Alvarez Robles de1a
lnati d
-No ens sembia suficient-ha afe- processats, 16, per a deu, 12 per a
·abir, 1 contestà. que no, per- nuncia frases que tampoc són oïdes nombrosos curiosos, els quals ~ Ceda. una ha estat amb els senyors que el procediment que segurament git-la
fórmula que diuen que ha dos i 2 per a la resta.
men haver vist un fantasma vestit
què una cosa aixi podria provocat
al ¡r.ojectc confeccionat la Ceda d'acord amb
una. vaga de pagament de lloguer.c. 1 les esquerres dempeus l'increpen. amt> una camlsa. de nit que plorava Cirilo del Rio, Guerra del R!o i Gi· es farà en el referent
addició
una
és
A~ttària,
Reforma
de
Femàndez.
La indicació no està malament. Es (L'escàndol és gran).
amb amargor, 1 que acabà d_esapa- ménez després, l'ex-ministre d'Agri- articulada d'un text re!òs de la no- e ls radialls.
Poc
un ~on canú per si algun dia això El senyor SANCHEZ ALBORNOZ: reixent entre les herbes del nu.
cultura progr_esslSta era portat al va. Llei amb totes aquelles coses que
N0 0 bli La reacció que es produel...x prova la
t 0 t podr ·
Passes
Es demana la fallida d'una
d'assalt,
guàrdies
també
Acudiren
esser.
· queel senyoriaPic
d e~ que
de D:únistrcs. _on ba c\ .nver- queden subsistents de la de 15 de Detenció d'un complicat en
va dir fa• justícia del que estic dient, i segu- però no veieren res, si bé diu que despatx
casa comercial
setembre del 1932.
QUinze dies que no hi hauria més rament; en el seu fur intern estan oïren els esgarips q:J.e proferia E:l sat amb el senyor Gil Robles.
Mentrest.ant, el senyor Vela.yos
El Sr. Alvarez Robles, a pregunels fets d'octubre
Ha estat presentat al Jutjat un
Pròrroga en la suspensió de paga- veient la veritat del que dic.
suposat diable.
ha
i
periodistes
els
amb
conversava
tes dels informadors sobre la data
escrit per un creditor de la CamiEl senyor VENTOSA: Pel que resments de drets en la construcció de
Madrid, 24. - Ha estat detingut seria Bellfort, del carrer del Call,
declarat que ignorava els treballs en què serà aprovat aquest projeccases noves, ¡ en efecte, a l'endemà pecta a nosaltres, us equivoqueu.
domicUI
al
Somoza,
Díaz
Emili
l'estret
de
submarí
túnel
El
modificar
a
per
ter
podrien
es
que
contestat:
ha
te,
en el qual solilc!ta que sigui declaSegueix el senyor SANCHEZ ALel Consell aprovava prorrogar la susel projecte. però ba. tingut especial
-Serà a finals d'aquesta setma- del qual, durant el successos d'oc- rada l'esmentada casa en fallida per
BORNOZ i es lamenta que els seus
Pensió per un mes més.
de Gibraltar
cura a fer constar que això no era na. AIXò representa un criteri trans- tubre foren trobades quatre ame- un valor de 40.000 pessetes.
Com es recordarà, a l'esmentat
Madrid, 24. - En el mes de setem· exclusivament cosa seva, sinó acord accional entre els diversos partits. tralladores l dues pistoles. Ha. estat
malalties de la Infància, ha traslladat el seu bre pròxim es començar!Ul els tre- del Govern, que entre ei~ 1 el dic- Per a arribar-hi tots han ha~t de posat a disposició del jutjat corres- establiment s'hi declarà ur1 incendi
de la Comissió eX1Steix sen- sacrificar extrems ben coneguts de ponent. Aquest afer el tramita el i dlns de la boti¡a. fou trobat mort
consultori al carrer Diputació, 262. Telèfon balls del túnel subm.ari a l'Estret de tamenmodificació
Tribunal d'Urgència.
la seva opinió.
sible
el seu propietari.
Gibmlta.r.
12918. Visita de tres a cinc.
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Dr. alahorra

Llegiu·_aVui i càda _dia LA HUMANITAT·, el vostre diari

la liummltat
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A propòsit del projecte de llei electoral

DE LA MORT DEl PERIODISTA
Unes manifestacions del diputat de «Unión
llUIS DE SIRVAl
cessió del CQCiqulsme polltic 1 que
estan encara. infiuldes per aquest
esperit caclquil, de dominació en
uns 1 de servilisme en altres, el règlm majoritari els oferiria. la posslbilltat d'obtenir una. majoria.
Pot això tolerar-se? Si recordem
que existeix un article 51 de la
Constitució de Ja República espanyola que diu que el sufragi ha d'ésser igual, directe 1 secret, veurem
que no hi ha. possibilitat de jugar
amb factors diierenclals que d!1v1·
deu<en els ciutadans espanyols en
ciutadans de quota i en ciutadans
de categoria. inferior.
Si estimem que el règim democràtio pur exigeix les majors valoraclons posSibles de la sobirania. ~
pular, coincidirem en la conclUSló
que no hi ha possibilitat d'accep~ar
un règim divisionari que té t~ unpures 1 1nconfe¡;sables orientaciOns.
Doncs no queden més que aquestes dues com a. fonamentals: o el
règim proporcional pur i absolut en
una aplicació extensiva. a. tota la
nació espanyola., o el règim de majoria..
Convé no oblidar que el règim
proporcional, perquè suposa \J?&
perfecció .de la mecàn~ca politica.
que scrvc1x de manteniment a la
representació parlamentària, ha. de
voltar forçosament drunun~ la base
de l'organització dels partits; .és a.
dir, el règim proporcional con~e absolutament als partits orgaru~a.ts.
Els convé per dues raons: la prrmera. és que l'o,r ganitzacló .li. permetrà
influir en l'e.ectorat, ding¡r la seva
acció, sistematitzar la. seva conducta 1 vèncer indubtablement. e~front
els moviments difu~s d'opmró; l~
segona. és que la. Lista. . electoral 1
l'ordre en que aquesta llista. s'ocupi,
pugui permet~e als partits determ!na.r la. selecció de sis candidats, 1
d'aquesta. manera organitza~ la. seva.
representació amb un crlten de convivència politica perfectament est1matiu.
La conclusió que es dedueix de tot
això és aquesta: que ha d'arribar-se
al règim de majories amb modificaclons que permetin 'Ulla ma:jor distribucló de majories i minones, amb
supressió del «quòrum», que no està
en realitat justificat, ni prà_~?ticament
ni cientiftcament, i, consequentment,
amb la. supressió de la. segona volta.
Aquesta conclusió es deriva f~na
mentalment del precepte constltuclonal abans esmentat, que vol que
el sufragi sigui igual, directe 1 seeret, 1 la. Igualtat, la direcció i la
inviolabilitat del sufragi pel secret
no es troben garantides sinó amb
aquesta modalitat.
Jo reconec que no és la. més cientifica, però si la. més pràctica, i a~
mo i sostinc que la posició polittca
del ¡overnant ha de consistir sem·
pre a s!tmetre's a l'actuació del
moment real del seu pnis, com
l'obligació Inexcusable, la. que forma part d'una organització politlca, ha. d'estar en la preparació de la
consciència collectlva per ~ l'assa!~
de fórmules més j':ls.tcs, eqmtatives 1,
ben cert, més pos1t1Va.ment eficaces.

Oviedo, 24. - La pròxima. setmana.
es veurà. un Consell de guerra contra el tinent Dim!tri I vanoff, de la.
Legió estrangera, que matà. el periodlsta senyor Sirval. El fiscal demana pe: al processat 14 anys de
presó.

-------*-------1
Una nota
de l'Alcaldia-gestora

Tramvies, reformes,
escorxador

I

Referent a la xeunió que havia
anunciat el senyor Ple, l'Alcaldia ha
donat la nota. següent:
Ahir, dimecres, va reunir--'Se la. Ponència designada. per la. Comissió
municipal Permanent, per a estudiar
la. reforma del casc antic de Barcelona, sota la presidència. de l'alcalde, senyor Pic i Pon, assistència. dels
consellers senyors Jaumar de Bofarull, Ulled, Bausili, Viza, Coll Rodés,
Torras, els tècnics municipals 1 el
secretari accidental, senyor Culi.
El senyor Bausili donà compte de
les gestions efectuades per a la
realització de la reforma. interior
des del punt de vlsla bancari, juridic 1 tècnic, l la seva actuació fou
aprovada unànimement l li fou encarregada. la continuació de les gestions a fi que ultimats tots els detalls, pugui formular-se el corresponent dictamen el més aviat possible.
El senyor Coll l Rodés detallà. les
gestions realitzades, respecte a la.
coordinació de transports urbans
prop de les Companyies de Tramvi •.;
i la. Comissió aprovà, com a. orientació, un dels tres projectes presentats per l'esmentat conseller.
El conseller senyor Ulled explicà
les gestions realitzades per la. Comissió d'Eixampla en la qual fa. referència al vell plet de la Plaça. de
Catalunya, l donà compte d'una fórmula d'arranjament que fou aprovada i Ja. qual, convertida. en dictamen, serà sotmesa, a ésser possible, a l'aprovació de la Junta de
Govern en la. seva propera reunió.
La. Comissió canvià impressions
sobre altres assumptes de caràcter
municipal, i manifestà, a. la sortida
de la reunió, el senyor Pic I Pon, altament satisfet de l'activitat desenvolupada. i de la. unanimitat absoluta
entre els conse!lers representants
dels diierents grups municipals, inspirats tots ells pel desig de treballar
pel bé dc Barcelona..
Com els lectors s'adonaran amb
la. lectura. de la. nota., el nostre Ajuntament gestor té molt d'Interès a.
resoldre la qüestió dels transports
urbans d'acord amb els interessos
de la Companyia de Tramvies.
Si tot això prospera, d'ac! a. poc
temps, els carrers de Barcelona acabaran d'ésser de la Companyia. de
Tramvies 1 la resta de la ciul.a.t dels
banquers.

Sembla que «El Canari» Canvi de direcció en el trà- ___________*___________
fou l'autor de Passassinat
fic d'un carrer
del pastor Candelas
Amb motiu de les obres que s'e- La inauguració del Parc
Ja Via Meridiana caldrà d'Esports de la carretera
De les esbrlnacions que porten fe- xecuten aproviSionalment
el pas a
tes els agents de l'autoritat per a. obstruir
de Sarrià
descobrir el crim del qual resultà nivell del carrer de Muntanya, per
la qual cosa. s'adverteix als conduc-

victlma el pastor Jaume Cl}ntielas, tors de vehicles 1 al públic en geAhir a. la tarda, amb assistència
a. les Drassanes, sembla que el ve- neral
les autoritats locals i premsa, va
que a partir del proper dilluns, de
ritable autor del fet és el detingut dia
29 de l'actual, el tràfic pel dit tenir lloc la inauguració oficial del
conegut pel «Canari».
Aquest individu s'anomena. Manuel
Sauqulllo i actualment s'estan fent
treballs per tal de posar en clar sl
ell fou el que donà els primers COPI!
a la victima, ja que després, ajudat per una altra persona, procedí
a robar-li els diners que portava.
També s'ha sabut que l'esmentat
Sauquillo vingué fugitiu de Lleida,
on havia comès dos robatoris amb
agressió i en refugiar-se a Barcelona
es va creure a cobert de la policia,
ja. que encara no era conegut.

~----------:*----------

Ha estat detingut l'agressor
d'un escombriaire que resultà ferit

pas a nivell es desviarà des de la
Plaça del doctor Serrat, indistintament, als carrers de Rogent o Trinxant, d'acord amb els distintius de
ruta coHocats a. l'efecte.

__________*__________
Un altre Ban del senyor Pic
Tal com l'alcalde gestor havia
anunciat el migdia als periodistes
a la nit envià als diaris un Ban cu
el qual s 'anuncien sancions severes
contra els comerciants que no exposin, en lloc ben vi.\.ible, els preus
dels queviures i no els tinguin en
bones condicions higièniques. Les
mes ures començaran a. regir des del
dimarts vinent, dia 30. Per tal de
vigi!ar el compliment de les ordres,
diu el Ban, es constitueix un cos
d'Inspectors que no seran mai els
mateixos a cada districte. Les sanclons contra. els inspectors que deixi.¡ de compllr el seu deure, diu
que serà l'acomiadament immediat.

Dies enrera, a la platja. de Sant
Adrià, es barallaren diversos escombriaires de L'Hospitalet, i un d'ells,
anomenat Jaume Centelles Farreres, resultà. amb un cop de ganivet
al cos.
L'agressor, segons manifestaren
els seus companys, es féu escàpol,
1 ahir fou detingut per la policia.
Expulsió d'estrangers
Aquest s'anomena Leandre Moll-,
ner, el qual ha ingressat als cala.La policia. ha. procedit a expulsar,
bossos de Prefectura. Sembla. que per creure'ls indesitjables, els estranen un principi n egà que ell fos l'au- gcrs Albi Carloli 1 Frltz Teopfer.
tor del fet, però degudament preguntat, acabà. per manifestar que,
efectivament, ell n'era. l'autor.
El df'tingut serà posat a Ja dispoEl que no es perd
sició del Jutjat corresponent.
Relació dels objectes trobats a la
via pública 1 dipositats a. 1a majordomm municipal, a disposició de les
Passen de 1.500 els credi- persones que justifiquin que els hi
tors del «Banco Catalàn Hi- pertanyen:
Uns bitllets del Banc d'Espanya.
Un clauer amb dues claus 1 UJ:! alpo·~.ecario»
tre amb cinc l una. cadena. D1verEl Jutjat número 9, que és el que ses empenyes per a. sabates. Un doinstrueix l'expedient per la suspen- cument a nom d'Antoni Marlmon.
sió de pagaments del «Banco Cata- Una. cèdula. a nom de Maria Barrelàn Hipotecarioll, ha rebut la llista ra. Una cèdula a. nom de Victori
dels creditors i les quantitats d) ca- Boquera Una borsa de tela amb un
dascú.
clauer i dues claus. Diversos obAquests passen de mil cinc-cents. jectes i diners. Una cartilla. de Ma.Al mateix temps l'esmentat Jutjat rina. de Guerra. a. nom de Manuel
ha donat un nou termini als inter- Herrero. Una cartera de P.en amb
ventors perquè puguin enllestir el documents a nom de Joaqwm Màrtreball encomanat, degut a la. gran quez.
Un ventilador desarmat i
quantitat de comptes i al nou gir trencat. Un p.lat per a roda. d'auque pren aquesta suspensió.
tòmobU. Una. roda per a. automòbil.
Documents a. nom de Natàlia 1
Francecca Butazzl. Diversos bitllets
del Banc d'Espanya. Una cartera.
INCENDI A CALDES D'ESTRAC amb ·documents a nom de Josep Pa.lau. Una. cartera. amb documents a
nom de Francesc Pujol. Una. clau.
Una caseta de bany
Una. roda per a automòbil. Una cardestruïda
tera amb documents a nom de Josep
Romeu.
La matinada. passada
foc a una caseta de
banys establerta a la platja de Cal- -------------#~---------detes.
Més tard hom tingué coneixement El senyor Jaumar, de la
que l'cstt:cntada caseta pertanyia al
Ceda, alcalde-gestor de
Governador mteri i alcalde gestor de
l'Ajuntament de Barcelona. senyor
Barcelona
P1c 1 Pon. Estava situada. prop de Ja
finca QUe posseeix a l'esment.'\da. loAhir, a. les vuit del vespre, el secalitat i en la qual estiuejava la seva
!anulla.
nyor Pic 1 Pon, per haver d'absenPer tal. de detenir els autors del tar-se uns dies de Barcelona., va dofet la pollcla començà a practicar diligències. P<!rò sembla que fins ara nar possessió de l'Alcaldia, amb caràcter accidental, al primer tinent
no s'ha efectuat cap detenció.
El foc destrul completament la. dita d'a!calde, senyor Jaumar de Bofacaseta.
rull, amb les ronnalltats de rúbrica.

*:-------

___________*___________

____________*____________

formidable parc d'esports que ha. estat construït als antics terrenys del
Polo Jockey Club, el qual funcionarà sota el nom de «Piscines i Esports».
Acompanyats dels dirigents de
l'entitat, les autoritats, periodistes i
Invitats recorregueren les diverses
dependències, la piscina, que és magnifica, de cent metres de llarg per
trenta- tres d'amplada, i que posseeix exceHents condicions per a celebrar-hi proves de natació; el camp
de beisbol, etc., etc. Els visitants
elogiaren les lnstal:laclons per llur
e.mplitud, i altres pel seu bon gust
i modernitat.
Finalment, al restaurant, fou servit un lonx als invitats, . i t;~ pronunciaren mots de fellClta.ClO per
als organitzadors d'aquella empresa,
qae amb la. seva piscina 1 restants
instaHaclons esportives ve a emplenar un buid en una ciutat de la.
Importància de Barcelona.
A la nit, l'èxit més absolut coronava els esforços dels creadors del
grandiós parc. Bon nombre de milers de persones hi passaren la. revetlla. i es veieren molt concorreguts ê1 camp de golf, la. piscina, les
pistes de ball i de patinar i el res·
taurant.
La. temperatura que hi fa és ideal
en aquests dies d'estiu i el públic
sabé apreciar aquest nou indret
d!esbarjo que se 11 ofereix amb «Piscines i Sports11.

sotaslgnen. atentament.
Que l'article 9 de la Constitució,
estableix que tots els municipis de
la República elegiran llurs Ajuntaments per sufragi universal, !gual,
directe i secret, precepte aquest que
reprodueix l'Estatut interioz: de Catalunya 1 es desenrotlla en la llei
municipal, la qual no conté prescripcions relatives a la responsabilitat dels Concellers municipals, ja
que el capítol referent a. aquesta
matèria si bé fou dictaminat per la
ComisSió parlamentària. de la llei
municipal, no va ésser encara aprovat pel Parlament de Catalunya;
Que, pez: ta.nt, en virtut del que
disposa el decret del 16 de juny
del 1931, convertit en llei de 15 de
setembre del mateix any, regeixen
amb referència a la. responsabilitat
administrativa dels Consellers municipals, per no haver-hi prece¡:>tes
aplicables en la legislació municipal
de 2 d'octubre del 1877;
Que l'article 189 expressat, !aculta
els governadors per suspendre els
Ajuntaments en els casos que s'esmenta, 1 l'article següent, 190, concordant amb l'esmentat, diu te~
tualment:
d.a. suspenslón gubernatlva de los
»eoncejales no excederà de cincuen»ta dias. Pasado este plazo Sin que
:»se hubiera mandado proceder a
»la formación de la causa, volveran
»los suspensos de hecho y de dere»cho al ejerciclo de sus funciones.
»Los que les hubieran reemplazado
»seràn considerados como culpables
»de usurpación de atribuclones 1 8
»dias después de expira.do el plazo
»de requerides para cesar por los
»conceja.les prop1etarios, contin~aran
desempefiando funciones munlclpa..les.ll
En conseqüència, no havent-se
format causa als que sotasignen requereixen als Consellers designats
governativament perquè, de conformitat al precepte copiat, en ple vigor en tot el territori de l'Estat Espanyol, abandonin el càrrec governatiu que ostenteu, dintre el termini
màxim de vult dies, a fi que els
recurrents puguin reintegrar-se de
fet i dret, com és el seu deure, a
l'exercici de les seves funcions, ja
que en altre cas seran considerats
com a culpables d'usurpació d'atribucions.
Sant Vicenç de Castellet, 22 de
juliol del mil nou-cents trenta-i-cinc.
-Juli Na.vot, Josep Faura, Joan Cadevall, Jaume Farré, Mart! Plans,
Monsió Claret, Josep Amorós 1 A·
madeu Morros.

La de l'Ajuntament popular
de Prat de Llobregat
Els sotasignats, Concellers 1 Suplents de la majoria de l'Ajuntament d'aquest poble, elegits el 14
de gener del 1934, amb el respecte
que ens mereixen els vostres càrrecs
1 la. vostra. conseqüencia.,
EXPOSEN: Que l'article 9è. de la
Constitució, estableix que tots els
municipis de la República elegiran
llurs Ajuntaments per sufragi universal, !gual, directe i secret, precepte aquest que reprodueix l'Est&tut interior de Catalunya i es
desenrotlla. en la. llei municipal, la.
qual no conté prescripcions relatives a. la. responsabilitat dels Consellers municipals, ja que el capitol
referent a aquesta matèria, sl bé
fou dictaminat per la Comissió parlamentària de la. llet municipal, no
va. ésser encara aprovat pel Parlament de Catalunya;
Que, per tant, en virtut del que
disposa. el decret del 16 de juny del
1931 convertit en llei de 15 de sctembre del mateix any, regeixen amb
referència. a la. responsabilitat administrativa. dels Consellers munlpals per no haver-hi preceptes aplicables en la. legislació municipal catalana els articles 179, 182, 189 1
concordants de la llei municipal de
2 d 'octubre del 1877;
Que l'article 189 expressat, faculta
els governadors per suspendre els
Ajuntaments en els casos que esmenta, 1 l'article següent, 190, concordant amb l'esmentat, diu textualment:
«La suspensión gubernatlva. de los
»Regidores
no excederà
de cmcuen»ta. dlas. Pasado
este plazo
siD que
»se hubiera mandado proceder a la.
~·~~lll'~1l'Zila1Jl
»1o;-5iis"¡)ensos"'àe hectioy ae~aere:.
»cho al ejercicio de sus func1ones.
»LOS que les hubieran reemplazado
»seràn considerados co~o culpable~
»dc usurpación de a.tnbucloncs Sl
»ocho dias después de expirado el
»plazo y de requerldos para cesar
»por los Concejales propletar1os, con»tinuaran desempeñando tunciones
municipales.»
En conseqüència, no hav~nt-se format causa als que sotas1gnen, requereixen als consellers designats
governativament perquè, dc con!ormitat al precepte copiat, en ple vigor en tot el territori de l'Estat espanyol, abandonin el càrrec gover:
natiu que ostenten, dintre el termlm
màxim de vuit dies, a. n que els reC'UITents puguin reintegar-se, de fet
i de dret decom
el seu
deure, a.
l'exercici
les ésseves
funcl~ns, ja.
que en altre cas seran cons1dera.ts
com a. culpables d'usurpació d'atribucions
El 'Prat de Llobregat, a divuit de
juliol de mil nou-cents trenta-1-dnc.
-P. Torras. J. Bruxola., V. Ellzalde,
A Fibla, P. Company, F. Cruelles,
P. Gaya i M. Poch.

DUES NOTES DE
MANDANCIA MILI';:R CQ•
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Un amic nostre farmacèutic ens
ha. fet unes declaracions de les quals
extractem el següent:
«La. lluita entaulada. sobre matèria
sanitària. entre un sector de farmacèutics de Catalunya., contra un altre sector dels mateL"íOS, porta un
greu perjudici per als consumidors
de la. farmacopea. Per exemple, en
ço que fa referència a la llmltació
de farmàcies, tal com es practica. a
Catalunya resulta un procediment
injust.
Una ullada per alguns països d'Europa i Amèrica i ens donarem compte de com l'exercici de la farmàcia.
és lliure. Tot aquell que posseeix un
titol de farmacèutic pot establir-se
quan ll plau. A Bèlgica, per exemple,
encara. es va més lluny, puix que poden establir-se tots els ciutadans siguin o no farmacèutics. A l'Argentina, poden també establir-se de farmacèutics els que posseeixen un titol d'auxiliar de farmàcia, mentre a
la. localitat que escolleix.ln no hi bagi cap farmàcia oberta.. Existeix un
règim de llibertat comercial arreu
del món quant a. les farmàcies.
En el territori de la República espanyola, el lliure exercici de la farmàcia està garantit per les següents dispoSicions vigents:
Decret de les Corts de Càdiç de 8
de juny del 1813; article 3r. de les
Ordenances de Farmàcia; lr., 33 1
46 de la. Constitució de la Repúbl!ca; 3r. de l'Estatut de Catalunya;
6è. de l'Estatut Interior de Catalunya; 81 de la Llei de Sanitat; 1 93
de la Instrucció General de Sanitat
de 12 de gener del 1904.. Malgrat de
tantes garanties, fonamentant-se en
el segon paràgraf, següent a. l'incls
e) del primer de l'article 45 del Reglament Intern del Collegi de Farmacèutics de Catalunya, s'impedeix
a aquests establir-se lliurement, com
tenen dret, sota el pretex que l'esmentat article ho prohibeix,
La limitació de farmàcies s'ha. de
realitzar no des d'un reglament anticonstitucional i antijurldic, Sinó des
d'esferes més elevades, sense perjudicar els drets de nl.ngú. que és el
procediment equitatiu que ha de seguir-se. Tot el que no es faci en aquest 6entit és perdre el temps.
I no serà per demés afegir que
abans de pensar en la. limitació de
farmàcies, cal pensar en Ja. munió
de farmacèutics sense feina, que desgraciadament abunden, essent també en majoria. els que els mitjans
dc vida. no cobreixen decorvsament
les seves nect!SSitats més apremiants.
Mentre no s'atenguin les reclamacions d'aquests, cal deixar lllure l'exercici de la. farmàcia, puix que alguns amb els seus modestos estalvis o mitjançant prèstecs que obtindrien, podrien instaHar-.se i resoldre
el problema de la vida, el qual ara
no poden fer gràcies a un reglament
anticonstitucional 1 antijurldic.
Les farmàcies cooperatives
Es natural que quan hi ha dos
que cada un dels quals estira per la
seva banda, de l'extrem oposat d'un
corda, una de dues coses: o una. part
arrossega l'altra, el que serà sempre
a disgust, o bé la corda. permaneixerà. tlvant, que és tant com viure
en lluita. interminable. Volem dir,
que el problem¡¡, de les farmàcies coo p er a t iv e s cal tractar-lo 1 resoldre'l amb esperit de transacció,
altrament no s'arribarà mai a un
acord convenient 1 perdurable. Recordi's el que diu el vell aforisme:
Transigir és governar.
Als esmentats efectes, direm, en
primer lloc, que l'existència. de les
farmàcies cooperatives no és una casa nova. N'hi ha a Itàlia, Suïssa, etc.,
1, per tant, humanament . parlant,
ningú no pot oposar-se a la seva existèncla. El seu funcionament en
els esmentats països, no constitueix
cap extorSió per a ningú, com algu
mal aconsellat vol creure, per a. gaudir els suposats perjudicats, o sigum,
els farmacèutics, d'altres garanties
de subsistència. professional, que a
la Peninsula, n'estan mancats, cosa
fàcil d'arranjar. Mes sigui com sigui,
ço que és cert és que a Catalunya.
es troba garantit el funcionament
de les farmàcies cooperatives mitjançant els preceptes següents: Deeret-llei de 4 de juliol del 1931; Reglament de 2 d'octubre del mateix
any i assumpte; Llei de bases de cooperació de 17 de febrer del 1934,
aprovada pel Parlament Català; Llei
de Cooperatives de 17 de març del

1934, també aprovada. pel propi Parlament; 1, finalment, el contingut
del paràgraf D) de l'article 44 del
Reglament Intern del Collegi de
Farmacèutics de Catalunya.
En l'article següent de l'esmentat
Reglament del C. de F. de C., o sigui,
el 45, paràgraf segon, s'estableix la.
l!mitació de farmàcies, que en l'article anterior, que porta per titol eLa
llmltació de farmàcies», j¡¡, vàrem
combatre degudament, per estar fonamentat en l'arbitrarietat i l'egoisme, essent a més anticonstitucional,
antijurfdic i per tant injusta. Mes
com déiem en aquestes mateixes pàgines fa. pocs dies, l'esperit de l'esmentat article no é3 anar contra les
cooperatives, sinó la de llmltar l'exercici de la farmàcia., per la qual
cosa, l'esmentat article 45, no pot
perjudicar els elements cooperativistes 1 mutualistes.
Ara. bé: segons noticies que han
arribat al nostre coneixement els esmentats elements estan disposats a
presentar, sinó s'ha. presentat ja, un
recurs davant el Tribunal de Cassació de Catalunya.
Mes cal afegir que sl perdessin davant aquest Tribunal, no quedarà 1¡¡,
cosa aqui car els recorrents anirien
més amunt. Resultats, que l'establiment de les farmàcies cooperatives
serà un fet tard o d'bora. De manera., que per a. evitar polèmiques enutjoses, ço que millor podria fer-se
és que les entitats cooperativista& 1
mutuallstes, es redueixin exclusivament a. servir els seus associats, ja
que en realitat és aquest el seu esperit, prescindint de tot públic, i el
C. de F. de Catalunya. no dificulti
la 1nstallacló de les esmentades farmàcies cooperatives, ja que cal desenganyiU'-se que sl no és avui serà un
altre dia. que s'imposarà l'esperi& internacional sobre la matèria, 1 el que
pot aconseguir-se amb la concòrdia.
de tots, ha. d'evitar-se que s'obtingUI
per conductes contraris. Acf, a. Cata.lu
nya, ja. tenim, almenys, un exemple
de farmàcies cooperatives de la qualitat indicad:~.: la. de l'Aliança. Mataronina.

Ahir•. al migdia, a la ca
1
la DivJ.Sió militar varen é sema <lt
lltades als Informadors le sser ..facr.
notes:
s seguen.ta~
«Cuarta Divlslón orgànJca ~
.Ji
Mayor. Llcencias de uso d ·
Articulo únlco · Queda e
basta el dia. 20 · de agos Prorrog •
venidero el plazo para ~U~~!
convallda.ción de llcencia.s d
armas en periodo de valid~ UEo ~
ley, comprendiéndose tamb!én
la
caza, a los efectos seiialadas
de'
!nstrucclones dicta.das por
~
~ión orgànica en 13 y 29 de Di~.
últlmo, lnsertas en los Bolet!nesl~nro
clales ~e la Generalldad de C~
luña. numero~ 169 y 184. Barce! a
20 de jullo de 1935. - El
jete de la Cuart~ Dlvislón » gen_
«En la. estación de M.
A
descargar un paquete que veÍú ··r-~
turado a gran velocidad co~ ~\
do a una casa comercial de ~
se ha lncendiado espontàneamente•
siD saberse las causas y S1n que h&1
ya producido otros dafios y lesi ~
nes. Se ha. da.do conoclmiento a ~
comisarla y se instruyen dllig "
clas.»
en.

t';

CS:

z

LA CAUSA PER ESPIO
NATGE
•
Ahir estigué a. la presó el jut
senyor Urrutia per tal de comlltlicg~.
als processats en la causa d' ar
natge la constitució del Conse~~
guerra que ha. de veure i fallar
aquesta. causa..

SENTENCIA APROVADA

L'auditor de la DiviSió ha a ~
vat la. sentència recaiguda en
seU de guerra celebrat suara con,ll
tra Ramon Tudela 1 altres.
1

gorrl

EN LLIBERTA'II

Després de prestar declaració da~'
vant el jutge comandant senyor Ga• )
làn, fou posada en llibertat la se~
nyoreta Adela Lluch Plaja, ex.Qe:l
pendenta dels Magatzems Jorba.,
que havia estat detinguda. per la.l
relació que hagués pogut tenir en'
la trencadissa d'uns vidres de l'es-4
roentada. casa..
·
D'UN INCENDI A GAVA

Manuel Torrents i GervaSi Sàn,i'
chez, que han estat detinguts amb'
motiu de l'incendi d'una. casa a Gal
và han prestat declaració davan~
La fabricació i venda dels del jutge militar, el qual ha ordenat'
específics
el seu ingrés a la presó. L'altre de-•
tin~t. ~a.nuel c.a.sanoves, continuat
La fabricació 1 venda d'especial!- a 1 Hosp1ta1 Clinlc a. disposició del\
tats farmacèutiques, vulgarment co- jutge.
negudes am.b el nom corrent ~l'espeNOTES OFICIOSES FACIL.
cíflcs, co~tituelxen un perj.udicl per
TADES PER LA COMA~
a tot el public, sense excepCló, i tamDANCIA
bé perjudica la. majoria de fa.rmaI
cèutics, és cosa vella i sabuda. Sola- taAnl~'tvfs¡~a fcaasil~tarna General ~e la
ment en contades ocasions pot dir· 4 ·
.
e I en als penodtsse que l'especific ha d'existir, en a- te~ri~ ~¡güe~ts. notes:
quells casos que el farmacèutic no A 1
de JUliol del 1935, a. les 21.
1
pugui preparar a la. seva oficina. a-1 tiga~~ó Jri~o~e;¡ ~~oc~s~2~ed'U:ves:
quells preparats per als quals es ne- dir a la. detenció del mal! t P ~
cessita. un utillatge o una ~ui~à- fan! !bea Marquina. (a) ¿-e;~ os·
ria de les quals el ~a~acèutlC n es- al carrer Ba.dena es veieren obJl atS
tà. manc:a.t i el Pet1~~ i Farmaco- a !er dos dispars enlaire.
g
pea. oflc1als, no li eXl~elXen.
-Al Passeig de Gràcia., a. les 16 hoDe ~nera, que terun~ en compte res, toparen casualment un taxi s
el marufestat, cal procedir a. una re- un tricicle de repartiment Resulta •
gla.mentacló, als efectes d'una fabri- ren tres ferits.
·
•
c~ció h<?ne5ta, evitant una invasió
-Al carrer Núria, fàbrica de teid espec1f1cs de menor quantia, que x1ts de Martin Riu, es produ.l un penomés viuen sota. l'empar d'una sèrie tlt incendi ahir a. la tarda que fou
de metges 1 farma<*.utics poc escru- apagat pels bombers.
polosos, que posats d'acord, explo-Ahir fou posat a disposició del
ten els pobres que cauen a. les se- Jutjat de guàrdia Frederic Codronves mans, cobrant-los sumes molt ciu Llop, el qual es dedicava a rtelevades (8, 18, 12 pessetes l més), e~u ta~ joves per a. exercir la pros.
per especifics que, en realitat, de t1tuc1ó. Fou detingut en unió dé
confeccionar-se la fórmula com una cinc joves que amb aquesta finali¡·ecepta. qualsevol en una. farmàcia, tat portava. a. Vilafranca del Peneno els cobraria. aquesta una quan- dès. Aquestes darreres també han
titat major de sis a set rals. I coses estat posades . a disposició de l'es·
semblants s'han d'acabar. Perquè re- mentada. autontat judicial.
sulta, a més, que després de perjudi- En una casa de ~ompra-ve~
car el consumidor directe cobrant-U da. del tarrer de Pelai s ha procedi*
sumes indegudes s'oblig'a. els in- pel ~erson.al. de la. Brigada d'Inves-¡
termediaris a tenir emprats una sè- tlgactó Crunmal a, incautar-se d'un
rie de milions que solament bene- anell pignorat a 1 esmentat estab~-.
ficien els desaprensius.
mrient, el qual procedeix d'un robato-~
Per a defensar les classes modescomès el dia 22 del corrent mes
.
,
en una. fonda del carrer de San~
t es, que sÓn 1es més castigades,
s ha Pau. L'anell de referència ha. estat
de reglamenta~. ~ense pèrdua. de lliurat al jutjat d'instrucció núm. 6,
temps, la. fabncac1ó dels especiflcs». que instrueix sumari per aquest fet».
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«L'Horitzó»

I

xer l'interès que ha desvetllat aques6.·
setmanari esquerrà interès transcen·
dental, al punt de suscitar entrebancs que una publicació de dretà
no hauria. trobat.
A «L'Horitzó» hi figuraran, com a
principals col:laboradors: Carles Pi
1 Sunyer, Jaume Serra. Hunter, J;
Puig i Ferreter, Humbert Torres, J t'
Puig Pujades 1 Pere Cavallé, Seb~~
tià J. Arbó, Aurora Bertrana, X~
vier Benguerel, J. Carner Ribalta:,
Alexandre Deulofeu, Sebastià Gasc_~
Josep Granyer, Lluis Montanyà, Joau
Ors 1 Joan Rebull.
~
El cos de redacció el compon~~H
Claverol, Pere Grases, Marc Aure
1
Vila 1 Ramon Xuriguera.
«L'Horitzó» s'interessarà per tots~1
els problemes que mouen el pen~
sament de l'home d'avui: pto\!tiCS,
economia., art, lletres, treball, edil· ,
cació ciències, necessitats del camP_.
1 de la. ciutat. Serà la. publicació se~·l
manal que JDancava a les esquerres
catalanes.

PERIODIC SETMANAL
D'ESQUERRA
Era. cosa dec¡'didn.. que «L'Hon'tzó»,
periòdic setmanal d'esquerra del
qual s'ha. vingut parlant aquestS dies
nmb interès i curiositat, sort.ls dintra
d'aquesta. setmana. En efecte, el primer número està compost i a punt
d'ésser posat a. la. venda 1 expandit
per tot Catalunya., però les dificultats sorgides, alienes a. la voluntat
dels editors, fan tèmer que no serà
possible sortir amb la puntualitat
que voldríem. Pot donar-se, però, per
molt probable que «L'Horitzó» podrà sortir el divendres o el dissabte
el capitol referent a aquesta matè- d'aquesta setmana.
ria, si bé f.ou dictaminat per la CoEs veu que les publicacions d'e.c;.
missió parlamentària. de la. Llei Mu- querra al seu anunci, ja. desvetl'en
nicipal, no fou aprovada encara pel tota mena. de recels i les diiícultats
Parlament de Catalunya.
sorgeixen sense pretext ,però impia.Que, per tant, en virtut del que cables.
.
d
t
disposa el d~cret del 16 de juny del
Això, per bé que de moment conPer l'mdult dels con emna s
1931, convertit en llei el 15 de setem- 1 traria els editors no farà sinó acrèid T
brc de l'esmentat any, regeixen amb
'
e uron
referència dels
a la. consellers
responsabilitat
admi.
.
----------------------.
nlstrativa
municipals
Els sotasignants, un grup del cBar
per no haver-hi preceptes aplicaMonumental», demanen a. V. E. l'in·
bles a. la legislació municipal catadult del reus de Turon. - Ramon
Jana, els articles 179, 182, 189 1 conMar, J. Prats, Francesc Romero l
SENYOR AOMINISTRADOR DE
cordants amb l'esmentat, diu texl25 signatures més.
1 tualment:
•••
«La. suspenSión gubernatlva. de los
President consell de Ministres. I Ayuntam!t;ntos o regidores no exceMadrid. _ Reunida Assemblea consderà
de cmcuenta dias. Pasado este
tit"ució «Partit Republicà d'Esquerpln.zo siD que se hublera ma.ndado
ra» amb assistència 17 pobles comarca demanem unànimement in· La de l'Aiuntament popular proceder a. la fornaclón de la causa, volveràn los suspendldos de bedult éondemna.ts Turon i a.mnlstla
presos polítics i socials. - Jordi de la Torre de Claramunt cho y de àerecho, al ejerciclo de
sus funciones. Los que les hubieran
Barrubés. _ Mora d'Ebre.
reemplazado seràn conSiderados co(Espoia)
serviu-vos anotar Ja men subSmo culpaples de usurpación de atr'~
Els que subscriuen, consellers mu- buclones, sí ocho dia.s después de
orlpoló a L A H U M A N I T A T
nicipals elegits per sufragi popular explrado el plazo y de requeridos
en les eleccions del 14 de gener de para cesar por los concejales propieSet 'tndt'vt'dus det'tnguts com l'o.ny
passat 1934, i susPesos de llurs tarios, continuaran desempeñando
càrrecs
per l'autoritat militar el dia funciones municipaleSII.
d
t
t
la
suposa s au ors e
117 d'octubre de resmentat .any, ~1
Nom ....... , .... ,,,,,,,,,,,, .. , .. ,,,,,,,,,, ... ,,,, ..,",.. ,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.. ,,,,,,,,, ... ,.... w
En conseqüència, de no haver-se
mort d'un ramader
fet de pertànyer a un part.lt politJc format causa, els que sotas!gnen reque s'havia declarat en rebelha, se- quereixen als consellers nomenats goa comptar des de ............................................................................
La. policia i guàrdia civil d'aqucs- gons mani!estació, que . consta. en vernativament perquè, de conformita. clutat 1 de Terrassa, treballen en acta, de la pròpia autontat, 1 sen~~ tat amb el precepte copíat, en ple
la. recerca 1 descobriment dels au- que amb posterionta.t a la suspenSio vigor a tot el territori de l'Estat esDomlolll
tors del robatori a mà armada 1 se'ls hagi format causa de cap n1ena panyol, abandonin el càrrec goverhomicidi del ramader Joaquim Bol- ni tan solament fosSin cndats a de- natiu que ostenten dintre el terprop de Viladecavalls.
clarar, atesos els drets i deures que mini màxim de vuit dies per tal que
Pobl a c i ó ............................................................................. tJt••··
prop de Viladecaballs.
determina la. leg:isla.C1Ó vlge?t, acu- els recurrents puguin reintegrar-se
Fins ara hi ha. set detinguts tots deixen a. la presèncl& de 1 Ajunta- de fet 1 de dret, com és el seu deu-¡
es trobaven a. l'hostal del cFu.m» ment governatiu d'aquest poble i re, a l'exercici de les seves funcions,
(Sl¡natura o segell del subScrlpt.orl
la nit abans de passar el fet.
exposen:
ja que en altre cas, seran considerats
El que resultà mort després, digué
Que l'article 9 de la. Constitució com a culp:ibles d'usurpaCló d'atndavant d'ells que estava molt con- estableix que tots els mun!c1pis de bucions.
tent ja que el negoci li havia. anat Ja. República elegiran els seus AjunVtsqueu molts anys.
molt bé i è.dhuc digué la quantitat taments per sufragi universal igual,
La. Torre de Claramunt, 22 de Juque havia. cobrat.
directe 1 secret, precepte aquest que liol del 1935.
S'ha. dit que a alguns dels es- reprodueix l'Estatut interior de CaJaume Vallès, Llorençs Gispert,
roentats detinguts els fou trobada. al tall.li!Y~ i es desenrotlla. en 1~ ~el Anton Bartroll, Miquel Aloy 1 Joan
seu damunt certa quantitat la pro- MUDIClpal, la qual no conté prcscnp- Caro!.
cedència. de la. qual no .saberen ex- cions relatives a la responsabilitat.
Secyor alcalde gestor de La. Torre
plicar satisfactòriament..
dels consellers municipals, ja que de Claramunt (Espo!a).

I
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fROBLEMES SANITARIS

La
limitació de les farmàcies •• .Sota l'estat
La setmana vinent es veurà
' •
t•
de guerra
en Consell de ~uerra la cau- La de I'Aiuntament de Sant Les farmacleS coopera IVes
sa contra el tment del Terç
Vicenç de Castellet
*
tvanott
exp~e~:ue
la
venda
d'espect'f.ICS
1

Republicana» senyor Blasco Garzón

Madrid, 24. - El diputat d'Unió
Republicana senyor Glasco Garzon
ha !et a un periodista les següents
manifestacions sobre la. llei Electoral ·
....:...Per a. formular una. consideracló de tipus és necessari partir del
punt de vista de la Situació aetual
que representa la vigent llei Electoral.
Ens trobem amb una llei que
obeeix al tiple règim majoritari, on
la intervenCi6 de les minories, el
respecte al seu dret, està relativa.ment coartat, 1 en el qual la majoria té sempre un premi superior
al que representa l'eficàcia. del vot
en la contesa. electoral.
Un Sl.Ulple exemple aclarirà la.
tesi· A Sevilla capital, la representaclÓ de la ~a. obtingué, aproximadament, 35.000 vots. El partit
d'Unió Republicana, 29.000. La Ceda.
obtingué quatre actes; Unió Republlcana, dues. L'espectacle, vist d'una
manera. slmpllsta, inclinaria a. pensar en un triomf total de la dreta,
1 res més lluny de la realitat. La
realitat fou que altres partits-Esquerra Republicana, socialistes, comunl.stes 1 els elements liberals, que
també prengueren part a l'elecc-ió
amb candidatures tancades-<>btingueren un nombre de vots que, sumats entre tots sobrepassen els
25.000, 1 feta un~ suma, re$ultaria
que totes le3 dretes unides, amb uns
35.000 vots, havien aconseguit qua.tre actes, 1 les esquerres, en dispersió, n'havien obtJ.n.gut dues per una
suma. superior a 54.000 vot&.
Aquest és el gran equivoc d'aquesta Cambra en la qual es dóna. una
repre:;enta.éió majoritària de dretes
unides que no correspon exactament
a la valoració discriminada. dels vots
espanyols.
I ens trobem ara amb aquest problema.: El sufragi proporcional és
la. fórmula. fLxadta. per a. aconseguir
una. representació adequada en una.
orga.nització democràtica. Nat110l·
ment que serla. el sufragi proporCiona! pur sl representés els principis
capitals que integren aquesta. moda.lltat electoral; però no un sufragi proporcional desvirtuat en el seu
concepte 1 sotmès a diierències fonamentals quant a. la seva aplicacló S'ha. arribat a tractar de formar un règim mixt, que consisteix
a aplicar el sufragi proporcional en
es grans circumscripcions, i el rèim majoritari actual, o semblant,
en les circumscripcions petites.
Quin valor pot tenir tot això?
Tractarem de fer arribar a. l'opinió
pública fugint de tota mena de tecnlcismis l'abast absolut de la maniobra.. '
El sufragi proporcional en les
grans circumscripcions garanteix
· sempre a. les dretes una repre$en·
tacló, encara que el moviment dl'opintó els segui contrari 1 aclaparador,
perquè poca força han de tenir si
no aconsegueixen reunir el cocient
electora.l per a. obtenir una representació minima..
A les circumscripcions petites, en
aquelles que obeeL"'!:en una. vella con-

la protesta de
les esquerres

*

la humanitat

___________*,___________
a
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la humanitat
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Els festivals de «Germanor Catalana»

La Volta Ciclista a França

La «tournée» per Catalunya de la companyia catalana de Joaquim Torrents

L'etapa d'ahir Pau-Bordeus, fou gu~nya~
da pel francès Moineau, amb 19 mmuts
d'avantatge sobre l'escamot en el qual
figuraven tots els altres corredors

TELONS CURTS
ALLO QUE DEI EM ...

·El S E S PO RT S··

AVIAT RETORN DE~

TEATRE t CINEMA'
l'altre dia que els nostres a-ators
éi>a!Ien: Miquel Poal-Aragall ha
~estit una nova obra amb destf
la propera temporada, titulada
~1 dret a la vida». Com es desprèn
oe1 seu titol, es tracta d'una obra
}'Qrta per l'estU de eLa Gloriosa»
«Lés ver~tes caigudes», del mateix
0
autor.
un altre autor que treballa és .Manuel valldeperes, del qual suara la
0001panyia de Joaquun Torrents té
a estrenar un poema. dramàtic:
~ sang als ulls». Valldeperes s'h.'\
lliurat a la tasca -noble tasca- de
l¡'aduir al c&talà una obra. de ¡rran
etnpcnta social. «El secret:t, de Ras:non J. Gender. Aquesta obra. ha tsiat representada a Alemanya i a la.
URSS amb èx1t esclatant. Estem &e'aurs que entre nosaltres, si aquesta
()bra aconsegueix vew:<!'s representada -ho diem pel seu atreviment-,
coostttu!.rà un succ6s desacostumat
en el nostre teatre.
Encara un altre autor que treballa: Carles Fages de Climent. Fa
uns dies que va marxar cap a Castelló d'Empúries 1 va dir-nos que
~ setembre tomaria. a ésser a BarCelona amb dues comèdies sota el

9

9. Choccque. Tots amb el mateix
, .
temps que Aerts.
A continuació es presente. a 1arr_t·
f bada
un grup comarot pel frances
Le Grèves, qae es clossillca amb el
temps de 7 h. 50 m. 45 s. En aquest
grup figura l'espanyol Prior.
Els restants corredors van entrant
amb dlierèncics d'escassos segons.
L'espanyol Cardona s'ha classificat en 35 lloc. amb el temps de 7 h.

La companyia de comèdia cata- mere.l.x. Això, sense oblldar que els
lana dirigida per JoaqUim Torrents, noms prestigiosos que encapçalen UN
t
50 m. 50s.
1 en la qual flljtUren com a pr~meres de
FILM EXCEPCIONAL:
són ja ...;_____________
formació
aquesta
_
d'èxit artístic.
una garantia
per si excel:lent
L'arribada a Bordeus ha resulta
actrius Emllia Baró 1 Pepeta Forapoteòsica per al corredor de la renés, ha emprès una important ctorA l'objecte de guanyar temps i per
24. - Després del dia de anava classliicat en el lloc número gió Julià Momeau, al qual ba ovaBordeus,
née» per Catalunya, organitzada per
Ahir a la nit tingué lloc la descans ahlr a. Pau, aquest mati 30, en guanya alguns 1 passà a ocu- cionat una enorme massa d'aficioGermanor Catalana 1 amb les fi.Dali.nats arr1bats expressament d'Arcas'ha reemprès la Volta ci.cl.ll;ta a par el 26.
tats benèfiques que aquesta orgareobertura del «Cinema França,
chon, el seu poble natal, presiditS
am!J l'etapa Pau - Bordeus,
nització comporta.
pel famós corredor Antoni Magne,
E
o
LA CLASSIFICACIO
de 224 quilometres, que ha constiEl r est desinteressat d'aquesta exTeatre Condal»
el qual és també fill de la dita
L'ETAPA
tuït un passeig per als corredors,
celient formació catalana en la
1. Julià Moineau, francès; 7 b. ciutat.
Amb un ple a vessar, ahir nit tin- que, abatuts per la calor 1 portant
qual figuren noms tan prestigiosos
D<:sprés de la 17 etapa, la clasgué lloc la reobertura del «Cinema encara en el cos el cansament deiS 34m. 30 s.
com els esmentats, mereix ésser tinTeatr& Condal», després de les refor- Pireneus, no s'han atreVIt a llmtar,
2. Jean Aerts, belga, en 7 h. ~ sitlcació general no experimenta cap
gut en consideració per aquells que,
mena de variació. Tan sols Moineau,
mes efectuades.
reservant les forces, sens dub~e. per m. 1 3 s.
arreu de la nostra. terra, desit~ten
qui es trobava e.l 30 lloc, passa a
3. Leducq.
a les etapes contra el cronometre
organitzar festivals, tota vegada. que
ocupar el 26.
No deixeu de veure al
4. Pellissier.
que resteB. en les quals . la lluita
la companyi& alludida cedeiX els
TEATRE BARCELONA
5. Lachat.
serà obligada per les sort1des md1beneficis obtin~tuts a Germanor Ca6. Mauclair.
talana.
7. Amberg.
Tan poc seriosament prengueren
i 1 A T A P L U M • • • t• •f vidunls.
Integren aquesta forma.ctó, per riLlegiu LA HUMANITAT
8. Bachero.
gorós ordre alfabètic, les senyores
el darrer gran èxit de els corredors l'etapa, que, malgrat ~~ol
Momeau,
guanyador,
seu
el
que
!et
SECA
MtJ~OZ
PERE
A¡uila.r, Baró, Domènec, Fomés 1
no téu sinó un promedi de 211'300
Masriera, 1 els senyors Camps, CenUòmetres per bora, arribà a la
dra, Cervera G!mier, Martl, Pons.
qu ta amb prop de 19 minuts d'~Vesescatima
no
Capitol
L'empresa
Rodriguez, Torrents i Vallès.
tat¡¡e sobre els seus segu1dors.
:_~
merétx.-r
a
pet:
mena
cap
de
i'orços
Durant la utournée» seran repreA1 les nou del mati marxaren de
e~ constant lavor del pubhc. No :sa-sentades les obres més destacades
t!Sfet& encara amb els sacnficlS que P u els 47 corredors que contmueo
de l'escena catalana i estrenades
representen els immillorables pro- ~spmant la volta a França. La
dues obres una de Manuel Vallde(Darrera de l'HOSpital de Sant Pau>
crames que presen~ procura <1otar marxa fou lenta i en grup compacbrf,ç...
peres 1 l'altra de Navarro Costabella..
ela locals de le~ ~es condlciona te sense que ocorregués res de parFem punt per avuL Naturalment,
Sembla que és propòsit de la comt cUlar 1 aixl els corredors que sode confort 1 higiene.
pa.rcy1a Baró-Torrents, celebrar alA .Jutjar pels co_mentarls que íe1a r!-ien àlguna rebentada o be altra
guna festivals a Barcelona, en el
AVUI, TARDA I NIT
aria, podien arranjar-la comadael public, tant a 1 entrada com a la
curs dels quals seran estrenades les
sortida del local, podem afirmar que avent 1 tomaven a prendre contacte
obres aHuclides. Aquestes són: «Els
ot capdavanter.
han estat acollides amb veritable m b l'
de Juditlllt, comèdia en tres
entusiasme les iniciatives de l'em- ¡ amL& ~& es portà amb bastant
de Navarro Costabella, 1 eLa
.Jó~QUIM TOftRE ..TS
retard sobre l'horari probable, 1 unipresa.
sang als ulls», poema dramàtic en
' cament a la sortida. del con_trol de
estimar més connn!ent deixar a la.
tres actes, de Manuel Valldeperes.
A T A p L M ••• t! ! MonL-àe-Marzan. als- 83MquUometres
A més a més, constltu!rà. un remar- iniciativa. del! nostres am1cs de tot ¡ i
ome&u esd~ carrera el Irances
cable alic!ent d'aquests festivals l'ac- Catalunya, la celebració d'actes paque us farà riure en els capa. sensé que ntngú donés Jmporl'exclamació
tuació de l'eminent d!.va An¡ela. Mar- trocinats per Germanor Catalana,
que Muñoz Seca presenta tilncia a la seva escapada, i arriba
tlnez, la qual donarà un concert hom prega d'adreçar les seves soHi- tres actes
Temporada de banys
a prendre un avantatge de quatre o
al TEATRE POLIORAMA
a«:a.;.;;;;n,¡u;¡ a cada un d'ells, interpretant frag-- cituds el m~s av1a.t possible, a J oan
1 cinc minuts sobre l'escamot, però
prin240,
Robert,
Dr.
Passeig
Vila,
menta d'òperes, acQPlpa.nyada al pla-No_ ~ubtem un instant que, per. les Molneau seltW'ament que pensà que
La piscina oberta de les vuit del mati a les tres
no pel mestre J aume Mestres. La cipal, tercera.
condicwns que r euneix ara el «Cme- mancaven recórrer molts quilòmepersonalitat d'aquesta exce.llent canhom farà d'a- tres 1 en afluixar la marxa fou
Condab>,
Teatre
ma
de la matinada
tatriu, prou coneguda de tots, fa
ques~ local el cinema preferit de Ja absÒrbit per l'escamot, per la qual
Innecessaris els nostres elogis .
cosa continuaren una altra vegnd11.
barriada. del ParHel. .
MARINA
Te dansant i sopars a l'americana amenitzats pé.r
Tot fa preveure, doncs, que 1&
El programa. de remaugurac!ó va tots junts
feliç inlciat!va de la. companyia. Ba-- cantada pels millors artistes: Juani- merèixer els més ljtrans elogis del
d'Hostens,
control
del
Després·
l'orquestrina
ró-Torrents, que tan destrament dlrt- ta Mas, Antoni Míras, Ricard Fuster 1 públic, per estar integrat de tres quan s'havien cobert ja més de 165
geix aquest darrer, trobarà l'escal!
toma
es
carretera.
de
uUòmetres
de
«Alma
són
com
peHicules,
grans
Sabat.
C:uaut
i
1
.r,
EL MILLOR SALO
necessari 1 l'acollida cordial que la Dissabte, ados ·quarts d'onze de la ballarina», cBolere» 1 cVolando ba- ~ escapar Moineau, sense que niogu
(
finalitat benèfica de la «tournée»
EL ~LOR ESPECTACLE
cu1. Rio Janeiro», fet pel qual intentes sortir a Ja. seva recerca, Ja.
nit, a. la Platja de Sant Adrià.
l'empresa el titula. el «pro~trama. <1e que pel vist els corredors hav1en decidit entre ells neutralitzar l'etapa, 1
la dansa».
Mltjà de comun1ca~ió: Autobusos Roca. servei especial des del r
La nostra més sincera telic!tacló a aix1 Moineau pogué anar prenent rà.carrer Pelayo. - Autobusos Lesseps-Horta. - Tramvia d'Horta
p!d avantatge, 1 guanyà. netament.
l'Empresa Ca.pitoL
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ap•1t 0 I 1nema
DEMA,

segutdors,
seus 19
sobre elsamb
avantat~te
ddestacat.
rrunut.s
& Bordeus
que eren la totalitat dels pa.rt1cipants. els quals. formaven un escamot únic, a excepció de Le Grevez.
que sofr! una rebentada en els dar-

de reta.pa ba e~r
tat que Moi.neau amb el seu a vantatge de 19 minuts, que és el major
que s'aconse¡¡uit, s'adjudica la prtma de deu roU francs conced1da a
dit erecte, 1 que fins ara. detentava.
l'italià Morell! amb la seva v1ctòria
a Pau. A més a. més, Moineau, que

'¡ re~ ~~~~;:Seat

ESTRENA
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Han arribat a Ciutat Mèxic
els jugadors bascos

CICLISME
Avui es correrà la Volta
Ciclista a Guipúscoa

Ciutat Mèxic, 24. - Ha arrib~t a
aquesta capit&! l'equip d J futbo~ Atlètic de BUbao.
Els bilbaïns jugaran diversos Wlol'·
tlts amb seleccíoos o equips de diferents llocs de Mèxic.
Els jugadors han declarat qu~ el
viatge ha estat magoiflc. Desembro-caren a Veracruz, on foren rebuts
amb entusiasme, 1 en ferrocarril vtp.
gueren a Ciutat Mèxic. on hi bam
a. l'estació tota. la colònia basca, entre la qual hi ha nombrosos pilataris que actuen al Frontó Mèxic 11e
la capital federaL
Davant el perfecte estat- flslc dèls
jugadors bascos, s'ba decidit que
llur primer encontre en terres mexicanes, que s'havia anunciat per al
dia 31 de l'actual, se celebri el dia
23. En aquest matx, els bilbains
tindran com a adversaris el Club
Mèxic, que es troba. l.nte¡¡rat e~1u
SJvament per elements del pais. 1 ••

V!llafranca, 24. - Per a avUi, cUa
25 hi ha anunciat un gran esdeverument clellsta: la Volta a. Guipus- /¡
~
coa, que consta d'un !Detratge de 220
'\.-......
quilòmetres. La. sortida dels corredors es donarà a V!llafranca. 1 segwran cap a Zumàrraga, Vergara,
I
Elbar Deva, Earauz, Vendes d'Astlri CINEMA D'AQUELL
raga 'Irun, Renteria., Sant Seba.stià,
(con'trol de firma, aproViSionament
ANYORA VEO I
QUE
NATACIO
amb neutralització de quinze miMOVI.l\IENT!
nuts>, Tolosa Zumàrraga 1 retorn a
AQUESTA TARDA A LA PISCINA Villafranca.
RIT.l\lEI
Per a aquesta prova ban enviat la
DE MONTJUIC
ORIGINALITAT!
seva inscripció els cermans Trueba,
Montero, Dermit, els madr!lenys que
El 11 Critèrium de Velocitat - v-aren prendre part en el Campionat
a Guipúscoo. 1 alguns catalans, a
Copa EmHi Salas
més d'Un nombrós il'UP de reg¡.o'
Aquesta tarda. a la piScina de nals.
fu ha importants premis pels corMontjuïc se celeb.r&rà. el II Cntertum
de Velocitat Copa Emili Salas. !>~ redors classificats.
DESJORES DEL COMB~T AMB
bro la distància de 50 metres eshl
lliure, sota. l'organització del Club Assemblea extraordinària de
Mo .. TAREz
Nnt&C!ó AUetic.
Degut al gran nombre d'inscnts, la Secció C.iclista de la Unió L'italià
F EDERACIO D'ALUllNES I
campió
Orlandj
DELS que arriben al centenar aproxi~a
EX-AL UMNES
11
'
f
d
d'E
Sants
de
Esportiva
elltnlnatones
les
celebraran
se
ment,
GRUPS ESCOLARS
pes euger,
uropa
La Secció Ciclista de la Unió ES- 1
~:ecüents:
Tindrà efecte aquesta tarda un.
Categoria debutants: Set s~les e- portlva de Sants, convoca els seus ha ingressat a l'Hospital
fest1Ya1 de teatre al local "Niu Gra- l..lmUla.tóries, quarts de final, sem!f._ socis a a.ssLsttr a la reunió Extraor- · I
·· t
t t éS qualifiCa
cienc" (Salmeron, 208 1 Santa Aga- nal 1 f!na.la.
dinà.rta, que tindrà lloc el pròxim dl- I e SeU es a
ta, 2), sota. el programa següent:
greu
Cat~oria junl.ors: Tres sèries ell- vendres, dia 25, a les deu de la Dit,
en el seu estatge social.
llllllatónes, lòemUinals i final.
ellseries
C&l;eioria seni.ors: Tres
Milà, 24. - El conegut boxador
La Secció Ciclista de la U. ~- de
Els artiStes del MA.RlA ISABEL
minatònes, seml!inals 1 finaL
Sants, prega a tots la seva asststèn- !talla Cario Orlandl, campió d'Eurotriomfen en
A més dels partiCJ.Pants Ja ante- cia a l'esmentada. Assemblea Extra- pa del pes lleuger, qu& dies enrera
anunciats també tu paruci- o~rla, pe~- haver-se. de tractar , fou derrota~ per K. o. tècnic pel
C A T A P L U M • • • ! .! riorment
paran Sabater el recordman de d!.!- d assumptes d unportànc1a. 1. procedir temible cpuncbeun portorriqueny
Tots els cUes, tarda i nit, al
tàncla, i ca.run& L Lep&¡e els dos la renovació de la Junta Directiva. Mootañez, ha. l.ngressat a l'hospital,
-BARCELONAgrans valors del Club Na~ió Barressentit de la COlTeccló rebuda en
celona..
a.quetl combat.
propera
la
a
per
etapes
Les
Es posarà. en escena l'obra. catalaCom a final de fest.lval se ce!ona en doo actes de Pompeu Crehuet, brarà el partit d& Water-Polo corresn.~af~~~ta~~ha q : t ~a~
Volta a Castella
"Flors 1 violes .., 1 final tzarà l'acte ponent al Campion&t de Cata.luny&
Valladolid, 24. - .El Comitè orca- qualincat d& greu el seu ésta.t.
amb un lluït ball de platja, atnenit- entre el e E. Mediterrani l O N nltzador de la Volta Ciclista & Cas
Aquesta nit clrcu.lann noticies
zat per l'orquestrina Ort.igJan•s Band. AUètlc.
tella, han fet púbUc el detall de la molt pessimiates sobra l'estat de
1Cario Orlandl, l kD:luo s'arribà. a
data 1 etapes. Es el se¡üent:
Primera. etapa, dia. 8 de setembre, dir qu& la seva v1da. es trobava. en
Valladolid-Santandec; Se¡ona: ella 9 perW.
L& noticia. W. produït viva impresSantander-Burgos; Tocce.l'll, cUa 10
Burgos-Lo¡roño; Quarta., dia. 11, Lo- sió en ela cercles p~Yti.cs, en els
groño-Sòria; Dia 12, descans & Só- quals el notable púci1 l~ compta
na; Cinquen~}., dl& 13, Sòcia-Ara.nda- amb un gran nomta"• d'admiradors.
Sepúlveda.-SecòYia; Sisena, dia 14,
LA COPA DAVIS
SegòTia-Avila-salamanca.; Dl& 15, Setena 1 dacren. etapa: Salam.anca.ZaAvui, a les cinc de la tarda
mora-ValladoUd.
~-

.......,-
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Piscines i Sports

•

EXCURSIONISME
Festa Catalana, organitzada pel Foment de la
Sardana de Barcelona, als jardins de

De Ptas.

rebajados a

tos Ut fiMos I)(JfOS·
MARIA DE lA O
.
Bonda Odeón

'

ROCro. CP~aocfoltf•
.
Sondo Hispc) nrco

Et CONfiHfNr.u.

6.

}

AE 4456

Orquesto Horry Roy
18J.890

PONr¡ lOS

;:,.ios

Vieneses l83.9S3

AE. 4477

CatalaniSta

o

l

Carretera de Sarrià, Can Ràbia

su

'
l

l

Director, Joan Balcells

Orquesro Jo cir Hy:os VIIJos.
AE. 4479
lA CA$1JA DEt M
Orquesto Roy Nobi?""O·

z

S I SPORTS
ORFEO GRACIENC

IUENAS NocHrs
• (Vols}
Orques~o Bon

183.926

.

El refugi de Vallferrera
El Comitè Català de Refugis, posa
, a coneixement d& tots els excU1".;1~
nlstes en genernl, que la conscrucc16 del Refugi a V&ll!euec.a. es porta
d'Una ma.nera. l:DOi~ actin, tant é$
aW, que probablement la propera
ja es començarà a cobrir,
1setmana
1 quedarà resolta la lnstalació de
l'a.tgua. viva potser a dintre mateix
del refugi.
La Direcció d'aquesta construcció
és a. ~ec de l'arquitecte senyor
Escudru: que desinteressadament treballa amb tot entUSiasme per tal
d"apressar força l'esmentada construcció.
El Comitè Català. de Refu¡is vl.sta
la rapidesa amb què es porta aquesta coostrucció. oportunament fixarà
la data per portar a cap l'acte inaugural d'aquest.

ESBART CATALA DE DANSAIRES
Director, Felip Blasco

COBLA BARCELONA ALBERT MARTI
LA PRINCIPAL BARCELONINA
ANTIGA DE TERRASSA

Els EE. UU. eliminen Al~
manya per quatre victòries
a una i ara han de jugar
la final amb Anglaterra
W!mbledon, 2i. -

Aquesta tarda,

al «col.ll't» ceotral d'aquestes pistes,
ll'b&n jupt ela dos últims parti.ts de
simples corresponents al matx Es-

tats Units-Alemanya, semi.final absoluta de la Copa Davls. Ambdós partits han e3tat cuanya~ pels nordamericans, que, en eliminar Alemany&, es classifiquen per a disputar
la final a Anilaterra, posseïdora de
la Copa.
En el prinler partit •e.mer!cà Alllson ha vençut ftcll.lnent l'alemany
Henkel per 6-1, 7-fJ I 11-9.
En el se~ton matx, el jove jugador
ianqui Bu~c ha \·ençut l'alemany
Von Cramm, per i-6, 9-7, 8-6 1 6-2.
En ctuscqtiènc!a, els Estats Units
eliminen Aie~- mya per quatre victòries a. una.

CANODROMuPARK
CAMP

DEL

«SOL

DE

AnUa tezreD¡s d entrenament dei F.

BAIX»

c . Barcelona

Entrada de passeig: UNA pesseta

TRAVESSERA DE LES CORTS
Avui, dijous, a la nit, i totes les nits

Pista de patinar - Gimnàs - Bar-Restaurant (Servei
Ritz) - Pista de ball - Camp de Golf •
Camp de Beisbol

Grans Carrer es de Llebrers
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Tramvies : Línies 7 i 15 --- Autobusos : Lletra E
Se"el de taxis coHectius, des de la Plaça de Catalunya 1 de la
Plaça d'Espanya
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PREFACI

aventura no pas massa tranqulllitzadora --. 1 era massa tard per
a recular.
Nerviosita t de dona.? Només
aquells que no coneixen la vida
4e la jungla noct• - ·na. podrien som-

L'article que aneu a ll.eqlr enceta el relat de les aventures. gatr ebé fabuloses, de l'explorad or Wf·
lliam La varre. ben conegut als
Estats Units, on la &eva c.. nomenada no para d'engrand ir-se arran de
cada una de les teves expedicion&
al cor de l'Amèrica del Sud.
W. La Varre, geògraf i savi, l'ha
aventurat , en compan:vïa de la &e.
va 1ove muller, dintre les fungies
poc menvs que impenetra bles de
la Guaiana anglesa, per tal de descobrir els jaciments diamantfte rs,
que hf són, segons creença general, molt abundosos. Fa quinze anys
va aconsegui r un d'aquests 1aciments, reputat com un dels més
importants . Va portar-ne pedres
valorades globalmen t en més de
500 quilats. Un xic més tard, descobri f s'apoderà d'un diamant de
30 quilat&, é.t a dir, el més gro&
que hom hagi pogut trobar en
aquesta part del mdn.

.t

DIJOUS, 25 DE

el veritable «món perdut». La. me-

CAPITOL 11

va. dona estava cridada a ter front.

al meu costat, a molt~ perills. I
no tan sols als que poguessin .sus·
citar els homes. La natura matel·
xa ens obria els seu-; paranys.
Recordo, encara, el dia que Alf.
ela. i jo vàrem fer coneixenç a amb
el Lotus de la Mort. Es una de
les creacions més cruels de la na·
J-ura, per tal com és, alhora., bella
1 perversa.
Alicia. s'havia encisat amb la bellesa d'aquesta flor. Admirava els
seus pètals sed:JISOs, amplamen t
oberts, com si esperessin quelcom.
Tot d'una aparegué un ocell-mos_ga
i va començar de teiXir el seu
Vol lleuger i capriciós al volta_l)t
de la flor, al bell mig de la qual
acabà per dipo.sltar el seu cos pe·
ltt, petit, semblant un joiell. Và·
t.,em veure, a.l: shores, com els P_è~
tals esplèndid.') es tancaven brus·
cameñt 1 empresona ven l'ocellet
que, inútilmen t, s'hi debatia. Perq_
ja el cor de la flor, obÏiñt-se com
Una gorja, devorava. el dèllêlós ~
inaló .. . Flor de la jungla, on tòt,
tot, és un combat 'l mort! ...

per WILLIAM LA VARRE

NEGRES, INDIS i PIGMEUS

JULIOL
,
DEL

1811

Fulletó n.• 1

El crit de l'ocell, l'udol del simi, el lliscar del
Và.rem començar per fer una.
curta estada. a Georgetown, a la
jaguar pròxim, el vol dels vampirs ... el més salcosta de la. Guaiana. Es, val a dirbo, l'única ci1.:tat important d'a·
questa colònia. La seva. població
vatge i formidable dels conjunts. La nit a la jungla
de 70.000 ànimes, és de les més
het,erog ·!.l' .:.:1 1 hom pot e5perar
sempre trobar-hi qualsevol perso- · Flop ... tlop ... Absorbit pel soroll
na vinguda de qui sap on.
rítmic dels rems dins de l'aigua,
El que ens va. distreure més, en- el paisatge semblava oscillar a catre els diversos preparatiu s, va da. estrebada. de les barques, les
ésser .. !. construcci ó de les barques, quals. &emblant a gegantins lntCtes amb la fusta. d'wt arbre in- sectes mirlapòdic s, progressav en
dfK'""e na. Per a tripulació, vàrem Uo- lentament devers el cor dels con~àr cinquanta -quatre negres, d'am- ttñ."eñtS salvatges, amb lentitud de
p)ès espatlles, muscles robustos i repUls.
ulls terribles, però bons m!nyons.
i5'üña vora a l'altra, s'estenien

EL VAMPIR

•••

Una de les raríssimes tnstauti ..
nies que hom ha pogut obtenir
del vampir -o 04 devil l"host"que puHula per les selves de nit,
a la recerca de saug humana•
Remarqui el lector les seves
agudíssim es I perverses dents

Per molt interessan ts que !ossln

totes aquestes coses noves, per molt

atraient que fos la lluita. de cada.
instant contra innombrab les perills, jo no podia oblidar el tl pràc-va cinquena expedició - La Varre
tic d'aquesta cinquena expedició ft.
perseguia altre& ob1ectius ultra la
la Guala.na. M'havia proposat desrecerca de terren11s diamanti/e r&.
per mo-cobrir les fonts d'aquests rius d'al·
Un cop franqueja da la frontera,
ments les un despertar re:- ·. Alicia,
luvió el llot d.f;!ls quals tragina. tan- ·
en obrir
llanes, cada cop més els ui~.
tes de riqueses. Encara em troba·
fins aleshores inviolada, de la Gran
va rest.ar esbalaïda. Totnombroses
fins
bar~
va
a
la
Universita
t
de
Harvard
just era
Jungla, va trobar·se amb la &eva
rar-nos la claror del els anys. aquell el dia en què feia
que se m·acucU la primera Idea.
jove e&posa al cor de regions on
cel. La seva massa
ENDAVAN T L'AVENTU RA
de les possibles recerques a fer
Qu ~ ¡x.
·, jo ofrenar-li? Orquianava devenint més dees? La _·
mai cap blanc, abans que ells, no
ên aquestes contrades. Un jove
L'explorad or WUiiam La Varr e I la aeva esposa abans de la
jungla és, a les seves ho1
més
compacta.,
fins
company
meu 1 jo havíem traçat
havia posat els peus. Era el «Món
res, un meravelló s floricultor.
sortida envers una de les expe diclons més e:rlraordln àrtes que
formar, aviat, un túel pla complet d'una expedició a
perdubl, del qual Conan Doyle, en
mai hagin estat empreses conj untament per un home l una
Vàren. descobrir, prop del camnel
al
1
damunt
nostre.
les ribes del Mazarun1. Però aquest
un dels seus llibres més tamoso&,,
dona. La foto ens els pres enta. estudiant els plànols
La distància de vora a pament, una re:tallera de xipresos
primer viatge, cal confessar- ho,
ha evocat l'existènci a fabulosa.
vora s'anava apropant, dels tòpics, tots engarland ats de
era, més que res, fUl del desig
cercadors de tresors, l'audàcia aven- riure-se'n! Hi ha fins negres que d'aventure s.
~s vaig dir
el corrent de l'aigua flors. F.ls negres, a1s
Jo
tenia.
divuit
anys.
Es atxt com aquest relat de Wi- turera dels ']Uals és equivalent a hi
anava devenint més allò que desitjava, s'hi varen enlihan esdevingu t folls. I els in- En aquesta edat hom s'interessa ,
lliam La varre és quelcom mé& que ¡ l dels conquerid ors d'altre temps.
viu, 1, aviat, un soroll lar de seguida. 1 van tornar duent
dis acampen, prudentm ent, dalt especialm ent, pels jaguars, pels ca,..
l
· l
'ó d zes
ped·
a
de
molt fàcil reconèl- als braços la més magnifica coUide
les
altures
de
nibals
muntanya
i
pels
.
boes.
~ stmp, e narracl
L'or l els dl&·
e
ex t· 1 Ell és, per altra banda, el qui va
Aquesta. nit, AUcia descobria què mants se'ns apareixen
xer,
ens va advertir ta. que hom pugui somniar. Varen
com a «SubClOn& d un cercador de dia'":ll:nts. l obrir la porta d'aquesta formidacosa significa cdonnir a la jungla». productes» ...
que úem pròxims als curullar de non els peus d'AUcia,
Per ell passen les ombres penlloses ble reserva diamanti/ era que é& la
ràpids. Era com unll i ella semblt\ orgullosa de veure's
Com a veïnatge, ~niem, a la
Tanmateix , va ésser això el que
de la rivalitat entre cercadors de n~·a•'ana
mena de bramul. Endreta, les tribus negres; devers téu de ml un cercador de dia·
\,.Tu
anglesa.
tresors, el fantasma dels darrers
sems, es formaven es.
l'esquerra, els carites, eneml es mants. Quan vaig tomar del Ma·
CAPITOL 1
cumes a la superficie
mortals dels primers. I per tal de zaruni, els è l:1mants que portava
indis que habiten aquests estranys
completar la població selvàtica, els amb m.1 totalitzave n WO
CARA'(SÍ)ÍAMONDS "FROM
de l'aigua fins a co.qullats.
països, les 8iluetes d'animaLs dels
LA NIT A LA JUNGLA
brir-la enteramen t. Le3
vampirs, àvids de sang humana, Es tractava, en la seva gran maMAZARUNl
quals, fins avui, la pellícula fotobarques, envestides en
de!s quals sentfem al nostre en- joria. de pedretes ~tites, com les
gràfica no n'havia pogut registrar
tot moment de costat,
May so.
L'ombra. espessa., d'un verd ne- tom el vol silenciós 1 feiX.uc! I no que hom troba sovint a. la Ouaia,.donaven molta feina
George ·
729 ato!IM
la imatge, la gegantina evocació ! grejant, de la. jungla, es~nla al parlo dels jaguars ni de les serps ... na, aplicables solament a. la in·
als que bogaven. Els
Diamonds numben~ from tbe
Dintre aquesta. mar de verdor, dústria, però no a. la joieria. Amb
d'aquests caribes, amb el seu <tCO- nostre damunt, amb la nit, com
seus cossos es mulla. •
104
cara
•
ozs
o!
di de la venjança» una de les més una mena. dc pro~cló. Les soques espessa., hom n·o va percebre -la. nit tot, tenien el seu valor 1 em vawe•gh•ng. . . et a nd 242
·· ,
ven de suor, a conse'
gegants, aquests «!_ora»,
arrels entrada- durant una estona, ni ren venir molt al punt. En etecf.e,
lw{a:zarunl dl&tn p~taro òistrie~, ~n
terribles Ueis del món, la decora- dels quals són com serpslesnuades
qüència de l'esforç ,
soroll ni moviment . La. jungla era. tomat d'allà baix amb les febres,
o:old from the
•
mentre tl soroll dels
ció llegendàri a d'un llac aurtfic, l'una a. l'altra, dreçaven les seves tan silenciosA. com la mort. Però vaig haver de fer-me admetre en
97 ozs. from
rems s'enfebria. Però,
no era altra. cosa una clinica de Georgetown, on vAles sinuositats glaçades del «jardí columnate s fins r..üs enllà. de seben aviat ens va caldJ:'e
que el silenci curt rem exigir·mé un anticip de 85 dòde la mort» ... tot això enmig d'u..-- tanta metrES.
constatar que aquet!
que precedeix l'ins- lars ... els quals jo no tenia! I và·
Tenfem la jttnb!-• a la. dreta, a
na vegefu.ció rara f sinistra, flors
dia. no podíem anar
tant que, d'un cop reig donar el; diamants.
l'esquerra, davant, darrera, damunt
ELS TRESORS
més 1Iuny 1 que espeverinoses, vamptrs...
Vaig tomar al Maza.runi el 1921.
de batuta, el dlrec·
Es, de jet, nostre. Sota. la tenda, Alícia .
DE LA JUNGLA
rant l'endemà amb la
tor d'orquestr a dó- Després be fet altres expedicions
l'aventura d'un home que ha acon- es bellugava nerviosam ent. Era
Retalls de prem sa que es retereb:en
possibilita t de íra.nqutna entrada. a. t ,a a la Guaia.na, però ja no m'inteseguit imposar la seva llei a l'Im- la seva. primera. nit a la junja.r els ràpids, ens era
a les troballes d'or i diamants per La.
tempesta
ressava
pels
musical.
diamants.
Tenia
pro·
gla;
era,
àdhuc,
la.
seva priperi de la Jungla t d'una dona
precis acampar allí.
Varre a. les regions del Mazaru.nl, du~
Bentost tal I com jectes més vastos. Volia. trobar la
mera nit fora d'aquelles terres que
Acampar no és pas
jove t blanca. el coratge de la qual hom ha. convingut d'anomen
EI Kurupung , la tosca va fer-se font dlamantlf era, qúelcom semrant les seves prim eres expedicions a
ar
un problema. insignifino verema davant el desencadena- «civilitzades». Havia volgut acom- diamant de 30 total, un so de cam- blant al pol d'aquest món de tre·
Ja Guab.na Angles a. Al centre, frag~
cant a. la. jungla! Les
ALERTA!
panyar-me en aquesta nova expe- qu.ílats, el més pana va perforar la. sors. I estic ben segur d'això: La
ment de les force& inconegu.des.
ments d'or 1 cristalls de diamant tro~
Jarques, d'antuvi, cali9.
Interessan t estudi fotogràfic del
quietud
Guaiana
anglesa.
feixuga.
està
cridada. a.
dició temptada. per l'aventura . Pe~ GTOS que hom
bats per l'explorad or
que fossin buidades i
William La Varre és considerat , rò, ara, el cor li colpejava.. L'a-Una campan a esdevenir el tercer gran productor
"bowman ", o sigui l'home de
hagi pogut acf?
amarrad
als troncs
-Alícia es va de d.la.mants del món; més impor- Varen portar les barques fins la
a Amèriça" com el millor d'C!4uests ventura havia començat
proa,
en les mans del qual ro·
una
corpulents , de:> tonna que les
trobar a Sud- redreçar dient això. tant, tal vegada, que Kimberley nostra base, a la riba
...- ---·.
- - - ~-:' de l'Essequi,
manen la vida dels expedlcio~
Amèrica, d e 1 Vaig haver-U d'ex- a l'Africa del Sud. D'ençà que bo. Durant tots aquests prepara- preservess in de les traïdories del
na.ris. EU és el qui té al seu càrrec
qual s'a.pode~ plicar que l'ocell· aquesta idea. va haver arrelat en tius, jo no perdia pas el temps corrent. Desnrés venta. la. instaY.acló... Però no n'érem pa.s novicis
governar el rumb de l'embarca..
rà La. Varre... campana ha estat el meu esperit, no vaig travessar per \Ul altre costat. Obria l'orella i, de
pressa, el dinar va. estar a
ció a través dels traïdors cor~
proveït pel Creador mal més els rius guaiane-sos sense a les xerramequ es i xafarderie s
OOCEA
d'un crit semblant a la crida d'un pensar en l'indret d'on venien els que traginaven els negres. Unes punt. Després d'això la tenda va
rents I perillosos ràpids dels
acomr-nos
,
mentre les grosses sigong. Tot seguit va ésser la veu diamants, petits 1 grossos, arrosse- 1 altres versaven adés sobre una.
AiLANTICJ
GUAI.AliA
rius de la jungla
ronca. 1 gutural del babui udola· gats per les seves a1¡;Ues, els quals nova descobert& d'or 1 diamants, luetes dels negres 1 dels indis esdor. veu terrible que haurieu dit jo havia descobert com els altres. adés sobre \:Da expedició oficial, tenien llurs hamaques i s'hi gron- festejada com una emperadri u. TeANGLESA
Xaven, com sl dansessin a la claque rivalitzava. amb la. de l'ocell
tramesa pel Povem de la Guain.- ror
nia al davant més tlors de les que
del toc.
•••
1 que a la f1 va acabar per ofena
1
que
una dona pugui desitjar en tota la
hauria
triat
exactamen
t
Malconten
t
dels
meus
progresgar-Ia'. Cal tenir els nervis molt sos,
Es fa. de pressa de nit, a la jun- vida.
vaig dibuixar damunt del ma- la nostra. ruta, és - dir, el riu D;sesòlids per a no arribar, en oir
quibo.
gla. A les quatre, mentre el sol,
Però, què podia fer-ne? Ni el vespa
un
groS
cercle
i
vaig
fer
propò&questa. veu, :fins al desig de maFet i fet, practicats els opor- de la banda del riu, cremava en- Ut ni el posat de la meva gentll
sit
de
prospectar
-hi.
Em
coronav&
tar ... de matar el babuí, ben en·
tuns esbriname nts, vaig conclou- cara cruelment ,. apenes s:1. un bri
emperado r qe la Jungla!
(Seguírd el proper diumenge )
re que devia tractar-se, proba- de llum arribava. fins a. no.saJ.tès.
P~rò no era pas, ni de lluny,
Una. mica. més tard, va aixeblement, d'una. emigració d'in- tres.
un
imperi
tan
productiu
com jo dis nòmb.d.es devers
car-se un vent provocat per les
la regió de les
'(Prohibida la reproducció)
I, tot seguit, senales de centenars de vampirs que l'hauria volgut. Trobava diamants, suposade:. riqueses. o. qui sap, t1 se crepuscle, va ésaixò
si. Però la seva font se m'esemprenien llur viatge nocturn. 'l'in·
d'espècies interessad es a fer-nos ser de nit. La nit,
d¡em avinentesa de parlar-ne. Pe· capava.
tal i com la dei~
Valg remuntar els rius, vaig es- desdir que sortissim.
AL'TH
rò es fa dif1cil oblidar aquesta noPerò res no hauria. pogut detu- arn_ escrita. més acalar
les
muntanye
s,
cercant
sem·
ta, amb sordina, aHuctnant i es·
rar-nos. Trist presagi, però, l'espec· munt, amb els seus
PLAN UR rs·~~I/:J>
fe-reïdora, amb què els vampirs r ~ aquesta mi•1a d'on els dia· tacle que va. oferir-se als nostres s or o lla sinistres,
mants
se
n'anaven,
enduts
per
l'aiacompany en la simfonia de la jun·
gua. Malgrat totes les meVes de- ulls. Ur. grup de negres descen~ ainb el vol dels
gla de n h
dien riu avall del riu, la meitat v a m p ira farumeTots aquests crits-el eret de l'o- cepcions, jo estava persuadit que d'ells folls de !ebre 1 de !am. Amb ja.nt- eñtom de les
cell, l'udol del simi, el lllscar del descobriri a aquest Eldorado en l'e- la mà estesa demanave n pa 1 ci· hàina.qües a la rejaguar pròxim, el vol dels vam- xistèncla. del qual sembla que 1 garretes... Damunt d'una. de les cefca d'un peu,
pirs-, es barrejaven per segons
' bare. .es, un home estès, mort de d'un braç, d'una.
a. l'atmosfer a amb intensitat creigana 1 de priVacior.s . Un va. allar- nuca, que-resti im~ent, pe:· tal de conípQSar el més
gar els punys closos devers nos- prudentm ent destasalvatge 1 el m · :; formidabl e dels
altres. Aquella moribund s tenien pada..
conjunts.
les mans plenes de diamants! . ..
Fantasme s dia.bò·
I tot de cop, do.Jllin'!'nt-t'ho tot,
Estrany 1 esp::wrd.ldor esPectacle 1 lles! ... Per ml,
jo
el crit d 'agóñ1a d'Un 1:10me ..•
-":"ò, finalment va. posseir-me la no temia res, per
Alleta ba tió'rfe damub.t dèls seus
impaciènc ia de marxar. Les nostres tal com la n05tm
peus.
provlslons alimentose s 1 medicats tenda era hernièt!-Déu del cell. .. Què és això?
varen ésser completad es i ens em- caril.' en t tancil.da.
IN DIS
-va. fer la poñfa..
barcàreu en un vapor que remun- Els vampirs Do hl
No
e1
·,
res
mèS
que
un
altre
si·
Gli\Nes
tava el Demarara.. El mateix ves· tíauiièò pogut pem.L El simi noa'üiu de cara blanpre, un petit i estret remolcado r netrà"r. Qiiaiit als
ca, l'únlca pañrc!tuir l!at del qual
ens va aconduir cap al nostre camp, negres 1 indis,
és aquest cr'. t No desitjo pas al
de 1 Essequibo, a seixanta. m1lles &'embÒICallen dihs
més criminal dels hom-es que send
'aill. Els nostres negres 1 els in- d'Ümi~ rot>à de sac
ti crits atxi en els seus pesombres!
UN CRIT EN LES TENEBRE S
dis que havien de ~ervir-nos de o QUalSeVol altre
Valg tenir feina a tranqu!Hit zar
Heu-vos aeí la vera efígie del
guies, ens hi esperaven . Es va fer teixit que tilíg\rln
la. meva donetl., repetint:
simi nocturn en l'esprip terróprec1s, aleshores, tormar dos equip~ a. nlà.. 'Í'enen üna
rilic del qual culmina el "'eres~
-No és més que un mico! ... Res
de vint-i-qua tre remers, 1 escollli ~. d'Óquésts
cendo" dels sons esfe<reïdors de
més que un mico! ...
qui haVia de dirigir-los 1 fer~ esperits del difno1>. jungla, a 1>. nit
Valg tenir eJêshores la sorpresa
obeir. A In fi, va arribar el dia '""ñi, de lfs seVes
de vlfure-U el rOstre iclàlit per creuen els espanyols
1 que Sir Wal- de la partença.
dlnts agudes, del
una tiai:ic& rialla. mentie comenRa\Cigh suposa. haVèr estat stA l'altura. on ens trobàvem, ja ·~morYet de sos.
tava afub veü tZanqúul&, tê.iméñt tu
tuat entre el curs de l'Amazone s el riu s'tntrod.uYa entre murau~ del &eu nas sêm·com' ai fòs af te"'itFe:
I el de l'Orlnoco.
d'arbres gegants. Tot just Inicià- blant al de les
-M'havia. bén cregut que era
La meva determina ció no era. pas
una. nOta. lndia ... v""'ét acl lés. aveñ- canviada 1 els mew; plans eren els vem la ruta 1 ja la juñgla, ame- saneone.res. de les
naçadora. 1 negra., se'ns réd.reÇiva sev.es ales que dàn
1\tapa dc la Guaiauó!. Anglesa. a Sud-Amèr ica. En eU, as&enya~
~es que eriS calen.
mê.teixos quan vaig decidir aqueslada amb ratlla de punts, podem eeguf..r la ruta leflll.da per
Però aquesta pñmera nit no era ta darrera expedició. Valg dubtar, al voltant. A dreta 1 esquerra, coiÍl veót» ...
Però, després
Willi.a.m La Varre i la seva es posa. a la recerca de les fonts
altra cooa. qúe el comênçam eñt d'antuVi, si ¡:;ermetria Allcia acom· les parèts mestres d'una presó, paSALUTAC IONS A LA JUNGLk
ralleles fins on no abastava. l'es- totes ~ de
O.'Un seguit d.laventurês que ba- panyar-me : coneixta massa bé
"!:!· L'explorad or La Va.rre al
auríferes, terres que Conan D oYte evocà en el IOU famós lli~
el8 guard, la selva. ens a.collla ... Enmig
"jumplng off", o Uoc
Bions alnistres de
vien de mènar-nos a un pafs 1 en- r1SCOs d'aquest viatge.
bre "1\tón perdut", l on els e.zptorado ra espa.nyoJs l l'&nJ"IH
del canal. entre les ombres refiec- la nit, la jungla.
d'arrencad a, és saludat pel cap dels earibes que
mig d'Wl pàble l'exlstèhél a dels
Però
ella
va
Insistir tant, que,
'VaJter Ra.leigh havien a itnat el fabulós Eldorado
quals ha. estat fins avui totalment un bon dia, vàrem abàndona r Bos- tides per la tupida arbreda de la generosa oterel% ..-an a servir-U de gules, c.n el seu lla.rl" viatge
vora, la petita cl..Dta on es mirava als oeua visitants
desconegu
per la jungla
da:
el
pla
que, & la ton junts per ."\ intentar, novament , el cel s'anava enxiquint
Copyri j ht OPERA MUNOI
a mesura
Ouaiana anglesa., h 1 considera l'aventura..
que avançàvem .
versió catalana de JOSEP M.• FR"A"Nc"Es
Però aquesta. vegada -era la se.

•
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t7NIO RADIO S. A.

Emissió Ràdio Batcelona
RAl\lA PER A AVUI,
l'ltoG
DIJOUS
di ló de «La. Parau7'15: ~~a~ ~e RADI O B ARDisCOS
!a'· Dl~<u
~o_N~e~als horaris de la cate8 -· LliÇÓ de gimnàs r adiat a
¡WJ. d e la Federació de Gimnàs~

ti~· . segona edició de «La Parau820-tarl radiat de RADIO BAREdició dedicada a les co!SJ·
CEL es 'catalanes. - Dlscos.
~~ senyals horaris de la Cate-

gNA

9-·

dJ111; • Senyals horaris de la Cate~-...:._ Servei Meteorològl.c de la
oeneralltat de Catalunya. - ReroJsSió des de la Catedral de
~ago de Compostela. Missa de
l\fiGDIA
pontl!lcal.
12•- · Senyals horaris de la Catedral· ..:.. secció Femenina. Música se¡ecta en discos.
12'30: «Plat del dia» del RestauJ'$1lt Tívoli. - Continuació del programa de discos.
E!lfiSSIO DE SOBRETAULA
13'- : senyals horaris de la Cate-

ris; Música regional. A les 12'30:

NIT

es- Música lleugera. A les 13: Música
portiu. - Programa de discos selec- variada en discos. A les 14; Música
selecta. A leS 14'3o: Fi de l'EmiSsió.
20'- : «La ParaulaJ. NotiCillrl

tes.

20'45: Noticiari des de la redacció
de «La Publicitat».
20'55: Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològl.c de la
Generalitat de Catalunya.
21'05: Orquestra de RADIO BARt
CELONA.
21'30: Emissió gallega a càrrec del
Centre Galleg de Barcelona. Salut~
ció pel president 1 audició de danses
1 cants gallegs.
22'05 : «La Paraula». Em].qsió de les
deu 1 cinc minuts dèl.'{èsl)rG. Directam.E}nt d_es de Mà:Sh1d. Sessl6 de
Corts. Resum de les in1ormacions
radiades durant el dia.
22'30: Recital de violoncel, per
Ferr,an Pérez 1 Prló.
2250: Orquestra de RADIO BARCELONA. Música Italiana.
23',2 0: Programa de discos.
24-: lLa ParaulaJ. Emissió de
les dotze de la nit. Darreres in1orm¡¡cions.

EAJ • 39 • RADIO BADALONA
Program a per a

a.vul, dijous

A les 19 : Obertura; Senyals horaris:
Música selecta. A les 19'30: El disc
del ràdiooient. A les 20: Cotitzacions
A les 20'03: Música varia,®. A les
21: Noticiari i servei MeteoróTògic.
A les 2f' l 5: Selecció Vivlcor Alegre,
A les 22: J azz. A IC}.S 22'15: Notiçles
de Premsa des de Madrid. A les 22'30
J azz. A les 22'45: Fi de l'Emissió,

VI A TGE S A MALLO RCA CLINICA GALLEGO - VIES URINARIES
3 qi~s amb excursions (quilòmetre~ ~09), pessetès
7)'80, més 28'20 (passatge d'anada I tornada)·.
·
Jotal.; 100 pessetes
Prl.qler, O. Bellver: segon. Sóll.er; tercer, o. Drac (amb entrada).
3 die~ anib 3 excursions :<quj lòmetJ:es 35J )', pessê·
tes 80, més 28'20 .(passa~ge d'anada i tor.nada)·..
Total_; [08'~0 pe_ssetes
Primer, Soller; segon ,

. 'GLACIAL"
VEN BARATISSi l\I. DIRECTE
AL CONSUlUIDOR. Immens usortit per a tots els usos, dea
dels preus més infllruJ
Neveres pa tentades de màxima
refrigeració 1 sense mescla de
gustos 1 olors, a preus mòdica.
Benet t Mercadé, 26 (al costat
d'Estació Gràcia l Teatre Bosc)

O. Drao <a!llb entril.d.a.j ; tercer, Inca-Pollensa l F qnnentor

LA FABRI€A DE

NEVERES

1l2

~

dies,

pe~setes

95. 5 dies, pessetes J07'50 (3 ex·
·
curs ions)' sense passafges

Condició TOT PAGAT, hotels primera, autos o autocars. beneficència, Impostos, propines, etc., etc. SORTIDA DIARIA des d'una persona.
Agents especialment autor ltzata per la COMPANYIA TRANSMEDI•
TERRANIA per a la venda l r eserva antlclpada de pas§atge& De&compte:l especials a Entitats Culturals, Esportives i Obrer~
Solament tracteu directament amb l'UNICA

AGENCIA DELS HOTELS DE MALLORCA

.(Representació, sense intermedlar!.s, dels mlllors Hotels);

Rambla del Centre, 35 1: Tel. J5457 1: Barcelona
Resten lliures algunes Delegacions per e. pobles de Catalunya

A les 12: Obertura; Senyals hora-

Carrer Nou de Ja Rambla, 18 - PELL • SANO • VENERI • PROSTATA •
IMPO TENC IA • DIATERMIA - Director i Dr . RIU Porta MATRIU

consulta, 11 a 1,

••so a

e. F. 10 a 1
~

•!

Ybarra yC. S. en C.
3

,

Línies regulars de grans vapors per als destins
que ·es detallen
SSRVEI RAPW ENTRJ!: BARCELONA l Sll...HAO

eort1C1N tots ela DI MECRES a ta nit cap a Valénc1a. Alacant. MALaga
sevlll&, Vt¡o, VUla¡arc1a.. Oorunya, Musel, Santander t Bllbao.
Alternaot.-68 les escales de:
•.rarragona.. Ceuta 1 Huelva cada csues setm.anee
Saot Carles l Ferro! cada dues setmaoes
SERVEl CORREN'!' ENTRB BARCELONA I BILBAO
cada csuee setmanca
Sorttdea ela DlVE:NDRES a la alt, cap a .l'arra¡ona.. t:lant Carles,
Vlnar~ Valéneia, Cullera, Alacant, Cartaa"ena. AguUaa, Atmerta, Mot rtl, Màlaga, ceuta. Oàdl z, Sevllla, Huelva, Vl¡o, Marin, V1·
lUla,
uaae.rc , Ferrol, Corunya, AvUés, Musel. Santander, Bilbao 1 Paaalea
SERVKl ENTRB BARCELONA, SETB 1 MARSELLA
Sorttdee q ulnzenal.a els diJous cap a S6te t Marsella
Serve1 quinzenal cap" OENOVA
[A càrre¡a ea rep a.l TUlglado de la Compaoyta Moll del Reb~
Telèton lS585
~

APARELLS
FOTOGRAFICS
PRI.SMATICS

!ll.
dJ'13'02:
Cotitzacions.

~

RESTAURANT HORTA VALENCIANA
TORRE SAN SEBASTIAN. (Telèfon 14342);
Menjadora Instaliats en tip!ques barraques valencianes - Espe~
lltat en la paella, llagosta barceloneta 1 pollastre a l'ast, estl.l Horta

BINOCLES • CINEMES

PEL·LICULES • PATHE · BABY • . MAQUINES
FDNOGRAFS DE TOTES MENES · DISCOS, eto.

13'08: cCocktall del diall de Ped!O chicote. - Programa de discos

RELLOTGES • OBJt:CTES DE PLATA

\'artats.

13'30: Informació Teatral 1 Cartelera. - Continuació del programa
de diSCOS.
13'50: Secció Cinematogràfica.
eonversa cinematogràfica, per J ,
cuesta 1 Ridaura.
14'-: «La Paraula». Emissió de
les dues de la tarda. Informació de
Barcelona. - Actualitats T eatrals
1 Musicals.
14'30 : «El fet del dia» per J oan AIavedra. - ButlleU Oficial de la Generalitat de Catalunya. Sumari del
número publicat avui. - Continuació de les Actualitats.
14'55 : Borsa de T.reball d'E.A.J .l.
15'-: Sessió radiobenèfica. Discos

JOIES· BRILLANTS

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

CASA BAGUES

TOT D'OCASIO
CORT.S CATAL.A,rJES, ~14

Camiseria • Corbateria

Ferrer Batlles

TARDA

«CABO SAN AGUSTIN»
que arunetrè passatgera 1 mercader!ea

La eure¡a ea rep rtna la vetlla del dla de e.ortle1a, al tin¡lado ocm.
d el Moll de Balean. telèfon l82'7f
OonsJgnate.rta:

S. en C~
FILL DE ROMUL BOSCH,
TELEFON :12057
VlA LAIETANA,

a

TeL UUl

BARCELONA

escollits.

15'15: ILIIo Paraula». Emissió d'un
quart de quatre de la tarda. Directament des de Madrid. Ministeris.
Resum de la Gaceta. - Continuació
de la Sessió radiobenèfica.

el c:Ua

DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAIXES DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DE CoSIR, MALETES, DISCOS, etc.

Carret de Sant Pau, 6
<prop Rambles)

SERVItl RAPIU CAP AL ~HASU. • PLATA
p or moto-transa.tlànttcs correus espanyola
Sortides nue cada 21 dlea
Oap a 8ANT08, MONTEVIDE:O l BUENOS AIR ES sortlrl
18 agost del 1935, la magnl!lca motona.u

Telèfon 30422

BAR~EL:ONA

AIGUAl
el cabal que interessi i e l'alçada
que convingui s'obté fàcilment, còmoda
econòmica, iostal'lant una

36, Soqueria:, 38

16'-: Programa de discos.
18'-: «La Paraula». Emissió de les

,V ESTITS BANY : : BARNUSSOS
CAMISES P LATJA : : Camisa RA·
QLAN (Patentada) ! Mitges FERRO
de garantia

sis de 11). tarda. Informació general.
- Programa del ràdiooient. Discos
a petició de senyors subscriptors de
RADIO BARCELONA.
18'30: Suplement de «La Paraula»
dedicat a la Secció Infantil de RA·
DIO BARCELONA. Rondalles, contes, consells útils, etc. - Continu~
ció del programa del ràdiooient.
19'45: Cotitzacions de monedes.

G rups complets des de 218 pessetes ,
Garantia emplinirae
(motor, bombo I vàlvufol

fREUS BARATISSIMS

I
ri

¡I

11

PIZZALA & CRORY, S. A.

Bombes .VERTA. roÍative·s.
Bombes .CENTRI.VERTA. ce~hrfugues.
Bombes especials.
Bombes a mb.
Tub s. • Aixetes.

per paraules --

AUlO-U[OlA Secció d anuncis
1

Fundada l'any 1912

L'AS de l'automobilisme

l'

t'

Les dues primeres ratlles: 1 pta.; per cada
ratlla de més, 0'30: els dimarts, dijous i
diumenges, un 50 per 100 de descompte

NICANOR SER RAN O.
FRANC ESC TA RAS~
P ER 1.200 ptes, polle- BALLS DE SALO. Unlca
CON: EP CIO .JOF RE DE
.J OSEP MATHEU. Advollogo,
UN DERWOOD
COBE RTS a 2' 60, en·
Llo- acadèmia q ue garanteix Pintutà 1 decoració. - R. Vtna superiora. Serf
cat.- Slmón Oller, 1-To- CARBO. Llevador~~o cirur- ria, bona venda.
- Caldea, 8.
domlclll.
764UI.
·Tel.
99
,
Catalunya
tretenimenta 1 S plats a preu reduit. Corts, 600.
Peensenyament.
seu
giana. -ltda. St. Antoni, guer 16 duros. R: Portal el
HAB ITACIONS pròpies lé!on 16767. Barcelona.
lè!on 17666.
eleatr a 111o carta, pa, vi
Nou, 17, prop Pl. St. tr!txol, 12, baixos, in- Barcelona.
T OMAS .JORDI BLANC, núm. 24- Tel. 23541.
1 vostres, tot superior. despatx, balcó c . prop
terior.
ALI MENTS DE REGI M
.JOAN ALBERT SOLES.
TERESA ZURlTA. Lle- Agusti Vell.
Ronda St. Pere, 11, pral. Rambles. Raó: Pl. Bon- advocat, Procurador deia
A COLL-BLANC, venc
A MONTE·CARLO, des- Casa SOrribes. Sala'ler~n. Conatructor d'obrè!J.-otJI
Tribunala. Psg. de Grlt.- vadora. - Parla, 19 - Tel6- casa,
succés, 3 , 2on.
MOSSO O COB RADOR,
sotres
l
magatzem
indepenHABITACIO
de
mlllons
rer
de
prés
ria, 78.
222 1 Lltlr!a, 6:¡,
núm.
PISOS. U. 1 16 duros. c!a, 47, Sr. l.a Telèfon ton 35S91.
desitja coll.ocac1ó 45 aoya d ent, gran contort. Franlars, junt o per parts. números, h e descobert
1 boues referències. Es- ceso Lalret, 186. Raó : Carrer Camp, 43, prop Pl. 76163. Barcelona.
HIG INIA RUlL Lleva- Raó: Carreter11o Madrid, un problema purament
.J, COMA ROtrRA. Pa.u
N
LEOPO LD MA RT~
Lesseps.
criure a. LA HUMANITA'f Porter! a .
.JOSEP Ma. ESPANYA• dora cirurgiana. Consulta n\un. 64.
clentl!lc per a. auaoyar a ].glésles, 47. Tel. 14298. Irnpresaor. Especle.lllat
a
per
clara,
LOCALS
núm. 634.
gratuïta.- Tallers, 76 bis 253.
Rosselló,
Advocat
els més rlquisshn.a 1 et1quetes per a ta
Té
enSITGES.
SOLARS,
taot
a
ruleta,
la.
CATALUNYA,
RAMBLA
Raó:
lleugeres.
indústries
2184:1.
Tel.
CO MPTABLE, coneixefront b81Xador Terramar. !gual 1 al dte., sense ex- selectes caUs torrats, que eles 1 la boratorla e
2on . 2na. Econòmica carretes, 13.
dor treballa d 'o!lclna s'o- 20,
'lijnya, aigua, elect~ edlt. posar capital. Sl als atl- recomana per llur aroma fundada l 'any 19:i1.
GUARDAMOBLES púfereix tot el dia o bores. p ensió, contort.
de 20, so, 40 cm.s. pam ctonats ela pot interes- 1 paladar tl.
llera: Untó, 15-Tel. 167
PENS IO BELTRAN, 5 bllo l econòmic. Campo
Esc. LA HUMANITAT
Barcelona.
de cona teroUxüa dea de 25 sar que em vlst1.1n 1 els
RESTAURANT MIRA·
ptes. dl&rtes, setmanals Sagrado, 21. Tel. a5804.
Balmes,
Raó;
uum 165
mes.
ptes.
el Titol,
proves,
amb
demostraré
LOCALS per a. 1ndú&Barcelona
a
Unto
MAR.
S OLARS a 6 duroa mea 64. ler. 2a.
In- s o pte&. Tot comprès.
amb
VIDUA
RA.
S
UN NOM I UNA ADRI
que crec que han de conMl~ca.n11~ 1 cotxe per
MUMBRU. o. Dante davant n . a l
VIZA
.J,
CA Que cal recordar
formes desitJa treball per carme, 64, p ral. T . 24240. tres quadrats cada una,
MOBLES 1 matalassos a vèncer-loe de la ser106l· per la seva temperatura
lloguen conJuntament compra-venda 1 llodm.J.nl&- futur Mercat Horta. c a-- terminis,
agradable que s'b1 ¡au- vesur amb dlst!nc!ó. c r
a l'examen
a hores o tot el dl11, des!!ador.
sense
IDEAL PENSIO N. la es
l'a&de
honradesa
I
tat
99. Sastreria
patx, clínica, etc. Esc. més cèntrica I con!orta.. o per separat. H. S. Oo:t- tractó.- Vta Laietana, 69, n uda, S5, pral. 1.&, 11 a. Car. Santa Ann&, 18.
èwnpte 1 de la meva per- deix. Balons especials per Coberta,
NegrltoJ.
a LA HUMANITAT núm. ble, menJar excellen t, ta. Dos de Mata, 160 segon- Tel. 14459. Barce- 1 1 de 6 a 8.
MOBLES ocasió, mobles cona. carrer de Badalon&, a bodes I baoquets.
63403.
Tel.
M.)
(S.
8.)
a
6
(De
lona.
metAHiquçs
PORTES
No
preus Inversemblants.
pensió completa des de
305.
10. saota.
Preu únic
S ANT CUGAT venc ca- comprar
DESPATXOS, des de 60
REPARAC IONS en '
vuar. Marià Agulló, 66.
sense visitar
.JOSEP VALLS ALSINA.
PER A T REBALLS, co- 125 ptes. mes; di&rta, d es ptes. Rambla Catal\lDl'a,
aigua 1 electricitat. o
moderna, garatge.
TINTORERIA .J O S EP Telêfon 63762.
Només acl. Rapidesa. 1 economia.
abans aquesta case.. Mun- SOLANES.
Admlnlstració de finques. seta
de 6 ptes. Escudellers, 6, 45, (C. de Cent).
doa
robll
repa.ssar
o
sir
carrer Gall
&chero.
dordoe
menJador,
Saló
ev
els
- Tota
L'única que en vUit dies prePas. Maragall, 14- Tel~ Dlltorta bany, amoblada. taner. 18.
miclll s'ofereix senyora. pral. prop Rambles, es•
'
SALO per a senyores Hostafraocs.
balls amb la màxima gaLLOGUER DE MOBLES fon
para els alumnes per a examl·
Barcelona.
54027.
no
mobles
ocasió
GRAN
HUMANITAT cala. estaoc.
LA
Esc.
Perma.PuJol.
Alfon.s
'
d
59
Villa,
car.
40.000.
Ptes.
Juan de ta. P eper a pisos 1 torres. Ramcompreu sense vlsitar-noa rantia..CONSTRUCCIONS ~
ABARCA. Ad.m1nllitrac1ó (Sant Cugat),
nar • se de 1.• classe 1 l.• espec1al
nents perfectes 1~ ptea.
núm. S04.
SRA. SOLA desitJa. Jo- bla Catalunya, il7, (Casa
62767.
Tel.
•
111
guera,
Borrell, 66, 1 Plorle1ablao1 compra-venda de f1n·
Si us voleu convèncer, consulteu
COMPTABLE, coneixe- ve rentar 1 dormir. ~olt Moreno).
SaJmeron, 114, pral. ler. !Uo~ter!a. Mobles 1 dec().
VINS DE VALDEPE· ca. 90.
c¡ues. Rda. St. Antoni,
ració. Josep Chiva. oarrJr
.JOSEP MOREY. Con- TeL 71153, Barcelona.
dor anglès 1 fraocès I tro- econòDllc. carrer Batal,
otlclnu:
PER 60 ptes al mes llo- 6:.l
U·
8
ela
ptes.
5
a
AAS,
Vllardell, 18. Hostairanca,
RELLOTGER.
QUIOSO
15766.
Telèfon
•
vatxells.-Pla.de
SIIIllatart
tlalLs d'ottc1na. S'o!e- 95. 2on . la. (Sants).
¡o torre a Sant Vlcenç
traspas&O, Aribau, 22.
MARTI. tres. proveu-los .
.J, ABELLO
COMPREN autos
ES
Barce13836.
Tel.
4ta,
relx tot el dia o hm-cs.
PELAI, 46, 3er. desit- dels Horts. Raó:
Joan Gestió
Valdepef'lau
de
cBodegas
ORXATES Vda . Espli
de
adminiStrativa
vell
terro
fer
a
per
vella
lona.
Esc. La Humanitat n\un. ja dos arnies tot estar OardU8. Carrer del Sarral.
son les pre!ertdi
Telèfons 64117 1 53977.
finques.- Muntaoer, 69 •
a Nàpols, 294. Tel. 52688. ¡u~
amb dutxa. molt ecQ.nò- St. VIcenç deia Horts.
157.
N.
O
M
I
ARC
ENRIC
bona palad&rl5 cre
pels
REBEDO R ren81Xement,
ouaoes.-Merde
Agència
·
s:¿,
(;oberta,
PIANOS DE LLOGUER. Tel. 35015.
S' OFEREIX per a tra- Dllc.
LITOGRAFIA, sistema
FERROS I metalls vells.
95 ptea. nou, l'lUlga.
.JOSEP CLAPéS. Com- per
ducc1ons del francès a
LLOGO habitació a se· Bruc, 78, entresol. o. Ble
orsset. Manuel San&üe&a. cé, 16 ·Tel. 16463. Bar· Rafael Aguat!. Sant Oll,
fàbrica.
134,
VUadomnt,
•
fioqu911.
de
venda
pra..
perl'espanyol o català,
nyora o senyore~. amb ¡er.
TALLER <te peelra
14. Tel. 22956. Barcelona.
ENCARREGUEU o com Passatge del Crèdit, 8- celonn.
Ucull, dli)Òslta 1 mosar
sona apta. Escriure a La retexènclesi proo tramvia
FORN PINEDA. Con!l.BOTIGA, 20 duros, cen- Dr. Dou, 19- Tel. 16016· preu el.t mobles a Quin- Tel. 22605. Barcelona.
1 rots els
pavunents
300.
núm.
Humanitat,
68.
1
59
16,
4,
12,
Unies
CONTRATACION
de
1
aLA
integral
Pa
terla.
colode
VEGETALS.
MAGATZEMS
CARBONS
ha.amb
Gràcia,
de
tre
moconstructor
coces,
METGE ESPEC IALI ST A
FALTA aprenen ta tre- Escriure a LA HUMANI· b!tnció, molt clara, prò- URBANA:t. Ricard Lecbu- bllsta. Es~alvtareu. Arl· A . Bel Carlos.- Regomlr, VIena. Bombons selec-- nlals.
Moll d'especies. rl vats de Ja construcc1i
ball fàcil. Pere seran, 7, TAT, núm. 303.
Gavl.'
liOrreda.
Francesc
ConTe6Serra,
Te6Ataul!,
Sublls
1
S,
Estudis,
Joan
uum.
Rbla.
Telé•
ga.
28
Bonav.tsta,
tes.
pia per a tot negoct.
bau, 95.
ler. la. (Gràcia).
sell de Cent 617 T. 65810 37 1 all. 'l'elè!on 30670, .
lèfon 21323.
lèfon 17594. - Compra-venton 79265.
P ENSIO S OLA, Valèn· Fraterllitat, 46.
v1JJyeIMPRESSORS:
de
administració
1
da
CANSALADERIA .JOAN
DEFECTES SEXUALS
eta, 169, pral. MuntanerPISOS per a llogar, 30,
DIPOSJ1' DE CALCAT
tes 1 altres en bon estat BARBANY.
.JOSEP CANUDES, sasC. RODRlGUEZ PI·
• Les millora
Aribau, restaurada de 40 ptcs. mes. Mòra. d'E- finques.
cL·EstreJill» Uran e:DStèn·
a preu de metall, Alco- qualitats
Rambla de c analetes, 11, prtmer
1 preus.- Plaça ,JOAN. Agència de Dua-- tre. Preus moderats, sem- ela
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PER ALS AMICS

PANORAMA INTERNACIONAL

EMP.~ESONAT S

la nostra su bscripció
Relació de donatius rebuiF a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Ptes.
Elionor i Albert ". ... ... ...
Suma anterior .. . .. • 110.921'90 Josep Munaniz ... ... ... ...
Els amics de SANT LLOGrup de treballadors i tre.
RENÇ SAVALL, (qUGballadores del e a r re r
ta setmanal). .. . .. . .. .
2'Martí Moliús (Sagrera)
M. T G .................. .
10'06 vegada):
J . B ................... .. .
2'Beatriu
F'arigola ... ... ...
Josep Tomes (2... vegada)
5'Maria Subirna ... ... ... ...
Antoni VUaglnes .. . .. . ...
5'Teresa
Huguet ... ... ... .. .
Els de la Poca Roba (20
J aqulm or ero
vegada) ...... ........ .
S'- c~terina dtMi:uéÏ .'.'.'
A la memòria de Macià
2'- Maria Vilaginés ...
J. F ..................... .
2'- Maria Marro
Josep Roca, D. (quota set.. · .....·
CIotilde R eub1_.ó.. ...
manal) ................. .
1'- Carme Pont ... ... ...
Un grup de la casa PlberJúlia Nevedi. .. . .. . .. .
nat (4.& vegada) .. .
34'75 Angela Casillas ... ...
Josep Marlné ...... ..... .
1'25 Clara Casillas ... ... ...
Carmeta Comorera .. . .. .
2'- Josep Gelabert... ... ...
Verdulària .............. .
l ' - Jacint Padró ... ... ...
Bosch .................... .
2'- I smael Mora ... ... ...
Per les llibertats .. . .. . .. .
2'25 J . A. ... ... ... ...
Penya «La Plnya» (9.• veRamon Marcet... ... ...
gada) ..................
11'70 Cisquet .. . . .. .. . .. . .. .
Un evangèlic per ia salut
Josep Ortiz ... ... ... . .. ...
de Companys 1 ConseGrup d'obrers de la «COGllers .................... .
5'perativa Fluida EléctriM. c. Anton del Comitè
co>>, carrer Vilanova (3."
prG-Presos del 1920... .. .
l'vegada):
M. T. «Acció Radical CaG. Galmés
talana» ...............
1'- L Lasa ... ... ... ... . ..
Maria Puigdemont .. . .. .
1'- J. Rius ... ... ... ...
Pepeta Puigdemont .. . .. .
l'- S Gené ... ... ... ... ...
Un grup d'esquerra, de
Monllor ... .. . ... ... ...
Gràcia .............. .
21'05 J . Hemàndez ... .. . ...
Ollé ................. .
2'J . Torres... ... ... ... ...
J. c .................. .
2'50 J Calafat ... ... ... ...
• A C.................. .
2'50 F. Lasierra ... ... ... ...
PREMIA DE MAR:
• v . Borràs ... ... ... ...
Bar ..................
6'- J . Núñez... ... ... ... ...
Trenta catalanistes d'esA. Pérez ... ...
querra ..................
104'20
Diecl .................... .
10' - Grup d'obrers de la casa
Domènec Roig, simpatitA. Canti.
zant de Companys... .. .
1'- Josep Monterde ... .. .
Per Catalunya ........... .
1'Josep Estirles ........ .
Josep Sicart Benet .. ... .
5'- Miquel Mayol .. . .. . . ..
Lluís Sicart Cervelló .. . .. .
2'- Antoni Cabot . .. . .. .. .
Carles Sicart Cervelló ...
2'- I sidre Monterde ......
Gabriel R o t a Terrades
Pere Serra .. . .. . .. .
(7... vegada) ........... .
1'- Jaume Martl .. . .. . .. .
El nen E m 11 i Busquets
Francesc Solà .. . .. . .. .
(3... vegada)... .. . .. . .. .
0'25 Joan Sibina .......... ..
A. D., a la memòria de
Joan Mestres ........ .
Macià ........ .......... .
5'- Joan Sandoval ........ .
Apolònia Tomàs . .. .. . .. .
1'- Joan Molins., ......... .
A. S. C .................. .
2'- Joaquim Ricard o ... .. .
«Penya Dif!clls del CataFrancesc Hernàn .. .
lunya» (27 vegada> ...
55'- Elionor Cabot .. . . .. .. .
2'Esteve Casas .. . .. . .. . .. .
Domènec Buyó... ... .. .
Josep Maldonado MartlManuel Isart . .. .. . . ..
2'- Josep Caral ........... .
nez ................. .
2'- Esteve Muns . .. .. . .. .
Santiago Gozàlvez .. .
Pau Nicolau ........ .
1'J . M . ... ..... . ........ .
~:50 Un grup de catalans d'esEnriqueta Vilamala .. .
1.50 • querra:
Magdalena Alemany .. .
l' ¡ J s .................. .
Una catòlica ........ .
, - M. F .................. .
1, - D . V ................. ..
Carme Solanas... .. . .. .
1, - B . B ............... .
Vicenta Roca . .. . .. .. .
Carles Diego .. . .. . .. .
1, - E . B ............... .
2, - G.V ................. ..
Joan Sansa .. ....... .. .
Tres catalanes .. . .. . . ..
5 - A H ........... ..
Cinc catalans de la casa
MM.................. .
4'50 F . P .................. .
M. D. (18 vegada) .. .
Domènec Gelabert .. .
1'- M.C ......... .... ..... .
1'Júlia Cusachs .. . .. . .. . .. .
PP............... .
1'- J. F .................. .
Tres nens d'esquerra ..... .
1'- F R . ................. .
La filla d'un calderer .. .
Pere Dalmau i familia (25
3'- J . M .................. .
setmana) .............. .
1'- CINQUENA LLISTA:
Francesc· Alexandre . . . . ..
Mercè Barberà I una alLluls Ba~et .. . . .. .. ... .
to·- Maria
tra esquerrana .. . .. . .. .
Gual ........... .
2'- Joan Ardevol ........ .
Francesc Illa .. . .. . .. . . ..
0'50 Josep Duró .......... ..
l\.1ercadé ................. .
Una manresana, a la meJoan Sancez ........... .
2'- J Rovira .............. .
mòria de Macià... ... .. .
6'- Victor Abella .. . .. . .. .
Teixidor es per l'amnistia.
Aquell grup d'amics emConcepció Mitjana ...
pleats de la Barcelonez. Fornaguera ... .. . .. .
sa d'Electricitat (setmaJ Martí .............. .
na 4, 5 i 6) ........ .
18'- A S. C ....... ....... ..
Otto 1 Fritz .. . . .. .. .
0'50 Antoni Amat ... . .. .. .
2' - A Martí .............. .
J. Torres .............. .
1'Pere Pei ... .............. .
Josep Agorreta ........... .
l ' - A Trigo .............. .
Baptista Solé .. . . .. .. . .. .
Recollit entre el grup de
Pasqual Herrera .... ..
Buquenistes (1... setmaSalvador Garcia ... .. .
12'- Esteve Juvlnyà... . ..
na) ................... ..
1'- J R ............... .
En Pepet i la Tuietes .. .
1'- Rafael Piñón . .. . .. .. .
Catalunya ........... .
1'50 Antoni Bragulat . .. .. .
M. F. C ...... ............ .
2'Josep Grífols ... ... ... .. .
5'Ferri 1 Manjon ........... .
,_ LLEIDA, un grup de re1
Joan Pla ........ ........ ..
l
'publicans de la BordeFaust Pes ......... ..... .
l 'ta:
? ? ....................... .
Vicenç Vidal ... ... .. .
Antoni BellSeny ..... .
DEL FESTIVAL SOS·
Ramon Eenseny . .. .. .
PES:
Domènec Benseny... . ..
Albert Reynés. a la meAlfred Piñol... .. . .. . .. .
mòria del 6 d'octubre,
Josep Camarasa .... ..
tres entrades I tres seM . B ..................... .
ients ................. .
11'55 R . B ..................... .
Ramon Toms, a. la memò' J T ..................... .
ria del 6 d'octubre, quaJosep Fi¡11eres . .. .. . .. . •
18'70
tre entrades i sis seients
M. P., per Catalunya, 2
GRANOLLERS:
entrades i 2 seients ...
7'70 I Corbera .. . .. . . .. .. .
Enric Vila Vidal, una en·
D. Rimundi .............. .
trada ................. .
2'20 F. Costa . .. .. . .. . .. . .. .
Miquel Marcet, una enE Munné ............
trada ................. .
2'20 P Corbera .. . .. . .. . .. ·
Germans Arús, tres enA. Colamina ... ... .. .
trades ................. .
6'60 J. Vilà ... ... ... ..... .
Joan Raspall, dues entraP. Royo .............. .
des .................... .
4'40 J. Viñeta ......... .. .
Jaume Gelabert, una en
s Botey .............. .
trada ................. .
2'20 E Botey .. . .. . .. . .. . .. · .. ·
9'10
De diversos .............. .
S. Triadó Prats... .. . .. . .. .
2'- POBLA DE SEGUR (Llei·
A la salut de Lluís Comda) (2.• llista):
panys .............. .
1' - Josep Rius .. . ... ... .. .
Naia nia Gòmez ... .. .
l ' - Consol Obach de Rius .. .
Pau Sarrà ........... .
1'- J osep Rius c ............ .
Agustí Mecias . . . .. . .. .
1' - Consol Rius C............ ·
Amadeu Vnllverdú ...
1•...!. A. L .................. .
Júlia Olivar......... ..
1'- Josep Capella ........ .
Edo.................. ..
1'- Narcís Moré .. . . .. .. .
Maria Rosen .. . .. . .. .
0'50 Paquita Aleu ... .. . .. .
Teresa Sabaté .. • ... .. .
0'50 Claudi Monguet ... .. .
Teres..'\ Beltran... ... . ..
0'25 Un R .............. .
Carme Sabaté .. . ... .. .
0'25 Josep Rey i famlli.B. .. .
Isidre Mayné ...
1' - Antoni Vila i famllla.
Jaume Moral . .. ... ...
Ma rtf Arenas . .. .. . . ..
~~r?t~rr-&bacli
Josep Segura ........ .
1'1'H.
Moré .............. .
Rafael Andreu .. . .. . .. .
1'- Josep Paiacln ........ .
Josep Flore.; ........... .
,
Josep
Viles i muller .. .
Ramen Val!espi ... . ..
1Ramon Badia ... .. . ... ...
Joan Alarcón ........... .
g:~g Joan Costa ... ... .. . . ..
France.-r Villegas .. . .. . .. .
Ignasi Doll . .. .. . .. . .. . .. .
J osep Sò.nchez .......... ..
0'50 J oan Bertran ........... .
UN GRUP D'ESQUERCarles Pubill ... ... ... .. .
RANS:
Josep Gasa. ...... ..... .
F Rilfols ................. .
1'- Francesc Lladó .........
E. Cervera .... .......... .
1'Josep Tohà .......... ..
J. Marti ..................
1'- A. Locotura .........
F. Coll ...... ............
1'Manuel Boixareu .. . .. .
E F ................
1'- Eusebi Sans ...
P Sanjuàn ..... .
1' - Roser Peruchet
J Pastó .. .
0'50 Leandre Colom
J . Cabrol ........... .
0'50 Joan Borrell ...

i:=

...::· :::

I

21:=

1'-

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

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

0'50
0'50
l '-

0'50
0'50
1'-

0'50
1'0'25
1'1'1'2'0'50
0'50

0'50
0'50
2'0'50
0'50
0'50
0'25
0'25
0'50
0'25
0'25
0'50
0'25
0'30
0'25
0'50
0'25
0'25
0'50

1'0'50
0'50
0'50

0'50
0'50

0'50

0'25

0'25

0'50
0'50
0'50

0'50
0'50

1'-

1'1'1'-

l '-

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

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

1'1'0'50

I

Malgrat les tropes que cada dia
Itàlia va enviant a les seves Colònies de l'Africa Oriental, el confllcte italG-abisslnl es ventila a. Europa, i no tindrà repercussions a
l'Africa fins que els tres Estats eur opeus interessats, Itàlia, França i
Anglaterra, hi diguin la darrera paraula, o entenent-se, o donant la
cosa per perduda.
En aquesta qüestió, com en totes
les en que uns països forts s'ocupen
d e 1a «u·1berta t ~> d'un poble d e· bil ,
el que hi sortirà perdent serà Abíssínia. Durant aquests dos o tres d1es
darrers, ha estat molt corrent llegir
en la Premsa internacional que Ità·
lia feia marxa enrera, quan el que
passava era totalment a la lnversa.
La qui afluixa en realitat és Anglaterra. I afluixa en bé de la. pau

*

P. Pomé .. . .. . . .. .. . ... ...
Mercè Garcia ... ...
Un estudiant ...
Un republicà ... ... . ..
M. G. ... ... ... ... ...
Antoni Fenosa .. . .. .
Un republicà fet ...
Joan Navarro ... ... ...
Ramon Navarro ... ...
Claudi Doladé ... ...
Matilde Roca ... .. . ...
Josep Doladé ... ... ...
Dolors Rius ... ... . ..
Joaquim Boixadós ...
Mariana Bellera
Claudi Gordó ... ... ...
Teresa Daria ... ... ...
C. Espeldiu ... ... ...
Aurora Savarich ... ...
Agata Salvador .. . . ..
Diferència tramesa de
més .. . ... ... ... ... ... ...
Josep Navarro ...
Angels Navarro ... ...
Dolors Navarro ... ...
Hermlnla Navarro ...
Damià Tirbió .. . .. . . ..
Montserrat Rogel ... ...
Miquel Vilanova ... . ..
A Bellera Prió ... ...
Manuel Rafel ... ... ...
Hedises ... ... ... ... ... ...
R Soliva ... ... ... ... ... ...
J . Orrit <fill) ... ... ...
J Senallé .. . .. . ... ...
R Vila seca ... .. . . .. .. .
Angel Farrando ... ...
Lluís Senallé ... ... ...
Angels Senallé .. . ...
Maria Senallé ... ... ...
Angel Suelvez . .. ... .. .
F . Espot .. . .. . ... ...
Antoni Vilanova ... .. .
Manuel Vidal ... . .. . ..
J. Oliva .. . .. . .. . . .. .. .
Un socialista ... ... ...
Un republlcà ... ... ...
Marian Farré .. . .. . . ..
Angel Pujol .. . ... ... ... .. .
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d'Europa. I aquesta. vegada sl que
els anglesos poden assegurar-ho sensc por d'ésser desmentits.
Ara bé. Els italians en ajornar un
dia i altre dia el començament de
les operacions, poden dir el mateix.
Ells també es sacrifiquen per la pau
d'Europa, puix que una guerra a
Abissínia sense un previ acord amb
Anglaterra, seria inevitablement ·una.
guerra a Europa i, la guerra a. Eu·
ropa. ningú
t · la.
vo1 emr Per
responsabill'.tat de no
provocar-la.
això
Itàlia, tot i no deixant d'enviar trGpes a Somalla i Eritrea, tot i les
«provocacions» de què cada dia és
victima per part dels abissinis, no
comença la lluita. Vol solucionar
el plet d'una manera amistosa i,
¿per què no? si els altres voÍen,
a. la Societat de Nacions. Això si,
amb tal que sàpiga per endavant
que l'organisme de Ginebra. li ba
de donar la raó. Llavors, la solució
1'serà «pacifica» 1
1'Mussolini, en aques~ qüestió ha
1'- adoptat el procediment del caçador
5'- que cansa la. caça. Ha amenaçat,
l ' - ha enviat tropes a l'Africa, ha crl0'50 dat als quatre vents que no volia
1'saber res amb la Societat de Na5'- cians i que l'abandonaria tant bon
5'- punt es volgués parlar de la qües1'- tió, que causaria un detriment a la.
1'- dignitat d'Itàlia.
1'La politica de Mussolini ha donat
1'- els resultats esperats. No han de
1'- passar gaires setmanes sense que
1'veiem com Anglaterra i França, f~
2'- cin una declaració solemne a. Gi·
1'- nebra deixant a Itàlia en llibertat
1'- d'acció per a fer el que li plagui
1'- amb una Abissínia insubmissa que
2'- no ha acabat amb l'esclavatge, i
per tant indigne d'estar en el con6'20 cert de pobles civilitzats. Es clar
l ' - que quan Abissínia va entrar a. la
1'- Societat de Nacions, Abissínia man1'- tenia mercats d 'esclaus deis quals
1'- es sortien les colònies italianes, franl ' - ceses 1 angleses que l'envolten i en1'cara no havia fet cap declaració
1'- com ara de propòsit decidit d'abG1'- lir-lo, però, el fet aleshores no tenia
2'- importància. No hi havia conflicte.
2'- No hi havia motius per a retreure
1'- a Abissinia que mantingués d'una.
1' - manera descarada la mateixa es1'- ciavitud que eis països europeus
2 'mantenen d 'una manera disfressada
5'- eu totes les colònies d'Africa i en
0'50 4 gran part de les d'Assia. I, la. SG0'50 cietat de Nacions, una vegada més,
0'50 haurà demostrat la. seva. capacitat
0'50 com a lnstrurnent de les grans potèn1'- cies que la regenten i la seva abso1' - luta incapacitat per a fer d'arbitre
5'- imparcial en cap conflicte lnterna2'- cional.
2'Però vol dir això que no hi haurà
3'- guerra? Això ja no es pot assegurar
2'- tant rodonament. Dependrà de l'ac5'- titud d'Abissínia. Si el Rass accepta.
1'- les condicions que li imposaran
2'- França i Anglaterra, dient-se de2'- fensors seus, no hi haurà guerra;
1'- en tal cas, Etiopia s'haurà conver1'- tit en una colònia o Protectorat Jta2'- lià, en aquella colònia italiana. que
1'- tant necessita Mussolini per a enviar-hi la gent que 11 sobra a Itàlia
l ' - i que, famèlica, cada dia és més
1'- perillosa per la seva estabilitat en
el poder. El Rass podria donar-se
1'- per satisfet fent una declaració de
1'- ¡ protesta reservant-se el dret de
1'- protestar davant de la Societat de
1'- Nacions, de la qual a bon segur no
5'- haurà de deixar d'esser-ne un mem·
2'- bre i així evitar la guerra. Però, sl
1'- Haile Selassie és tan incompren5'- siu que no capeix que el seu país
l ' - necessita d'un Estat que vetlli pel
1'- seu progrés, ni els anglesos ni els
5'- francesos no hi tlndran cap culpa
1'- i haurà d'arreglar-se sol contra
1'- , Mussolini, que en tal cas represen2'- tarà la civilització europea contra
la barbàrie africana. De les diver111.700'05 sions japoneses, l'emperador d'Abis-
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1'- 1

1'-

2'2'5'-

s·-
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0'50

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

nyor Rossoni, ha declarat:
«Tota la classe obrera italiana es
coHoca, plena d'entusiasme, al costat
d 1
M
lini i d 1
1
e senyor usso
e s seus Pans
so~m:bfs~aÍtàlla es beneficiaran
d l'
xió d'Ab' ini
ò 1
é
beenefainciead" seràlssla cal,aspseer obraerma s
'"
·
A Abissinia no es pot parlar d'una
classe obrera, sinó d'una població
endarrerida, que no ocupa ni tan sols
la desena part del seu orooi territori.

cials entre Turquia 1 el Jns comer.
gons hom creu saber el d.iaPó, I. se.
turc ba exposat el desig del Pse10tnàUe
d' 'b
u Pal:!
arri ar a convertir-se en una
~~~~~s ~:~~~~s sota el guiatge d':b
·
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Roma, 24. - Als cercles .lz:Jo
tius estrangers de Roma en re~
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ORGANITZANT RECL UTES PER A L'EXERCIT DE L'El\1 PERADOR D'ETIOPIA
S'ha establert una associació de Re construcció Pan-Mricana a la eolò nia de negres de Nova York. 400.000
negres s'han ofert per a defensar "A frica per als africans", en prcparac ló per als successos entre Abissínia
I Itàlia. - Heu-vos aci Samuel Daniels, el famós fundador I president de l'Associació Pan·Mricana, a la seva oficina de Nova York, després de llançar el p-an projecte de reclutament.
(Express-Foto.)
àrab «Ahrom» ba reprodurt una nGticia d'un periòdic egipci, segons el
qual s'ha arribat a un acord entre
Londres 1 Iben Saud per tal de resoldre la qüestió del ferrocarril Hedchas-Medina i regular alguns assump.
tes de frontera.
Segons sembla, Anglaterra s'ha
posat en contacte amb l'emir Abdàlia, la qual cosa explicaria, segons
el «Stampa», les declaracions agressives de l'emir envers Itàlia.
SEGONS EL MINi STRE
D'AGRICULTURA
D'ITA·
LlA, ELS OBRERS VOLEN
LA CONQUISTA D'ABISSINIA
Paris, 24. - En un interviu conce-

-----------*:----------sínia no en pot esperar res. Si la
cosa es posés tant diflcil, Mus~ollni
solucionaria el conflicte reconeiXent
al Japó certs drets d'exportació p_er
uns anys d'articles japonesos a Et1o1
que no per
pla, articles, és e ar,
· •
judicarien
la
producció
· ita~lan~.
Mussolini el que vol d' A~ISSlnla,
es
un presidi per enviar-hl perso~a~
t que li fome!Xl
sobrer,
un reabosuns
carn
1 d'aquí
anys cotó, _1 el

Els italians s'ofeguen a l'interior de
les seves fronteres, per tant, un nou
r epartiment és lògic, just, bumà 1
necessari.
Una expanSió colonial no és una
guerra, sinó «una operació de nivellació».
El corresponsal de l'esmentat periòdic treu, per la. seva part, la conseqüència que l'assumpte d'Etiòpia,
emplena d'entusiasme tota la. població italiana, pel règim 1 pel senyor
Mussolinl.
L'hora decisiva. ba sonat. ¿Tindrà
raó el senyor Mussolini en dlr que
la polltica colonitzadora 1 la dominació d'Europa està decidint-se?
lUANIFESTACIONS ANTI·
ABISSINIQUES
Milà, 24. - Les recents declara·
cions del senyor Mussolinl a cL'Ecbo
de Paris», han produït el major en·
tusiasme en la població de les ciu·
tats d'Itàlia septentrional.
A Milà s'han format grans mani·
festacions que han reconegut la ciu·
tat, donant nombrosos visques i crits
contra el Negus.
semblants marufestacions s'han
celebrat a Gènova, on a més la ciutat ha. estat endomassada 1 abillada
amb fanalets.
L'EMPERADRIU D'ABISSINIA FA UNA CRIDA A LES
DONES ANGLESES
Londres, 24. - El periòdic «Daily
Mirron> ha rebut una crida que dingeix l'Emperadriu d'Etiòpia a. les do·
nes angleses en la qual, entre altres
coses, diu:
·
Doneu-nos e1
«oones br1·tàmques:
consol del vostre ajut moral en els
moments difícils perquè travessa el
poble eUop».

troba. reclòs a la seva casa estiuenca
de Rocca delle Caminate, es posa de
relleu que les estades del Duce a
dita localitat sempre s'han tradwt
per decisions d'alt interès.
Es considera que Mussolini estudie.
a. Rocca delle Caminate, la delicada
situació creada per les repercusstoi.l3
que té el litigi 1talG-abissini.
La impreSSló en altres cercles és
que Mussolinl està meditant al seu
retir una. decisió sensacional, la qual
es relaciona amb l'actitud adoptada
sobtadament pel Japó 1 que tanta
sorpresa i indignació ha produït a

Itàlia.

Una personalitat politica ha dit:
«Primerament es va treure la careta
Anglaterra. Després li arribà el
tom al Japó. També nosaltres hau·
rem d'adoptar una deciSió sensaclonal.»
LA PREMSA ITALIANA
ATACA ANGLATERRA I
EL JAPO
Roma, 24. - La premsa italiana
prossegueix aquest mati els teus comentaris a. la. posició adoptada per
Toqulo en relació amb el confl!cte
ltalG-abissinii es mostra unànime en
apreciar que el Japó haurà fet promeses temptadores a Anglaterra per
tal d'atraure's la su·npat1·a d'aquesta

ferro que hi ha en certes r~g!Ons
da~r~ertòdics comenteu amo mdi~abissiniques. Si el Rass compren ainació la manifestació de simpatia
xò 1 vol convertir-se en una mena
que diuen es desenvolupà a Londre~
de'
rei
com
t
ants
n'hi
ha
sota.
l'ègida
a
favor del nou mln!S
' ti·e ...•'Ablssmia
d'altres pobles europeus; amb tants
honors com vulguin, amb el dret
a la. capital britànica. senY'Jr Martln,
de veure's tractat de majestat pe~
en la qual participaren el5 diputa~"
matl:ix o-o.~ce, no 11 costarà gaire. S1
de tots els partits. Iguals cumentar!B
li
li
farà
la.
guerra
reserven a la decisió del Consell de
ta, Ità a ·
no
Mini'stres br1'tànic, el qual atttoritza
1 jaaccep
sense
el perill que a Europa'
nlngú digui res, 1 substitut. p~l tr~n
l'exportació d'armes a AbissirJa.
ja li'n trobaran. No per aL"o Ab1sEl «Giornale d'Italia» acusa ~slnia deixara de tenir Rass ni d'ésglaterra d'estar armant un po .e
ser un poble «lliure», més lliure que
' en el qual regna encara l'esclaútlld,
mai perquè llavors serà. d igne d'ésELS NACIONALISTES JA- contra la nació itallana, que f1gura
ser acceptat de nou en el concert
PONESOS A FAVOR D'A- al davant de la. civilització.
csi
dels pobles civilitzats al costat de
BISSINIA
El periòdic contlnua dient 9'tc
l'Hedjaz, Síria i altres reialmes o
Toquío, 24. - Hom sap que el Pce- l'acció ~errera a la qual _lt.ih<l ~
repúbliques per l'estil.
sident del partit Seisanto, que com¡;r veu obligada, acaba crueJn,ent. Ad
Ara. bé, la qüestió interessant que te amb el decidit ajut de les assG- glaterra. tindrà una ¡;rm p:llt e
sorgeix de tot això és veure sl Mus-¡ elacions secretes nacionalistes, ha. culpa».
rac
sollni podrà. resistir la prova cJ_e tramès un telegrama al senyor Mus- . El pe;1òdlc «Stampa» compara :
la. guerra colonial o bé si hi. ~e1- solini en el qual l'aconsella. que a ban- htud d Anglaterra amb la Jo: ~r
xarà les ungles, cosa. que signif1ca- 'doni els seus projectes bèl:hcs vis· a. ça 1 posa de relleu que nquesL/t'~·
ria. l'acabament del fe1xisme italià, 1vis d'Ablssinia.
pals es considera rr.olt sat!S ~ ;
la qual cosa seria ben rebuda per
vant els nous rumbs presos per r·
tots els pobles liberals i avançats.
TURQUIA FA GESTIONS política. colonial italiana, que. c:b1 .~~a
PROP DEL GOVERN JA· car l'aventura abissínia, ja nu •;:
PONES EN RELACIO AL res a les colònies franceses.
CONFLICTE
E Gf·
Toquio, 24, - L'encarregat de Ne- ,
ISlR EDEN, CA:\Il D
gocis de Turquia, Nebil Bel, ha visi- ,
NEDRA
el
tat el viceministre japonès de NeLondres, 24. - S'amtnc!a que _
gocis Estrangers per a tractar exten- mirustre britànic de Ne¡;')l..lS Estn~l
sament amb ell arran de la. posició gers, senyor Eden, el divtnct.t:rs ~.> _
01
del Govern d'Ankara en relació amb dissabte, sortirà amb dt!cCCIO ~ó
el conflicte italG-abissini i informar-li nebra per tal d'assistir a. IN .:lllS
DE TEN e I 0 D'ESTRA...l'IJ ensems de la posició adoptada pel del c~nsell de la Societat de ~~pn:
· , J~pó en relació a l'esmentat con- la qual, com hom sap, s oc~p~ abisGERS
.
flicte.
mordiaiment del contlicte 1wu~
Per co~1derar que no tenia ~tAls cercles polítics de roquio c'3 sini.
. jans de Vlda legals ha estat detm- concedeix indubtable importància a.
Pel fet d'eXIStir acord ~~re ~
gut Max Arna uit Cruger, estr~ge~. aquesta entrevista., la qual s'inter- ça i Anglaterm en recom:~xcr 13 rorTampé ha esta:t detmgut el subdit preta com un signe evident que Abis- cessitat urgent que el eou.;cll de •
romanes Borustem Meyer, el q·1rl té sinla no es troba completament aban- 1 gani::;me internacio;1!\l ~·oc~P1 /~
muntat un negoci al carrer de Pe- donada davant l'amenaça d'Itàlia.
I cialment del conflict.e 'ta.> at:..~ re·
layo, a base de_ tramesa d:uns reBot• • •
s'espera que el divcn<.Ires de. la ~ur·
ges contra el lliurament duna quanToquio 24. _ Es creu saber que 1 •ent setmana, el més taru SJ!:Lllll (
titat, el qual negoci la pollcla con- en l'entrévista. celebrada per l'e."lcar- Sades les corresponents I.Ilv,tacl~¡j,,
sidera com un timo i serà. proposat regat de Negocis turc a Toq•lio, seLa incògnita resid~ix a ~at.>erp,qug!a·
per a ia seva expulsió.
nyor Nebil Bei, amb el vice•ninistre serà ract1tud deflnJtiva ~;ue ~robé
~IORT A L'HOSPITAL DE japonès de Relactons Extenors, el terra adopti a Ginebra · <.-~~~ider:l
,
S~T PAU
primer declarà que el Govern turc la. de França, perquè. e::.. podliCU
L adminiStrador de l'Hospital de estava molt preocupat davant els que aquestes dues po'•!n~un !Jl·
Sant Pau donà coneixement al Jut- preparatius bèllics d'Itàlia i de les molt bé modificar a I!
:1eP a.
jat de. guàrdia d'haver mort en aquell seves intencions d'expandiment al transigència d'Itàlla qu~·~f~.
benèfic establiment, Jaume Caste- Contlnent Negre. A aquest r :specte, qualsevol assaig de coDlP•
·
'l
lles 1 Farreras, a conseqüència de ha recordat a l'encarregat de NegGRA:O.t.v • -~ •
les ferides que li !oren inferides a eis de Turquia que anys enrera. el
L'AMISTAT ,. •
Sant Adrià, el dia 22 del corrent seu pais fou ja. víctima d'aquestes
OLESA
opuuó p~li~&
mes.
mateixes ànsies expansionistes d'ItàLondres, 24
L
L'interfecte contava. 35 anys d'edat lla quan la guerra italG-turca.
a pàgina.)
vivia a l'Hospitalet.
A més, s'aprofità l'entreVista per
(Segueix a ta s1sen
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Milà, 24. - Segons el periòdic
«Stampa», eis periòdics àrabs segue!·
xen amb atenció l'intent que s'atri·
b ix
An ¡ t
d'
..._
ue
a
g a erra
aconsegu.u
11
~j~; ~Je~1g ~.E~!ò~~! el món àrab
s•
·
i
f
1
activaanupnrcolpaagqaunedeasaamnbg
aeqsousestanfinunaa
a
·
lltat a. Iemen, Hedjaz, Palestina
Transjordània, a Irak i, naturalment,
també a Egipte.
Segons l'esmentat oeriòdic, el diari
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IAN. Ginebra
diuen que els angle sos es retiraran de la s. de
si no es soluciona el conflicte
Anuncis

.
d'una guerra
I
t
A
d
França i ng a erra es !Spo- de races a l'Africa ••• El president de la Comissió d'Afers
sen a donar Abissínia lligada estrangers del Senat francès es p~sa .d'una manera mani·
de mans
M
r . ELS ARABS EL CON-festadida. alalcorresponsal
costat d Itàlia
pe us a
usso I nI
de l'«Echo de a tractar d'incrementar encar
FICTE
Paris», el ministre d'Agricultura., se-lles ja importants relacio
a llléa

UN PERSONATGE DEL CINEMA
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Walt Disney, el genial cr~a.dor del " Mickey 1\louse", es passeja per l::aropa. Heu-vos-el aci, acompanyat de la uva esposa, a la eeva arribada
a Roma
<Fot. Sànchez Català.)

Tots els republicans llegéiX-eñ-- êOda~di.à LA HUMANITAT
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