E L T E M p s. - A c atalunya ta bOn temps amb cel ..,.. So·
lament es registra lleugera nebulositat per algunes zones &Illades
de les costes de Girona I Tarragona.
Durant les darreres ~4 hores s'han registrat algunes pluges tem·
pestuoses a l'a lt Plreneu.
Amb tot, el règim calorós no minva.
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Llegiu LA HUMANITA T
una de les més terribles dissorts que poden caure damunt un poble
que lluita per la seva causa nacional, és l'ulsterisme. El cas de l'Ulster,
província irlandesa, és tan característic i tan tristament famós, que mereiX de donar nom al fenomen de l'existència d'una zona antinacional
1
dins el territori de la nació.
Els recents desordres sagnants de Belfast, capital de l'Ulster, mostren una vegada més el perill de l'existència d'aquestes zones. Quan un
poble sotmès té dins les seves fronteres naturals o polítiques enclavaments de la raça dominadora, es troba que a la pròpia casa s'hi ha ficat
l'enemic i en aquestes condicions és més difícil d'arribar a la plena realització de l'ideal patriòtic.
Presenta un interès molt secundari l'esbrinar si els actuals disturbt3 de l'Ulster han estat provocats pels irlandesos nacionals o pels ulsterians antinacionals. Es tracta d'un conflicte que dura Ja prop de do3
segles i mig i que té el seu origen en t'ocupació violenta del nord-est de
l'illa pels anglesos t escocesos, que Guillem d'Orange acabdillava. F:ls
invasors, havent vençut els naturals dels pals en la batalla del riu Boyne, exterminaren una gran part dels habitants de la contrada, s'apoder aren de llurs terres i s'hi installaren. D'aquí ve que a partir de les darreries del segle XVII hi hagi a Irlanda una llenca de terra sostreta al
patrimoni territorial i espiritual de la nació.

Els diput ats de la Lli·
g a votaren a f avor
de la proposta de
'
p rorroga
Com se sap, el Parlament aprovà, dijous, la proposta governamental de pròrroga de l'estat de guerra
a Barcelona.. Demanada votació nominal pel diputat Alvar Pasqual
Leone, la pròrroga fou acordada per
144 vots contra. 15.
Els diputats de «Lllga Catalana»,

Encara avui, els descendents dels invasors són designats amb el nom
d'orangistes. Llur odi ha revestit en certs moments un caràcter religiós.
Els orangistes són protestants, i a Irlanda predomina el catolicisme. Però
en el fons, la qüestió és nacional. Es l'odi d'aquells fanàtics a la llibertat de la nació irlandesa. Entre els irlandesos patriotes ht ha un considerable nombre de protestants, i és sabut que era protestant el més cèlebre lider irlandès, Parnell.
No tot l'Ulster és orangista. Ho és solament el sett cantó nord-oriental, el més veí a la Gran Bretanya. Alguns comtats de l'antiga província d'Ulster, habitats per irlandesos, formen part de l'Estat lliure d'IrCA.\1BO
landa. Però en la resta del territori de l'Ulster, la qual té una organit.:ació política especial, hi ha encara un bon nombre d'irlandesos nacio- que coneixen la situació de Be.rcenals i àdhuc comarques predominantment irlandeses per llur població.
lona, votaren a favor de la pròrroga
Els orangistes de l'Ulster han estat i són uns fur·iosos enemics de · d'estat de guerra.
No é3 possible escriure un comenl'autonomia i de la mdependència d'Irlanda. Aban$ de la guerra dels tari adequat i renunciem d'antuvi a
anys 1914-1918, dirigits per Edward Carson, van organitzar-se militar- fer-ho. Temps hi haurà per tot. De
ment per tal de resistir-se a llur inclusió en el territori autònom. La fór- moment, que el poble de Barcelona.
mula de la creació de les dues Irlandes la del Nord i la del Sud que és ~àpiga el que han votat els dipu.
'
'
tats de la Lliga, que segueix dientuna mutilació de la umtat insular, no ha resolt el problema. I a mesura se «catalana».
que la política nacional s'accentua a Dublín, l'esperit orangista s'accen-j El corresponsal parlamentari del
tua a Beljast.
nostre coHega <<El Diluvio» diu el

• • •

següent, en l'edició d'ahir al mati:
«Nos ha dolid<>, a !uer de amanEls nuclis extranacionals creaLs per la invasió o per la immigració tes de Catalui'la, ver que de nuevo
són molt perillosos qt¿an s'estabilitzen en forma territorialment compac- sumaba sus votos en favor del ~
tado de excepción la Lliga. Esperàta. Si els elements forasters viuen escampats, el perill no és gaire gros. bamo3 semejante actitud;
pero siemPerò st formen claps d'una certa extensió i predominen en algunes po- pre nos deja un amargo rcscoldo
blacions o comarques, el perill creix, puix que aleshores conserven millor comprobar su realldad. La Lliga, que
llurs característiques í tendeixen a contraposar-se als elements autòctons. sc jacta en toda ocasión de un catalan!smo histórlco, es la que reDes del punt de mira nacional, l'actitud dels orangistes de l'Ulster fuerza.
la aut<>ridad del Goblerno en
és abominable. No tenen cap dret a oposar-se a la llibertat i a la unitat une. permanencia de cosas que, sl
son
ya.
caóticas y absurdas en el
de la terra irlandesa. I si tant odien els naturals del país, $i tant inacceptable consideren l'esdevenir ciutadans irlandesos, tenen el recurs pafs, son, en lo que respecta a Cataluña, una amenaza angustiosa pa.de traslladar-se a les comarques angleses i escoceses d'on van sortir llurs ra sus libertades autonómicas. Bien
se nos alcanza el interés del parti·
ascendents.
do que en todo ello juega; pero ~te
A. ROVIRA I VIRGILI
interés, en última instancia, no està
supeditado al superior del pueblo
,
cata!àn.
A Ollete s ha. desbor~at el riu
En este plan de inhibición, en
Martin, sa~tant les algues per la trances dec!sivos como el que nos
part sup_enor del pantà d~ Cueva ocupa, quis!éramos ver a esta fracF~rada•. mundant una fàbnca elèc-1 clón política, aunque en cllo arriestnca, s1tuada al p~u. l arrossegant gàramos la propia vida. Como tal
les defen~es que existeiXen a la car- grupo polltico no sabemos, aunque
retera dAlbalate del Arzoblspo a todos los indicios de la razón papuCortes de Aragon.
lar seiiala su debilitamiento, acaso
A Montalban el desbordament del su muerte, al margen de oplnlón
Terol, 26. - El governador donà
compte que en diferents pobles d'a- riu Martfn ha inundat l'horta 1 les que le respa.lda; pero lo que no tiequesta provincia. han descarregat llars, arrossegant gran quantitat de ne vuelte. de hoja es que su catalaterribles tempestes que causaren mobles i animals, causant estralls n!smo ha quedado hipotecado a un
enormes estralls en hort$, edif:cls per valor de dos milions de pesse- precio vergonzante, de trlstisima potes segons càlcul !et per aquell breteria. Y es en e3tas votaclones
1 carreteres.
A Utrillas la tempesta. destroçà AjtiDtament. Fins a.rn no es tenen decisivas cuando adqulere el exacto
per complet les collites, destruint noticies que hagin ocorregut desgrà- sentido de falsa poslción, en la que
carrers de la població i interceptà cies per3onals. Aquests pobles I d'al- estamos seguros que el sentir, el alel trànslat per la carretera de Cuc- tres, als quals ha arnbat el fcno- ma de Cataluña, no les acompaña.»
I ara què?, preguntem.
vas de Almunden a. Montalban, a men, imploren urgentment auxili de
En una pròxima edició publicarem
causa d'haver destruït l'avinguda l'Estat, bé en metàliic o en treballs,
del riu un pont de ciment 1 el mur per a poder remeiar la trista situa.- els noms dels diputats de la Lliga
ció en què han quedat els veïns.
que van prendre part en la votació.
de contenció.

Els temporals causen enormes danys
a Terol

I

DE

pasta de sacrifici. Si ht havta algú
que encara no s'ho creia, ara se
n'haurà convençut. Els «illustres
amics» són tots, sense excepció,
no solament partidaris del restabliment de la normalitat, sinó
també de posar en marxa una infinitat de coses que estan encallades. Però el Govern necessita una
nova pròrroga de l'estat de guerra
i ja teniu tots els diputats de la
Lliga ben arrengleradets a votarlo. Això sí que és sacrificar-se/
Algú dirà que mentrestant segueix
vigent la llei del 2 de gener i els
traspassos continuen 3ttspesos. ¿I
què volíeu, doncs? Si no tos atxt,
¿com es podria parlar de sacrifici? No costa r es ésser governamental quan totes les coses rutllen. A l'hora de les vaques magres és quan es demostra el tremp,
el sacrifici i la fidelitat a Prat de
la Riba.

• ••

• • •

FINALS INTERNACIONALS

No tenim el menor dubte que

els homes de la Lliga só1t Jets amb

LA COPA DAVIS

Sempre hi ha algun gremi que
s'escapa a la malura de l'atur forçós. Ara matetx El Correo Cata.làn ens acaba de descobrir aquest
gremi feliç. I 1w us creguéssiu pas
que és un ram d'actuació limitada, no; al contrari, és un ram que
té tres branques ¡t quines tre3
branques/ Diu el diari carlf que
són: el sacerdoci, la vida religiosa f el magisteri catòlic. I amb
tot, mireu, no poden r eclutar treballadors suficients per a nodrir
els Seminaris.
«En la mayor parte- copiem-

Els empresonats a la contrareforma Després d1 aprovar
Puerto Santa María agrària sense for~a ra contra-re orma
i Cartagena
~!a ~~!~~!.!~~.....
agrària
,

.

Ahir sortiren per a
visitar-los diversos
familiars i amics

Ahir sortiren de la nostra ciutat
en direcció a Puerto de Santa Maria 1 Cartagena, per tal de visitar
els presos les senyoretes Maria, Neus
1 Ramona Companys, filla I germanes r espectivament del senyor Lluís
Companys, la senyora del senyor
Marti Barrera. 1 el doctor Ribas Soberano 1 senyora. Els desitgem feliç
viatge.

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

Cartagena·Chinchilla-Burgos Z:m:t':t~~~~st~es~~ésla lacar;;;.~gga P~~

GONZALEZ PEÑA
A BURGOS
1

Com s ha efectuat el
nou trasllat

de las profeslones hay hombres
s!n trabajo. En todas las naclones es muy 1mportante el número
Burgos, 26. - Arribà. al penal de
de los parados. En el sacerdoclo
faltan obreros y sobra el traba.jo. Burgos, aconduït des de Ch!nch!lla
La mies es mucha y pocos los pel comissari de la segona divisió
social, senyor Josep Matute, 1 set
operarios.»
I, doncs, ¿a què ve tant cridar agents ocupant quatre cotxes de la
voler feina st Noviciats i Semina- Direcció de Seguretat, Qonzà!ez
Peña.
r is són buits?
Està clar que encara que «la
La sortida de Chinch!lla es reamies» és abundosa el salari dtu litzà. a la una. de la matinada, pasque és curt. Però els sense feina sant per Madrid a les cinc. El viathaurien de tenir en compte que ge cap a Burgos s'emprengué als
el que reben només és un <<a poc.:~ instants, sense que s'hagi recompte» del que els espera al cel. gistrat cap incident.
¡Si poguéssim tocar el cor d'alGonzàlez Peña féu constar les
guns obrers! ¡Ves quina tristesa deferències que es guardaren amb
Ja el pensar que una collita tan ell per part dels seus conductors, 1
productiva S'hagi de perdre per en arribar soHlcitè. i obtingué permanca de «braceros»l De «brace- mis per a telegrafiar a la. seva esros», perquè suposem que la jet- posa, que es troba a Cartagena, rena de bisbe, canonge i Sant Pare latant el viatge. A més expressà la.
se la reserven ets airlgents.
AmpresslO rebuda en arribar a aquesta capital, que era immillorable.
• •
De conformitat amb el reglament,
A veure st a l'últim arriba el pas:;:i seguidament a ocupar Ja ceHa
que
li ha estat destinada.
moment de premiar els sacrificats

•

catalanistes del 2 de gener. Torna
a actuar la sirena d'estiu en torma d'un rumor. I porta bons auguris. Diu que diuen que ara va
de debò, que la Lliga obtindrà un
Palau a Madrid. Ja fóra hora,
perquê també cansa tant sacrifici.

•••
La Veu posa un titular que diu.
aixf: «No han servit de res les
exhortacionS (a les esquerres perquè no es retiressin) dels senyors
Ventosa, Maura, Gil Robles i Iglésias». El titular, en realitat, havia
de dir: «No han servit de res le.s
exhortacions dels senyors Sànchez
Albornoz i Martínez Barrio perquè no es tirés endavant la. in·
demnitzacló per les terres 1ncautades a l'ex-grandesa d'Espanya».
Si voleu, la cosa nontés és un

Madrid, Alard Prats.)

Un esforç definitiu del Govern t
de la 11tajoria governamental per a
salvar el tossat insondable que $'obrir~ als seus peus. De seguir el
Parlament obert per espai d'una
setmana més, la deu d'energies que
per aquesta sortida a l'aire de l'opinió es convertia en font d'ineficàcia i de descrèdit, hauria acabat
per detxar-lo tambalejant de tal manera que la menor dificultat l'hauria posat en un greu compromís
o en l'eventualitat d'adoptar-se soluci6ns extremes. M a i
dimitir.
Qui va dir ta! cosa? En aquesta
jornada de les últimes del període
parlamentari present, molt en contra el desig i la voluntat del Govern, s'ha evidenciat clarament la
consciència governamental intrq¡¡,quilla pel perill que adopten els esdeveniments. Escalonadament s'han
adoptat acords que poden qualificar-se de recursos heroics. Primer,

l'estat d'excepció. Però quedava el
problema de la contrareforma de la
Rejonna Agrària, imposada pels monàrquics declarats, els agraris i la
gran part de les minories cedista i
radical. A aquest nou. atac a fons
a una llei republicana, que com cap
tendia a realitzar una obra de salvació i d'elevació nacional, s'hi oposaven les esquerres i d'altres grups
d'opinió. També alguns radicals, encara que comptats. Per tots els procediments s'ha anat a imposar la
unitat al cisma establert entre les
minories governamentals. Fórmules,
arranjaments. A la fi s'arriba a una
conclusió que almenys conté formalment la dissolució amenaçant
del bloc. Però queda una dificultat:
l'opisició franca, decidida, implacable, de les esquerres. Els valents del
bloc que usufructua el Poder, proclamen que n'ht haurà prou amb
l'aplicació de la guillotina per a
desarmar l'oposició. E! Govern no
creu convenient d'arribar a aquest
extrem. Per la matèria tan especial
que es discuteix, pel temor a la ressonància que l'aditud de les esquerres pot tenir. Hi ha hagut un
moment en què totes les torces esquerristes han notificat llur decisió
de retirar-se del Parlament. L'anunci s'ha acomplert després. La nota
llegida pel senyor Sànchez Albornoz
en nom de les esquerres estalvia
potser la retirada. Es concloent En
l'acció de retornar als grans d'Espanya les terres, no s'accepta per les
esquerres ni la coUaboraci6 que 1a
suposa l'actitud oposicionista. Ni a
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L'edició de demà de

LA HUMANITAT
l'acontlnua la publicació de
passionant relat del viatge d'ex·
ploracló de

William La Varre i la se·
va muller a les selves
verges de la Guaiana
El públic català acull amb veritable expectació els capitols
del sensacional reportatge
DEMANEU

diari de les esquerres catalanes
atxò nt a l'atac a tons a l'esperit ~
a la lletra de la primitiva llei. Ben
entès, que l'acord de la Cambra ~m
·aprovar la contrareforma, serà con·
siderat per les esquerres com a pa.
per mullat en el moment oportú.
Inhibició menyspreadora. A aquestes
alçàries està la discussió, la qual té
una enorme importància donat l'estat general del pafs i la reacció republicana de l'opinió pública. La
contrareforma sortirà sense oposi·
ció. I també sense autoritat. Els
agraris han sortit amb la seva. Però
que s'esperin i de peu dret per si
no se'ls dóna temps a asseure•s. Ara,
el cop de pany i e! pont obert cap
a la tardor, en les quals jornades la
política adquiretx una precisió i- u ne
autoritat a les quals el Govern potser que ni s'atreveiXi a presentar
batalla per molt que e1t el que queda d'estiu prepari els seus instru.
ments de defensa. Parle1n en el terreny purament polític, com el censor podrà comprendre.

les de Madrid y provincias que,
antes de celebrar las conferencias
telefónicas con sus respectivos periódicos, tienen que someter a los
censores designados al efecto la in·
formaclón que se propongan faci·
litarles.»

MOLTA TRANQUIL.L ITAT,
LA CENSURA DE LA t>REM· talunya. En canvi, els companys que
PERO ...
SA DE BARCELONA
serveixen informació als diaris de
«La Libertad» de Madrid, en la
Un dels redactors de «La Veu de Madrid, les poden trametre sense
Catalunya», el senyor Costa 1 Deu, cap dificultat, 1 apareixen en les seva edició d'ahir, publica el següent
comentari:
ha pogut publicar els següents in- seves cròniques amb tots els ets
«Nosotros no nos pennlt!remos
i uts. Es aquest un problema. que
teressants comentaris:
'ésser solucionat ràpida- dudar ni un solo momento de las
cJo he estat el primer sorprès en hauria a d base
d 'unes normes fixes afirmaciones que haga el ministro
veure a la. columna que se'm reser- ment,
i d'una orientació clara i precisa de la Gobernación. Por eso creemos
va cada dia, en lloc de la ·meva que
no . ens fes perdre temps 1 que a pie junt!llas que es verdad, rlguprosa, l'anunci d'un sastre, el d'una no poses
la. nostra premsa en un rosamente verdad, lo que ha declaclinlca. mental i el d'unes melmela- pla d'inferioritat
en relació amb la rada ante el corro de periodistas
des
que
jo
he
assaborit
en
algunes
simple ;oc de paraules; però ¿qu.è
premsa de fora de Catalunya. Cas de que la. tranqullidad en Espafia.
ocasions,
i
de
les
quals
puc
dir
que
hi fareu si els esquerrans sonl tan
no fer-se aixf, ens haurem de li- es absoluta, de que no hay nada.
són cxceHents. La censura, que d'u· de
aterrats a certes fórmules?
mitar a donar compte de l'estat del que temer ni en el presente nl en
nes setmanes ençà es mostra rigo- temps
1 a publicar únicament les el futuro, de que a situación del
ros!sslma, deu haver entès que les notes oficioses
•••
que es faciliten als orden público es completamente des·
meves consideracions del dimecres centres
oficials i que, ordinàriament, pejada en la República, de que no
Mai no es podran ter les coses eren perilloses i ha passat damunt
exlste el menor motivo de intran-·
no
tenen
cap
mena
d'Interès.»
amb la conformitat de tothom. del meu nom, el llapis vermell. En
qull!dad, de que no se v!slumbn\
sempre us surt de trascantó un la. meva crònica parlava d'un esdeLA INFORMACIO POLICIACA el
màs leve pel!gro para la paz soesgarria-cries. ¿Mai no dirieu per veniment ocorregut fa. cents anys,
«El Sol» de Madrid publica en la
nl aun en el 1 de agosto, anunquè s'ha enfadat el corresponsal 1 concretant-lo, naturalment, el jut- seva eq!cló de dimecres, el següent cial
clado como !!esta roja.
català de El Sol, de Madrid? Per- java. a. base del criteri exposat per telegrama:
Lo
creemos y nos felicltamos de
què diu que a Catalunlfa no s'ha- Menéndez 1 Pelayo. Això vol dir
"Barcelona, 24 (9 n.) . - A meas1 sea.
vien jet 1nai tants àpats com ara. que hom ha de considerar peca.mi- diodfa estuvieron en la Comandau- que
Pero, entonces, ¿por qué siguen
Adhuc aqueUs que eren cautelosos noses les idees del gran polígraf, al- ela militar el presldente y el tesorero
d'empatxos i dispèpsies- escriu- menys si es té en compte el criteri de la Secclón de Reporteros de Ja suspendidas las garantlas constltus'agenollen davant els plats de dels senyors que exerceixen la cen- Asociación de Perlodistas, que se cionales? ¿Por qué cont!núa. ejer~
cuina moderna. També protesta- sura a Barcelona. No serà super- queJaron ante el general por que se ciéndose la previa censure.? ¿Por
han reabierto todos los
es veu que posat a protestar no flu que, amb aquest motiu, ens Ja- hayan suprlm!do las informaciones qué no se
socia.les clausurados?
troba res ben fet-de l'excés d'ho- roentem, com ho hem fet en altres en la Jetatura Superior de Policia, Centros
Si
no
hay
nada que temer, ¿por
menatges i pergamins donats al ocasions, de l'actuació de la censura dejando a la Prensa sin aquella qué se teme entonces?J
1
primer passavolant que pesca el barcelonina. EJ;; censors de la nos- fuente de informaclón.
-.e
· so acomodament en la tra ciutat fa 1 efecte que es mouen
Les dljo el general Sànchez Ocaña
,..,s m!n .
t
d'
dins
de
la
més
absoluta
desorienta,..
Llegiu
LA
HU
MAN
ITAT
que la orden trasladando el servicio
cosa publtca. Con a e1 cas
urt ció. Això ocasiona perjudicis consl- de
lnformaciones de
Je!atura al
senyor q~ en poc temps ha re- · derables a la premsa barcelonina Cunrtel general de la la
"La Vanguardia" d'ahir, secció
habf:¡,
co!lit, en homenatge, 25 perga- En pocs dies hem pogut veure ~ri partldo de Madrid, ydiv!sión
que, por lo "Ultima Hora" publica a següent
mms.
.
els diaris madrilenys totes les noU- tanto, era absolutamente ajeno a informació:
Bé, sf, ! que? E~ ~as ~s que uns cies que els censors de Barcelona dicha detcrminactón."
«El subsecretarlo de Gobernacióu
i altre3 s Ito ?Iterem n. L home q,ue no han deixat publicar als nostres
ha. manif~stado a los periodistas,¡
dur~nt anlls t an~s restava en l a- diaris. I sl hom té en compte que la
LA CENSURA l'ER AI..S esta noche, que se han lmpuestQ
nontmat t ara s ha llançat amb premsa de Madrid es ven en p'ena
multas de clnco mil pesetas al pE!!\
CORRESPONSALS
fúria, des de t!es o quatre llocs, Rambla de Barcelona, abans de mit«A B C», edició de dimecres, pu- ridlco "La Informaclón", de Càd!Z,"
a fer de sostemdor del règim, del ja nit, no cal remarcar que aquesta blica aquest altre:
y de diez ml! a «La Unión», de Se~
ritme, etc., ¿1t0 necessita una so- diferència de tracte ultra no ser«Barcelona, 25, 1 madrugada. Por villa, por haber publicada un mant:!
brealimentaci6?
vir de res, ultra éSser fins 1 tot orden de la Comandancta militar, fiesto c!andestino dc "La Unlón 1\li~
• • •
contraproduent, lesiona. interessos se ha. notlflcado a los corresponsa- .litar Española".»
-i
Després de la retirada de les es- respectabllissims. Aquesta qüestió
tan
clara
1
tan
precisa
l'han
v!st.a
querres del Parlamer:t. s',sdeviTtgué utt final de sesszó molt seré. 1 l'han compresa rotes les persones NOTES VALENCIANES
que
han
exercit
autoritat
a
BarceLlegiu-lo, copiat de La Vanguar- lona d'uns
mesos a aquesta banda,
dia:
.
te
totes han promès posar remei al
cEl señor DAZA dice que me 1mal.
Aquest remei, però, encara ha
que sea una realidad las palabras de
Jo, personalment, he tinde Jas izquierdas en el sentido de gut vemr.
ocasió
de parlar de :a censura
que inc1uso seràn anu!ados los amb el senyor
Portela, amb el ¡eTitulos de la Deuda. con que se
neral Batct, amb el senyor Carreres
(Crònica del nostre corresponsal especial a Valllnola, Alb41rt A. Carbó)
paguen Jas indemnlzaciones. <Filer- Pons,
amb el coronel JiménC?. Art>.
tes rumores.>
nas. I, encara, amb molts d'altrei
El pròxim diumenge es celebrarà 1 culturals de tot el Pafs Valenc11\
El señor PEREZ MADRIGAL: i rots, en explicar-los jo el cas re: a Xàtiva la coHocació de la primera
i representacions de Catalunya 1
¡Tiene razón! ¡Tiene razónl
\·oltant que es dóna. a Barcelona ped:ra al Monument de les Ll!ber- Mallorca. Sobre aquest fet, del mà-~
El señor IGLESIAS: ¡No seais han expressat el propòsit de so:u~ tat.s Valencianes i en record de l'in- xim interès polltic 1 històric, el ne&;..,
dem.agogo3! ¡No hay que tener cl:mar-lo d'una manera justa 1 equl- cendi de Xàti_vn. per Felip v.
tre diari publicarà. diumenge una l
iniedo! lContinúan los rumores y tativa, I fins 1 tot han donat Inst
truccions en l'esmentat sentit. Tot
HI a~slstiran els Ajuntaments de oportuna informació.
los diàlogos.)
S'han observat alguns incom•eamb tot, la diferència de tracte ha Va!ència, Castel!ó 1 Alacant i DiEl señor MADARIAGA: ¡Ray seguit
nients
per
a
portar
a
cap
aquest
retan manilesta com putacions. L'emplaçament d.e l'esque tener conflanza. en el porve- abans, t1 seguei..x
els periodistes barcelonins mentat monument està situat al cord als màrtirs doa les llibertats van1rl
hem d'abstenir-nos de publicar les bell mig de la munlanyua històrica. lencianes, però confiem que desapaEl ministro de AGRICULTURA noticies d'interès que recolllm du- on tingué l:oc la batalla de les tro- reixeran aquests obstacles.
Per la importànc;o. que té aquest
dice que le tlenen s1n C'uldado las rant el dia. Les coses han arribat ~ de Felip V contra els exèrcits
palabras de las !Zquierdas Y m.an- a tal punt que Ja ni tan sols no valencians. Iniciativa del Centre acte, esperem donar als nostres lec-·
tiene el dictamen integramente en podem donar algunes de les tnanl- Valencianista de Xàtiva es pot dir tors una acurada informació del relo que se refiere al pago de in- !estacions que ha. fet durant aquest.s 1c¡ue Ja és una realitat. A l'acte hi cord que dediquen els valencianiste3
demnizaciones.»
dies el Governador general de Ca- assistiran representacions politiques als qui ~aberen defensar fins el darrer boci de la seva Pàtria.

EL MONUMENT
A LES LLIBERTATS
VALENCIANES, A XATIVA

W. Allison I Van Ryn, representants dels Estats Units, juguen contra el s alemanys Ven Cramm I K. Lund
als quals guanyaren
El joo a Wim biedon (els americans miren vers I a cambra)
(Express - Foto.)
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¡euial creació del divo tenor

VICENÇ

aVUI, tarda, 6'16. Butaques, 2
pts.: LAS VAMPIRESAS, per Laura Pinllfos, Alady I Lene. Nit, a
les 10'16. 63 representacions del
gran èxit:

7'33
59'60
2'1145
239'00
124'25
4'92
33'00
30'60
1'87
1'81
1'62

Borsa del matí

Borsí del migdia
Nord, 00'00; Alacant, 37'00; Ford,
287, 288 1 287'50; Asland, '76'50; Explosius 128'15, 128'15 1 128'25; Ri f,
66'25 1 66'75; Montserrat, 82 i 85 ;
F ilipines, 387, i Chade, 433.

36'45
41r45
7'35
69'90
2V65
239'25
124'76
4'94¡
33'40
30'80

Borsa oficial
Nord, 47'00; Alacant, 36'75; Andalús, 9'00; Gas E., 121; Cbade, 434
operacions; Chade D., 85'20 paritat; Chade E ., 85'20 paritat; aigües,
191'50; Filipines, 385 paper, 1 Ford,
284 1 286.

1'89
1 '84

1'64

Ant.

Deutea de l'Estat
lnterior 4 •¡_. A ~........
78 55
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Bu•••••••
7855
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I
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»
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•

o ._,u_,....

Amortlt. 5 'I• A .........
»
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D .........
E . . .......

t
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»
1917 B .........

li
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»
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79 25
IS97 75
97 75
91 75
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7350
97 50

g¡ 50

~~~
97 25
972!1
94 88 t5
83 75
89 119 ss

o .........

E .........

•

o ,. ,,.....

D.........

li
F .. .......
l.mort . 41/:1'1• A .,.....
»
1928 B .........

Amortit. ó ' I• A .........
» 1827 sense B .........
» lmi)Oitos o .........

»

o .........

11

E """U'"

"
F ... ,.....
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79-

9/ 76
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95125
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1V1 119
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100 20 100 8\1
100 20 1()1 so

1ou ~o
100 :tO

1W 20
WS 7'>
98 16
98 8~
9385

Ant.
AJuntamenu
Badalona u •1 • .............
Barcelona, semestre •• , 641906 A ..... .
6550
1906 B ..... . 6811106 o ....... . 55 25
1907 o .... ..
651910 o ......
86 15
1912 B ampl. 8611112 E ..... . 631912 F .... .. 631913 B ampl. 676660
11110 a .... ..
1917 a ..... . 66 75
671918 B .. .. ..
1919 a .... .. 06 65
1920 B ..... .
8688511
1921 6 'I • .. .
1921 6 'I• cc €825
1926 6 'I • ...
88 1926 6 'I• . .. 881929 6 'I• ... 1.525
1922 Expos. 8850
1926 Balmes 8611128 Balmes 87 11128 P. Fre. 881928 ó 'I• .. .
/4 76
1934 6 ' I • .. .
116 Eixampla 1907
68 75
Eixampla 1913
11Eixampla. 1927
8650
BOIUI Reror ma
67 75
83 Càd!z 6 112 ' I· 11129 .. .
Màlaga 6 'I• 1112a ..... .
6050
Màlaga 6 •1. 11126 .... ..
61 60
Sevilla Exposició 6 •1•. Q4Valéncia 6 ·1• ............
775C

89-,

1:W-

100 25

1~0

25

~9-

59 10

119 1U
~

10

Antlauea Dlputaolons
Harcelona, ll mlllons ...
81 75
»
5 milions ...
78 75
»
sèrie B .. ... • 76 50
»
sérle o ......
t6 •
6 "I · 11126...
go »
6 'I• 11130...
98 »
Provlnclala..
'8 Mancomunitat 1914 ...
69 Manc,omunitat 1920 ...
5gCaln Crèdlt COm. ......
74-

65-

67 60
67 50
6750
88 50

B ,........

F ...,.....
( Amortit. ó •1. A .........
»
1928 B .........
I
»
0 ._.,, •• ,..
Amortit. 4 'I• A ... ,.....
lt
1928 8 .........
1

MARINA

Avda. Pta. Angol, 11 I 13
Telèfon 14544
SEMPRE EL PROGRAMA MES
ATRACTIU I EL SALO PREFERIT
PER LA SEVA AGRADABLE VEN·
TILACIO
Tarda, 4. Nit, 9'45:

DE CUNA

8

11

»
1

98-

PR ICE BAND

Avui

4.• e. 8 'I•

1!n -

I

a.-

•

b 'I• .........,.
B 4 112 'I• .,.
0 4 •¡. "-'"''...,
1) ' . ,. ............... .
E 4 1/2 'I• , ..
F 6 'I• .... , ....
o. 6 •¡.
H 5 112 'I• ...
A

flllfl_fl_ll

1 6 'I• .........
J 6 'I• ........ .
Franca 1864 ...
França 18'18 u·
O!re<:tes ....... ..
Reua a Roda.. .
Còrdova li 'I•...
BadaJoz 6 'I •...
Andnlusos 1.• variable ..
•
1.• a 'I• ......
1
2.• variable.
•
2.• 8 "I• .... ..
J
190'7, 8 "I• .. .
1
cBobadiUaJ n
li
11118 6 'I• ...
»
1920 6 'I • ...
F. O. c1e Catalunya 6 'I•
I
t
6 'I•
» Central d Aragó 'I•
P'. o. Oest Espanya 3 •¡,
F. o. Cremallera 6 'I•.. .
F. O. Secundaria ....... ..
Ura.n Metro Ull:¡ 6 'lo...
aran Met.ro 19:¡¡; 6 •f ,...

6~-

53 5485
58 -

24-

60 64 65 5485
59 25
57 óO
b8 60
b2 50
65 tO 60

6489 60
87 bO

8t

es

74b2 25
7975Ge 76

52 80-

os -

62 15

a9 SU

55 CIO 75
71 51.1
84 -

/088 15

71 50
8650
84 42 25
82 50 84-

o 75

g_

566

11 25
10 50
13 60
1215-

6684-

78 50
40850
4187-

IISiiO

CINEMES

Modernita t • Ritme • Melodia
Reunlon.s selectes
Sala refrigerada
Màxlma ventllacló 1 como<Utat
INVITACIO CAVALLER, 2 ptes.

Tarda.

DANCING D'ESTIU • Tel. 33841 •
PASSEIG DE L'EXPOSICIO (Edifici
Funicular) • Director: Daniel Piquer

70 15
8S 25

84-

a

les 6 I nit, d '11

Ant.

Avui

Me<11na a Salamanca...
o48 Obll&aolona lnduatrfalw
Metropolità Trans. 6 'I•
24 60
Aplicacions Elec. 6 '/•Oren.seABOOEP ...
saAslan<1 6 'I• preferents 110Orense O 1 B prior. . ..
61 '¡] 60
Asland 6
1916 .... ..
F. O. Barril\ 6 'I• ,.....
96 Aslan<1
7 • . .............. . 102 50
Tànger a Fe'll 6 •1. ...... 100 50
9/ASlaoC 6 'I• Vlllaluen¡a
97 50
ASland 6 'I• Còrdova...
Aigua I Canals
Aux1l. ooos. cSaosón». 8551.1
Gaa I Electricitat
9460
Comp.
Aux:ll.
de
F.
o.
AlgUes d e Huelva 6 ' I•
54 57carbons Belga 4 1/2 'I•
AlgUes València 6 'I•... 10U 25
97 51.1
colònia ouen 6 'I• ...
Barcelonesa Elect. 1UO'l
119 87 60
Conat.
Pavtmenta
6
"I•
Barcelonesa Elect. 1908
98 8550
Barcelonesa Ele<:t. 1912
gg 25 9825 conat. Ferrov. 61/2 •¡. 1114
50
Cros, 8 . A. 6 •¡, •• ,. .. ._,.
Barcelonesa Elect. 1913
98 102
Electro
Met.
Ebre
6
'I•
Barcelonesa Elect. 1920 102 87
60
g¡ TibidabO 6 •¡, ......
Canal d'Urgell ............
56 so com. d 'Obres Ced. 6 ·1·
Catalana Oaa O ...... ,..
92 50
IM- 95 Energ. lnC. Aragón 6 •¡,
catalana Oas E .........
111 50
Esp Carburs Met. 6 'I• 1Y<I Catalana Gllll F .........
8Q 25
92 75
construccions Elec. 6 ' I•
Catalana Gas O 6 'I•... 1'9COlorants 1 Explos. 6 'I• 100 50
catalana Oas Bon.s .... 103111
Fln.
l
Fld.
Arnu.s-Ga.ri
Btsp. Amer. d Elec. 6 •¡. 1011 60
98 Fom. à 'Obres 4 112 "I•
l:il.sp. Amer. C'Ele<:. bona 115 84
Fom.
à'Obres
6
'I•
......
Reganta Ebre, .Bone ...
65 04 75
Fom. d'Obres 6 'I• l92a
Coop. Fluid Elec. 6 'I·~
62 60
11950
Fom. à 'Obres 6 'I• 19115
Coop. Manresana Ener. v2Fom. C'Obres Bons 6 "I · 101 Ener¡. Elec. Catal. ó ' I•
es 50
Fom. d 'Obrea Ced. 6 'I•
119Energ. Elec. Catal. 6 'I• 1tn Magatume cEl 61&101~
119 Energ. Elec. Cat. 5 'I• or 100 Hotel
Rlt.z
'I
'
I•
.........
84Energ. El ec. C. 6 •I• 1928 1114 6<1
Hullera Espanyola 19~
94 En erg. El ec. o. 6 'I• 111311 102 25
Hullera Espanyola 1926 8825
t:ner. Elec. C. Bons 1918 106 r;o
Hullera Espanyola lila:.!
ll0
Ener. Elec. C. Bons 19:.14 105 8360
Maàrlà·Parls 6 ' I • . ... ..
Elèctrica Cinca 6 •¡, ... 1UO QOSU
IMàe Suro.
Elèctrica. Tenertre 6 'I•
118- 98- Maoutactures
88 75
Maqu. Terres. Mar. 6 'I•
Elec. 1 Oas Lebon 6 'I• 102 88 Metropolitana Cie COns
Algues Barcelona 8 •¡.
IS 103 25
Mln. PotlloSIIa Súria 7 .
Al¡ües Barcelona 4 ' /•
83Productes PirelU 1928.. 11860
Aigües Barcelona 5 •¡, 10040Sert, 6. A . 6 •1• .........
AlgUes Barcelona 6 'I• o 104 76
retetòOica 5 112 'I• ... 102 50 102 76
AlgUes Barcelona 6 'I• D 104 25
86l'enerla Moderna 7 •I'"
General Regnàlus 6 ' I • go4860
Unió Cotonera 6 ' I • ...
LJum 1 Forca. Llevant...
971)016 ~nera d '~. 6 'I• 100 50
Manresana Elec. 6 •1....
9llValèn.
Millores
Urbanes
Prod. Forces Motr. 6 'I•
88 50 8425
Prd. For. M. .Bona 7 "I•
es 50
ACÇIOnl lndUitrl811
Pro. For. M 6 'I• 1112a
l9 2f> GO Can. I Regants Ebre ...
81 25
1.". u. Ul"'Ulll Penàenta
5.Bons Regads. LJevaotm 104 25
f'unlCUlar MontJWC ~..
15 Regaàlus LJevant 5 'I•
82 25 82 50 l'ramv. Bare. prec. '1•1.
48 60
SeV1Llana d 'Eleo. 7 sér. 119 25
rramv. Bare. prer. 6 'I•
Cl6 _
Sevillana à.Eiec. 8 eèr.
es rramv. ),;lèc. Orana.ca_
eu Sevillana. d ·Eleo. 9 sér. 1112 6CI
AlgUes
Valencta,
prec_
181
UbJó Elèct. Catalunya 102 75 103- Catalana oas s. O ...... 108 -Catalana Gas s . E ...... 122 Tramvfea
Cataln.oa Oas a. F 6 'I• 104 2.>
/3UraL l'ramvlea 4 'I • ...
HISP Amer Elec. ABC 43a 75 60
Oral. Tramvies 6 'I• ...
liiSp Amer. Elec. e. O
83 40
Euampla 1 Oràcla • •¿. 89BIS~. Amer. Elec. e. ll:
as 6660
Tramv. St. Anàreu ... :.
Algues
àel
LJobre¡at...
118
Traruv. Barcelona 1925
88 25 8850
70 11650 ea 75 Elec. Oas Lebon s. B....
Tramv. Barcelona 1930
O.•
Transmedlterrànla,
184
Tramvies Sevilln 6 •1....
95Haoc à'Espanya ......... 585 Tramvies Granada 6 •¡.
TUC
!:Sane En. d'Espanya ...
so Navllere•
Cimen~ «Aalandt ord...
tS /50
Ciment «Asland» prer.. 101 50
l'ransatlàntlca 4 •1• . ..
Ciment cSa.nsón» or<1"
Transatlànt. 6 •¡, 11120 15 so C. cSansòuJ, prec. 7 ' I•
Transatlànt. 6 •1. lll:l2 15 -es Cr011, S. A........ ..... ,.. 188 T rans. 6 l/2 'I• eep.1925
llG50
187Oonst. Ferrov!Uia ...... 100 Trane. 6 112 'I• cns.l ll!l5 97 50
<.;obertes I TeuJadee ••.
92 T!:ansatlànt. 5 'I• 19U 9~ 60
Espanya lndustrlal _.. 121 Transatlànt. 6 'I• 11128 0425
8oDs Transmec11t. 8 'I• 10U- 100- Carburs Metàlllca . ..... :.ooFoment d'Obres ......... 1115 C. Naval LJevant 8 •¡, 8950
115-

98-,

98 -

Ant.
l'abacs Ftllplnea
tilspano Sulasa

uuuu.·
U>AUU-•

Hotel Rltz 6 •¡• ..........

Lndúatrles Agrlcoles ••.
Maquinària Terrestre•••

TARDA
16'-: Programa de discos.
18'-: «La. Paraula». Emissió de les
sis de la. tarda.. Informació generat
- Programa. del ràdlooient. Discoo
a petició de senyors subscrtptQrs de
RADIO BARCELONA.
18'15: «El quart d'hora de l'espe
clalitat». Conferència a càrrec
l'Acadèmia d'Higiene de Catalunya.
18'30: Suplement de «La Paraulaa
dedicat a la Secció Infantil de RADIO BARCELONA. Rondalles con
tes, consells útils, etc.
'
•
-Continuació del programa del
r àdiooient.
19'45: Cotitzacions de monedes.
NIT
20'-: «La Paraula». Noticiari esportiu. - Programa de discos selec.
tes.
20'45: Noticiari des de la Redacció de «La. Publi<f.ta.t».
20'55: CotitzaCions de mercadenes,
valors i cotons.
21'- : Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
G eneralitat de Catalunya.
21'05: RADIO· TEATRE Llric d'E.
A. J. 1. La sarsuela. castellana «El
terrible P érez», i «La flesta de San
Antón».
22'05: «La Pn.raulall. Emissió de les
deu 1 cinc minut s del vespre. Directament des de Madrid. Resum. (te
les informacions r adiades durant el
dia..
22'20: Continuació del Ràdio-T eatre líric.
24'-: «La Paraula». Emissió de les
dotze de la nit. Darreres informacions. - FI DE L'EMISSIO.

d;

Programa per a avui dissabte
A les 12: Obertura; Senyals horaris; Música. regional. A les 12'15:
Música. variada. A les 12'30: Música
militar. A les 12'45: Jazz. A les 13:
Música de revistes. A les 13'15: fragments de sarsueles. A les 14: Música selecta. A les 14'30: Fi de l'Emissió. A les 19: Obertura; senyals
horaris; Música selecta. A les 19'30:
El disc del ràdioolent. A les 20: cot itzacions. A les 20'03: Música. -¡f.rlada. en discos. A les 21: Noticiari 1
Servei Meteorològic. A les 21'15: Mú·
sica lleugerp. A les 22: Jazz. A les
22'15: Noticies de Premsa. des de Madrid. A les 22'30: Jazz. A les 22'45:
Fi de l'Emissió.

Ant.

2S5 -

284-

Monopoli t'etroll8 """'"
Salinera Catalana ptes.
Teletònlca 'I 'I• prer ...
l'eletòu!ca ordinàries ~
Unló Ballnera Espanya

148 25

12ll-

1SO -

113 25
70 -

I.

Bon
locad

PREUS
DESPULLES

FARINES
Castella {corrent) ......
re.
(eltra) ......

v...........
!dem extre ............ , ..

tl'tlrça ••••••••••• •.., ••••.._.....

Local, corrent

68
111
61
80
62

67

Re¡l6 .....................y.-..
62
Preus en ptea. els 100 QullOB

66
62
68
go
8S

68
65

Arngo .............._• .._. .......... uu.v

Castella .. .............. .....
ll:J:tremadura (corrent).
ldem
(crulxer)
Mancha ~'"''''"'''"••••·
Navarra .....................
Peoedéa u .................. .

Urgell ......., ....... _........

Floret ..........,.............

60
50
50
60
60

60

115

125
60
63

120
1SO

81
84

e4

65

Farina d"arròa •• .,........

50

62

68
47

70
48

MONGETES
l.:asteua (corrent) ....,
!dem (selecta) _,,....

v....

Etatra.ngeres ...........
Mallorca _,.................
Prat -··•••••••••••••••••••··

Ya.léncln ....... .............

QO
107

95

60

109
so

10

so

60
65

62

75

CIGRONS
.. ndaluala . .............._,'J1_,

v•••••• .. ,,._,,_._._,

<••···............ .

...................
a-................ .

n ••• ,,,,,,..-,,-.,,.

•••••••••,•••••u••••

Mex.lcan.a .......... .-.........

Palous .................... . ..

Menuts prl.ala ..... <LO..._,

I I

21
20
18

Quartea .... . , ............~ ..... .

gs

19

73

100
80

75

6S

57
65

04
58
58

100

105

60

Sauc .. ttUttHtH.ti.HfTJ-h l U
165
Preua en Pt.es els 100 QUllOB

20

1g

~-'!'!.

18

ORDI, MORESC I CIVADES
87
Civada .l!:xtrem.adura u·
S7
ldem Ma.ocba ......... u.
44
Moresc Plata, dl.spon ... .
42
[àem pals ... .............. .
se
Ordi¡ Ur¡el! ............. ..
f9
Esca ola. Andaluala M"

GranJa_ ........... ,........
Selecta ............ ,.........

r·rencat .....................

21
2ll
NUm. 8 ••••••••••••••••···· ._,
28
NCtm.. 4 .,,, ••,,,,,,,••••••••
t' cul' on otes els 60 quJJos.

22
80
29

Preua e o r!l!a In Quartera de 70 Ut"':

50

ARROSSOS
ldem Calll!lpar _ . .......,
Bell-lloo O. ...., ..........

25
28

SegO ...................,;,...

Preua en ptes els 100 qUilos
•••••••••v••••.a.u.u..-

20
24

Segones u.••••.u•.LM.l.U.U .......
Terceres ................_._
..........,

se¡onet .................. d..

&LATS

I

Desp

~

Ara¡O . .................. u·~

•
••
O.iarrOO

cq

LA
•EL ~
Yo no
slclón
rgr&nd

Avui

1-48 90 -

PREUS

»

-t.Tj

teStO 11

___________*___________

Mercat de Llotja

t:k>mba

'aEL GI
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15'15: <<La P araula>>. Emissió d'un
quart de quatre de la tarda. Direc
tnment des de Madrid. M1n1ster' •
Resum de la Gaceta.
LS,
15'30: Micròfon per a tothom.

Ahir, a dos quar ts de deu del vespre a la Comandànclp. Milltar d'a·
questa Divisió Orgànica, manifesta·
ren als periodiStes que no tenien
cap noticia. d'interès a comunicar-lOS.

SQO 85811-

1\llGDIA
12'-: Senyals horarts d
d ral. - Secció Femelllna. e ~ Ca~.
1ecta en discos.
· MUSica se.
12'30: <<Plat del dia» d 1
rant Tlvoli. _ Continuael~ Restau.
grama de discos.
dei Pro.
EMISSIO DE SOBRETArrr •
13'-: Senyals borarts de l.v"''\
dral.
a Cate.
13;02: Cotitzacions.
13 08: <<Cocktnil del di~ d
Chicote. - Programa. de die Pedro
ria ts.
scos va.
13'25: «Cocktan d'avui>> d
taurant Brasserie Tívoli.
e1 Res.
13'30 : Informació Teatral
1
telera. - Continuació del prn~ar
de discos.
·.,., ..lila
13'~5: «Comentari teatral» Pe
r Va1enti Moragas i Roger.
13'55: Secció Cinematogràfica.
14'-: «La Paraula». Emissió d
dues de la tarda. Intormacióe les
Barcelona. - Actualitats teatr lsde
musicals.
a 1
14'30: «El !et del dlall per J
Alavedra. - Butllet1 Oficial
oan
G~neralitat de Catalunya suma~~ d~
numero publicat aVUi _ Contin: e
cló de les Actualitats.
uaco~5'esdol~i~~ió re.diobenèfica. _ Di.s-

Sense notícies a la Coman·
dància Militar

4, les millors atraçclons

NAPOLEON'S BAND

Ant. Avui

98-

a
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TEATRES
Barcelona. - T a rda i nlt:
c¡Cata.pluml».
Còmic. - Tarda.: «Las Vamplresas»
Nit: «La sota de oro."J».
Novetat s. - T arda.: rEl barquillero» 1
«Katiuska•. Nit: «El chiqulllo» 1 «El
beso del remed1o».
R~me.a. - Tarda 1 nit: Sol de otoflo».
Pr10c1pal Palace. - T arda: «LliS de
Vllladlego». Nit: cHljas de ml almal».

ES!)fai. - «Paso a la. juventud», «Calles de la ciudad» I «.Tu eres mio».
Entenoa. - cJuventud trlunrante»,
cEu malas compafllas» 1 «Un llo de
frunllla».
FantAsio. - cTodo por el amor» 1 cSu
mayor éxlto».
Foo Nou. - «Amores de un dia», «Destlle de prlma vera» 1 «El guapo».
Goya. - cGuillermo Tell», cSra. casada. neces!ta. marido» 1 «Nobleza
baturra».
Iris. - «La casa de Rostchlld», cVolaudo hacla. Rlo Janeiro» 1 cEntórate mundo».
Kursaal. - cLos Nlbelungos», cErase
una vez un vals» I cEl tenlente seductor».
Laietana. - «Chucho el roto» 1 cVolando hacla. Rlo Janeiro».
Maièstio. - «La. Dolorosa», cVaya mujereu I cUn disparo al amanecen.
Marina. - cNocbes de Nueva Yorln,
«La espia núm. 13» ,«Que vale el
dl nero»
Maryland. - eCargamento salva.je» 1
«Stingaree»
Metropol. - cSe acabó la crisi», «Paris Montecarlo» i «Liebelel».
Mistral. - «Las vlrgenes de Wlmpole Stt'etlt» I «Camas de matrimonlo
modern o»
Monumental. - «El pecado de Madelón Claudeb. cBollche» 1 cSusana
t!ene un secreto».
Mundial. - «Bolero», cMadame Buterfly» 1 revista.
Núria. - cTorero a la !uerza», «Do
!rente marcben» i «Vida nocturnu.
Paris. • cVuelan mis canclones», cCanción de cuna» 1 «Guerra de valses¡
(solament tarà a).
Pathe Palaco. - <El negro que tenia
el alma blanca», cSor Angèlica» 1
cA puf!.etazo llmplo».
Principal. - cVuelo uocturnot 1 cDestlle de candllejas».
Publi Cinema. - Reportatges d'actualltatJ
Rambles. - lLa pellrroja», cEl !nco.
rreg!blell 1 &Muchacha, cara o cruz•.
Roval. - «A trompazo Umplo», tBesos
de àrabe» 1 «Que v!enen los llusa.
res».
Sefect Cinema. - «Madame Dubarry»
«PIIIlto de Tiburones».
Smart. - «La doncella. de postln» i cEl
aguacll de la frontera».
Splèndid. - «La estrella. del MoUlln
Rouge», cElla era una dama» 1 eLa
tlecha».
T alla. - cRemordlmlento», cT!gre del
mar negro» 1 cEl rey del jazz».
Triomf. - «Letty Lyngton», «Hollche»
I cEl tantasma de Crestwood».
T etuan. - cCleopa.tra», cDesquite»
cSalvad a las mujeres».
Volga. - «Ml último amor»,
cl'ra
Dlàvolo» i «Busco un mlllonarlo».
Verdi. cBajo el clelo de Cuba»,
d.uces de Buenos Aires», cLos Moncayos», eLa rondalla. aragonesa».
Xile. cEl dlnero maldlto», «Vaya
nlfla» 1 «La hermana. San Sulpl.
cio».
Walkyria. - «Lo que los Oioses destruyen:t, cEl s!J::no de la. cruz» i cMàs
dl!icll todavla».

RESTAURANT

pels «Asos» del jazz

Valora amb nrantla dt I'Eatat
Caixa d'Emla. 6 'I• , .. 1 97 751
Hldro¡rà!lca Ebre 6 •1.
94 50
Deutes l Obllaaolons
Céàules Argentines -·~·
1 55
Emprés t. Ar¡ent16 •¡_. A 100 60
•

ESPECTACLES PER
A AVUI

BALL SELECTE

Llegiu LA HUMANI TAT

•

*:------

Obert cada. dia tarda i nit. Funcionen totes les atraccions AvUi
dissabte, nit, a les 10'30: FES:
TIVAL DEL CAPELL, de la GORRA I de la BOINA amb premis
al.s que més es d!stlngelx:ln per
novetat 1 elegància, sota el veredicte d'un competent jurat. Obsequi d'un humorlstlc capell a
tot concurrent. Entrada al Parc
50 cèntlms. Funicular 1 entrada'
1 pta. - Dl.spar d'un ma¡¡ni!IÓ
CASTELL DE FOCS D'ARTlr'ICI
Darrer funicular, a les 3.

AVUi, nit:

canciones

Ant.

d 'Atraccions. -

SAIGON

Telèfon 34651

Preferència, 1 pta. EsDecial, 0'70
ptes. - DEMA, DIUMENGE, MATINAL, 10'30. DILLUNS VI·
NENT: ORO • CAPRICHO IMPERIAL • UNA CANCION, UN BESO
Y UNA MUJER.

J

6050

GRAN PR ICE

VALSES

(versió original)
Martha Eggcrth en el seu trlom!

mis

l'aro

E. E. COFINER

(Solament tarda)

Vuelan

MARICEL • PARK

FRONTO NOVETATS

CINEMA PAR I S

CANCION

mà a mà
tormosos braus de n
TRESPALACIOS"
Ent rada, 2 ptes.

Frontó Principal Palace

CINEMES

DE

PROGRAl\fA PER A AVUI,
DISSABTE
7'15: Primera edició de «La. Paraula». Diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
8'-: Senyals horaris de la Catedral. - Lliçó de gimnàs radiat a
càrrec de la Federació de Gimnàstica..
8'20: Segona edició de «La Pnraulnll. Diari radiat de RADIO BARCELONA. Edició dedicada a. les comarques catalanes. Discos.
9'-: Senyals horaris de la Catedral.
10'30: Transmissió des de l'Església de Santa Maria. de Mataró. Solemne ofici de Festa Mnjor amb la
Missa del Mtre. Blanc patrici de
Mataró.
11'-: Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la

VARIETATS

grandiosa revetlla a. la platja.
amb CASTELL DE FOCS, GLO·
BUS, TRACA, etc. Preus populars.
Despatx de localitats al Centre
Placa Catalunya, 9; Aliança del
Poble Nou; Bar Freixlnet de S.
Andreu 1 a les taquilles dels
banys de
SANT ADRIA DE BESOS
Servei de tramvies 1 autobusos
tota la nit

GUERRA

CAPITOL. - Avui, tarda, a les
4. Nit, a les 10. Estrena del formidable !Um: RADIO REVISTA
1935, la pellicwa musical de
l'any; FUMISTA MODELO: EX·
POSICION DEL AUTOMOVIL :
ESCUPIENDO
METRALLA: EL
CANAL DEL PANAMA: PROYEC•
TILES HUMANOS i DIBUIXOS.
EXCELSIOR. - Avui, sessió
continua de 4 a 12'30: LUCHA
DE SEXOS, per Fra.y Wray 1 Gene Raymonà;
SUSAN LENOX,
per Greta Garbo 1 Clark Gable;
LA CENA DE LOS ACUSADOS,
en espanyol, per William Powell
1 M1rna Loy I DIBUIXOS.
COMTAL. - Avui, sessió continua de 3'45 a 12'30. Programa
de la dansa.: ALMA DE BAILA·
RINA, per Joan Craw!ord 1 Clark
Gable; BOLERO, en espanyol, per
George Ra!t 1 Oarole Lombard;
VOLANDO HACIA RIO JANEI·
RO, amb el ball La. carioca I Dl·
BUIXOS.
WALKYRIA. - Avui,
sessló
continua de 4 a. 12'30: LO QUE
LOS OIOSES DESTRUYEN, per
Walter Connoly¡_ EL Sl GNO DE
LA CRUZ, per nederlc March 1
Elisa Landl; MAS DIFICIL TODAVIA, per Buster Keaton I Dl·
BUIXOS.

Emissió Ràdio Barcelona

EMPASTRE

Gran

transnusJt· - Conu.

*

Perlacia
Carnicerito de México
6

Generalitat de Catalun .
nuació de la

UNIO RADIO, S. A.

Amèrica. - cCleopatru, «El guapo»
«El tango en Broadway».
Aren es. «Una. mujer perseguida•
«El signo de ln. cruz» 1 eLa. bata~
lla».
Act ualitats. - Quatre pelllcUles eómiques.
Arnau. - «Casado por azan, «Tierra
de pasión» 1 «Suceàió una noche»
Astòria. - cCauttvo del deseo», cVI~
vlendo un suefio»
Avui, d issabte, tarda: AROSTEAv inguda. - «El angel àel arroyot 1
GUI - MOTRICO contra. GUl«A brazo partido».
LLERMIN • MODESTO. Nit. TABarcelona. «Dràcula», eLa volunBOADA - ARGARATE contra AS..
tad
del muerto» 1 cEl Dr. FrankeaTIGARRAGA • RAMOS II.
teln».
Boheme. - cPaprika», eLa espia núm
13», «La. hermana San Sulplclo». ·
Bosc. - cVuelo nocturno» 1 cDesttle de candllejas».
Bohèm ia. - «Volando hacia Rlo Janeiro», cEl hombre león » 1 ~Car¡a
mento salva.je».
Avui dlssabte, tarda, a. les 4:
Broadway. - .«Danublo azub, «TimCHIQUITO BILBAO • BEGO:RES
b?Ctoo» 1 eLa senda del cr!men».
fi contra PASTOR - CAMPOS.
Cohseum . - «Melodia de Primavera»
Nit, a les 10'16: ARAQUISTAINCèntric Cj nema. - «El enemlgo pú~
PASA Y contra IZAGUIRRE • URbllco num. b, «El rey de la plaZAY. - Detalls per cartells.
tall 1 cQUlén la. mató?».
Comtal. - cAlma. de ballarina.» cBole!o» 1 cVolando hacla Rlo J a.IÍ.elro».
Ca p1tol. - •Radio Revista 1935» cProyecttles humanos» 1 altres. '
Dia na. - «Luces de la ciudad», «Torero a la fuerzu I 12 dibuixos seJAU BRASSERI&
leccionats.
J
Excelsior. - «El refugio», «Amor en
venta» 1 cEl encanto de una nC>che».
VIa Laietana, 6 • Tel. t5688

MARINA

•
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El millor espectacle

Avui. nit, a les 10'30, a la
PLATJA DELS BANYS de
SANT ADRIA DE BESOS
per l'insuperable quartet
JOANETA MAS
ANTONI MIRAS
RICARD FUSTER
CANUT SABAT
Esplèndlda. representació r ealista
Fantàstica sortida del tenor per
la mar. Orquestra del Sindicat
Musical - Massa. coral del G. Teatre del Liceu - Acabada la. representació de

Nord, 48'00; Alacant, 37'00; Andalús, 9'00; Rif, 66'25, . ••'50, 66'00 i
62'25; Aigües, 191'50 i 190'50; Colonial, 40'65, 41'00 i 40'65; Ford, 284,
287 1 28ll; Asland, 76'00 l 76'50; Explosius, 127'75 i 127'85; Gas E.,
121'50; Tramvies P., 47'00, 1 Cbade,
435 i 432.

'(

TANCA

al teatre de Gelida.

De les accions ferroviàries, en els
rotllos de fi de mes, com q ue no
s'hl. fa res o sigui que no es fa cap
operació, val més de moment no
parlar-nP.
Les accions industrials, en els mateixos rotllos, només que sostingudes pels mateixos satèlits de sempre. els quals volten el rotllo sense
que hl. entri gent nova., que són els
que han de portar el negoci, i que
desgr aciadament, en lloc d'entrarn'hi en sur ten 1 el que és pitjor,
surten escàrmentats, la. qual cosa.,
com és natural , influeix en la manca de negoci.
Les Cbades 1 les Filipines bastant
fluixes

CANVIS DE MONEDES

EMPRESA CAPITOL

MADAME

I FINANCES·

Els deutes de l'Estat va r en segulr
remuntant-se. p erò es feren comptades operacions de tots els deutes, excepte els amortitzables 1927 amb impostos creats p er la Dictadura de
Prímo de Rlvera. Aquests amortitzables sl que cotitzaren fins a prop
d e dos milions de pessetes, la. qual
cosa no ens estranya perquè Ja sabem que tant el Sindicat de Banq uers com el CoHegi d'Agents sempre els ha tirat la Dictadura.
Municipis, Diputacions Provincials
i Tresoreria de la G eneralitat, sense gairebé negoci.
En el que es refereix a obligaclons ferroviàr ies i indúStria.ls, el negoci fou gair ebé nul 1 amb tendència fluixa en les accions industrials
a~ comptat. En algunes d 'aquestes,
com es pot veure per la cotització,
es nota quelcom de fermesa.

·-

representarà l'obra de Llufa Elies

LA SOTA DE OROS

Impressió

Melodía de Primavera
per Charfie Ruggles 1 Mary Boland.

Nicolau - Martori

trlom! de Laura Pinlllos, Alady,
Lepe I tota la companyia.

LA BORSA

Avui, tarda, a les 4. Nit, a les
10: REVISTA • DIBUIXOS. El
sensacional matx per al campionat; mundial de boxa. MAX
BAER - BRADOQCK, 1

Llegiu LA HUMA NI TA 1

TEATRE COMIC

LA PRIMERA VEGADA

4:8 '~5

COLISEUM

~·----------------·

Nit, no hi ha fun ci ó per tal
d e donar lloc a. l 'acostumat Ball
d el Gran Prlce - Dilluns, tarda:
LA PRIMERA VEGADA. Nit: COM
MES COSINS .•• Butaaues 1ra. classe, 1 pta. General, tarda, 0'40.
Nit, 0'50.

I

SIMON

Demà, COMIAT d'aquesta Companyia. Tarda: LA REINA MO·
RA - EL PUAAO DE ROSAS 1
EL BESO DEL REMEDIO. Nit: EL
PUtiiAO DE ROSAS I el gran èxit
EL BESO DEL REMEDIO
tardi\. 1 nit pel dlvo VICENÇ
S I MON.

REVISTES

36'35

HIJAS DE Ml ALMA!

Avui, la Companyia Oficial de Teatre Català

Avui, dissabte, tarda. Grandiós
hit do rialles:

Lliures
f 'rancs
Dòlars
Lires
Marcs
Sulssos
Belgues
Florins
Escuts
Cor Pra¡a
Cor. sueques
Cor. norue&Ues
Cor. daneses

Diumenge 28. Tarda, a fes 5 30.
GRAN CORREGUDA DE BRAUS
¡Sensacional competència

-

EL BESO DEl REMEUlO

VODEVIL CATALA
Visita López • Jiménez Sales

~COMERÇ

Sessió continua. Seient UNA PES..
SETa: NOTICIARIS • DOCUMEN·
TALS • VIATGES. etc.

per Cèlia Montalvan, Ma py Cor·
tés, Mary Cell, Ignasi León, Vi·
cenç AParie!, Vale rià Ruiz Paris,
la parella de ball Simone I Car·
dona, 40 bellisslmos vice-tiples,
40. Tarda, butaques, a 2 ptes. Nit. a 4 ptes.
Demà, dlumcnge. Cartell Monstre. Tarda., a. les 4. Primer acte
de LAS DE VILLADIEGO I el gran
èxit de l 'any: HIJAS DE Ml AL·
MA ! - Nit, a. les 10'15: HI JAS
DE Ml ALMAl

Avui, dlssabte, tarda, a les 4'30
Butaques des de 2 ptes. : EL BAR·
QUILLERO I KATIUSKA, pel no..
tabll1sslm barlton Estanisla u Tarin . Nit, a les 10'15. Butaaucs
des de 3'60 ptes. Primer: EL CHI·
QUILLO. - Segon: Exit sorollós!!

GRAN PRICE

del mestre Alonso: LAS DE VI·
LLADIEGO, per tota. la. Companyia. Nit, a les 10'15. La revl.stabomba. en dos actes i 17 quadros,
de Vela I Sierra: música del popular mestre Alonso.

RAD 1O

I

EL

Avui, dissabte, tarda, a les 5'16

El local m4a fre so do &a rcelona

DEl\1A, DIUMENGE. FUNCIO
UNICA. TARDA, 3'30. Gmn Companyia L ir1ca Maro Redondo •
Antoni Palacios. amb els eminents artistes: Amàlia Pardo, Ce•
ollia
Gubort, Eusènilt Galindo,
Leonor Esteve, Fran cesc Godayol,
A. Palaclos, Jesús Royo i EMILI
VENDRELL - COLOSSAL PROGRAl\1AI 4 boniques obres completes:, 4: LA ALEGRIA DE LA
HUERTA • EL ASOMBRO DE DA·
MASCO
MOLINOS DE VIEN·
TO 1 LA CO RT E DE FARAON .
Despatx a Comptadurla. 1 Centres tle Localitats.

PUBLI - CINEMA

L'espectacle finalitzarà amb un
1uxós castell de focs d 'arti!lc1
Entrada : 1 pta.

La colossal revl.sta. en dos actes

TEATRE NOVETATS

TEATRE Ol YMPIA

Avui, dissabte, 27. Nit, a les 10'30
Repetició! Repetició!
EXIT FORMIDABLE
de la. famosa bnnda-còmlco-Taurlno-Mus!cal

Gran Companyia de Revistes
Frfvolu

la tendresa, la comicitat 1 l'emoció. L'obra d'aquest estlu. Un altre gran èxit Interpretatiu d'aquesta. Companyja. Milers d'es.
pectadors el proclamen - Demà,
i cada dia, a les 5'30 I 10'15:
SOL DE OTOAO

o EL HOM BRE QUE NO CREIA
EN LOS MILAGROS
L'obra del dia
Demà, dlumenge, COMIAT de
la Companyia.

Avui, tarda, a les 6. Nit, a les
10: TODO POR EL AMOR, per
dean Kiepura: SU MAYOR EXITO
Martha Ea:serth.

Principal Palace

La màxima expressió teatral de

¡¡CATAPLUM!l

BRAUS-ARENES

Telèfon 22028

SOL DE OTOÑO

Avui, tarda, a les 6'15 I nit, a
les 10'16: Gran èxit de la comèdia en tres actes, original de
Muftoz Seca:

FANTASIO

TEATRE ROMEA
Proua popularlssims. Butanues
a 2 ptes. A les 6'30 I 10'16:

Companyia titular del Maria
Isabel . de Madrid

•

1tas

62
183

LLEGUMINOSES
l'aves Anàaluata ... .... ..
ldem Extremadura __,
Idem Mallorca ...........,
Favons Andalusia .... ..
ldem Extremadura _ ..
Vecu Andalusia ....... ..
ldem eetran¡eres ...... .
Era paia ............ ..., ••••••

ldem estrao¡era ........ .
Outaea
-······· ·············
Péaols estraoaera
_ ... ..
1dem pals ................ ..
LJentlllea Andalua1a .•.
ldem Salamanca _ .....

-

44
44
44
44
411
42
42
42
go

100

110

I I

PALLA I ALFALS
Alrala 1.• ,............... ... .

,,

120

'

i'

g

Alfe.ll ~-• '"""'"'"'""
2 60
Palla C'Ur¡eU
ooUUUOioo
2 60
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Les esquerres es retiren, però la
ma;oria no s'entén. 1 consti que
no ho diem nosaltres -ens en
guardarem prou!- sfnó La. Van-

Demà
El corresponsal de La P ublicitat

a Madrid, ocupant-se de la retírada de les esquerres - retirada
dignisSima - , diu:

Hiez~:esp:a~l!:arc~o~:=
s'havien
mat 110 oom.
quebanquets
diu
ara.
t ants
Ht ha gana, hi ha gana ...

Sol
El
celebrat
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D'INTERES PER ALS 'Í'REBALLADpRS

r

EL CARNET ELECTORAL \ .
I LA CEDULA PERSONAL

guardin:
eLa fórmula de cedistes 1 radicals,
«Sesión viva la de esta. tarde en el aceeptada també pels agraris, p er
otea. Congreso.
La tonnenta-pequeña aprova r la contrareforma. a.grà.rla Llegiu LA
HUM ANITAT
•
Fem a.vlnent als treballadors
tormenta, clertamente-que se veia !eia concebre moltes esperances als
de Catalunya, d' ambdós sexes,
avanzar, ya. ha descargado. Las iz- elements governamentals, que con24. - Estarían en su
«Barcelona,
•
13' que !lei'ODS dlspo6lcions del Goqulerdas y la mayoria no se ban
el problema je. r esolt 1 es- papel y cumplirlan su deber de provern General, s'obri el període
u ·entendido en la cuestión de la con- sideraven
baque
periódlcos
aquellos
selitismo
a bolcar tota la fortrarrefonna agraria., y aquéllas se taven disposats
de cèdules el dia. 2Z del presen~
cen ostentación de catollcismo-:-aunl'oofegar
a
per
vots
seus
dels
ça
ban r etl.rado del Parlamento esta.
juliol 1 que fineix el 3 de seposició de les minories republicanes. que nada han dicho contra la últimisma. tarde.
tembre proper.
estrenada
Seca
Mu:ñoz
de
obra.
ma.
sesla
tarda
aquesta
començar
En
Muchos creen, sin embargo, que la.
Ens fem ressò d'aquesta. dis·
en el Teatro Barcelona, en la que
actitud de las izqulerdas tlene m6- sió, els diputats de la majoria es- se bace la. afirmación nefanda. de
posició governativa, per tal eom
decieufòrics,
completament
taven
viles màs profundos que los de la
és indispensable Ja cèdula perces un buen negocio liCr catódisconformidad con la refonna agra- dits a recórrer a la. sessió perma- que
sonal per a. proveir-se del car:
ria y que lo ocurrido no es sino el nent. Es donava ja. com a segur que lloo~ combatleran la. guia y la
net electoral, el qual no sera
va.nidad que desde el 6 de octubre
primer acto de una intensa campa- l~s Corts es tancaran o.questa ma- cultivan,
lliurat sense l:~o prèvia presentacual si se tratara de !loña oposicionista que debe desarro- teixa. setmana. A primera hora ha
ció de la cèdula.
larse este verano, en la calle y en començat a circular el rumor que res de invernadero, aquellos que da.n
Que pens!.n els treballadors
el mitin. Preclsamente porque basta les minories d'esquerra s'anaven a. rienda. suelta a. su euforia. celeque les dretes, confien que baahora la. labor de las oposicioncs retirar, 1 la. noticia., en lloc d'alar- brando constantes àgapes y rinna part dels obrers, dones espeba sido sumamente templada, bay mar els diputats governamentals, dlendo constantes homenajes, con
Amic del proïsme campió de cialment, no es preocuparan de
entre elias qUienes creen que ha. ha augmentat llur optimisme, no la. consabida. entrega de pergamipreshan
complir aquests requisits i, per
no
que
llegado el momento de tocar el ela- havent mance.t qui s'ha. apropat a nOIS, a. indlvidiUos
salt
NOTICIES DIVERSES
tant, resttu:111 vots & les esrin para que la. ofensiva comience. algun parlamentari d'esquerra feli- tado ningún servicio relevante a la
De resultes de l'acte que organitquerres.
Terminada. la. retirada. de las mi- citant-lo per la. decisió, ja que d'a- humanidad, limità.ndose a gozar de
Al carrer de Tallers, fou detingut
Això no ha. de passar. Cal adnorias izquierdistas, se reanudó la questa. manera. la. llei ~S'aprovarà sinecuras o a ser elevados a cargos zat pel periòdic esquerrista d'aques- quan intentava robar al pis d'un
quirir la cèdul!l · per a després
discusión del articulada de la refor- més ràpidament i sense el risc d'un para. cuyo desempeño se Ignora. que ta. ciutat cL'Acció», celebrat amb metge, un Individu anomenttt Ra.èxit i entusiasme extraordinaris la mon Alfonso Martin, el qual s'havia
poder tenir el carnet electoral I
ma. agraria, discusión que ofreció la treball obstruccionista.. Allò, però, tuvieran disposiciones especiales.»
vetlla. del dilluns passat, dia 22, fet escàpol temps enrera de l'Asil
novedad de ver a los radicales, den- que ignoraven els diputats de la.
votar. Que no s'oblidin que en
perhan
egarencs
reaccionaris
els
tro de la misma ma.yoria, convertir- majoria és que la deciSió de les esles properes eleccions les dret es
dut el timó, 1, navegant a. la denva, Duran.
se en oposiciones. El señor Samper querres tenia. una. major transcenfaran un va.-i-tot per tal de
Conduit al J utjat de guàrdia l
bramulen, escridassen i llancen odi mentre
dijo: «Supliremos la ausencia de dència. que la d'una simple retirada
vèncer les esquerres. I com sJ¡rui
declarant, amb una
i llot per totes les parts que l'ésser agilitat estava
las izqulerdas, procurando con el parlamentària. La declaració dels
U valdria. un «rècord»
que les esquerres són, numèrihumà. pot expulsar qualsevol cosa.. saltà la que
' EL GORILA SE MIRA AL ESPS: JO màs fuerte abinco el mejoramiento grups d'esquerra, redactada. aquest
cament superiors a les dretes,
tinestra que dóna al carrer
No poden ni saben pair com redi- d'Almogàvers
• - òTengo facha de hombre'l ¡il>~ del dictamen:.. Con el señor Sam- matí pels senyors Azaña, Martinez
anant a. csure damunt
posru'lln en joc tots els obstales autoritats militars perme- del conegut president
mont
los
esfuerzos
sus
coordinaran
per
de la Societat
cles possibles a fi d'evitar que
i Sànchez Roman ba. estat
(De «El Boa>
testol h>
teren un acte liberal i republicà, ja.
señores Alvarez Mendizàbal y Gue- Barrio
Gartla, el qual en
puguin votar els treb~dors.
llegida. pel senyor Sànchez Alborque e~:en elles, en virtut de l'estat de Xò!ers, Gonçal s'adreçava
na del Rlo, que rorman el sector noz.
al
cap
moments
aquells
en
estriba
J a. confien que els parats
importància.
seva
La
d'excepció en què vivim, les que pomàs discolo y avanzado del radicaJutjat.
l'anuHació
anuncia
s'hi
que
fet
el
a Barcelona- no es
-40.000
dien denegar-ne l'autorització corlismo.
El fugitiu sembla que féu caure de
preocuparan d'adquirir Ja cèresponent.
Y la discuSlón, que después de la per les esquerres, quan governin, de
dula. I en canvi, costi el que
Els fidels partidaris d'aquell car- 1!1 topa.da el senyor Garcia., i tingué
retirada. izquierdista preveia.mos ve- les indemnitzacions que es concecosti, tots, el¡¡ parats I els que
lisme que durant molts anys del se- temps de poder escapar-se cap al
loz, siguió avanzando trabajosamen- deixen a. la noblesa 1 a. l'excés de
treballen, dones I homes, h'ln
gle dinovè ensangonà les terres ibè- Passeig de Sant Joan. Seguidament
te, obsta.culizada por la. oposición valora.ctó de les finques. Són aquests
de procurar-se la cèdula persoriques, creuen que ningú no pot fer fou perseguit per uns guàrdies i uns
que surgia de los propios escaños punts ~ssencials del projecte sobre
els quals la. majoria no ha. acceptat
nal i després Cer-se lliurar el
ni celebrar vetllades polltiques es- ciutadans que aconseguiren agade los adictos al Gobierno.»
cap modificació i que sense la. detintolant el seu troglodita criteri far-lo.
carnet electora l.
detingut
novament
quedà
Aquest
claració de les esquerres produirien
amb l'espantall de l'ordre social esNo s'ha de perdre un moment.
al Tresor un dany irreparable de
tablert. Cal dir, però, que troben per- als calabossos de l'esmentat jutjat.
Ca.l que tot treballador es preomolts centenars de milions a benelògic i natural que des del
fectament
cupi de recordar als a mlcs el seu
Les dretes, abans, tnaleïen la po- fici dels ~ terratinents ja ex- natural que les oposicions aixequin confessionari i des de la trona. es --~-------*~---------deun i preocupar -se dels familftica de classes. I avut que go- propiats.
aquesta bandera per a llurs propa- pugui sembrar l'odi i, àdhuc inculiars.
vernen -llegiu aquestes parauleJ
Conseqüents, doncs, amb la seva. gandes futures, però el que no ba. bar..se la més estulta. rebellió amb sarà res en absolut. Sempre fa boAmb optimisme i pensant en
de Díaz Fernàndez publicades a decisió, les esquerres han renunciat comprès el senyor Gil Roble.!i en l'excusa que l'Església és la casa. de nie tenir la paella pel mànec, encael t riomf que ens ha de lliurar
El Diluvio- no tan altra politica: a discutir Ja. lleL Aquesta declara- aquesta primera intervenció seva é3 Déu com sl el Déu representat pel ra que sia foradada 1 que el mànec
del g'Overn de les dretes.
«Ahora emplezan a. verse los re- ció ba produït una. gran sensació a. la gravetat de l'acord d'unes mino- Fill de Galilea. pogués estatjar-se cremi. Els agrada. tant, que el maLA CONTRARREFORMA AGRARIA sultados
de la polltica de Jas dere- la cambra; hi ha hagut un mo- ries que ban de governar el dia. de entre les parets dels temples catò- teix els elements esmentats com els
EL SE AOR DE LA DE RECHA.- chas, dedicada
exclusivamente a ment de desconcert 1 d'estupor, 1 el demà i que anuncien solemnement lles 1 dintre el cor dels fidels segui- que es diuen -s'ho diuen!- guarYo no sé cómo encuentra tanta o~
las modestas reformas que senyor
dadors de l'esperit que ara fa vintslción una ley que beneficia a la destruir
Gil Rebles &'ha. aixecat, en l'anuHació d'uns títols del deute que dors dels mandats vaticanistes.
en el orden politico y social habia nom del
I, per acabar de treure'ls tle polle- i-sis anys desencadenav(l. la. revolta
Govern, per a. lamentar aquest Govern lliurarà. als propieta•srandaza» de Espana.»
Espaen
República
la
introducido
(De «El Diluvio»)
guera, l'Ajuntament gestor, davant -ai 1909!- són prou espavilats per
ña. No sé qué ccesencias republica- l'actitud de les esquerres, fixant-se, ris de les terres expropiades.» veuen l'anunci
de l'Homenatge als màrtirs canviar de postura. mU vegades menSembla que els «grandes»
nas» quedaràn intactas a estas ho- però, exclusivament, en l'aspecte
egarencs del 22 de juliol del 1872, a tre puguin gaudir de la. paella.
negre.
molt
demà
el
molt
trobat
Ha
qüestió.
la
de
politic
atmnegar,
podrà
nadie
que
Lo
ras.
' I
- Han passat coses, durant aquesla Casa del Poble, acordà, cuita-corque el cinismo sea la caracteristlca
"'O:..
rents, l'ofrena. de dues corones als ta setmana, que no perdre'm el temps
de ciertos politlcos, es que el mejocalguts en la data. esmentada en de- a. ressenyar, puix que, essent e<ta.l>ú»,
ramiento económico del trabajador,
el censor tindria feina, ensems que
!ensa de la. llibertat.
Hem de fer avinent a totes les
la. elevación de las cases pobres a
Entre el «Bloque Nacional»-car- tenen la. importància que hom vul- associacions i Sindicats Obrers de
un nivel de vida màs alto, la. jusdonar-los-hi.
gui
maror
ha.
hi
«Renova.ción»1
lins
tícia. social, en suma, todo lo que la
Altrament, la tranquillitat és mag- Catalunya. que ens trameten notes,
perquè els seus representants al MuRepública., que es réglmen de nivenlcipl gestor no protestaren de l'a- n!flca en aquesta ciutat i la policia convocatòries i avisos, que són curo
lación, habia venldo a imponer, ha.
cord consistorial, la. qual cosa re- reposa. en extrem.
sido liquidado por una. politica re- Dimecres, al migdia, fou detin- sament trameses a. la impremta per
presenta. per a ells una negligència
vanchista, bumillante y vengativa.
un jove que digué anomenar-se a. la seva publicació 1 que nosaltres
gut
defecció.
o
Los que acusaban a los socíalistas
I sl hem d'ésser sincers cal que Crlstóbal Aznar Hernàndez, de di- no W conegim res, absolutament res,
de bacer política de clase, Ja han
diguem que els directius de la. <eca- vuit anys d'edat, natural de CaraccEL CAM PO
hecho por su cuenta; pero de clase
DET ENCIO verna» egarenca tenen raó en 2.quest vaca. (Múrcia), gràcies al braó d'Un de llur contingut.
LA CAUSA DE T ERRASSA
burguesa, de clase 1ntransigente y
Antes de la reforma
Si alguna vegada no es publiquen
anomeindividu
un
detingut
Fou
minyó de la. mateixa. edat que l'emaspecte.
Ha estat lliurada. als defensors
despòtica que aplasta a la otra sin
Resulta tm xiquet massa sarcàstic paità quan l'Aznar pretenir apropiar- o resulten alterades, és degut a. cau
per al seu estudi la causa. que s'ha. nat Querubfn Martín Palacin, acucontemplaciones.
sat d'haver pres part en l'incendi
els representants dels victima- se d'una. bicicleta. propietat de Joan ses "alienes a la nostra. voluntat".
Tal es la obra. que desarrollan los Instruït amb motiu dels fets ocor- d'uns documents a. l'Arxiu de la que homenatgin
I •
les victimes, màxim Sabanès, de setze anys, que viu al
partides de derecha., los que hoy reguts el passat mes d'octubre a Ter- Societat General d'Obres i Cons- ris
Serveix! d'explicació 1 de resposta,
els victimaris tenien més ana- carrer de Galileu, 18.
controlan el Gobierno y la. Càmara. rassa. La causa consta de set rot- truccions del carrer Diputació, 239. quan
del
disposició
a.
posat
l'ha
Hom
cade
saltejadors
vulgars
amb
logia
les nombroses cartes que rebem,
a.
quatre.
són
defensors
els
i
llos
Cuando Gil Rebles o Jlménez FerEl detingut havia estat empleat m1 ral. que amb escamots d'homes Jutjat d'Instrucció per creure's que
Hi ha. vint-i-dos processats, per a
queixant-se de no veure inserides lea
nàndez, o un Salmón cualqulera se
casa.
'aquella.
d
nombrosos
els
amb
relació
tenir
pot
juguen
s'bo
que
folls
o
Ulumipats
levant~n a bablar de la justicla. setze dels quals demana el .fiscal deu
tot en defensa d'un ideari altament furts de bicicletes que d'un temps notes, parcial o totalment.
social, hay que recordaries cómo se anys, sis anys per a altres quatre 1
UN CAPTAIRE BENESTANT beneficiós per a. la humana espècie. ençà. es registren en aquesta l~
.Llegiu LA HUMANI TAT
comportan con el proleto.riado y con sis "mesos per a dos menors de dl·
Made
Plaça.
la
a
matí,
al
Ahir
Però mal¡rat les disputes no pas- 1litat.
la ca.se meclia. Han venido a revivir Vlút anys.
grinyà, fou detingut un venedor am!!!!!!!!!!!!!!"!!!!11!'!!"!!!!11!'!!"!!!!11!'!!"!!!!11!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la soberbia de las viejas oligarquias.
PER L' INC EN DI DE GAR- bulant, el qual, de primer moment,
No a poner paz, sino a renovar la
BERES A VI C I UNA REU· no volgué donar el seu nom dient
contienda. civil. Pero estàn equivoNIO CLAND E S T INA A que no portava. documentació. Es·
polisemejante
que
creen
si
cados
DE LLUSSAN ES
OLOST
corcollat, li fou ocupada una llibreDespués de la reforma de la reforma» tica puede mantenerse a estas altu«VIATGES BAIXAS, S. L.»
Ha. retornat de Vic i Olost de Llus- ta de la. Caixa d 'Estalvis, amb dues
EXCURSIONS
(De ~Heraldo»)
ras del mundo en un régímen de sanès el jutge tinent coronel senyor mll
quatre-centes setanta-quatre pesnormalidad politica. Las masas son Angel Martinez Peña.lver, el qual ha. setes,
1 a. més a més, trenta-vult en
ignorantes, pero no hasta ese punto. instnzït diligències en les causes que metàHic,
de Jaume Serra
Necesitan escarmentar en cabeza. s'han instruït en aquelles poblacions Xufle, de a.34 nom
anys, natural de Valls.
propia, antes de rendirse. Esta vez per incendis de garberes de blat ll També portava
Vall d'Aran, Luchon, Lourdes, Pau, Biarrltz, San Sebastian
un pot per tal d'aEl secretari del governador genehan recibido una lección tan reite- nou o deu finques de Vic i els nar a. recollir el ranxo.
1 Saragossa.
ral, digué ahir als periodistes que
olvidaràn
la.
no
que
dura
tan
y
rada.
seus voltants, pel qual motiu estan
detingut
fou
ja.
individu
Aquest
el senyor Pic tornarà el proper dl·
Sortides 5/ 11, 12/ 18 1 24/ 31 agost. Tot comprès, 300 pessetes
fàcilmente.>>
processats Josep Fabregat 1 Fran- temps enrera i pagà una multa de
lluns i que, entretant, no passarà
cesc Ors Font, 1 per una. reunió cinc-centes pessetes que U Imposà el
res a. la casa.
clandestina a. Olost de Llussanès. cap de Policia per demanar caritat
Si és que no passa. res, res, troPer aquest darrer fet han estat pro- a. la via. pública, tenint els diners
bem molt bé que el senyor Pic n-:>
cessats Josep Buxó Cabanes 1 set que se li trobaren.
passi cap angúnia i procuri passarS UIC IDI
més.
VIATGES BAIXAS, S. L.
ho bé per Santa Coloma.
NOTA OFIC IOSA DE LA
Ahir !ou denunciat al Jutjat el
RAMBLA CENTRE, 33, (PASSATGE BACARDI)
COMAN DANCIA MI LITAR suïcidi de la jove VIcenta Ibàñez
. Ahir al migdia, a Ja Divisió Mili- Martinez, de 17 anys, que es Urà
El «Butlletí Oficial»
tar, facilitaren als informadors Ja des del tercer pis de la casa. núEn la seva. edició d'ahir publica en.
mero 21 del carrer Minerva. on hatre altres, les seglients disposicions:
se~~t ~o~~ julio de 1935, a las bitava.
Presidència. - Ordre donant pu.14 horas:
Sembla que fou motivat per uns
blicitat al decret del Govern de 11\
Esta madrugada, a la una treln- amors desafortunats.
República, del 5 del mes corrent,
ta. horas, en la. calle de Rosellón
disposant que les Juntes provincials
cerca de la. cà.rcel Modelo, se produi comarcals de contractació de blal s
jo un incendio en una. barraca. de
no admetin oferiments per a la ve'l~
madera. y de bojalata propiedad
da en quantitat superior a. 200 qui.ll·
«LA REPUBL ICA DE LAS
Heraldo de Madrid creu que és de Agustina Roca Làzaro, suponlentars mètrics.
DE RECHAS
do que hayan sldo unos muchachos
inadmissibZe.
d~ corta. edad que durante el dia es·
«Para. nosotro.s es lnadmislble:
Bonita a legorla, propia para ser co·
Primero. Que por ese proyecto se tuvieron molestando, y cuya. barratocada en las escuelas y en los des·
libere de la. afecclón de la ley agra- ca iba a. ser derrlbada en el dia. d~
pachos oficiales»
ria. la propledad absentista, cual- boy por el Ayuntam!ento para el
(De «El Liberal»)
quiem que sea su tamailo y condi- ensanche de la calle. Los bomberos
ción, la cua!, por otra parte, està sofoca.ron el incendio sln que ocubien definida en los aparlados 10 niesen desgracias personales, lgnoràndose el valo~: de los daños. Por
Y 12 de la. base quinta.
El Sindicat General de Tècnics d~
Segundo. Que se lndemnice na- la comisarla se practlcaron las dl- respondre d'un delicte per tinença. ,. Anit, prop de les vu_1t, es SUICidà 1 tions per a la completa identificació
~~quUlna gelF s~n EIS d~ la6 caso. de la morta, la qual cosa. féu la mi- catalunya ha. adreçat al Presidenll
da. de lo que la ley de septlembre ligencias para el Juzgado de guar- Ullcita d'arma de foc.
e cadrrerD 1e opn. ne a, num.d , ~ nyona Soledat del Valle 1 el porter de la. República el telegranla se•
La pena imposada. fou la de siS
dia.
del 32 deja. Ein indemnización.
o ors. erez, esposa e ....... de la casa Fructuós Luls Bravo.
m~na a
de reclusió
En la. Plaza del Triun!o, a las -n~~
Tercera. Que la valoraclón de fingüent:
Grau GarciB, alt empleat d'una
mil
·
~
res y rentas se haga por peritación 1 seis horas de la madrugada, un ta«Excmo. Sr.: Sindicato General
Una vegada feta aquesta gestió,
d'assegurances el qual té
companyia
fal·una.
de
consecuencia
a
chocó
xis
fatallleva
ella
pues
NCES
VACA
contradictoria,
SA LA DE
el seu despatx particular al mateLx el jutge ordenà l'aixecament del ca- Técn!cos de Cataluña se encuentra
mente a una supervalornción, pues- sa maniobra, contra un poste de un
Tinència d'eines per al robatori. -- carrer al nUIIlero 10.
dàver i el seu trasllat al dipòsit de dolorosa trance de renovar petición
to que el perito del Estado valorarà. tranvia., leslonàndore un pasajero.
A la. Saia. de vacances es veié una
acceda V. E. usar prerrogativa hlli'IUI,·
Segons hem pogut esbrina r el fet l'Hospital Clinic.
-:- A las. 7'45 horas, en la calle de causa contra Casimir Garcia, acu- fou de Ja següent manera:
seriamente sin cbalaneo, el del pronitarta. concesión indulto. Cuandopietario se irà por las nubes y el Minerva, num. 21, ha. in~ntado su!- sat d'un delict~ de tinença d'Utils
Segons declarà. la minyona, la se- Dios dlctó quinto mandanúcnto nc;
En el pis que viu el matrimoni en
tercero en dlscordia tendrà que mo- cldarse una joven arrojandose por per al robatori.
qüestió hi havia. la minyona. de la nyora. estava un xic delicada. Un fill mataràs no se dirigia. partlcularmenEn vista de la. seva culpabilitat, casa que va a !er feines durant dl- seu es troba actualment estiuejant te a los parias si que tamblén n
>erse forzosamente dentro de los li- el balcón, encontràndose en grave esde
pena.
la
a
condemnà
el
Sala.
la.
mites que señalan los peritos de am- tado en la casa. de s~orro.
verses hores del dia. Prop de les vult a la verna població de Vallirana. De principies de Iglesia 1 Jefes de EsSt: bacen averlguac1ones sobre los quatre anys i un dia de presó i mil arribà la senyora i aleshores la ml- moment no es pogué esbrinar on es tado.
bas partes litigantes. con lo cual se
I --~~------------------~
suicidlo.»
de
intenLo
este
de
multa.
de
mohvos
pessetes
señalar
a.
inexcu.sablemente
llegarà
Enrique J. Ferrer, secretario.»
nyona nomenada Soleda.t, es retirà trobava el marit de la interfecta.
LA CONT RARR EFORMA AGRAR IA
cat> al seu domictll. El porter ha. maexpropladas un valor
-¿ No hay amnistia por ahora'l a las fincas normal
nifestat que ell mateix posà l'asceny coniente en
NOTICIARI
Pues hay que evitar que las lzquier- mayor c.ue el
sor a. Ja senyora. i que arribaria cap
das tengan derecho a los cien a nos el mercado de compraventa.
El senyor Romeu es separa da la a tres quarts de nou del vespre.
Cie llerdón de que habla el refràn.J>
Cuarto. Que se pague todo en
dona 1 no la vol mantenir, - Al
En trobar-se la suïcida. sola. agafà
numerario. O que lo que se pague
Jutjat núm. 2 hi hagué l'acte de una
(De •La. Llberta.d»)
cadira i desP.rés de tancar lo.
en papel que no se baga en especonciliació per a. assenyalar els all- porta
del pis puJà cap al terrat I
cial de Deuda agrarla, pues estimaments que l'ex-alcalde i ex-baró de abalançant-se
TAL
ACCIDEN
E
L'ALCALD
a la barana. es llençà.
mos bondamente perturbador para
pasde
ba.
Romeu,
Dàrius
Viver
GESTO R VI SIT A EL SE·
al carrer precisament en una. bora
la. economia nacional la em!Elón de
de
plet.
el
en
muller
seva
la
sar
NYO R BI SBE I «A LTR ES»
que la vorera és plena de públic.
deuda corrlente para. pagar la. midivorci que sosté amb ella.
AUTORITATS
Sembla que una dona que viu al
lionada que han de percibir los
No bi hagué acord, per la qual
Jausenyor
accidental
L'alcalde
grandes propleta.rlos terri torlales.
cosa. el jutge assenyalà la pensió de pis-porteria de la casa, veié que la
complimentat,
ha
Bofarull,
de
mar
senyora Pérez anava a llançar-se al
Quinto. Que se faciliten medios acompanyat del cap de Cerimonial 500 pessetes mensuals.
y fonnas para. sustraer fincas de senyo¡:
J udici contra Marto~ll VIrgili sus· carrer sense tenir temps d'impeGeneGovernador
el
Rlbé,
las incluidas hoy en el lnventlmo, ral de Catalunya, General de la 4.• pès. - El judici per ~mença Ulicita dir-ho.
En caure la.interfecta, el seu cos
aunque encontrarlamos muy acerta- Divisió, President del Tribunal de d'arma de foc, que s havia de veudo que el Instit.uto resolviese todas Cassació, President de l'Audiència, re contra J~p M~t.orell Vir¡ill (a) topà amb un jove de 19 anys, anoLlui.s Fernàndez Fernàndez,
menat
las declaraciones de inclusión dudo- Fiscal, Rector de la Universitat, Bis- cL'enemic public num. h, ba estat
sa, para que quedase libre la pro- be de la Diòcesi, Delegat d'Hisenda, suspès per haver-se posat; sobt.ada- d'ofici afilador, domiciliat al carrer
píedad que debiera estarlo por Iey, Delegat de Marina. I Cap Superior ment malalt el lletrat defensor no- de Santa Madrona, 18, botiga.
La dona, en topar contra la vorera,
y en el Inventario soiamente que- de Policia..
menat d'ofici.
quedà morta a l'acte 1 l'esmentat
dase el reducido número que debe
Fernàndez resultà amb ferides de
quedar, pues contra la. opin.ión de
gravetat. Portat a la casa de socors
los confusionistas, la Reforma agraria como redistribución de la tlerra
de la Ronda de Sant Pere, els metges dc guàrdia diagnosticaren les sees bacedera con la ley todavia vigtient.a ferides: torçada. de la columgente, con poca tlerra. y en pocos
na ver~A!bral, ferides contuses al cap,
años, en relación con lo que se griflsura dels parietals i compert.ur<le
probable
dlcc
se
que
lo
con
y
ta
moció cerebral, gravissim. Seguidabador y ruinoso.
Eatbmac. Feta•. Melsa, Reumatisme, Dlabet es
ment es dispost, que el ferit fos trasMientras subsistan en el proyecto
BALN EARI a Caldes de Malavella (Gtrona)
lladat a l'Hospital Cl.lnic.
de ley que se trata de o.probar a
Preus radulls finS el 31 d'agost
Persona' el jutge de guàrdia., semata.caballo estos extremes, màs o
menos ~frazados, no podemos tran- AdminiStració: Rambla de tes Flors, 18 • Telèfon 11551 • BARC ELONA nyor Cavada, féu les oportunes gessigir.»
pREUS DE SUBSCRIPCIO

C I UT A D A N S :·

3' 60
10' 60

Trameteu llibres per a la Biblioteca
per als obrers en atur forçós a la
nostra Redacció.
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CAL INTENSIFICAR ELS DONATIUS!
TERRASSA

*

___________*___________

Política de classe

A totes les Associa·
cions i Sindicats
obrers

..

Sota l'estat
de guerra

L'ORDRE

*

*

PUBLIC

4

4
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GOVERN GENERAL

DE
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NO PASSA RES ...·

Mallorca, 3 dies i excursions, 75 ptes.

I

RlfftfS[ fi, JDIAL. - Amfts I bars

___________*___________

-----------*:----------Inadmissible

EL FET D'AHIR

La Justícia Dramàtic suïcidi d'una dona
al carrer Fontanella

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

~~R~~~~~~:~~;,t~; IEN CAUREALA VORAVIAFERI GREUMENT UN TRANSEUNT PERDE~~~~~LTDEDE~JRo~ON·
I

__________*___________
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AJUN T AM E N T

a

•
1
A
L
A
T
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FO N T E S T REL LA

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

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

Tots els dies a les quatre de la tarda

•
I

LA.HUMAN ITAT:IIu_ita-p_e.lsJdêaiS_catalaóS rep~u blicans

la humanitat

DISS~BTE, U DE oiULIOL
DEL lta¡

·LES LLETRES··

INFORMACtO DE l'ESTRANGER

L'obra de John Dos Passos

El

LA SJTUACIO INTERIOR A ALEM~NYA

•

El «Manhattan Transfer» és una
vigorosa pintura de la vida neoiorquina
«Tres soldats 1921 »
Una. de les millors novelles que

Dominats pel sexe i l'estómac, n o

tan Transfen>, de John Dos Passos.
El conegut diguem-ne barri neo1orquf, aixi com tota la immensa
ciutat dels gratacels hi queda reflectida amb escenes mestrlvoles.
No és pas un problema fàcil de
tècnica, ni d'imaginació, pintar la
vida d'una. ciutat enorme, freda,
crua, que molts creuen sense ànima. No és, però, que no en tingui;
allò dificll és trobar-la, conèixer-la
l saber exposar-la tal com és, sense
afegir ni treure r es -dins d'un estU originallssim i fortament personal-, que en tot moment palesa ésser l'essència mateixa de la immensa urbs.
Com ella, l'obra de John Dos Passos és un seguit d'escenes; la massa
propiament dita no hi apareix mal.
Però els personatges es sumen i es
multipliquen, formant una gernacló bigarrada. de r endistes, negociants, obrers, gangsters, advocats,
còmics, milionaris, prostitutes, negres i mUitars.
Com fan E'n la vida, fan en l'obra.
Els uns neixen, els altres es mari(len o es moren o es maten. Tal acaba a la presó, tal altre estafa els
demés. N'hi ha que desapareixen,
per a tomar després de llargs anys,
vells 1 arruïnats, amb els cabells
grisos, o enriquits enormement.
Tots tenen un punt de contacte.
Però cap no té res a veure amb els
restants. Recorden aquell fil que fa
ballar les marionetes; tots, però,
s 'essemblen, en la manca d'escrúpols
l en la pobresa moral de les seves
·ambicions.
Els anuncis, llampeguejant en la
nit, als carrers on gentades immenses s'atropellen eixordades pel terrabastall dels trens aeris. L'obcecació de l'anunci pintada en el front,
atrafegats, milers d'ells pugen 1 baixen dels gratacels inacabables, sortint i entrant, dels hotels, dels bancs,
dels vaixells, dels bars, de les botigues, van 1 vénen a ramats en els
uSubway» (metros), els quals, infatigables, no es cansen de vomitar
gent.

llegeixen cada dia, en grans titulars, en quasi tota la Premsa :
«Prosperitat econòmica».
Cruel i obscè, però trepidant i
magnífic. alxi és el Manhattan. Asfalt que brilla en la nit, amb el
roig dels anuncis lluminosos; autos
enlluernadorament enxarolats, que
reflexen m!l raigs dels aparadors
generosament inundats de llum lletosa. Cinemes, teatres, bars, restaurants a peu dret, imponents irlandesos guàrdies de tràfic, gangsters,
polítics 1 «sense feina))... Riquesa 1
misèria!

ha produït la nova literatura nord- poden pas ésser més materialistes;
americana. és sens dubte «Manhat- el seu únic fi sembla. ésser allò que

ECOS
El dia que Gil R.obles va anar a
València per tal de donar-ht el seu
míting, les carreteres anaven plenes
~·autos amb grans rètols que deien:

«Vamos a Mestalla».

Tot d'una, però, aparegué, carni
del Grao, tm enorme camió, atapeït
.d 'homes t dones, que havien posat
al vehicle la següent pancarta:

<c¡Vamos a los baños!»

•••

La nota precedent ens en recorda
U!lG altra. Fa molts anys, a Barce-

lona, els drapaires que recorren la
ciutat amb un carret, s'havien associat en un nucli que en deien «La
D efensa)).
•
P erò al nostre país la unanimitat
mai no és absoluta. Arreu es planteja, tot seguit, una dissidència.
Així, mentre tots els carrets duien
una banderola estandard, amb el rètol de l'Associació, un drapaire individualista va escriure, ell mateix,
en un drap que hissà a manera de
penó:
!(Con defensa prèp!a)).

•••

Cap allà l'any 1926, el mariscal
Jojfre residia a la Rue de la Pompe, prop l'Avinguda Kleber.
• Un dia, un cavaller de cabells
'blan~s. vestit de paisà, passava amb
tm amic per la susdita Avinguda.
Tot d'una, els voltaren quatre o cinc
Oficials joves, amb l'uniforme vistós
(fels «spahis», i després de saludarlos militarment demanaren al cavaller ancià que els permetés encaixar amb ell. El cavaller no es féu
'pregar i concedí als braus ojicíalets
tantes encaixades com volgueren,
fins que desfilaren, entusiasmats,
per haver encaixat amb el genera,.
lfsstm de la Marne.
El bo del cas és que aquell senyor
?W era pas Joffre, per bé que se li
assemblava molt.

NOTICIARI
Les gestes de Pere el Gran nar,rades pel çronlsta Desclot.-La figura de Pere el Gran, la més cavalleresc~;~. de la n ostra història, apareix
en tota la seva puixança en «El ttesaflament de Bordeus• del ¡ran cronista Bernat Desclot. Aquesta narracló verídica 1 emocionant, adaptada al català actual per A. Serra
Baldó, forma el volum 2 d'cEls Clàssics Catalans Modernitzats» <número 118 de la cCoHecció Popular Bar<Cino»).
Un resum català d'Estadlstica.-La
ciència estadística, les seves aplicacl!>ns, els seus mètodes, són estudiats
cúrosament en el «Resum d'Estadística» de Josep M. cardona, volum
número m de la uCoHecció Popular Barcino».

l

U N LLIBRE
QU E RECOMANAREU!

Sl

ta
El conflicte italo. abissini
(Ve de la pàgina 8) sortiren al carrer bandes de mfislca,
de prodigar les seves energies per
tal de posar en marxa per un carni
de conciliació el debat sobre el litigi
!talo-abissini que es limitarà a l'in·
cident de Ual Ual.
Els propis corresponsals afegeixen
que encara no existeixen indicis
que permetin pronosticar sl França
tindrà al seu costat Anglaterra o
Itàlia, tal és es gra u de la desorientació que regna.
AfegeLxen que a darrera hora es parla. d'haver·se arribat a un acord entre Itàlia i França, encara que s'ignora a quin preu ha aconsegUit
França 'ajut transalpi a la seva
tesi.
I TALIA INTENTARA LThfiTAK LA DISCUSSIO
Ginebra, 26. - Als cercles ben informats es diu que Itàlia decidirà, a
darrera hora, trametre un delegat
a Ginebra amb la missió de tractar
de limitar el camp de la discuSSió.

ba:.~~~!v~~n~~oo de burla per

De Valera parla dels Totes les associacions de mestres dis
fets de Belfast
soltes -- Els catòlics no podran portar me.
t8~s:R~:~::E~fRA AD'~fJAEL~: dalles, ni cintes, ni podran fer processons•
TATS NO CONFESSABLES. AME·

a Abisslnia 1 s'alludia a la barba
del Negus amb la qual "es va a fer NAÇA AMB PENES SEVERES ALS
un raspall per a les sabates del Du- IRLANDESOS QUE PRETENGUIN
ce", etc., etc.
REPLICAR ELS ATACS DE
Els visques 1 els morls eren lnterL'ULSTER
minables. Sorgiren centenars de joDublln, 26. _ El Parlament de l'Es·
ves filixistes portadors d'atxes que tat Lliure d'Irlanda celebrà anit una
donaven a la manifestació un caràc- important sessió.
ter més impressionant.
El President de l'Estat Lliure De
La gent d'edat, sens dubte recor· Valera pronuncià un vehement dis•••
dant que una manifestació semblant curs acusant Anglaterra d 'ésser
que precedí l'entrada d'Itàlia a la «l'única responsable dels sagnants
Dos Passos, d'origen portuguès,
Gran Guerra, que fou l'origen de successos registrats a l'Irlanda del
féu els seus estudis a la cèlebre Unitanta sang, mirava el pas de la ma- Nord entre catÇlics 1 protestants)).
versitat de Haward. Va fer la guernifestació amb visible inquietud.
De Valera afumà la voluntat del
ra al servei dels Estats Units, fins
El secretari federal feixista de la poble irlandès de viure unit i en
que es va signar l'armistici. Radiprovincia,
doctor
Becclo,
pronuncià
Íonstant
pau. i denuncià els maneigs
cal fins a la meduHa <no pas «rad'
'l.ue es realitzen per a impedir que
dical)) dels d'ac!), prengué part a~
un ISCurs d'encesos tons per a ma- sigui estabilitzada la pau a Irlanda.
tiva en la defensa de Sacco i Vannifestar la fe cega que el pobie Italià
«El que ha succe·¡·t i sueceeix a
zetti. Sense que en sigui, simpatitza.
té en la politlca de Mussolini 1 oferir Belfast ~ segui dient De Valers.amb el comunisme.
a aquest tot l'entusiasme .iuls •' ca- no té absolutament cap relació amb
mises negres".
«Tres Soldats-1921» va fer cèlebre
la religió, servint-se del pretext d'aDos Passos als Estats Units. Els eleCada. vegada que Becc1 deln. el questa per a realitzar maniobres baiments d'esquerra l'aplaudiren; els
d'Etiopia o de Negus s'aixecava xes i infames cercant un profit poELS DOS PUNTS DE MIRA anom
patrioters s'escandalitzaren. Tothom
la plaça Colonna una tempesta. de lit!R. De tot això és culpable cert
D'ITALIA I ETIOPJA
va. discutir, fins que va intervenir-hi,
protestes que durava diversos ml- país, que no és Irlanda, i que cerGinebra, 26. - Gairebé al mateix
ts
ca constantment promoure conflicfinalment, la censura. Era una pintes a la nostra. pàtria amb finalitat.s
tura molt poc favorable del que temps que es r ebé el telegrama del nu ·
Govern
italià,
signat
per
Suvich,
En
els
grans
cartells
que
exhibien
fàcils
de deduir. Jo espero que la
fou pomposament anomenat, del
1917 al 1919, l'exèrcit nord·americà, es rebé a la secretarla general de la els manifc .nts s'emplenava de ri- seva responsabilitat no resti lliure».
El President De Valera dirigí descompost en la seva majoria de vo- Societat de Nacions una nota. d'A· dicul el Ne;sllS amb dibuixos, caricaluntaris anglesos, italians, belgues, bissínia en la qual demana a l'orga- tures 1 lleg~ndes. També es censura- prés una crida als irlandesos de les
va
la
Soc
etat
de
Nacions
Nin
ts
.
·
·
o
prov1ncies del Nord fustigant-los per
etcètera. Hom ho comprendrà segui- nisme internacional la urgent convodament en dir que els tres soldats cació del Consell de la Societat de vestits de japonesos anaven enros- haver-se deixat utilitzar com a !nsixen de l'esclavat¡e militar fislca- t'iacions per tal d'intentar evl~ar u1 tollats en trofeus del "feix". Tot el truments polítics per persones no irguerra amb Itàlia.
que es pot imaginar en aquest as- landeses. Expressà la seva esperança
ment i moralment destroçats.
Segons informacions de bon origen pecte, fou passejat anit pels carrers . que els ulsterians obriran els ulls a
La censura va prohibir també-en
alguns Estats de la Unió-, «Carrers la nota abissina basava la seva argu- de Roma, entre himnes mil!tars, I la realitat, abandonaran els seus inde nit», obra que no és res més que mentació en el fet que el termini banderes, pancartes 1 atxes de vent. I teressats dirigents i desitjaran viure
Als cercles p~r!odístics estrangers en el succesiu en una. atmosfera de
la primera llavor d'aquest «Manhat- per a l'arbitratge acabava solament
tan Transfer)) que considerem mag- a les dotze de la 1út del dijous.
de Roma es considera que la m:ml- pau.
Resulta, doncs, que mentre Abissi- festació d'anit, no ja tolerada, sinó ¡ . De Valera atacà taml?é els catòl!cs
nífic.
Al seu pals 1! retreuen un estil nia demana urgentment la inter- organitzada pel Govern, ve a signi· Irlandesos als q~11;1s digué que e~venció
de la Societat de Nacions, ficar quelcom molt greu en aquests cara que reconeiXIa llur indignació
massa cru per a la sensibilitat pm1tana, sense adonar-se que tal vega- Itàlia proposa la perllongació de l'ar- moments: que la voluntat única d'I- 1 pels atropellame!lts de què se'ls feia
da és un vaitot d'aquest puritanisme bitratge, la qual cosa faria que fos tàlia és declarar la guerra a Et!o- I objecte, e~:S haVIa de tiru en cara
¡ llur debilitat en deixar·se arrosseexagerat, allò que 1! fa veure la vi- ajornada per ara la intervenció de pla
.
,
,
gar a actes de venjança que no són
la Societat de Nacions en la. r eunió
da amb tanta de cn1esa.
L
ALT
COl\fiSSARI
D
ANn! catòlics ni irlandesos Afegí que
R . que es pensava. convocar.
GLATERRA A EGIPTE HA els autors d'aquestes venjances seINSPECCIONAT LES FRON , rien severament castigats.
LES 1\IANIFESTACIONS
.TERES Al"'IB ITALlA
El President De Valers fou ova,.
PREPARATORIES DE LA
El Cau, 26.-:- L'alt comissari d'An- clonat en acabar el seu discurs.
LLUITA
glaterra a Egtpte ha completat el
Roma, 26.- Anit circulà per Ro- seu viatge d'inspecció al llarg de la I
ma el rumor que el propi Benet Mus- frontel'a amb la colònia italiana de
· solin! prendria part a les manifes- Líbia.
tacions patriòtiques 1 dlrig'rà una
S'anuncia que el minlstre egipci
vibrant arenga a les tropes.
de la Guerra portq,rà a cap una im·
Les manifestacions s'iniciaren a la portant visita d'inspecció de les trosortida d'oficines i comerços. També 1pes a la frontera occidental.
NOTIOIES CONTRADICTO·
RI ES SOBRE
L'AUTOR
DELS DISPARS
LA POLITICA JAPONESA A
'
Buenos Aires,
26. - recentment
Els sagnants
A Tanger,
Un espanyO1 en ge- incidents
registrats
al
L'EXTREI\1 ORIENT
a
diverSOS
tretS
COntra
Una
Senat
han
provocat
a
tota l'Argeng
tina gran indignació.
El Manxukuo protesta a noia QUe reSUlta greument Al Valle del Rosario, d'on era na·
.
tural el senador senyor Dabahere,
Moscou d'un incident
fertda. També resultaren fe- que resultà. mort en els esmentats
't
lt
. .
. 1 successos, i on serà traslladat el caKarbine, 26. - El Govern del Manxult.uo ha cursat una enèrgica pro- rt s una a ra nota I un tn- dàver per al seu enterrament, s'han
'
organitzat grans manifestacions.
testa al de Moscou per l'incident redJgena
Les investigacions de la. policia' no
gistrat quan un canont:r soviètic
Tànger, 26. _ En l'interior de la ban pogut arribar a l'aclariment dels
causà serioses avariés al canoner
plaça de proveïments lla ocorregut fets. El detingut ex"Comissari de Po' manxú c¡Kazake.vi<;hll.
un sagnant succés, que ha causat licia, valdés, nega enèrgicament que
sensació. Quan la jove Maria hagi estat ell l'autor dels dispars.
Sembla que Schuschnigg vol gran
Iruretagoyena, natural de zarauz, de
El ministre dimissionari de Finan25
anys
d'edat, que serveix a casa ces senyor Pinedo, ha desafiat al se'¡
dimitir
d ¡ di t d ls
¡· r
b
nador senyor De Latorre, que en el
rec or e Te e ons ur ans, es curs de la sessió en què es produïren
Viena, 26. - Circula el rumor que e
el Canceller Schuschnigg, la salut trobava al mercat, un individu, ano- els successos l'insultà i li digué ccmenat
Ernest Cortés, 1! engegà set vard.
del qual es troba molt crebantada
Nar.:ls Montur1ul, l'Inventor, 1,.¡ ela des de la tràgica mort de la seva trets, dels quals cinc la varen tocar.
El duel que serà a pistola, tindrà
Figueres, del qual publica la (( Col~ec· esposa, es proposa presentar la di- La jove va caure a terra, amarada lloc avui al mati.
en sang. Els altres dos trets, un tocà
Buenos Aires, 26. _ Reposat de
cló Popular Barçlnon una excel-lent missió.
a una altra serventa espanyola, ano- l'excitació nerviosa que sofria, l 'e xbiografia, escrita per J. Passarell
menada Isabel i López, que presta comissari de policia senyor Valdés,
El ministre de Treball de els
seus serveis a casa del director autor de la tragèdia del Senat arde
l'Hospital Espanyol. Per últim, genti, s'ha confessat únic autor de
França diu que vol expulsar l'altre
tret ferí en una cama a un l'atemptat que costà. la vida al seindígena, que estava comprant en Ull nyor Bordabehere.
tots els estrangers
«Tensor»
lloc immediat.
Maria Iruretagoyena r esultà amb
UN SENADOR I EL MINIS·
Aquesta r evista quinzenal d'infor- AQUEST AN Y NORANTA MIL
TRE DE FINANCES S'HAN
mació literària 1 orientació, domici- EXPULGATS, LA TERCE RA PART cinc ferides, una ti'elles a la tràquea
ESPANYOLS
i pulmó, de pronòstic gravissim. IsaBATUT EN DUEL. NO HI
liada a Menéndez Pelayo, 43, priParis, 26. _ El ministre del Tre- bel López té allotjat el projectil a
HA HAGUT NI SANG
mer (Madrid), ens tramet l'aHocuball, en unes declaracions fetes a la. cara interior del fetge 1 és tamció que gustosos r eproduün:
Buenos Aires, 26. - Una vegada
«Queremos proporcionar a los hom- «L'Intranslgeant», referint-se als bé el seu estat de molta gravetat. efectuat el duel entre el ministre de
obrers
estrangers
que
treballen
a
La
lesió
que
sofreix
l'indígena
és
de
Finances
senyor De Pinedo i el sebres que se preocupan de la unidad
h dit L
caràcter lleu.
nador senyor Della Torre, en el qul\1
de sus ldeas, espec!almente a los Fran
Segons la versió més autoritzada, es canviaren dos dispars sense conjóvenes, una hoja impresa donde en- és d'f• su~rimi~l~.a ~~st~f g~~iti:_
cuentren no cam!nos nuevos, que d'any ja n'hem expulsats noranta Ernest Cortés, de 38 anys, és vidu seqüències, el ministre s'ha posat
amb dos fills. Havia treballat a la novament al front del seu departaesos estàn ya trazados, sino señales mil.»
Es calcula que una tercera pa¡t descoberta de la línia dels telèfons ment.
indicadoras para andar por ellos con
dels
obrers
expulsats
eren espanyols urbans. Amb aquest motiu va conèiCom és sabut, el duel tingué el seu
pie a. un tiempo ligero y firme. No
El ministre afeg! que, d'ara en~ xer Maria, a la qual la requen d'a- origen en els insults que es creuaren
haremos politica, por ~ menos lo
davant,
sols
s'admetrà
<ctemporalmors,
obtenint
d'aquesta
una
rotund
entre
els senyors De Pinedo i Della
que se ha venido entend!endo ~umo m t
1 60
100 d 1
negativa, ja que el criminal està ma- Torre en el curs de la tràgica sestal en los centros electorales, pero
en » e
per
e
s
obrers
eslalt
de
l'estòmac
i és un pretuber- sió del Senat en la qual resultà. mort
habrà en la manera de entender el panyols per a les collites. Es a dir, culós.
el senador senyor Bordabehere l fepresente -en el presente estàn el que l'obrer espanyol quedarà autoUna altra versió diu que Maria r!t el min~tre d 'Agricultura. .
pasado en esenc!a y el pervenir en ritzat per a venir a França quan havia entaulat relacions amb Ernest
Es debatia la important qüestió
potencia- una interpretación del ar- faci falta la seva presència per tal
d ¡• l t ·ó d
gelad
a r ecollir i guardar la co- i les trencà quan s'assabentà que e exp o act
e carns e0 n
es
te, del pensamiento, de la economia, d'ajudar
lli
Ernest estava malalt
i
el
senyor
Della
Torre
posà
en endel sentimiento moral y de todos los 'ta, però serà tixpulsat aixi que
Ha costat gran treball detenir l'a- tr~dit l'honorabilitat del minístre de
aspectes de la. vida individual y so- acabin aquestes sques...
gressor, el qual intentà. posar f1 a la Fma;nces amb 1~ seva intervenció
cial, que al coincidir activamente en
seva vida encaramt-se l'armo. contra en 1 esmentada qüestió.
un sentido, crean el fenómeno poli- El Govern .
japonès vol aug- ell; però, sens dubte, per haver estico. En el arte dedicaremos màs interès a. los géneros de mayor irra- mentar encara més les des- ! ~~a~r~~sYtojectils no aconseguí el
d!ación sobre las ma.sa.s: la novela,
el teatro, el cine. En lo soc1al y po- peses de Guerra i Marina
.
..
LA REINA HA ACCEPTAT
llt!co, a la fàbrica, el taller, el camToquio, 26. - Com una resposta Els motiUS oftctals per la reLA DThfiSSIO
po y la Universidad. En lo moral,
c~~ft:'lspe~r~di}fn:8tatattss
pmeilil~taErss·
.
baiXa
de
la
garantia
Or
de
La
Haya,
26. - L'anunci oficial
a la lección de la naturaleza reelaque el Govern havia presentat a la
borada por la investlgación y el anà- el ministre de la Guerra del Japó
la
lira
reina la dimissió total del Gabinet,
lisis de qu!enes a esa ta.rea han demanarà en el pròxlffi pres">upost,
.
.
h
tat f t
· bli
fi
t
Milà, 26. - Comentant la qüestió no a es
e a pu ca ns aques
dedicado su genio. En pocas pala- crèdits militars per un total de 633
bras: Quert!mos facilitar a los hom- milions de «yens», amb un aug- , de. la lira, el periòdic «Stampa» essobirana ha acceptat la dimisbres que todavia dudan, su propia ment de 141 milions respecte al ptes- 1 crm:
ió
ò h
mini t
<(Als cercles industrials i corner- s • per
a pregat els
s res que
identificación en las nuevas esen- supost actual.
Els crèdits que es soHicitaran del cials s'aprova la suspensió provislo- c.ontinuiïn el despatx dels afers dels
c!as del mundo. Orientaries con nues·
seus
respectius
departaments,
tra estrella y tensar su ànimo con Ministeri de Finances s'empraran nal de la cobertura or, perquè el tQt en aquests moments difícilssobreperel nucstro. Si es demasiada empre- per a la completa reorganització l comerç la. indústria té des de fa què travessen els interessos del país.
sa para nosotros o no, el tiempo lo modernització de l'exèrcit japonès, sis mesos, és a dir, abans c:¡ue s'efecD'acord amb la. recomanació de la
dirà. En todo caso, no contamos só- la qual s'ha de portar a. terme en el tués la rigorosa restricció de les im- reina, el Govern ha anunciat que
lo con nuestras fuerzas, sino con las terminl de cinc anys, amb un des- portacions, un deute amb l'estranger
j
tal
que han de sumàrsenos ahora, a par- emborsament total de 900 milions de per lliurament de mercllderlcs de farà ús de la ma or energ1a per
«yens».
300
miliona.
d'assegurar
la
protecció
de
la
divisa
tir de esta.s lineas. - Por la RedacAquest fet perjudica el renom dels nacional.
clón, Ramón J. Sender.»
EN VOLER PESCAR UN TORPEDE importadors i dóna lloc a pa¡tar inteENCARREGA DE FORI\lAR
ressos
per la liquidació tardana dels
SE' LS INCENDIA EL VAIXELL
GOVERN AL SR. AALBERS
Han sortit els volums 119, Hamburg, 26. - El vaixell !)esQUer crèdits, la qual cosa presenta un La Haya.,
26.-La reina. ba cridat a
«S. S. Frieda», en retirar les xar- obstacle per al desenvolupament de
120 i 121 de la «CoHecció xes, aquestes arrosse¡aven un torpe- les relacions econòmiques.
Palau el lider del partit catòlic romà, senyor .Aabers, al qual ha conde d'unes 800 lliures de pes Amb
Popular Barcino»
l'ajut d'altres pesquers remolcaren La protesta de la premsa fiat l'encàrrec de formar el nou Govern.
Hem rebut tres volums nous que el torpede fins a la. popa. del vaiEl senyor Aalbers encara no ha acl'Editorial Barcino acaba de publi- xell, però de sobte del torpede eixi- argentina contra les lleis
ceptat en ferm l'encàrrec regi.
car dins la seva «CoHecció Populan. ren grosses namerades c:¡ue incendia•••
ren el \'apor pesquer. Com que t-1 restrictives ha donat reSón els números 119, 120 1 121.
La Haya, 26. - El Uder catòlic,
«La llei de la familia catalana.» foc també es calà als bots de salsultat
professor Aalbers, president de la
és el titol d'un d'ells. El seu autor, vament, els tripulants del eS S. Frie.
Francesc Maspons 1 Anglasell hi re- dat hagueren de llançar-se a l'aigua
Buenos Aires 26. - Les manifes- minoria catòlica de la segona Camsumeix els principis essenclals i les 1 foren salvats per altres embarca- tacions de protesta de tota la. Prem- bra, ha acceptat l'encàrrec de formar
sa argentina. contra el decret sobre el nou Govern que tractarà de consdísposicions cabdals del Dret civil cions.
català refE'rents a la constitució i
el control del servei de noUetes dic- tituir sobre una base parlamentària
tat recentment, ja han donat un el més àmplia poSSible.
a la vida de la familia.
Els altres dos volums són dos r e- gle passat. I Manuel Cruells ens pre- primer resultat.
EL r LORI NO HA SO..
En efecte, el secretar! del minissums biogràfics. Jaume Passarell és senta «El princep Carles de Viana»,
FERT GAIRE DE LA CRI SI
l'autor de «L'inventor Narcis Mont- el cèlebre personat¡e del qual els t re de l'Interior ha comunicat als
Londres, 26. - Amb tot 1 la crisl
oriollt, l'iniciador de la navegació catalans del segle XV en feren un periòdics que els corresponsals del
submarina. i famós propa¡andista de simbol en les seves lluites contra pals no estan incoats a les esti- bolandesa, el nori s'ha mantingut
aquest
mati bastant ferm.
les idees liberals de mitjans del se- Joan n .
pulacions de dit decret.

I

I

HOMES DE CATAI.UNYA

Els fets del Senat
argentí

¡

I

La crisi holandesa

t!t

I

___________*___________

En· cap ,llar catalana no ha · de

mai!·

SIS J UEUS DETINGUTS
PER EXPORTACIO DE DIVISES
Colònia, 26. - Les autoritats del
control i d'investigació de Duanes
han detingut sis individus jueus de
nacionalitat txecoslovaca, els quals es
dedicaven al tràfic ll:l!cit de marcs
registrats.
Es tracta d'obrers parats l d'alguns
ganduls que han estat enviats per
un capitalista jueu per tal de fer el
seus pagaments en xecs de cinc
marcs, i la moneda obtinguda en el
c~nvl havia d'ésser passada a Bèlg¡ca.
Com a pagament dels seus serveis
tenien pagats els viatges ¡ l'estança.
A remarcar que aquests «negociants))
t ni
te d
ó
e en car s
e r ecomanaci
de
Bancs belgues les quals els presentaven com a persones riqulssimes.
IDTLER HA DISSOLT LES

ASSOCIACIONS DE PROFES SORS
Berlin, 26. - El representant del
«Fuhrer» ha publicat el decret segUent:
«L'Associació Nacional - Socialista
dels professors (N.S. Dezenten Bund)
qued ~ dissolta en 1a seva forma actual, aixi com l'organització subsidiària de l'Associació Nacional-Socialista dels mestres d'escola (N.S. Lehrer Bund>.
Tots els membres del partit que
pertanyen al cos d'Universitats que
donen lliçons a Universitats, professors oràinaris 1 extraordinaris, professors particulars, i ajudants d'Ulliversitats, seran agrupats en una Associació nacional-socialista.
L'Associació nacional-soc!aUsta de
professors (N.S. Dozenten Bund), 1
l'Associació nacional-socialista d'estud· ts
t d
j
um represen a es con untament
en
l'organ1tzacló
oficial
del
partit en
C1 si de la Universitat, són independents una de l'altra, però coHaboraran estretament en les qi!est10ns de
politica universitària, que no es refereixen llls interessos directes dels
estudiants.»

les organitzacions dels «C
cer) d'Anhalt 1 Prússia ~ 1\'a.
l'Estat s'ha incautat dels se ental, I
Us béns

Lll\fiTACIONS A
·
NIFESTACIONS DLES &~.\.
GIOSITAT
E REu.
Berlin 26. - El Govern h
cat avUl noves dispostci a PUbil.
les organitzacions conre~~U:ntra
questes disposicions haur
. A·
car-se a tot el territori de~n~·apu.
S'ordena que les activitats !eh.
organitzacions j ovenils con! ~e les
es clrcumscrigutn al terren ess ona1s
ment eclesiàstic 1 religiós Y Pura.
Es prohibeix a les jovent ts
slonals l'ús d'uniformes proupisCOdii!es.
seves organitzacions 0 qualsee 1es
art d
VUlla
P
'aquell, ni tan SOls en ¡
que 'Vagin tapats amb abrics e caa
0
capots.
' calles
Es prohibeix l'ús d'inslgnles ini
cials, medalles o emblemes de 'q l
sevulla classe, que indiqUin q ua.
seu. portador pertany a les or~el
zacions cristianes.
t.
Es prohibeixen les marxes en
incloent en aquesta prohibic!ógru¡ps
excur~ions coHectives, l'ús de bandeses
de musica pròpies 1 ls
co'lectlus.
e campaments
'
Es prohibeixen totes les mani!
tacions exteriors del culte amb
cepció de la professó del Corpus 1·
pelegrlnacló de l'Enterrament i' ala
ttreens. d'antiga tradició que s'esmen::

ri:-

Les infraccions es castigaran amb
fortes multes 1 penes de presó a
més de la confiscació de bander~
objectes de qualsevulla classe que1
siguin utilitzades per les organitza.
clons cristianes.
UN SENADOR Al\IERICA
VOL QUE ES TRENQIDN
LES RELACIONS DIPLO.
MATIQUES AMB ALE!\IA.
NYA

Washington, 26.-El senador King
representant democràtic de l'Estat
d'Utah, ha declarat que demanarà
una enquesta. per tal que sigut examinada la conveniència que els EsDISSOLUCIO DELS «CAS- tats Units trenquin les relacions di·
COS D'ACERn I INCAUTA· plomàtiques amb Alemanya per la
CIO DELS SEUS BENS
persecució que el Tercer Reich porta
Berlin, 26. - Han estat dissoltes I a cap contra els catòlics i jueus.
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LA RESTAURACIO A GRECIA
S'HAN DECLARAT MOLTES VA·
GUES DE PROTESTA
Atenes, 26. - Sorgeixen conflictes
obrers a tot el pals, or¡¡-anitzats com
a protesta contra. el projecte de restauració monàrquica.
Les vagues són molt nombroses,
però fins ara no s'han registrat
greus alteractons de l'ordre.

La U. R. S. S. augmenta la
seva esquadra

DETENCIONS DE COMUNs
I TES
A POLONIA
Varsòvia, 26.-Com cada any els
comunistes anuncien per al primer
d 'agost la «Jomad
·
"'·
stó de possibles afd~~ñ~: Ïe~ P:~(~
ritnts han adoptat ¡rrans or~uclons
i han practicat la detenció de nOlll·
brosos dirlge t del
· · .nA.
lonès.
ns
comwnsme ...,.
. •A varsòvia han estat ..:eting'lt\
dotze membres de l'anomenat c;o.
mltè Tècnic del Partit comunista de
Polònia.
EL REl CAROL DE ROMANIA
DIU QUE NO VOL DICTADURA
PER AL SEU PAlS
Bucarest, 26. - El rei Caro!, en
un interviu que ha concedit a un
periodista estranger, ha declarat que
els romanesos no volen ni autocrà·
cia ni tirania.
-Per això -afegí el rei- no tractaré ma! d'imposar al meu poble una
dictadura ni de dissoldre el Parla·
ment.
Aquesta declaració del rel Caro!
és molt comentada, puix que hom
creia que la campanya d'alguns clr·
cols polit!cs de dretes per a revtsar
ls Constitució i ampliar lli prem>·
gatlves reals era d'acord amb l'opinió del monarca.

QUILLES PER A SEIXANTA
SUBMARINS
Londres, 26. - El coHaborador marltim del «Daily Telegraph)) preten
saber de bon origen que la Unió
Soviètica ha coHocat la quilla per
a la construcció del seixanta submar1 de la nota ru.ss=t.
Fa quatre anys, els Soviets no
posseïen més que quinze submarins,
la majoria dels quals eren de construcció antiga.
En començar l'any 1937, almenys
65 sumbarins del model més modem
estaran al servei de la nota r ussa.
La base principal de submarins
soviètics és Kronstadt. Una altra
de les bases és Vladivostok.
-----------*:--------~
Sembla també que actualment s'està construint diversos creuers 1 destructors, dos «dreadnougths)) han estat modificats i modernitzats.
De seguir aquest curs, la flota
submarina soviètica serà, dintre de
poc temps, superior a la d'AnglaterEXPOSICIONS DE TRANSCEN·
ra i tal vegada ho és ja en aquests
DENTAL INTERES
moments.
Prometen resultar de transcende~·
tal interés i importància, les exJ)OS ·
UNS SOLDATS ANGLESOS A LA clons
de fruits de la comarca del
INDIA ASSALTEN UN PO BLE
Llobregat 1 de materials i produc~s
Londres, 26. - El diari «Daily He- per a l'agricultura que el nostre ·
rald» anuncia que forces angleses juntament ha organitzat per els dies
realitzaren ahir un «atac so~presa 27 i 28 del present mes iU parc
sensacional» a un vilatge proper a municipal de la nostra ciutat, racte
Jusseulpore, en la provincia central inaugural de les quals ha estat asde I Indla anglesa.
senyalat per al primer dels esmen·
El diari afegeix que a conseqüèndies a les s1s de la tarda. -or
cia d'aquest atac, un habitant del t.ats
Als susdits grandiosos i extra ·
poble en qUestió ha resultat mort i dinaris Certàmens hi concorren eiS
diversos ferits, alguns de gravetat. Sindicats 1 Entitats llgrlcoles de d~
També diu que a. conseqüència d'ai- nostra població 1 de la comarca
xò el primer regiment de Liverpool Llobregat,
a!xi com les ¡;nés
ha rebut l'ord.r e de quedar aquar- tigioses signatures
comerCials
terat.
L'esmentat diari acaba dient que dustrlals productores d'aparells:Js:~
terials
per a l'agricultura, I e arl
el substitut del cap de l'oposició laborista de la cambra dels Comuns un extrordinllri entusiasme per1 Pque
de
tots
els conduents per ~unt
demanarà a la Cambra que el Go·
les exposicions se celebrin
OSOS
vern informi sobre els successos.
el major èxit. S'establiran val utent
premls a. discreció d'un compe
RAPTE
ASSASSINAT D'UNA jurat qualificador. .
. - · ntadeS
NENA
Es d'esperar que a les esme no!Il·
Varsòvia, 26. - Fa al¡r..tns dles exposicions hi acudirà un gran ue •
fou raptada una nena de set setma- bre de visitants, tota vegada q uesnes en un dels parcs de la. capital més de tractar-se d'unes me.D1 .lll·
Aquest mati el cadàver de la nena taclons de la riquesa agri~labregat,
ha. estat trobat al fons d'Una de dustrial de la comarca del Jn ¡\¡ub
les fortaleses d'Un barri de Varsòvia. els ingressos que es recap ts seLa policia busca una dona. que es motiu dels al:ludits eertàillen robra
suposa que pot ésser l'autora del rlln repartits per meitat entre RA·
rapte i de la mort de la criatura, benèfica que realitza l'~r.ec· •
dio Barcelona i la Junta e t
que ha estat assassinada.
Sembla que aquesta dona entaillà C!Ó de menors d'aqueÓ~ Clfe~
Durant la celebrac!
e
mUJll·
conversa amb la mainadera, ! que
aprofitant una negligència d'aques- sicions, tindrà lloc al parcdanes a
ta, s'apoderà de la nena, la qual clpal unes audicions de
0 rga·
ci.al)lStJ
dormia en un cotxet. La dono. en càrrec de la cobla Mo?
Miquel
qüestió ha estat vísta a. un dels bar- nitzades per l'Agrupació
ris extrems de la. ciutat t.conduint de l'Escola de Declamacl 0 ,iSitat
Rojas, ensems que es podi8
un cotxe de nen.
d'tft
Hom creu que l'objecte del rap~e les extraordinllries ex¡)oslt~s nan
fou sols apoderar-se del cotxet per que durant el proppassaprtncipal del
tal de vendre'!; això féu que per a Ungut lloc a la torre
desfer-se de la criat'.ua, la llancés parc municipal.
a l'aigua.
D'altra banda, la policia estudia.
sl no es tracta d'un acte de venjança. La policia. treballa activament Llegiu LA HUMAN ITAT
per a trobar l'autora del crim.

ob¿J

tlgu
ara.

Ql

rlg!¡
cedí
t ral
dc
~in

aix~

c.\Otlj

'desE
nes
Cal1
que
que
'se 1
cló
es l
ta
1p¡
tati
pro·
COIT
que
N
dra
i Cl
fer
jec1
reti

po~

les
bor
qua
tes.

• E

SANT FELIU
DE LLOBREGAT

r:.

qu

~

m
ri

· el

nc
es

se
lli
qt

re

lr

dl

se
Iu

se

re

eXJ*

:ny
.sr-

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

))

g

la humanitat

fi&SABTE, 27 DE JULIOL DEL 1935

6

que valen per quatre. <Grans ria·
lles.> Doncs bé; aquest dia hi havia.
all1 la dreta veritable per a votar
l'assumpte Azaña, i no s'aprovà pertlflca I agraeix a la Comissió que
què no hi hagué «quòrum», i no
hi hagué uquòrum» perq-Jè faltaren
38 vots de 38 radicals; aquesta gent
• o votà. en blanc o s'absentà del saló,
~~fr:ts~unts que es consideren re1 el més greu n o és això.
El senyor ALVAREZ MENDIZAArribar à el dia en què tindrà lloc
1
el que precisament en la darrera sessió de corts anuncià el diputat sepietat l proposa que r esti establert
nyor Sànchez Albornoz, segons el
aquest principi.
qual algun dia trobarem a mancar
el bienni, que serà una cosa dolça.
.I
.I
una
MADARIAGA
El Sr.
c~cncix casos
i diu que defensa
esmena
altra
i deliciosa al costat del que vindrà
en què a l'hora d'agaf:lr del <'ens
després; per això no pot admetre·s
fomat els assentaments, s·elegi els
Madrid, 26. - El senyor Clrllo del zaclons eren inversament proporcio- el torn, lo rotació entre els ele1
propietat,
la.
de
l'extensió
a
nals
tendència.
de determinada
Rio, parlant sobre la Reforma agràsa.ns 1 els marxistes I revoEl senyor DAZA defensa una es- ria aprovada aquesta nit, ha dit:
les Indemnitzacions en metàllic sols ments
lucionaris, com no poden viure el
que
expropiacions
mena en la qual se soH!clta que a
les
a
arribaven
-No tinc gairebé res de nou a
llop i el xal, perquè el llop acaba
partir de la promulgació d'aquesta dir de la Reforma agrària, puix que passessin de 15.000 pessetes.
sempre menjant-se el xal. En aq-JesLa reforma agrària no pot fer-se tes circumstàncies, no és possible
Llei no es puguin fer noves ocupa- tot s'ha. dit reiteradament al saló
clons temporals.
de sessions, però no m'importa dir- a costa únicament de l'Esta.t; ha que hi hagi eleccions de cap mena,
El senyor ALVAREZ MENDIZA- ho una vegada més. M'oposo a aques- d'ésser amb el sacrifici de la pro- ni tan sols municipals.
BAL li contesta dient que no hi ha ta reforma. de la Reforma agrària ducció agrícola, i per aiXò aquest
Aquests dies la realitat polltlca ha
cap raó. En quant s'ha suspès l'Ins- perquè aquesta llei no acompleix projecte és la negació d'ella. Crec, ofert un fet interessant: el comte
proaquest
amb
que
sincerament,
titut de Reforma Agrària, respon so- cap dels fins que es proposà la Rede Romanones, callat durant quatre
lidàriament de l'assentat, 1 dels per- pública, ni es pot fer a Espanya, jecte que s'ha aprova.t no millorarà anys, de>sprés d'inaugurar-se com
conal
ans
camp,
del
situació
la
judicis a la finca.
perquè no hi ha diner per a tal coaviador, ha aconsellat als monàrInsisteix el senyor DAZA davant sa. Jo he pensat sempre que s'ha- trari, empitjorarà; perquè, a més quics aquestes dues paraules: veure
els murmuris de la Cambra 1 retira via de reformar la Llei agrària, pe- d 'ésser dolent el projeote tal i com 1 esperar.
rò conservant el seu esperit progres- ha quedat, l'obstinació de la majoDesprés manifesta que si algun
Uadr!d, 26. - A les 4'30 de la tar s'ban obtingut des de 1923 fins al digué que estava informat 1 que con- l'esmena dient: Això no és una Carn- ¡¡lu,
perquè sense ell perd tot el seu r!a a no admetre esmenes, ha pro- dia Acció Popular rectifiqués la seda comença la sessió de la Cambra. 1930, i diu que aquestes xifres de- testaria, però la cartera d'Estat no bra, és qualsevol cosa.
Se n'accepta una altra del senyor contingut. Es necessa.ri dintre la Re- duït una. irritació en l'oposició d'es- va Unia de conducta, no tlndrlem
aquesta audàcia.
Al banc blau, els ministres d'Es mostren els beneficis ~ue ha r¡•por- dóna dret a GIL
pública permetre els avenços socials, querres que agreuja el problema. No Inconvenient tots els monàrquics a
ROBLES diu que DAZA I se'n retiren algunes més.
El senyor
tat el Conveni.
tat Justlcia, Marina i Treball.
que vagin seguits d'un or- es dóna compte la majoria que els servir com a soldats en rengles a
.Ats escons, uns trenta-cinc dipu- Llegeix també les xifres dt!l pr·eu ell com a ponent donarà els in!or- Acabada la discussió de l'esmena, sempre
discutirem I presentàrem esme- les ordres del senyor Gil Robles, les
tal'S. Les trll"\!nes, animades. Es 11+ actual per a demostrar que a par- mes precisos per estar m és assa.ben- es procedeix a llegir l'article tercer dre jurldlc; i això és la Reforma qui
agrària. A Espanya era necesSftri nes els prestàrem un gran servei, 1 grans dsts del qual ningú no desgelx 1 s'aprova. l'acta de la sessi.J tir del 1931 ba.ixà, si bé na de re- tat de l'expedient I per tal d 'evitar tal 1 com ha quedat redactat.
Sense votació s'aproven els articles retallar la gran propietat, perquè ahir mateix ho vaig dir al saló de coneix 1 els afillats a Renovació Esanterior i tot seguit s'entra als Precs conèixer que en l'actualitat estan que el senyor Rocha intervingui en
panyola són els primers a proclasense això no es podia. fer una re- sessions.
millot·ant els preus, segurament a la part política que a ell 11 corres- primer 1 segon.
mar.
i preguntes. PRECS I P RE GU NT ES conseqüència de r ambient i aire de pon.
El senyor LAMAMIE DE CLAIRAC forma eficaç, i en la forma que s'ha
ccNI NGU NO COMP Rf1 RA
Cal dir ben clar -afegeix- que
El senyor CANO LOPEZ acaba de- parla en contra de l'article tercer. reformat la. Llei agrària, això ja no
El Dr. ALBINYANA demana la guerra que es nota al rr.on.
DES·
E
DEUT
DEL
TITOLS
nosaltres no estem amb el senyor
estar conror- és possible. Pa.gant les indemnitzaDiu que als obrers de les n.lnes manant aclariments sobre aquesta Diu que ells no poden
lectura de l'article 102 del ReglaAR
TZ
INDEMNI
A
TINATS
i
OU Robles; no per ell, sinó perquè
la finca, no
¡nent que ra referència. a les propo- d 'Aimaden se'ls concedlr~n av.. ntat- qüestió.
El ministre de la. GUERRA co- mes amb el text def nitiu. Nega. que clons pel just!preu de
ELS GR ANS T E R~ *' TI• no ha. fet. professió de fe monàrquiges i se'ls tractà amb humarutat, mença dient que com que no sabia. els desnonaments de què es parlà a. hi haurà. possibilitat que l'Estat essicions de llei.
SEEL
DIT
HA
NENTS»,
ca. M"
molt més tenint en comp~e el tre- que hagués d'intervenir no ha. por- la Cambra es deguin a la. Llei d'Ar- panyol pugui realitzar-la.
Es llegetx aquest article.
NYOR SA NCHEZ ALBOR·
Es cert que en el dictamen es reEl Dr. ALBINYANA diu que ha d.- ball penós que realitzen. F'<pllca el tat dades.
rendaments rústics. Creu que no és
NOI
Llegiu LA HUMANITAT
del meu prodiscutir-se 11\ proposició de llei que règim de treball dels obrers òe les
Exposa. l'estat de la qüestió 1 diu possible fer una Reforma. Agrària cullen algunes coses
El senyor Sànchez Albornoz, parté presentada a la Mesa.. (Entren el mines d'Almaden i esmenta dades que l'any 1926 l'Estat contractà uns que comenci per r enovar els con- jecte, però sols en qüestions de de- lant
lA!. nostra missió ha d'ésser sos·
del mateiX tema, ha dit:
tall. Cap dels principis fonamentals
CliP de Govern i els ministres d'A- dels augments de jornals ccncedits serveis amb la. Companyia Agrícola. tractes d'arrendament.
-La Reforma. agrària. de les Cons- tenir sempre molt alts els Ideals
de
projecte
meu
el
inspiraren
que
i altres avantatges.
gricultura. I Comunicacions.)
Seguidament queda. aprovat l'artiOccidental, i l'a.ny 1929, per incomReforma agrària no estan recollits tituents fou, com totes les lleis d 'a- monàrquics; àdhuc quan, salvats els
Acaba dient que el C•mvenl ha pliment d'algunes clausules s'anà a cle.
El PRESIDENT diu al doctor Alquell perlode, una. manifestació molt respectes personals I dintre de la
biPYana. que manquen signatures a serVlt per a millorar la ~;ituució de la rescisió del contracte.
També queda aprovat l'article en el dictamen que es posà a dis- poc agradosa. a les dretes d'alesho- major cordialitat, ataquem els nosla proposició de llei que té presen- les mines d'Aimaden, ja QUe e!l virCom que el senyor Tayà s'havia addicional! el transitori! queda aca- cussió, ni en les esmenes accepta- res. El gran crim que es comet amb tres afins, ho fem, encara que de
tut d'aquell, el 70 per 1CO üel merde persecucions per part de bada la discussió del projecte. En dies.
Des de la meva posició centre, en Azaña està en atribuir-U l'esperit I vegades ens dolgui, per complir un
ta~~· Dr. ALBINYANA manik...ta cat el cobreix Espanya, i encara, to- queixat
la Direcció d'Inspecció de Colònies, vista de la urgència s'aprova deflhem d'estar a l'e.món
ol
f¡,.n
la pol!tica republicana, sóc partida- la lletra. d 'aquella legislació, quan el deill'e. Nosaltres
es
que
vendes
les
tes
min.sel
que
és
que el que desitja
la Presidència demanà un tècnic a nitlvament.
30 gua.!t i estar preparats per si aquestenia
Republicana
d'Acció
partit
a
beneficis
dels
distribució
d'una
ri
tre d'Agricultura expliqui les mt>Su- es fan a través d'una casa de Lon- Hisenda per tal que 1nstrufs un ext tots 1s
d
1 •
I
e
acor a respec
gua sa.provats
edient i es nomenà un a.clvoca.t de
la producció entre el capital i el diputats, el socialista 110 i prop de tes dretes fracassen.acabà dient que
res que pensa adoptar en contra de dres, casa. que és espanyola
avui. e
El senyor Maura
El senyor PEREZ MADRIGAL rec- Estat i un tècnic de comptabilitat projectes
treball, sense que ni l'un ni l'altre 60 el radical-socialista.
les irregularitats observ<.des en el
d'asessions
les
S'acorda suspendre
Cànovas i els rt!stauradors de la. amb l'ajut de Santiago em precís
tifica. Insisteix que el Conveni no Aquest advocat proposà que s·abonés_ quest periode, i que per a la pròxima s'apoderin del sòl. Doncs bé: aquests
Jllercat de blat.
amb els moros que ens volsenyors de la. majoria. ho volen tot monarquia, digueren: ctA.nem a con- acabar
El sr. MONDEJAR, agrari, parla afavori més que a Itàlia., ja que en a la. Companyia els serveis no pes
ten. que avul són els marxistes i els
per al capital, i això no és possible. tinuar la. història. d'Espanya; a res- separa.t!stes,
de tes signatures que manquen a la els darrers anys, sense el Consorci, tats i novament intervingué el Tri- s'avisi a domicili.
sense comptar els moS'aixeca la sessió a les deu menys Entre el meu projecte i l'aprovat hi taurar, no a destruir.» ¿Quin és el
proposició, i dtu que, per tant aaue- s'arribaren a vendre 175.000 flascons, bunal Suprem que considerà tmproa la costa, que també pul:lulen,
ha un abisme. Aquell estava més a paper dels conservadors ~1 món? ros
Ua no es pot discutir. Censura l'ac- i després se'n vengueren 2f.ooo I cedent aquella resolució que havia 20 minuts.
això no volia aliuamb
que
afegl
1
proposat el lliurament de 3 milions
prop del fet per les Constituents que Frenar I suavitzar, però fer marxa
titud del doctor Albinyana. (Aqu~s 20.000.
les dretes.
Acaba. dient que l'únic que volia de pessetes a resmentada societat.
vivacomenten
diputats
Els
el fet per aquestes Corts. Era ne- enrera, retrocedir 1 destruir, no. Ni dirUna
tes paraules del senyor MondéJar
sorollosa. ovació acolli el flna.l
EI Consell de ministres estudià la
cessari canviar la tendència socia- les dictadures nascudes per a evitar
originen protestes dels monàrq~.u~, demostrar és que no havia pecat
discurs del senyor Maura, q-Je
1 el president ha. de tallar 1 met- d'audaç en les seves primeres mani- ç¡üestió i nomenà una ponència de la ment el resultat del debat lista que s'apreciava en aquella llei el socialisme no han pogut evitar la del
festacions, sinó que s'ajusten a la qual jo valg formar part. Jo asseMadrid, 26. - Després del debat 1 modificar algunes coses que resul- influència d'aquest. S'ha fet una re- en molts passatges fou també indent a cops de campaneta.)
guro que el senyor President no va. entorn de la proposició del senyor taven perjudicials per a l'economia volució moderada a Espanya. Les terromput per nodrits i entusiastes
El Sr. OONZALEZ GARCIA for- realitat.
ls dl t ts
Ló
voler intervenir personalment en e
Constituents feren l'obra. més con- aplaudiments. La festa. resultà brlEl senyor CALVO SOTELO tam- aquesta
mula un prec al ministre del Trebt.ll
pu a sortiren als agrícola, però sense tocar els seus servadora
pez, e
ano
qüestió com ho demostra el
que aleshores es podia llantisslma.
progressius.
fonaments
en veu tan baixa, que ningú no el bé rectifica.
comentant vivament el
passadissos
fet que soHicités la coHaboracló del seu
que la contrareforma
Crec
dia.
del
realitzar.
l'ordre
a
'entra
S
resultat.
expropiales
combatre
valg
Jo
sent.
El senyor Calvo Sotelo discutia cions sense indemnització, però no agrària està morta. Ningú no comMinisteri de Finances.
LA LI QUIDAC IO D'UN IN·
Mora,
Rey
1
Salazar
senyors
els
amb
PROPOSIGoel
que
ESSANT
interès
INTER
més
té
no
Ningú
ClO ENT CALVO i\OT ELOvalg CTeure necessari tocar-les. Des- prarà titols de Deute destinats a InCIO DEL S ENYOR CANO ver perquè sigui aclarit aquest as- i deia que, a. part d'altres incldèn- prés, amb la reforma, les indemnit- demnitzar els grans terratinents.
PER EZ MADR IGAL
LOPE I
sumpte tota ve¡rada que afecta a eles posades de manifest en rasEl Sr. PEREZ MADRIGAL f:l ús
senyor CANO LOPEZ, al qual qüestions de neteja., però s'ba de de- sumpte debatut, s'havia destacat el
de la paraula. I es refereix a la. for- el El
concelx la paraula, diu clarar que en l'expedient es trobaren fet que els funcionaris de la PrasiEL SENYOR JIMENEZ FER·
ma Injusta i Inadequada amb què quepresident
EL CONSELL DE MINISTRES D' AHIR
documents, per la dè ia d tit ··ts h 0 h i en est a t per
tenia. presentada una. proposi- de menys alguns
NANDEZ DEMANARA QUO•
hom l'interrompé en una. s-essió pas- ció sobre
av
Ul
es
nc
al
d'exigir
s'ha
que
crec
cosa.
ual
q
propocerts fets recents,
- una ordre ministerial,
RUM Sl NO LI ACCEPTEN
sada, qua.n esta.va en l'ús de la P~ sició que s'havia
de debatre aquesta guna responsabilitat administrativa Lleg·ru LA HUM AN I TAT
LA S EVA PROPOSICIO
rauta.
El senyor CANO LOPEZ rectifica
i que ara, quan anava a desMadrid, 26. - L'ex·ministre d'ADiu que fou Interromput en un in- tarda,
El senyor Salazar Alonso contestà
Estic convençut - diu - que quan
s'ha
que
comunica
11
se
envolupar-la.,
gricultura senyor Jlménez Fernàncident que tingué amb el sen~or posat sobtadament indisposat l s'ha el senyor Lerroux portà aquesta que per a ell el cap no s'equivocadez, parlà amb els periodistes del
Calvo Sotelo l afirma que n~c'lSSlta absentat el President del Consell.
qüestió al Consell, coneixia el seu va. mal i que per tant el que havia.
projecte de reforma de la Reforma
aclarir les paraules que alPshores
fet.
ben
estava
Lerroux
senyor
el
fet
serien
anormalitats
hagué
hi
Sl
fons.
Jo tinc especial interès que no es
Agrària., I digué que jutjava indispronuncià.
replicà:
Sotelo,
Calvo
senyor
El
s'apreciaren.
quan
sancionades
dises
que
sense
Corts
les
pensable que en aquest es conceAfirma que no és cert aue 'l'.s tanquin aquesta qüestió.
ltr
Al ò
Pregunta s! no fou de la Prestdís l'accés a la propietat dels pagex no suposa a a cosa que sou
dència del Consell de ministres ni
obrers de les m ines d'Al~!lden es- cuteixi
LA CAMBRA: del Consell de ministres. de qui sor- partidari d'una Dictadura del senyor
DE
PRESIDENT
El
sos. Jo, sobre a!Kò, mantinc el meu
tiguessin en mm•:rs condtctons que La Presidència donarà tota mena de
Parla també el president del Con- punt de mira. No sé sl serà admès,
Madrid, 26. - A dos quarts d'ont1 la solució que figurava en l'ex- Lerroux, però no altra cosa.
, 1 .4· facilitats.
ara.
que
Jalifa,
del
viatge
pròxim
del
sell
mol'ex-ministre
dit
ha
Ta.mbé
ordre
donava.
es
de
qual
la
Consell
per
el
reuni
pedlent
es
mati
del
ze
però en cas contrari demanaré quòQuan el senyor Calvo >:>ote o r.!El MINISTRE D'ESTAT: El se- a la inspecció de Colònia que s'ac- nàrquic que h avia estat important ministres a la Presidència I acabà es proposa a..~istir a les festes de rum per a l'aprovació del projecte.
rigia el ministeri de Financ~ cc>n- nyor
la
exposar
pot
López
Cano
ced1 l'explotació a una emprc'ia es- seva pregunta, perquè al banc blau ceptés com a !erm un suposat acord l'afirmació feta pel senyor Sampcr prop de dos quarts de dues de la Màlaga, i s'acordà que en r epresend'Estat tarda.
tació d el Govern vagi a dita ciutat
EL SE NYO R CALD ERON
trangera sense cap més raó qt•e la hi ha els ministres que poden con- del Govern Que abonés al senyor Ta.- com a president del Consell
yà amb càrrec al Tresor colonial un i ex-president del Consell de MinisEl ministre de la. Governació fou el ministre de Ma.rlna.
DIU QUE ES LAM ENTA·
de permetre als obrers que trt>bRlles- testa.r-ll.
fund'aquests
destitució
la
que
tres,
pesde
mUions
tres
de
tracmés
de
xec
interessa.nts
temes
els
Entre
preguntat sobre la suspensió del bi8L ~ I QUE EL MI NIS'TRE
~ln més, cobrant més, és clar. ¡¡>Pr~
CAMBRA
LA
DE
PRESlJ)ENT
El
arecque
res
a
degut
era.
no
clonaris
setes.
figuhi
ordinari
despatx
el
en
tats
1
d'Oviedo,
setmanari «La Tarde»,
D'AGR ICULT URA LI FA
això suposava. un veritable sutetdl Invita al senyor Cano que faci ús
Refereix que en un Consell de ml- tés a la seva bono'rabllltat, sinó a el senyor Portela Valladares contes- ra el nou reglament del Notariat,
LLASTIMA PE RQ UE HI FA
~onad~s les condicions en què ha òt de la paraula, 1 es pr<><;edeix a llenistres celebrat al Palau felicità el un excés de zel.
tà que aquesta mesura ho,via estat que és molt extens, puix que consta
UN PAPER RIDI CUL
desenvolupar-se el treball en les mi- gir la proposició.
El senyor Rey Mora replicà que
senyor President de la República al
de 400 o 500 articles.
nes de mercuri. Després el senyor
26. - El senyor Abill CalMadrid,
En aquesta es diu que per acord consell per haver adoptat una actl- això era una. opinió del senyor Sam- presa en Consell de ministres.
Respecte el Ministeri.. d'Estat, el deron parlant amb els periodistes
El cap del Govern en sortir parCalvo Sotelo disposà que els obrer~ del Consell de ministres se'n revisà tud que eoincidia amb la del senyor per, el qual podia estar equivocat.
là amb els informadors i els mani- ministre donà compte de tot el que en els passadissos digué que en l'anque haguessin entrat després del 2¡¡ un altre de concedir una indemsegüent era destifestà que el Consell havia tingut afecta les negociacions comercials tic règim no s'havia. donat mal un
que quedessin com a eventuals, ~en uitzac!ó de 5.200.000 pessetes a una Nombela. I al dia.això.
....
¿Es que eren
Ca.l aclarir
molt interessants. Es re!erei- amb Anglaterra.
parts
·se més drets que els que la. le~tsla casa I el mateix dia es publicà una tuït.
cas sembla.nt al succeït ahir. S'han
aquests funcionaris o se'ls desEl ministre del Treball donà presentat més de cent esmenes pels
xen- afegl-als projectes del miniscló concedeix a tots els obrers. Això ordre a la. «Gaceta» deposant en venals
signar?
a
negaren
es
perquè
tituïa
troes
què
en
situació
la
de
compte
es feia perquè després d'aquesta da- els seus càrrecs l'inspector g.zneral
relaaltres
alguns
i
d'Hisenda
tre
El senyor GIL ROBLES rectifica El Socors Roig internacional cionats amb la llei de Restriccions. ba el poble de Mule.. (Múrcia) a mateixos governamentals a.l projecta tenia la concessió la Contpanyta 1 el secretari genet·al de Colònies.
te de reforma agrària i inclús he
(Rumors.) No estranyeu diu, que
-¿S'ha tractat quelcom de poU- causa d'una. mànega. d'aigua i pe- feren els membres dels partits go1 per a concedir-li més grans avM.atEl senyor CANO LOPEZ defensa vulgui posar unes paraules finals es proposa celebrar l'asdra, 1 proposà la. construcció d'obres vernamentals representats a la. Cotatges. Es procedi, més que res, a la seva proposició. Diu que no s'ha
?-se li preguntà.
semblea nacional a Sevilla Uca-Relr-respongué
protegir els interessos particulars en de defug.r les aclaraclons a la qües- delElGovern.
el senyor Ler- públiques 1 la. concessió de préstec.'! missió. Jo crec que en la. reforma
senyor ROYO VILLANOVA:
pel Crèdit Agrlcola. en condicions de la Constitució es donarà un cas
comptes dels generals de :es m•nes. tió, perquè és precís que s'aclareixin Aquests assumpte el coneix el miSevilla, 26. - Ha. visitat al gover- roux.
-¿I creieu que aquesta tarda es especials.
que són els de l'Estat.
semblant I serà una cosa lamentanistre de la Guerra. millor que nin- nador una Comissió del Socors Roig
alts
determinats
de
actuacions
les
Almend
Tant aquesta proposta, com la del ble.
No es féu el ferrocarril
Internacional per tal de demanar tancaran les Corts?
de la Presidèr..cla que han gú. (Grans rumors 1 escàndol.)
dralejo, encara que s'arribà al ~raçat funcionaris
Aizpun,
senyor
d'Indústria,
-crec-respongué-que fins demà ministre
Un periodista li digué que en el
El senyor GIL ROBLES, diu que autoritza.cló amb objecte de celebrar
intervingut en aquesta qüestió.
sobre els danys ca.usats a Tafalla I Consell d'avui es parlà d'això 1 el
i es pagà l'enginyer. No s'arribà a
Per acord del Consell de minis- conformes tots en la resolució adop- a Sevilla, a la darrera desena d'a- no es donaran les vacances.
fer la portada d'aigües que es pro- tres
pashan
tempestes,
les
per
Ollte
a
seComunicacions,
de
ministre
El
en
Calderon contestà que en el
nacional,
senyor
assemblea
una.
gost,
que
més
queda.
no
Govern
pel
s'acordà. la revisió d'un altre tada
jectava des de la fmca d'un militar acord d'una Indemnització de 5 mi- esbrinar si hi ha o no persona res- la qual haurà d'ésser elegit el Co- nyor Luoia, facilità la següent refe- sat a estudi dels ministres d'Hisen- règim parlamentari, qua.n es parla
retirat. Es plantaren eucaliptus a la lions 200.000 pessetes a una entitat ponsable 1 és millor que el senyor mitè Nacional de l'organització.
rència verba.l de la. reunió ministe- da. 1 Obres Públiques.
del primordial, és de la disciplina.
porta del Sanatori I s'adjudicaren comercial.
El governador s'ha reservat la res- rial:
cano esperi que es depurin aques·
al Serà inútil qualsevol intent de rededicà
es
Consell
del
final
El
les plantacions als amics, als quals
- Ha començat el Consell amb moment politic parlamentari, estu- formar l'article 26 de la ConstituEl senyor GIL ROBLES : ¿Sl em tes responsa.billtats, 1 aleshores amb posta fins el moment oportú.
hom paga.va 5'70 pessetes per arbre, permeteu?
l'estudi de la. llei d'Autoritzacions i diant-se els punts de discrepància. ció, si es presenten nombroses es... Jo puc dir a S . S. que millors elements de judici podrà forquan hi havia ofertes de 2 pesse- no
que és el que es va fer ahir,
es revisà •cap acord, sinó que mular totes les reclamacions que «lzquierda Republicana» de restriccions, recentment aprovada. sorgits a última hora de la nit en- menes
tes.
per les Oorts, i que el Govern con- tre els representants de les forces fins I tot pela partits governamentals.
tingui per convenient.
anteriorperquè
acord,
un
hagué
hi
· Fa pena veure els hospitals d ·Al· ment no n 'hi havia hagut.
No hi ha més que la majoria accep.
El senyor PEREZ MADRI'GAL Valdepeñas celebra Assem- sidera com a elx i centre òe la. seva governamentals. S'ha proposat una. t1
maden, que estan plens d 'obrers m·;la suggerència del Govern i la
polltlca. El ministre d'Hisenda ex- fórmula que '"el Govern confia que
Però
LOPEZ:
CANO
senyor
El
en
confiança
tenir
cal
que
diu
blea extraordinària
ribunds. I tot aiXò perquè s'e11rtqui.; abans es tractà en Consell de miComissió també, 1 que, per tant, s'ac-posà detalladament el pla. d'execu- serà acceptada per tots.
paraules
les
de
després
Govern,
el
el Consell d 'Administració èt!' les nistres.
tuï d'acord amb el que digui el miValdepeñas, 26. - Per a tractar ció de dita llei, pla que començarà
del senyor OU Robles, que ell sap
També s'ha. aconseguit que el mi- nistre, perquè sl no el paper d'amines d'Almaden, que no h'l estat
senyor GIL ROBLES : En efec- que s'està instruint un expedient de donar major Impuls a. la propa- amb una àmplia reorganització dels nistre d 'Agricultura accepti l'esme- quest
substituït pels ministres de Fi!l.r.u- te,Else'n
rldicul. El ministre d 'Agriperò no hi ha hagut molt ampli.
ganda. republicana. 1 atendre la. de- departaments ministerials 1 llurs na. sobre accés a. la. propietat, pre- culturaésahir
ces de la República anteriors al se- més que tra.ctà,
em féu llàstima, no es
centres, amb la consegüent reducacord.
un
celea
per
permisos
de
manad!ssa
intervenbreu
altra
d'Una
Després
sen tada. a l'article tercer de la llei. donà compte de tot l'ocorregut, In·
nyor Chapaprleta.
ció i economies.
cert
El
LOPEZ:
CANO
senyor
El
nombrosos
fent
vénen
que
actes
brar
seel
LOPEZ,
CANO
senyor
del
cló
1 Les mines d'Almaden, en tenir un
Per últim s'ha. estudiat la situa- clòs que elements de la. majoria esPer la. Presidència es donà comp.
que, coincidint amb l'acord del nyor GIL ROBLES parla de nou I pobles del partit judicial, s'ha reunit
Consell d'Administració autònom, és
18 de ju- insisteix en les seves para;,¡les que en assemblea extraordinària el Par- te de diversos escrits rebuts, entre ció lamentable en què es troben els tiguessin disposats a demanar el
el
següent.
dia
el
Consell,
augmentaren els beneficis que obte- liol, aparegué una ordre a la «Gaells un de les forces vives de Sara- obrers espanyols que resideixen a quòrum per a la. petició de la llei.
s'estudiarà. l'assumpte quan sigui tlt d'Esquerra Republicana.
nia. l'Estat. En 1925 es constitut la ceta» segons la qual s'ordenava
com e. conseqüència de les
S'ha acordat que per a activar la gossa sobre el problema remolatxer; França
oportú, puix que ara. s•estorbarà l'ac-Societat Espanyola del Mercuri, eu- cessa.r
mesures adoptades pel Govern frana rinspector general de Colò- ció de la justlcla.
propaganda de l'Ideari del partit un altre dels propietaris de vagons, cès
carregada de vendre el producte a nies senyor
en relació amb el treball dels
Nondela, i del secretari
El senyor CANO LOPEZ retira la es celebri un important acte amb in- que demanen formar part del Contot el món. Però el ven aquest<\ SoCom que és un
de Colònies senyor Castro, seva proposició.
t ervencló, entre altres oradors, d'Au- sell Superior de Ferrocarrils, 1 un obrers estrangers. s'ha
Cietat després que l'Estat s'ha v-:nut general
acordat deidellca.t
assumpte
de la Marina
capitans
dels
acostumaaltre
fórmula
la
emprar
sense
Batanera.
Serrano
1
Barcia
gust
del tot la propietat de le~ mines.
mercant sobre les seves relacions xar-lo per a estudiar-lo en el pròde «S'admet la dimissió», parda
a.
per
celebrar
propòsit
és
També
Es concedl a aquesta Societat el lant-se tan sols del cessi. Aquests
xim Consell.
CONTRAR EFORM A mês endavant un altre acte, que ja amb la Transmedlterrànie...
LA
flascó a. 12 lliures, quan a tot el mc?~ .funcionaris foren nomenats en temps
AGRARIA
està projectat, a base del senyor
es venia a 15, 1 calculeu el !>e~:efJCJ
Es r eprèn la discussió relativa al Azaña.
que feren quan solament &.qu~ll any d~l Govern Samper per decrets sa.IJ.·
L'entusiasme entre els elements
pel President de la Repu- projecte de modificació de la aeroren vengueren més de 50.000. Jo ja cwnats
UN DISCURS DE HONORIO MAURA
Dos atropellaments per
republicans d'Esquerra és molt gran.
sé que el senyor Calvo Sotelo n:) fou blica, que han estat anuHats en vir- ma agrària
COMIBLA
DE
PRESIDENT
El
ordre.
d'aquest
tut
ministre fins al desembre de 1925;
camió
El senyor vn.LANUEV A: Aquest SIO fa alguns aclariments.
però la V. S. no féu res per a e~l
(OCupa la Presidència el senyor A Cuenca continua la policia
Ahir, al vespre, a les deu fou astar-ho durant els tres anys QUe du- ordre ~a estat acordat en Consell
Jiménez Fernàndez )
sistit al dispensari del carrer Barbafent detencions
rà el Consorci amb Itàlia. Es l'Es- deElmirustres.
El senyor DAZA ·defensa una es~nyor CANO LOPE~ : Sembla.
rà, Jaume Pallarés i Hldalgo, de 5
tat espanyol, amb aquells all.JSOS, el
1mena breument 1 el senyor ALVAdeles
Continuen
26. Cuenca,
Dret
de
catedràtic
un
que
men~tda
anys d'edat que presentava ferides
qui matà una generació d 'obrers trede la troballa
motiu
amb
tencions
rela
Comissió
la
per
LARA
REZ
un
que
sostenir
pugui
administratiu
de pronòstic greu, causa.des pel caballadors !nteUlgents l laborio..«<S a ordre ministerial pugui anuliar un butja. FinaÍment retira resmena.
r evolucionaris a. la
documents
de
mió núm. B. 46.686, en ésser atroles mines d'Almaden a ta.vor d un
d'aquesta. capital. El
Poble
del
Casa
dues
defensa
SAMPER
senyor
El
presidencial.
decret
pellat al carrer de la Paloma.
negoci. Es lliurà el Cons .;rel a ltànombrodictat
ha
d'instrucció
jutge
forma
la
en
que
considera
esmenes.
rectificar
de
necessitat
la
Explica
Després de guarit passà al seu
sèuna
pals
lia I vingueren d'aquell
diu que, pel que es veu, hi que queda el dictamen es presta a sos autes de processament.
domicill.
tie de senyors. El Conso1ci no era això, I tanta
venien
es
temps
algun
fa
de
Des
paper
el
amb
pernicioses
maniobres
substituir-lo,
a
pressa
••
el punt de partida ni el t.ennc d'un havia
Afegeix que succeint fets isolats a la població, els
negoci, sinó el negoci ma~eiK. Ouau que rú tan sols es donà temps que de crèdit que es crea.
1 alprocessos
a
lloc
donaren
quals
tarda, fou curat
la
de
sis
les
A
ampli
un
tenen
esmenes
seves
les
l'Estat.
de
Cap
el
decret
el
signés
es féu el Consorci els ita¡_;ans aconVaig a explicar l'esdevin¡ut en sentit social i tendeixen a evitar que gunes vegades, com amb ocasió de
el cor 1 respectar la al dispensari d'Hostafrancs, Dionfll
retòrcer-se
nient
seguiren vendre el mercuri fins a 21
celeS'ha
26.
Bebastlàn,
San
lïntent d'incendi de l'Audiència, 1
Se~ons els meus el crèdit s'endossi.
forma de govern que el pafs es donà. Cahiz, de 42 anys, que presentava
lliures el flascó durant dos an..vs, i aquest assumpte.
El senyor AZPEITIA li contesta un altre incendi ocorregut a unes brat, a. l'hotel Maria Cristina, l'a- Resulta, doncs, que el partit d'Acció ferides greus que ll causà el camió
ln!orm~ . abans de 1 adveniment de
quan s'csgote.ren els seus stocka fe- la
rober
del
profit
a
coclt-tail
nunciat
monges
les
de
convent
del
quadres
el
que
diu
comissió;
la
Republica el senyor Tayà. com a en nom de
núm. B. 48.392, que l'atropellà al
ren baixar el preu fins a 16 lliures.
d·un1ó Guipuscoana. Presidi l'acte Popular, Integrat de persones res- carrer
gerent d'una entttat na vilera que valor cal satisfer-lo d·acord a la co- Benetes, que les tenien arrendades la
La V. s., senyor Calvo Sotelo, em fe!a
senyora vídua de Guillem Brunet pectabllisslmes 1 honestes, es troba xador. de Diputació, davant l'Escor·
oflcial
titzac!ó
eclar
la
internacionals,
de
una
serveis
la
a
els
que
1
cadirer,
un
a
unit al partit radical. A canvi d'atracti aquella tarda com un nlgmeu mà a l'Estat u~ indemnització per
assist1 un miler de persones.
Reitera la negativa. d 'acceptar l'es- matinada, amb el pretext d'anar un i hi
des de la vostra altura f•nancera i hl- danys i perjudiCIS superior a 7 mi- mena
El senyor Maura (Honori) comen- quest sacriftcl, ¿q;,¡è ha aconseguit
i aquesta queda retirada.
espirecollir
a
anys
quinze
de
noi
sendlstlca. En honor a la ,--~ ntat un lions de pessetes. Reclamà ~avant
çà. el seu parlament disculpant la la Ceda?
A quinze anys intenta
El senyor ALVAREZ ROBLES
es senti una detonació 1 el senyoreta
L'orador descriu casos antagònics
luntto a creure que aquella tarJ.a el el Suprem perquè la resclsló d aqu~t considera que és precis aclarir el gues,
Pilar Careaga, la qual no
seumorint
greus,
cremades
sofrl
noi
A
Espanya.
a
succeint
estan
que
suicidar-se
senyor Calvo Sotelo estava desmemo- s~e1, segons aquesta entitat, no s a- que significa raccés a la propietat, se poder parlar. AiXò va ocorre pre- pogué arribar a temps per assistir
Toledo i Granada, per exemple, se
r tat. <Molts aplaudiments.)
a l'acte.
verua. a les normes legals. El Su- Ia la qual cosa tant es tem. La seva ctsament el 6 d 'octubre.
A les set de la tarda d.ahlr es
Després, fixant-se en el panorama celebraren, el dia del COrpus, soEl Sr. CALVO SOTELO diu que
dictà una sentència amb re- esmena tendeix al fet que s'aclarl
seguiren agressions com la del jolemnes processons, en les quals el produ1 gran alarma entre el vemat
\"a a Intentar recollir la part f<ma- prem
• ve d'" Acclón Popular", Constanci poUUc d'Espanya, di¡r.ré que les dre- Sant1ssim
lació a.l primer recurs entaulat, i la incògnita
la part alta del carrer de Menénde
fou escortat per forces de
~~tal del discurs del senyc.r Perez aquesta sentència arribà a la preé el de la Rosa., i la mort d'altres joves tes no estan desunides, però tampoc
· ò
unides en la forma d 'abans, I això la Guàrdia civil, que li reteren ho- dez Pelayo, degut a l'espetec d·un
Defineix all que creu que s
••.,.drtgal 1 ha de fer remarcar que sidència essent ja president del Con~o és lícit estar emmetzinant l'am- seU de ministres el senyor Alcalà patrimoni familiar. Creu <r..Ie té una d"' Acclón Popular", ano~nats Car· ha ocorregut sense culpa de ningú, nors, i al seguici hi havia bandes tret. Aviat s'esbrinaren les ca~
Manuel Garcia de 15 anys d·edat,
perquè en un moment donat aques- de música.
1~~t pel supòsit de neg\CJS lllicits. zamora L'expedient venia informat m.lSSió juridlca, i els catòlics l'han les Mañas 1 Domènec Huete.
La PoUc;a segueix treballant i el tes forces de dretes es dividiren en
que viu a l'esmentat carrer núm. 164
ocupa del Conveni amb Itàlia per l'aleshores director 1nter1 de co- de . secundar, perqUè tendeiX a estaJutjat actua sense descans.
assenyalar el cam1 a seguir. Cal re- Llegiu LA HUMAN I TAT principal, quarta, havia intentat suibi~Hl que n ·agafa tota la r eSJ:onsa- lònies i es xifrava. la indemnització bllitzar la fanúlla.
A pr~posta del senyor Jiménez
conèixer que aquelles dretes que cretat Gràcies a aquest COnveru, les en unes 500.000 pessetes.
A continuació el senyor Maura cidar-se disparant-se un tret al pit.
En aquest moment l'interromp el Asua, s acorda. la pròrroga de la Més detencions a Astúries gueren que havien d·emprar la tàc- parla de l'ocorregut l'altre dia al Fou recollit enmig d'un toll de sang
~lnes t!spanyoles de mercurt poguetica de tothom coneguda, de mo- Congrés, amb ocasió de rassumpte l portat a la Casa de Socors de
c:~ dominar el mercat mund1al. Es ministre d'Estat molt vivament dient sessió per menys de dues hores, fins
Oviedo 26. - La Guàrdia civil ha ment; han aconseguit llur objecti;,¡; del contraban d 'armes, que afectava Gràcia. on li apreciaren ferides greus
r que Espanya és la nació que que no consentirà que es dirigeixin que s'aprovi aquest projecte.
adLARA
ALVAREZ
sei!yor
El.
Lerroux.
senyor
al
atacs
detingut' Josep Lodeiro i Dario Ba- però les dretes que crèiem que el els senyors Azaña i Casares Qalro- .de les quals rou guarit de primera
Fih~ercur! produeiX, peró. nrr.b tot
El senyor CANO LOPEZ, també verteiX 1abast de la proposició i, va rajas, companys d'Alexandre Roza- nostre deure era atlrmar sempre els ga. Els diputats de la Ceda eren intenció essent traslladat després a
cat 1 • no Podia control.lr el mera . hagué de vendre la producció amb gran vivesa. declara QUe ja. di- fixant els diversos paràgrafs de 1 es- das ara condemnat per la mort del Ideals monàrquics, hem vist amb 105; nOSaltres, els monàrquics, de 31 l'Hospital de Sant Pau.
gué en principi Que no pretenia aiXò, mena del senyor Alvarez Robles, que rector de Trabad&, fet ocorregut du- profund sentiment com s'allunyaven que som érem 33. (Rialles per l'eSignatures jueves.
Hom ignora els mòbils que l'Induï,
IloEXplica els avantat¡es q t€' ha •e- 1 afegeix que ell és home seriós, tan la ComisSió accepta.
rant la. revolució en assaltar els tres aquestes forces del nostre costat; quivocació.) Si, senyors, no rectifi- ren a portar a cap tan fatal resolu·
Respecte a la part relativa a 1ac- la casa rectoral.
ells entenien que era més conve- co, 33, perquè tenim dos diputats cló.
gefU1t1 el Conveni amb It!Ua 1 lle- seriós o més que el ministre d'Estat,
es "i fres dels in¡rressos que I que compleix la seva paraula. s. S. cés a la propietat, creu que ha de
lt
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Cirila del Río i Sànchez Albor·
El senyor Cano López defensà una propo· ~~~a.a=tarru,~:ixd~u!a s~:c~p~ noz parlen de la contrare
h•
d
sició relativa al cessi de l'inspector i secre· ~~ ~~c:ed;~ ~sc::-;:rsra~lf: P~~ forma agra'rl·a aprova a a lr
LI eg u ea da d a LA HuMANI TAT
tari generals de Colònies ··· S'aprQvà defi·
nitivament el projecte de contra·
reforma agrària
sessió de Corts d" ahir, darrera de la sèrie

o~~rio~e parlamentarie1~óna perala~at amb a1ne1ta
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La contrareforma
..
agrarta

Ha estat suspès el periòdic
«La Tarde», d'Oviedo
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Ultima hora
*

Diu que els monàrquics no estan amb Gil
Rabies perquè no ha fet professió de fe monàrquica, però si algun dia rectifiqués la
seva conducta servirien com a soldats a
les ordres del «cabdill»
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L'homenatge als Campions
de Catalunya de la Segona
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El festival que els entusiastes eleSOTA LA BANDERA DE L'ART
La Volta Ciclista a França
ments basquetbolistes manresans organitzaren a homenatge dels jugadors de la Unió Manresana, que han
Volem parlar de Jaume Angel,
assolit el títol de campions de la
magnific recordman de catalunya i
GRAN
segona categoria, obtingué un èxit
d'Espanya deis 1.600 metres. L'haben falaguer, tot 1 que es portà a
viem vist actuar, ja fa alguns anys,
terme amb un r etard força remarca.....
El detall de la seva excursió artística a Roma,
ble a causa d'haver sofert una avaria el cotxe en el qual es desplaçaTori
Milà
Bolonya,
Florència,
Nàpols,
ven a Manresa els directius, jugadors
del Laietà 1 critics de basquetbol,
El professor Ezio Levl d'Ancona, tuació, Margarida Xirgu interpretaque sortiren de Barcelona. Aquest h oste de la Universitat d'Estiu de rà una obra de Pirandello. El gran
I CINEMA D'AQUEJ..r..
fet obligà que el partit de segons Santander
i eminent hispanista ha dramaturg italià vol que sigui 1&
Nantes, 26. - L'etapa d'avui, di- Lowie, Dlgnef, J . Aerts, Hartmann, equips es reduls a la meitat, per tal fet públic el detall de l'excursió' que nostra primera actriu nacional la
QUE ENYORAVEo I
tot
celebrant
equips,
primers
els
que
novena de la Volta a França, ha es- Amberg, Stettler.
l'eminent actriu catalana Margarida
MOVIMENT!
5. Speicher, Archambaud, Vietto, el partit, acabessin a una hora que Xirgu farà a I tàlia, detall que nos·
ta.t disputada en dues parts: la priRITl\IE!
mera, de 81 quilòmetres, de La Ro- Le Grevès, Leducq, Molneau, Fon- permetés acabar tot el ptrograma altres
transcrivim al peu de la lleco~eccl~na.t. El partit de segons tra:
chelle a La Roche sur Yon. en Unia, tenay, Ch. Péllssier, Benoit Fa~e.
ORIGINALIT
At¡
A Coudain, a la meitat de 1 eta- eqwps fou guanyat per la Unió Manla segona de 95 quilòmetres, de L.l
Les festes començaran a primers
Rocbe sur YO~l a Nantes, contra el pa contra el rellotge, hom ha pres resana pel resultat de deu punts a
%¡
conferència
una
amb
novembre,
de
vult, 1 els equips foren: Unió Manels següents temps:
rellotge 1 amb sortida per equips.
~
subjectes les Iniciatives P
Primer, equip belga, sense Digne!, re~: Trias, Garcia, Surroca, Gar- de don Ra.món Menéndez Pidal,
La·manera com ha hagut de lluíarticulafi
de l'es~ena italiana.
riga 1 Regàs. Laietà: Peltx, Llonch, president de l'Acadèmia Espanyola,
tar-se eh à4"uêsta segona . part de 1 hora, 23 minuts.
De :¡:fas cap a. Bolonya Ma
Segon: equip ttalo-alemany, amb Albert!, Alarcon, Zueras 1 J over.
l'etàpa 'à'avui ha enutjat ex~rp.org~
Xirgu donarà, en el cJàss· rgar¡da
nàriañiêñt · els espanyols l , eLS ita~ Morell! al cap, 1 h. 26 m. 9 s.
El partit de primers equips el diPergola», de Florè lC 'I'eatre•
«delia
T ercer: equip de turistes-routiers, rigí l'àrbitre senyor Manent. Tècnilians sembla que els havia estat
MARINA
altra r epresentación de ~la, Ulla'
promès que no es disputarien més comandat per Oogan, 1 h. 26 m. 50". cament el partit no fou cap cosa
enteove.~
juna», precedida d'una
Quart: equip comandat per Prior, r~marcable, però ens permeté d'apra- pels millors artistes, la millor oretapes contra el rellotge per equ.ps,
del cèlebre crític d'art u;~ngrèncta•
puix que els uns i els altres es veuen però sense Prior, que havia punxat, Clar certes qualitats en jugadors que
questra 1 el millor escenari.
A Bolonya, Margarida X!r jett¡; ·•
acoblats en aquests casos a corre- 1 h . 28 m.
demostraren les posslbilltat.s que tegurarà el nou Teatre Mllni~ !nau.
Cinquè: equip ttan~s. sense Le nen un cop estiguin ben preparats. Avui, a la nit, a la pla tja. de
dors amb els quals no tenen cap
l'Opera, destruït antany pe e pa¡ dê'
mena de lligam; però a desgrat d~ Grevès, 1. h . 28 m. 30 s.
De la Unió Manresana es distingiren
Sant Ad,ià de Besòs
r un in~
cendl.
A l'ambada al Velòdrom Petit- ~oler i Montagut; Admetlla fou el
tot la cursa contra el rellotge s'ha
.
P_irandello s'ha reservat la
Breton, d e Nantes, els vencedors Jugador dur que ja coneixem; Garfet' per equips.
tac1ó de la gran actriu es Pres~
A dos quarts d'onze del mati ha han estat rebuts amb grans e..plau- cia i Vila, no tingueren un dia ena{
«Fuenteovifnyola
la
9n
Bolonya,
es
estat donada la sortida, a la plaça diments. Els francesos, en canvi, han certat, 1 la seva actuació no fou al Capitoll romà. Seguidament
Lope, tindrà, amb aquest rn~· d~
Verdun de La Rochelle. e.ls qua- estat objecte d'una xiulada.
JAUME ANGEL
destacs.da com era d'esperar; Via.dlu, presentarà al Teatre Argentí, de Ro• Illéij
significada solemnitat.
Després de l'etapa d'avui, és vist els moments que jugà complf, féu ma, la companyia dramàtica de Marranta-sêt corredors que resten en
{I
De Bolonya passarà la
que Felicien Vervaecke pren a _l'ita- passades precises, 1 per bé que tirant garida Xirgu, dirigida per Rivas Chei sab!em que a Catalunya existia un peu.
a Milà, on, presentada. pe~Ilany~
Avui tomava a fer calor 1 els lià Morelll prop de quatre m~nuts a basquet no tingué èxit facilità joc. r!t. La presentació es farà amb la
atleta veritablement exemplar. Però
crític teatral del cCorriere deWaus~
calia que aconseguís aquest rècord «tours» davant la perspectiva d'u- 1 que Jules Lowie guanya gaJiebe De la Unió volem insistir a remar- tragèdia «Medea», de Sèneca, <iO la
r!'-», R~nato Simoni, repetirà M ~i4
perquè tot Catalunya ho sabés. La na segona part contra el rellotge, del tot l'avantatge que li portava el car la tasca de Soler, el qual és versió castellana de don Miguel de
nda Xirgu el programa de R""'~
gesta de Jaume Angel, que corona han emprès el carni a tren molt francès Speicher.
l'ànima de l'equip, ell és el que mar- Unamuno. En les tres funcions sev_, 111
Teatre Manzonl.
llargs anys d'esforços, sàviament por- lent.
cà la tàctica de joc del seu equip i, güents, Margarida Xirgu oferirà les
Per a donar una conferència •
Anaven tots els corredors en grup.
tats, mereix un homenatge. Però
CLASSIFICACIO DE LA SE- d'haver jugat amb la serenitat d'ell seves magnífiques interpretacions de
Mllà en aquells dies ha estat. invta•
aquest homenatge s'hauria d'adir En passar per Marans, a 23 quilOGONA PART DE L'ETAPA tots els altres, creiem que el resul- «Fuenteovejuna» 1 cYerma». Es positat el catedràtic i historiador d·,
ble que amb aquest motiu Frederic
amb l'homenatJat; no hauria d'és- metres de la sortida, els belgues poraltre.
un
estat
hauria
partit
del
tat
1. Jean Aerts, belga. Ha cobet:t Montagut fou el que més el com- Garcia Lorca accepti la invitació que
Lope, ex.ambaixador de la Repúbue'
ser una cosa efrmera, que s'acaba en taven el cap.
XIRGU
MARGARIDA
ca espanyola a Berlin, Américo
Itàlia ostenun dia. Hauria d 'ésser una cosa duHa vingut un moment en què Aerts els 95 quilòmetres en 2 hores, 45 ml- prengué, però Vila 1 Garcia flaque- d'antany té per anar a literària
I
tro.
que
radora, que pogués fer assequible a ha decidit fugir. Ningú no li ho ha nuts, 47 segops.
als tant la representació
segurs
trets
uns
fallaren
i
jaren
Per últim, Margarida Xirgu, R!vas
2. F. Vervaecke, belga.
els seus èxits poètics i teatrals tan qui eligeixl la que més convingui a
tothom el mestratge al qual ha. ar- impedit. Només l'ha seguit el turistemps,
segon
del
minuts
primers
deu
3. Romaln Maes, belga.
li copfereixen. Per a fi- la seva Intenció. Ja en té fetes dues, Cherif 1 la seva companyia s·a~JC'
ribat l'atleta. Per això, r es més in- ta-routier Chocx¡ue, i tots dos han
que, al nostre criteri, Influïren pode- dignament
4. Sylver Maes, belga.
nal de la seva breu 1 solemne ac- Margarida: «La vida que te di» 1 miada.ran d'Itàlia a Tori en ra:.'
dicat que la publicació d'un opuscle anat fent carni sols.
l'equip.
de
rendiment
el
en
rosament
«Como antes~ mejor que antes». Es bient universitari del quai la para~\
suís.
5. Stetler, individual,
«La cursa de mig fons», a base dels
pres força avantatge quan
Del Laietà, el millor Martínez; el
possible, pero, que vulgui intentar la i la ploma d'Artur Farinell! haJi•
6. J. Lowie, belga.
articles que, sobre aquesta matè- elsHavien
conduïen el gros de l'escasegui en mèrits Antúnez, que ens
una altra nova versió pirandelliana.
Tots amb el mateix temps.
r ia, va escriure J. Angel fa alguns motque
s'han decidit alleugerir la marPotser la de «Como tú me quieres»,
7. Hartman, individual suis, 2 féu una demostració de les seves
anys a «La Nau» (diari del vespre}. xa. La
diferència que separava Aerts hores, 46 minut6, 48 ·segons.
possibilitats i condicions, però acurecentment universalitzada en la
Jl A.R IN A
Es una suggestió que oferim als i Chocque
s'ho. anat reduint 1 en
pantalla per Greta Garbo.
8. Morell!, italià, 2 h. 49 m. 30" sà desentrenament; féu passades
clubs d 'atletisme.
a la nit, cantaran
dissabte,
Avui,
remarcà
es
sobretot
i
vistoses
molt
arribar al control de Luçon els fuEl professor Ezio Levi d'Ancons.
9. Veckerlln, alemany.
JOSEP SOL
per la manera com llança el cuir.
publicarà un llibre sobre Lope de Joaneta. Mas, Antoni Miras Ricard
10. Teani, italià.
Muscat, en aquest partit, no ens
Vega el mateix dia de la represen- Fuster i Canut Sabat a la platja dels'
11 Roth, alemany.
banys de
convencé, donà molta mob!litat a
tació de cFuenteovejuna» a Roma.
12. Thierbach, alemany.
l'equip per la rapidesa en què es des13. Kutzbach, alemany.
Durant l'estada de Margarida Xirde Besòs
Adrià
Sant
14. Haendel, alemany, amb el ma- plaçava, però en algunes ocasions
gu amb la seva companyia a Roma
potser fou eXcessiu 1 perjudicà invoteix temps de Morelll.
farà una ràpida excursió a Nàpols
BAIX»
15. Mauclair, turista rout!er, 2 h. luntàriament el seu equip. Llebot esS OL
per a iHustrar amb exemples poètics acomplert durant molts anys una Ja.
CAMP O EL
vegades
poques
com
encertat
tigué
Barcelona
c.
F.
segons.
47
m.
52
la conferència a què ha estat invi- bor d'accentuat hispanisme qué
Antics terrenys d"entrenament del
encertacompletà
li havíem vist i
16. Cogan.
tat Rivas Cherif per l'antiga Acadè- culmina en l'estudi de Lope. '
dament amb Martinez, marcà deu
17. Bernardoni.
mia «degli Illusi».
TRAVESSERA DE LES CORTS
La commemoració italiana de Loequip
seu
pel
aconseguits
dels
punts
18. Granier.
L'excursió artística de Margarida pe de Vega tindrà un epíleg de par-'
basquet,
de
foren
vuit
d'aquests,
i
19. Hubatz, turista-routier.
Avur, dissabte, tarda i nit
Xirgu té consideració oficial. De l'or- t.icularissima importància: la repr~
20. Gianello, íd., amb el mateix quatre basquets precisos i ben diriganització se n'ha encarregat 1:1 Ins- se~tació de «La dama boba», tnf
voluntat,
molta
amb
i
bé
Guix
gits.
Mauclair.
que
temps
pecció del Teatre, organisme de l'Es- duïda i diri~ida per Pirandello, que~
21. Leducq, francès. 2 h. 53' 24". ens demostrà que encara és massa
tat, amb la Federació de l'Especta- pel que sembla, ha trobat per a 1~
aviat una r etirada seva i que aVUi
22. Speicher, francès.
cle, entitat corporativa a què estan protagonista una nova actriu, molt'
com avui encara pot figurar al pri23. Moineau, francès.
\
jove i de gran talent.
Tramvies: Línies 7 I 15 ••• Autobusos: Lletra E
curts
jugà
mer equip. Creus, que
24. B. Faure, turista-routier.
Ara direm pel nostre compte qul
sufielements
donà
ens
no
moments,
25. Charles Pelissier, individual.
Servei de taxis coliectius. des de la Plaça de Catalunya I de la
si les nostres noticies no fallen
cients per a modificar l'opinió que
26. Vietto, francès.
ho permeten les dates previstes pe l
Club
Rivoli
al
nit
Aquesta
Plaça d'Espanya
formada.
tenim
d'ell
27. Archambaud, francès.
a l'embarcament de Margarida X!r~
De nou el Rlvoli Club, abans Lu28. Fontenay, francès, amb el maprin1
Resumint, en aquest partit
na Park, toma a obrir les portes UNA ALTRA VICTIMA DE LA gu amb Rivas Cherif i la. seva comLeducq.
de
temps
teix
Unió
la
panyia cap a Mèxic, és possible q~l
temps,
cipalment al primer
a donar cada setmana ntllades
VOLTA A FRANÇA
DE L'EXCURSIO DEL SABADELL gitius només portaven 20 se¡ons d'aBerty, turista-routter, 2 hores, Manresana confirmà les nostres pa- per
pugui acceptar un brevíssim nomb~
la
a
avui,
a
Per
amateur.
boxa
de
vantatge sobre el grup que els per- 5429.
Tolon, 26. - El corredor Merviel, de representacions a Paris, per a les
minuts, 30 segons.
raules del comentari que vàrem fer nit, a un quart d'onze, comença. la
AL 1\-IARROC
seguia.
30. Bemard, fd.
diumenge passat 1 és que serà un primera d'aquestes vetllades, a <àr- que que resultà greument ferit du- quals ha estat oficiosament i ama:'
Poc després, Aerts i Chocque eren
31. Ladron, id.
adversari dificillssim per als equips rec d'un excellent programa, a tase rant la Volta Ciclista a França, ha blement solUcitada..
tornats al grup 1 tots els corredors
32. Garcia, id., amb el mateix de primera categoria en els partits dels amateurs que més es v;uen eles- estat examinat per la radiografia,
La
a
cap
camí
continuat
han
junts
foren
En el seu primer partit
de Berty.
que li toqui disputar, tenen entu- tacar en els passats campwnats de amb la qual se li ha vist que té
Una reposició interessant
Roche sur Yon, on s'han presentat temps
tres vèrtebres cervicals i la base del
33. Thietard, turista-routier, 2 h. siasme 1 voluntat, que són elements Catalunya.
.
grup.
vençuts per 4 gols a 3, per enL'esprint
fracturades.
crani
segons.
2
minuts,
55
al «Gran Price>>
indispensables per reeixir.
Els combats seran els segli~uts:
ha estat una m1ca conMerviel, que sofreix paràlisi fa34. Cardona, espanyol.
L'Empresa i la direcció artlstl~
Tusset l i (Ring) contra Moral<;S cial
El resultat del partit fou de 25
una selecció de Tetuan
fús. En els primers moments sem, ha estat enguixat i ha sofert del «Gran Price», amb el desig qu~
35. Cloarec, turista-routier.
a 18, a favor del Laietà, i els equips (Blanc).
blava que el belga Aerts s'emporuna, punció lumbar.
36. Fayole, turista-routier.
l'actual temporada de vodevil català'
Blasco (Ring)-López (Poblet).
AdSoler,
Manresana:
Unió
foren:
Dijous, a la tarda, a Tetuan, el taria la victòria, però en els últimS
A darrera hora es declara que s'ha que amb tant d'èxit ha començat
37. Bachero, espanyol.
(Torras- regist;rat
Vidal (Alegria)-Royo
8,
Montagut
4,
Garcia
6,
Vila
metila,
Sabadell jugà el primer dels dos en- m etres s'ha imposat el francès Le
en
millora
lleugera
una
38. Ruozzi, turista-routier.
la companyia de Visita López i m!
Viudiu. Laietà: Llebot 10, Martlnez, senc).
contres que té concertats.
Gravès.
l'estat del notable corredor.
Bertocco, turista-routier, amb Muscat
ménez Sales tingui cada dia nous
ltovira (Diana-Barba (Blanc).
CLASSIFICACIO DE LA el 39.
4, Creus 1, AntúGuix
10,
· Jugaren, per a debutar, contra una
Thietard.
de
temps
mateix
aHicients, prepara una interessant
Avila (Diana)-Ortega (Blanc).
PRIMERA PART DE L'E·
AT•
UNIO
LA
DE
PRESIDENT
EL
forta selecció local, que els va batre
40. Le Grevès, francès, 2 h . 55' 49" nez.
I·
Romero (Torrassenc)-Senda tU. R. LET ICA DELS EE. UU. ES PARTI- labor.
TAPA
Fou uns èxit pels organitzadors 1
:per la mínima diferència (quatre a
28".
56'
.
h
2
belga
Digne!,
41.
Actualment s'activen els assaigs !
Primer. René Le Grevès, francès,
DARI DE NO ANAR A ALEMANYA es pinten nous decorats per a Ple;\
2 ho- si no fou complert fou degut a les G.).
tres), amb certa dificultat.
turista-routier,
Lachat,
42.
en 2 hores, 54 minuts, 55 segons.
causes que que ja exposem al comenSl S'ESTABLEIXEN DIFERENCIES sentar, tal com cal, el vodevil ep,
res, 56 minuts, 47 segons.
Els sub-campions d'Espanya preDE MOI~ T·
Segon: Jean Aerts, belga.
DE RAÇA
çament i que som els primers a AVUI, A LA PISCINA
43. Prior, espanyol, 2 h. 57' 3".
tres actes «La meva dona... és ~
sentaren l'equip següent:
.JUIC
Tercer: Charles Pel!ssier, Indivihem
Nova York, 26. - El president de home», la reposició del qual tindrl
que
impressions
Les
.
44. Chocque, turista-routier, 2 h . lamentar
L • Fourniés, Morral, Blanch, Argemf,
dual francès.
Esdels
Amateur
Atlètica
Unió
la
fa~t
del
foren
Catalunya
de
vetllada
la
de
tret
Campionat
El
lloc la setmana entrant.
A continuació, els altres corredors. 57 minut.~~ 3".
Castillo. Gràcia, Esteve, Díaz, Caltats Units, senyor Maloney, ha fet
45. Icites, alemany, 3 h . 58 segons. vorables per als entusiastes 1 e~re
Els principals personat¡es d'aques~
Tots han estat classificats amb el
vet Barceló 1 Perera.
juniors
i
seniors
de
mosdeclaracions
lntere:tSants
unes
i
manresans
basquetbolistes
nedors
vodevil, que tant èxit obtingué ll
1Després de l'etapa d'avui la clastrant-se partidari que els Estats ParaHel, seran interpretats per li
S"a.rribà al descans amb el resul- mateix temps de Le Grevès.
acompanyi
l'èxit
que
desitgem
els
~t
la.
de
punt
en
deu
les
a
Avui,
cap
experimenta
no
general
süicacló
•• •
tat de dos a un a favor dels visisempre les seves organitzacions.
a la piscina municipal de MontJU~c. Units no acudeixin als pròxims Jocs picaresca Visita López i el gracij
La segona part de l'etapa d'avui variac.ió en els primers llocs.
tants, que obtingueren els gols per
tindrà lloc la celebració dels campio- Ollmpics que tindran lloc a Berlin primer actor senyor Giménez Sal~
mitjà de Calvet 1 Díaz. El dels a- -Roche sur Yon-Nantes, 95 quilònats de catalunya de les cat~one3 l'any 1936 en el cas que els ale- dos exceHents i populars artistes QUrl
metres-ha estat disputada contra
fricans fou entrat de cpenalty».
juniors i seniors. La Federac10 •ia- many~ estableixin diferències de ra- amb seguretat assoliran un nou èXI)
el rellotge i per equips.
talana de Natació ens prega, per ça, rel!gió o llengua entre els at- força remarcable.
Al Velòdrom de Roche sur Yo..n
En el segon temps, Sangüesa va
1
a coneixement del públic, la publi- letes participants.
Portabella s'ha donat la sortida als equips de
reemplaçar Perera i
cació de l'ordre de les proves que
Les més competides, les de major interès i màxima emoció
Blanch. Fou en aques• periode que cinc en cinc minuts.
POMBO HA ARRIBAT A
es disputaran, aixl com deis pa-rtiEls equíps han estat formats aixi:
el quadro català hagué de r etre's al
DILLUNS SENSACIONAL
BARR ANQUILLA
cipants a cada una d'elles:
cansament. Malgrat tot, Barceló va
1. Prior, cardona, Bachero, RuozESTRENA AL
Subirats
:
(juniors)
lliures
m.
400
de
L'aterratge
26.
Barranqullla,
Bermarcar el tercer gol 1 a continua- zi, Fa.yolle, Cloarec, Chocque,
(CNB);
Oller
A.
.);
T
E.
E.
A.
(F.
•~•-.r
l'aviador
de
«Santander»
l'avioneta
UROPA
d'E
millors
dels
un
com
Qualificat
cló, per. la selecció local, l'extrem tocco, Thiétard, Lachat.
C. Marti (CNB); Buqueres (BAC); espanyol Joan Ignasi Pombo, tingué
dreta, el davanter centre i un alApostes mútues - QulnleHa americana
2 . Cogan, Bernat, Gianello, Ma~
Albardaner (FAEET).
~~a..-tl...&.rll!.,.._,..._.,._
lloc a l'aeriport de la Soledat.
tre de «penalty» aconseguiren posar clair, Granier, Berty, Bernardom,
400 metres lliures (seniors) : Saba·
Pombo digué que era el seu desig
REUNIONS CADA NIT
Habattz, Garcia, Ladron.
el marcador a quatre.
N. Domingo <C~C); evoluc1onar damunt la població a
(CNM);
I
ter
3. Morell!, Teani, Thierbach, Roth,
Diumenge vinent, jugarà el sa~
DISSABTES I FESTlUS, TARDA 1 NIT
Lecha (CNB); Escudero <RAC), J . la seva. arribada a Barranqu!lla, pebadeU el seu segon 1 darrer partit, Haendel, Stach, Weckerling, Ickes,
Bernal <CNT>; Reynés (BAC), a In rò que no ho féu per la temença
de TAXIS COL-LECTIU I AUTOBUSOS lletra p,
Servei
( contra una selecció del Marroc es- Kutschbach.
primera sèrie, que caldrà celebrar.
de quedar sense benzina, j a que l'inoaa de Ja Plaça Catalunya
panyol.
1 4. R. Maes, Vervaecke, S. Maes,
Segona sèrie: Mateu (CNA); Cal· dicador d'essència no funcionava i
PREFERENCIA, 2 ptes.
Lepage
GENERAL, 1 pta.
(BAC);
Olmos
rol <CNB) ·
per tant no podia comprovar les
Carulla <CNB); Salvo seves existències de combustible.
(CNB);
• ••
<FAEET) ; Fonollà. (BAC).
400 metres br~ (juniors) : ArBarranqu!l)a, 26. - Joan Ignasi
ARRAN DEL TRASPAS DE
EXCURSIONISME
güello (CNT); Heroolzheimer (CNB); Pombo ha estat invitat especialment
GOYENECHE
(BAC).
pel Govern colombià. per a visitar - - Sant Sebastià, 26. - Circulen no- A.marO
Amb motiu de la restitució de la
400 metres braça. <seniors) : A. Do- la capital. Pombo, que no tenia ficreu de terme de l'Abat Guimerà, ticies que el defensp. del DonòBtia, mingo (CNC) ; C. Femàndez (BAC) ! xada Bogotà en el seu itine~ri, pendemà, diumenge, al mati, tindrà. Uoc l'irunès Goyeneche, ha. signat la seva Navarro l i <CNB>; Sapés (CNT). sà que no podria acceptar la lnvi- \=:=::;
el lliurament oficial, acte que anirà fitxa amb l'Hercules d'Alacant, fra- Muñoz <CNB); Blanes (FAEET> ; tació, per haver observat irreg-..tlaa càrrec de la Secció d'Estudis del cassades les gestions que en princi- Pérez (BAC).
ritats en una magneto, però a darpi s'havien iniciat amb l'Espanyol
Club Excursionista de Gràcia.
100 metres dors Cjuniors): Pros rera hora ha vençut les dificultats
Sortida en autocar, des de l'estat- de Barcelona. S'asegura que ha re- (CNC); Subirats (FAEET); Calero tècniques i ha anunciat que demà
ge social, a dos quarts de sis del but 15.000 pessetes per la fitxa. 1 a (CNB); Salines (BAC); C. Mart! dissabte marxarà amb la seva aviomati. De tomada es visitarà el Mo- més tindrà un sou mensual de 800 (QNB).
neta «Santander» cap a la capital
pessetes.
nestir de santes Creus.
100 metres dors {senion) : Eerna.l de Colòmbia.
NOTES LOCALS
(CNT); Bonacasa (CNB); Granada
Extraordinària exhibició de Ball sobre patins
Darrerament ha estat autori~
Brull <CNB); N. Marti ELS RESULTATS D'AHIR DEL l'obertura
(BAC);
de les següents societTe51
a la Pista de Patinar
(CNB); Bosch (FAEET) ; Guàrdi&. TORN EIG INTERNACIONAL DE i centres politics
clausurats de 1
WATER-POLO DE BRUSSEL•LES
(BAC).
d'~
nostres comarques:
Rellevaments 4 per 200 (junlorsl:
al
Corresponents
26.
BrusscHes,
Centre d'E. R. de Catal~ya, ·er·
Diumenge, tarda, grandiós festival i exhibició
Equips del Martorell, Barcelona, Ca- Torneig Internacional de Water-Po- dea;
Comitè organitzador Alg.c~J!a:
talunya 1 Barceloneta.
lo, organitzat amb motiu de l'Expod'E. R. de Catalugya.L'.AID~
de natació pel
Rellevaments 4 per 200 (sentors) : sició Internacional de BrusseHes, Centre
(Darrera de l'Hospital de Sant Pau)
d.'Ú.:.
ra; Centre d'E. R. de C.. ~
Equips A del Barceloneta, Barcelo- s'han jugat avui els següents par- lla
~
; Centre Radical socmlista Si~
na 1 B del Barceloneta.
tits, amb els resultats que s·esmen- boU; Agrupació Republicana•. cà
1 de trampol! teil:
palanca
de
Salts
cat Agr!cola i Centre Rrte¡;>UbJ~ventu
Avui, dissabte, i demà, diumenge, tarda i nit
(exhibició> a càrrec dels saltadors
consf.
mocràtic, de Blancafo •
França, 5; Iugoslàvia, O.
amb Concursos i Carroussel
Herbolzheimer, Heinde!nreich, Borde
Republicanab,li~na
Nacionalista
ó.
Bèlgica,
9;
Hongria,
rull i Rovers, del Barcelona. i de
é de
tant!· Agrupació Repu
Suècia, 5; Alemanya, 3.
Muntaner, del Mediterrani.
Assistiren als partits el rel Albert cornudella; centre d'E. Ré dae ó~:
Ai final, partit de water-polo ~ la
Falset; Centre d'E. R. de ·• talà. d~
sobirana.
tre una selecció de segona categona
tallops; Centre Republi~~a Fed~·'
del c. N. Barcelona i una altra de FREDDIE MILLER SE'N TORNA Poboleda; Centre Repu
ubll
tercera categoria d'entre t'ls més dPsAgrupació d'Esquerra RePb!icà
i
A AM ER ICA
1
de La Selva; Centre RepU
tacats elements de cada Club.
Southampton, 26. - A bord del deral, de Vilella Alta.
LA PISTA MES ESPECTACULAR DE BARCELONA
Els preus fixats per aquests carn·
¡UI!er'~
.ba
cBremenJ,
alemany
paquebot
Han estat posats en a. \"s¡;,
pionats són: Entrada general, 1'b\>.
Seíent de preferència, 1 pta. Llot- embarcat cap al$ Estats Units el els detinguts darreramer~
ges sense entrada, 10 ptes. Els so- campió mondial del pes ploma, Fre- acusats de reunió clandes tà. Jnstai
tl
cis dels Clubs afiliats Initjançant la ddie Miller. En el SC"J. últim combat
- L'opinió ciutad~~ ;roentd~
uns Jll
Oberta tots els dies de 8 del mati a. 3 de la matinada
presentació del rebut del mes cor- n Europa posà K. O. l'ex-mariner ment Indignada amb a
Autobusos s. J . I P., des de la Plaça de Catalunya. - Tramvies
Watson.
preu del pa precisamente Espail 1
rent, pagaran 1 pta..
7, 12, 14 I 15
Miller s'ha limitat a declarar que ments en què sembla qu blat.
Tes dansats 1 sopars a l'americana amenitzats per l'orquestrina
abandona el Vell Continent perquè no saben el que fer d;tbúS que ....lllf
L' Institut del Motor
no té en perspectiva combats d"imAviat, inauguració del Oirt Track, Canòdrom, Hípica,
També resulta un cèntiJilS ~
Demà, diumenge, tindrà lloc a l'A- portància i que va als Estats Units forners facin pagar 4~n ~uest ~~
pans de mig quilo qu
teneu Obrer de Barcelona (Montca- sense cap projecte preconcebut.
Frontó, Cultura Física, etc.
ENTRADA GENERAL, 0'50
da, 12), a les 11 del maU, la Quarta
per ara, no
ta 75 cèntimS.
1 ultimo. Conferència del cicle orga- PRIMO CARNERA DE VACANCES
~
Les autoritats,
ENTRADA AL RECINTE I PREFERENCIA 1 PESSETA
NATAL
E
POBL
SEU
AL
nitzat per l'Institut del Motor, 1 que
fet cap aclru:tm~tunerà _pau 18
d
iña.ú
.
cruilla
la
A
OBS ERVACIO: La piscina és oberta per a banyar-se el públlo, de
aviador
serà desenvolupada pel pilot
Nova-York, 26. - Primo Carnera
61
periodista senyor Antoni Armangué ha embarcat en direcció a Nàpols. sies es va prodUlf abírun c&JilÍo
vult del mati a la una de la nit. Cal portar-se el vestit de bany,
Mitjans de comunicació: Autobusos Roca, sortida del carrer de
i Fellu, sota l'important tema: eLes Es proposa passar una temporada topada d'autos entre turiSllle,
puix que, per a major higiene, no ae•n lloguen
Pelayo - Autobusos Lesseps-Horta - Tramvia Horta
tendències modernes en els motors de descans al seu poble natal de questa matricuia. i un
.
Barcelona.
6eQ.uals.
d'aviació». .

ELOGI D'UN ATLETA

2 2

Margarida Xirgu, a Itàlia

La primera part de l'etapa d'ahir (La Rochefle-Roche sur Yon) fou guanyada per
Le Grevés, i la segona (Roche sur VanNantes) per Aerts

Capitol Cinema
Avu•.

EX•r

del Re

~~
~

I
I
I

I

eaJ

ULTIMS DIES

I

----~----------~·

CANODRQM . . PARK
«

unes I

OE

Grans Carieres de Llebrers
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PISCINES I ESPORTS
CARRETERA DE SARRIA

AVUI, NIT

TARRAGONA

Canòdrom Guinardó

d

CLUB FEMENI I D'ESPORTS

Camp de Golf, de Beisbol, Gimnàs,
Pista de Patinar, Bar Restaurant
(Servei Hotel Ritz) Pista de Ball, etc.
ENTRADA: UNA PESSETA

PROGRAMA EXTRAORDINARI
DE CURSES DE LLEBRERS
PISCINA PUBLICA

e:;

«Ml U RAS DE SOBRE»

1
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Obrer català cnnséient:. el teu diari es
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es breus manifestacions
Rector accidental, senyor Sòria
e

d
un
1

una suspensió dels serveis econòmics
i admllústratius.
A tal efecte - afegi- dintre de
poc pensem que arribarà el cap d'aquests serveis, per tal de realitzar
l'esmentada inspecció.
El rector accidental també manifestà que aquestes inspeccions es
portarien a cap a totes les Universitats d'Espanya.

tJNA PROPERA INSPECCI O
f¡,.:t êo)lPTES DE LA UNIVERSITAT
pt!-S
snben els nostres lectors, amb
~de trobar-se absent des de fa
~:~~es el senyor Josep Mur, que
¡JlS que ra de rector accidental
¡s e1 eiu!arltat, està ocupant amb
~ ~r tnterl el rectorat el secre~ eneral del mateix centre doiJ¡i g yor Marià Sòria.
(ellt senal migdia, en trobar-se els
,\!Uf• tants de la premsa per a.
:rP4~nnació, pujaren a J?Rrlar breub el senyor Sòna.
j<! iJl
¡:¡en~T~U quelcom per a manlfesrespecte la marxa de la Uni-~
tar·n05 reguntà. un periodista..
si~0-~ ara. no h1 ha res de
esperant esdeveniments ...
nou'No ens podeu dir res sobre una
suspensió dels serveis ecoP~¿;" 1 administratius de la Unin ¡tat?
f~¡ Respecte aquest extrem h1
aJiuna cosa noticiable. D'acord
b& les recents disposicions del miaJ!lb ri d'Instrucció Pública -conti~~ dient el doctor Sòria- sabem
Jl~ hi na el propòsit de procedir a

NOTICIARI
Collegi Oficial de Doctors I Llicenciats en Filosofia i Lletres i Cièncic'.!
del districte Universitari de Barcelona. - En la Junta general extraordinària celebrada el diumenge prop.
passat acordà el següent:
Primer. - Que el Collegi Oficlnl
de Doctors 1 Llicenciats en Lletres
1 Ciències no es dedica, nl pot dedicar-se, com a tal entitat, a l'ensenyament privat.
Segon. - Que el Collegi ha vist
amb disgust l'ús de noms similars
al del Collegi 1 que presten a l'eq•llvoc, a Centres d'ensenyament privat,
entenent-se, per tant, que cap Agrupació, Unió o Sindicat de Lllcenclats
tenen caràcter oficial.
Tercer. - Que els directors 1 professors de tots els Collegis 1 Acadèmies han d'ésser lndis{lensablement,
amb virtut de de les disposicions legals vigents, membres del Collegi
Oficial de Doctors 1 Llicenciats en
Lletres 1 Ciències 1 que per consegüent cap Collegi nl Acadèmia pot
Di ha d'atribuir-se títols o preeminències que són comunes a tots.

Exàmens del Tribunal Pet·
manent de Català

L'Assemblea anual de la
Unió de Sindicats i Pagesos
de Catalunya

UNIVERSITAT
El senyor J aumar , a l R eclorat . -

nant com ho han de fer per a contribuir a. la subscripció homenatge
a l'artista senyor Llui!l Masrlera,
subscripció aquesta que es fa per
quotes minlmes de 25 pessetes per a
adquirir dues pinturt:s de dit artista amb destí nl Museu de Catalunya,
la Comissió Organitzadora. els fa. avinent que, trametent prèviament l'adhesió signada, poden després fer E:l
lliurament de les quotes per Oir Postal a l'esmentada Sala Busquets,
Passeig de Gràcia, 36.

Ahir, al migdia, entre altres visites,
el rector accidental senyor Sòria rebé
l'alcalde-gestor Interí senyor Jaumar
El dia 4 d'agost celebrarà aquesta.
de Bofarull També estigué al Rec·
torat el nou delegat especial del Tre· entitat l'Assemblea anual en un espaiós teatre de Tarragona..
b~l senyor Simarro.
El costum de celebrar-les a Barcelona queda aquest any interromput
degut al propòsit de la Unió de compenetrar-se amb les comarques i per
a coordinar la iniciativa de la Cambra Oficial Agrícola. de Tarragona.
en algunes propostes d 'acord que
es sotmetran a l'Assemblea.
En les comarques agricoles de Catalunya, principalment en les tarragonines 1 lleidatanes, h1 ha. molCAMI_SERS
ta animació per assistir-hi, puix que
són molts els Sindicats que organitA BIBLIOTECA POPULAR,
zen e.'tpedicions amb autoòmnibus.
DE MONTGAT
Oportunament es donarà a. conèila casa millor assortida
xer l'ordre del dia de l'Assemblea
divendres, dia 19 d'aquest
•
passat
El
1 altres detalls.
PORTAFERRISSA, 2t 1 26
CURSETS
mes, es començà el curset de «MúFONTANELLA, 16
Cursets. - L'Escola de Treball, com
-----------*:-------~--- sica 1 la. seva. expressió popular», a
cada any en aquesta època, ha orgacàrrec del mestre Enric Roig, amb
nitzat uns cursets d'estiu que han
la collaboració de Coloma Casals,
setmaaquesta
funcionar
a
començat
cantatriu, 1 Oeorgette Oriol de Cana. Els cursets d'enguany són els
següents:
sals, pianista. Tots els assistents queES SARDANES
Ràdio elemental, Ràdio superior 1
daren summament complaguts d'aA LA PLAÇA BERENGU ER
corrent d'alta freqüència, Càlcul de
questa primera sessió dedicada a
La. Penya «3» organitza per a
màquines elèctriques, Trigonometria,
DE LA SUBSCRIPCIO HO· Grleg, per la qual cosa assoli un
Algebra elemental, Algebra superior, avui, dissabte, una gran audició de
NATGE A L' A R T ISTA g:tan èxit.
Català, anglès, francès, resistències sardanes, que tindrà lloc a la PlaLLUIS MASRIERA
de materials,. Matemàtiques, Pràcti- ¡ ça Berenguer el Gran (VIa LaietaPromet veure's molt concorreguda
ques de Q~ca. Pràctiques de fresa- na.), a. càrrec de la Cobla Montseny.
Havent-se adreçat a la Sala Busdora, Pràctiques de soldadura, DibUix L'audició començarà a les deu de la quets moltes persones que es troben la propera lliçó del dia 1.er d'agost
vetlla.
(perspectiva.) 1 Repujat en ferro.
estiuejant fora de Barcelona., dema- dedicada a Beethoven.

Havent estat adreçades al Tribunal
Permanent de Català de la Generalitat, amb motiu d 'expirar el termlnl per a prendre part en alguns
Concursos diverses peticions per tal
que es celebrin nous exàmens dintre
el corrent mes de juliol, ha estat
disposada ,per l'esmentat Tribunal
la celebració dels dits exàmens, amb
el mateix caràcter d'ordinaris. per
al vinent dilluns, dia 29. Tots aquells
als quals interessi, per la raó esmentada., d'acreditar dintre un breu termini el coneixement del català, poden, doncs, acollir-se a aquesta nova
convocatòria formalitzant la corresponent inscripció en l'OUcina del
Consell de Cultura. fins a la una de
l'esmentat dilluns.
Els exercicis seran al lloc
de costum.

___________*___________

___________*___________

MAS & ROCA

La Música
*

Les Arts

L

*

Noticiari
*

Ràdio Barcelona ha organitzat amb la cooperació tècnica de
Viatges Catalònia, un tren especial
per a visitar Paris l l'Exposició Universal de BrusseHes els dies 11 al 18
d'agost. L'inter~s que existeix per 11.
conèixer la gran manifestació que
celebra actualment la capital de Bèlgica i el fet de coincidir aquest viatge amb la setmana de vacances de
la. major part de poblacions de Catalunya fa preveure un èxit definitiu a la iniciativa de Ràdio Barcelona..

-----------*:----------DELEGACIO
D'HISENDA
PAGAMENTS PER A AVUc
Albert d'Avilès, 495; Joaquim Barraquer, 616'89; Josep Bollart, 450 ;
Alfred Bosch, 500; Casa. Abelló,
2.170'42; Antoni Garcia. Selva, pessetes 362.709'76; Josep Garcia. Oonzàlez, 3.264'50; Pau Leunel Malo, 198;
J Montclet, 1.559"72; Josep Mart!
Rovira, 1.000; Mútua Sabadellense,
380; Evangeli Ortolà, 644'60; Càndida Quer, 2.340, 1 J. Sansó de Vilalta, 11'85.

~

VIATGE S A MALLORCA APARELLS
MOR ENE S 3 dies amb excursions (quilòmetres 209), pessetes
RESINA DE ISACUA
Avís als incrèduls

~~IUU

FOTOGRAFICS

71 '80, més 28'20 (passatge d'anada i tornada).
Total : 100 pessetes
Primer,

l'operació i Càncer

c.

Bellver; segon. Soller; tercer.

o.

PRISMATICS • BINOCLES · CINEMES

Drac (amb entrada)

3 dies amb 3 excursions (quilòmetres 351), pessetes 80, més 28'20 (passatge d'anada i tornada).
Total: 108'20 pessetes

Res d'enganys; guariments me-

ravellosos, producte completament nou RESINA DE ISA·
cUA arbre de l'India Occidental obra per absorció, depurant
el 'vtrus de la. sang dolenta dipositada a les varices del recte,
guareix les lesions, flstules en
primer grp.u, hemorràgies, coi.sSors, picors, desapareix als
cinc minuts el dolor, l PER A
DEMOSTRAR el seu meravellós
efecte, enviaré a domicili el
tub que val 6 Ftes. per 3'80 a
totS els que envün aquest aquest anunci. - Escriure al representant: Sr. Mayoral-Carrer Penedès, 11, 2.0 , 2.• (Gràcia).

P rimer, SOller; segon ,

o.

PEL•LICULES · PATHE · BABY · MAQUINES
FONOGRAFS DE TOTES MENES · DI S COS, elo.

RELLOTGES • OBJI:CTES DE PLATA

Drac (amb entrada) ; tercer, Inca-Pollensa t Formentor

JOIES· BRILLANTS

4 dies, pessetes 95. 5 dies, pessetes 107'50 (3 ex·
cursions) sense passatges

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

Condició TOT PAG AT, hotels primera, autos o autocars. beneflcència, Impostos, propines. etc., etc. SORTIDA DlARIA des d'una persona.
Agents especialment autoritzats per la COMPAN YIA TRANSMEDI•
TERRANIA per a la venda 1 reserva anticipada de passatges. Oe&comptes especials a Entitats Culturals, Esportives 1 Obreree
Solament tracteu directament amb l'UNICA

Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

<prop Ramblesl TeL 14137

P ARC E L ON A

Ybarra y c.a, S. en C.

Linies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

~EK V.1!;1 KA I:'11J .t!;N'J:W!. l:iAI:tUJl:LONA 1 l:lll..HAO
SOrtlaes tots ea DI MEC RES a la n it cap a 9aténcta. Alacant~.-MAlaga
Sevilla. Vlao. VWa¡arcla, Corunya, Musel. Santander 1 l:jll bao.
Alternant-6e les escales ae:
J.'arra¡on~ Ceuta 1 Buelvn cnaa cues setmanes
Sant v aries 1 Ferrol cada cues setmanes
SERVEl CORREN'! ENTHE t:IAR<.;.ELON.A I Bll..BAO
cada d ues setmanes
SOrtl<lea ela DI V E ND R ~S a. la olt, cap a tarragona. ~ant Carlea
Alacant, Carto.geoa. Altullaa, ALmeria. M~
Cullera,
Vlnaroç, Vall!ccla,
IWa, Motru. Màlaga. Ceuta, Càdlz, SevlUa, l:luelva, Vt¡o, Marin Vl·
Uo.garcla, f'errol, Corunya, AvUés, Musel, Santander. Bilbao 1 PaaaJee
dERVEl E.NTUJt l:iAR<.;ELONA. dE'l'B 1 MAH.SI!:LL..A
SOrtides quinzenals els dJJous cap a Séte 1 Marsella
Servei Qulozenal cap" OENOVA
Lta ctUTeaa ea rep al l'i.nglado cte ta Companila Moll ctel Rebau
Telè!on t8585
~

AGENCIA DELS HOTELS DE MALLORCA

6ElWEl liAP.W UA!' AL !:i~l.L • l:'LAJ:A
per moto-tranaattàllttca correus eapanroia

(Representació, sense Intermediaris, dels millors Hotels)

Rambla del Centre, 35 : Tel. 15457 : Barcelona
Una de les armes que
amb preferència utilit·
zen les dretes contra la
premsa d'esquerra, és la
coacció a l'anunciant.
Per a contrarestar-la,
cal que els lectors de
LA HUMANITAT donin
preferència, en fe~ les
seves compres, als establiments i productes que
s'anuncien en aquest
diari

IUl~-U[~lA
Fundada l'any 1912

L'AS de l'automobilisme

HERNIATS (Trencats)

Resten lliures algunes Delegacions per a pobles de Catalunya

Les vostres hèrnies estan sempre
en constant perill si no són ben
retingudes. Els aparells que fa.brlca el tècnic 1 especialista P ERE
S I MON us donaran el màxim de
garantia, 1 són. al mateix temps,
els més econòmics. Preus: 6. 10,
15, 20, 25, 30, 40 1 50 pessetes

«CABO SAN AGUSTIN»
q ue arunstrl passatgera 1 mercaderies
La Càrre¡a ea rep !u1s la vetlla del dia de sortida. al tln¡lado nom. l
del MolJ de Balears. telèfon 1~'74
Oonsl¡natarta:

EL REGULADOR
<casa

MADRID: Passe!¡ de ta Castellana 14. - HARCELONA: VIa Laietana, 2
U NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • CADIZ • CANARI ES
SOrtides setmanals ela dissabtes. a lea 12 Efectuaran el servel Les motonaua
cCIUDAD DE SEVI'. LA» I eV ILLA DE MADRID»
UN IA RAP IDA DE GRAN lUX E BARCELONA • PA LMA DE MALLORCA
Sortides cada dJa (Uovat eiS dJumenges) de Barcelona I Palma, a lee
21 nores l\Cr les motonaus
•CIU DA D DE BARCELO NA• I GCIUDAD DE PALMA•
SERVEI$ REG ULA RS ENTRE TA RR AGONA. VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BA RCELONA • MAO I BARCELONA • EIV ISSA
LlNlA COMERCIAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS DE LA MEDl·
TERRANIA. NORD D'AFRICA I CANARlES. - Sortides QulnzeoaiB de Barcelona ela dijous. LINLA COMERCIAL BILBAO • CAOIZ · CANARfES, AMB
ESCALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA. - SOrtides QUID•
zenaiB de BllbM ela dJJOUS. WNIA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
1 TERRITORIS OE L.A OUlNEA ESPANYOL.A CFERNANOO POO). - SOrtides el dia 1'7 de cada mes. amb ellCI!Jes a Valéncla, Càdlz, Lila Palmu, Santa
cruz de Teneri!e l Freetowo, Santa Isabel de Fernando Poo, Bata. Ko¡o I
Rlo Benlto pels vaixells
«CIUDAD DE CADIZ» i aLEGAZPh
MELILLA
LINIA REGULAR ENTRE BAROELONA • ALACANT • ORAN
VILLA ALHUC EMAS · CEUTA i VICE· VERSA
SOrt1<1es <1e Barcelona cada diumenge. a les 8 nores; d'Alacant ela dJiluna
els dimarts 1 d'Alacant cap a
cap a Alacant.
d'Oran ela dJmarta; d'Oran
els dimecres.
Barcelona.

tundada el 1890>

Sortides tt.xea cada :¿¡ dJes
BUENOS AIRES surtlrè el <1.11
13 agost del 1935, la magol!lca motonau

0"!) A IANTOS, MONTEVIDEO l

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en

..

VIA LAIETANA, fJ

carme, &1. Tel. 12743. Barcelona

Camiseria • Corbateria

Ferrer Batlles

C~

l'ELEFON 32067

MERCAT D'OCASIONS

36, Soqueria, 38

COMPRA I VENDA I CANVI

: : BARNUSSOS
OAMISES PLATJA :: Camisa RA·
G LAN (Patentada) : Mitges FER RO

DE MOBLES, PIANOS, RAOlOS, CAIXES DF
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE CO
SIR, MALETES, DISCOS, etc.

VESTlTS BANY

de garantia

f REUS BARATlSSJMS
I•,.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiïllïii•••••••••••••••
••S

TOT D'OCASIO

~

CORT.$ CATALANES, 4J4

d e conEnsenyança
el Titol.
duccló fins a
Reglament. Mecànica 1 cotxe per
a l'examen

¿Voleu vestir amb:
elegància i amb
pocs diners? Aneu a

TOT 75 PESSf TES
Preu únic
Només aei. Rapidesa 1 economia.
L"únlca que en vUit dies prepara els alumnes per a examinar· se dc 1.• classe 1 1.• especial
Sl us voleu convèncer, consulteu
oficines:

CORTS, 412
LA FABRICA DE

N EVERES
'GLACI AL "
VI!Jil BA.RATISSH\1, DIRE<.-'TE
AL CONSUMIUOR. Immens asSOrtit per a tots els usos, des
dels preus mes lnf1ms
Neveres patentades de màxima
retngeració i sense mescla de
gustos 1 olors, a preus mocucs.
Bd~net I Mercadé, 26 (al costat
Estacló Gràcia i Teatre Bosc)

CASA BASTIDA
Gran Basar de Sastreria Sistema
Nord Americà
Els nostres preus sempre responen a la mateixa Idealitat 1 u
facilitar la màxima elegància I la màxima Barator, amb ela
segUan ts articles• Vostlts, Pantalons, Camises, PIJames, Cal·
ço teta, Bates, Batins, Camisetes, MltJona 1 corbates

Alguns dels nostres preus:

T IDA amb aquests preus la fa accessible a totbom.
Encara que estem situats al Passel¡ do Oràcla, som la
rla 1 Camiseria méS econòmica de Barcelona.

U ENCEN EDOHS

CASA SUBIROS
Hospi1a~,

42 • Tel. 13651

....
ANUNCIEU A
LA HUMANITAT

Ca r rer Nou d a la Rambla, 18 - PELL SANG VENERI · PROSTATA ,
DI AT ERM IA - Dlreotors Dr. Riu Porta IMPOTENC IA
MATRIU
Consulta, 11 a 1, 4'30 a 11. F. 10 a 1

sas~

Tenim una secció ultra-ràpida en la qual podem coniecclonar
tota mena de f"estlts en Quatre bores, amb un petlt augment. dels preus de vestits rets, com també tenim una. seccló per !er vcst.tts a mida amb tot luxe de 100 a 150 ptes.
obseQuiem els nostres cllents amb segells d 'estalvi de la Caixa
de Penslon.s per n la Veilesa I altres presents en proporció
a l'Import de la compr&.
adjuntant o·so pe3Sete3 en segells, 1 rebran Ugurtns. mostres 1 Wl
NOTA; Els que ~ tora vulguln sernr-se ae ta nostra caso poden cscnure, ' càrrec abailS dels cinc dies.
sistema especJ.al per a prendre les mides amb les lnstrucclon.s per a rebre l en

PER PARAULES

ANUNCIS

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

MOSSO O COBRADOR,
dcsttja colaocacló 45 ar.:vs
1 boces referències. Escriure a LA HUMANITAT
núm. 534.
SRA. VIDUA amb Informes desitja treball per
a hores o tot el dla, despatx, cllnlca, etc. Esc.
a LA HUMANITAT nUro.
305.

V E 8 T I T 8, a 20, 40, 50 I 80 ptea.
PANTALONS, a 6, 8, I, 10 I U ptas.
e A M 1 s E s, a 5, e, a, I r:le seda a 13'60 p tea.
p 1 J A M E 8, a 8. I, 10 I 12 ptes.

BARCELONA

CLINICA GALLEGO - VIES URINARIES

Passeig de Gràcia, IS

51 i"eleg!Ulcla ha estat altres temps un privilegi. la CASA BAS·

VEND A I CLIN ICA

Telèfon 30422

VEGETAMENJARS
RIANS 1 de régl.m ve¡et.
segona..
MOLT ECONOMIQUES
ll<>~to habitacions. Tam~
rtt 82. oral 3ra.
30 DS. TOT ESTAR
bon menjar, telè!on, dutxa. Borrell, 148, ler. 2a.
MENJARS per a estiu.
3 ptes. Ausiàs Marcl:l. 31.
pral 2oa.
ESPLENDIDS coberts.
entreteniments 1 3 plats.
a 3 ptes. l 2'75 per abonament de 15 àpats, r.ervel acurat. Pensió Laietana. Pl. Berenguer. 2.
4'50 DIA 100 ptes. mes.
pensJó completa. t. conCort. menJar crtra. banr.
dutxa. Aragó. 67. pral.
LLOGO tlabltacto a senyora o senyoreta.. am!)
retenlncles. prop tramvia
llntes 12. 14, 15, 59 1 58.
Eacrture a La Humanitat
nu.m. 303.

PISOS NOUS, sans, es..
Po.losos. Provenc:n, 61 1
tardca amb re!erèu.
eles.
MAGATZEM ¡rran, 100
ptes. amb gran patt 1 cobert, propi lnd. rnse.
llum 1 torca. P¡e. No¡uél,
15 prop Travessera <G)
CASA NOVA, Laletruia."
29, PISOS des de 30 duro8-'
'
despatxos des de 13.
PIANOS DE LLOGUER.
Bruc, 78. entresol. e Ble
·
¡er.

Ptes. 2"50. Pelat, 12, pral. 64,

PER A TREBALLS, cosir o repassar roba a <1omtcW s'ofereix lleDiOra.
Esc. La Humanitat nu.m.
304.
S'OFEREIX per a tra.ducctons del francès a
l'espanyol o català, persona apta. Escrluro a La
Humanitat. núm 300.
REPRESENTANTS pràctica per a la venda de
,.lnS per Barcelona 1 altres centres consumidors.
Escrlvlu Apart\lt, 24. VIlafranca del Penedl!e.
LLOGUERS
FALTA aprenenta trePISOS amoblats, nous,
ball rt.cll. Pere Sera!i, 7,
tot confort. asc., tel.,
ler. la. (Gràcia) .
ba.Ilf. Preus molt redulta
Rosal. 44, porteria.
DISPESES
BOTIGA, 20 auroa, cenVEGETA· tre de Orà.cla. IUDb haMENJ ARS
RIANS I de ré¡¡im ve¡ret. bitació, molt clara, pròPoes. l'50. Pclal, 12. pral. pia per a tot negoci.
segona.
Fraternitat. 46.
S l OES ITGEU pen.sto
14 I 15 DUR OS pisos
en pls o torre, visiteu· casa nova. timbres, monos. Estalviareu temps
saic. sa.rareLg, alg'Ua. comdJners.. Rbla.. Flora, 11. presa preu del llo¡ucr.
A.Dgels López de Ayala,
ler.
ENFRONT UN IVE RSI· 33. prop Pl. Espanya.
TAT. Espl~odJdea habl~
TO RRE, 50 Pte$. a St.
clona amb aol. a tot ea. Pere de Ribes, est. Slttar. preu econòmic, ba.D7, ¡es, restaurada, U bab.
dutxa. Tel. 17068. Pelat. jard~ p l. Raó: Portafer4. aeaon.
rissa, 9, Ser 1.nr...

DIVERSOS
SALA GASPAR, Gale·
ries d'Art. consell ds
Cent 323.
.ANGEL MARTI. Taller
d eoquadernactó (Martln_ez <le la Rosa, 17. Tc-lctoo 75352 - Barcelona)
Pulmons"
MALALTS.
Cor, Medlctna ¡eneral'
Sltllla, RaJgs X. Sol ar;
tlflclal. Dr. Lluls Cuuta
U!lrell, 20, Pral. Consul;
ta de 3 a 6.
RETOLS I ETIQUETES
de totes menes per a
apahdors. Mercadera 36
UN NOM I UNA AÒRE;
CA que cal recordar per
vestir amb distinció. Creu
Coberta. 99. Sastreria cEl
Ne¡rlto•
REPARACIONS en gas
aigua I electrtcltnt. casà
Bachero. Carrer Gall, 70
'
Bostntrancs
CONSTRUCCIONS de
tusteria. Mobles 1 decoració. J06ep Chlva. Carrer
Vllardell. 18. Hosta!ranca.
ORXATES Veia. EsplU•
gues són les preferides
pela bons paladars. Creu
Coberta. 32

di--- O
- tA HUMANITAT
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Dissabte, 27 de juliol del J 9~
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ELS RESULTATS DE LES MEDITACIONS DE MUSSOLINI

a rbitratge
PER ALS AMICS EMPRESONATS

A l mateix temps organitza

EL CONSELL DE GUER RA D'AHI R

el.s súb.dits estra.ng ers Yí~tor La- a Itàlia grans manifestacions
CaSCIO MOl Onl ·I GUI dO Da 1p10CC9 pet fiC O t res . , . patriòtiques
dos anys de presó correccional, respectiva- AbiSSini~, ~n ?anvi, vol .que la s. de

la nostra subscripció Cond. emnà
Relació de donatius rebut~ a les nost"es oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Guillem

Go~~~:z ~.~terior

:~~~.~~~?~~~~s~~~:~·~~~

2.2

u~a. g~fçad'k;!~~~a~~ ~.~
Miquel Pons

(11...

veg.)

r~~~~irr~;: v~:~d::~:~
J. M. G. ... ... . .. .. . ... .. .
Un grup de dones, per
l'amnistia... ... ... ... ...
On grup de catalanes, a la
memòria d'Ignasi Igleslas ... ... ... ... ... ... ...
B. M. N. A., a la salut de
Companys i empresonats
Familia pUjol ... . .. ... ...
un sense feina, admirador
del tinent coronel Ricart ··· .. . ... ··· .. . ··· ···
Dos germans, J. 1 G. Gras
A funt
la memòria
d'un diN
' · .. · .. • .. · .. ·
MarionaLlorens
Sorlano ... ... ...
Ferran
... ... ... ...
Joan Sangenfs
(luadalupe
RocaPedret
Vilella...
1 d 1 U S
Fi
guero a, e a · · ·
de Porrera
.. · ...
· · · ·..
Josep
Bonet .....· ...
.. .
Germans Vidal (5... veg.)
F. T. (subscriptor) ... ...
Un grup de litògrafs de
T. G. LL. SA. (27 veg.)
Jaume Sellés ... ... ... ...
On grup de dones de la
casa Fabra l Coats (25.•
vegada) ... ... ... ... ...
Ones noies d'esquerra,
amigues dels presos <S.•
vegada) . .. . .. . . . . . . . . .
Eduard Solé . . . .. . .. . .. .
Un gr-Jp de Les Corts ...
Per Companys i consellers
J oan Prats (2." vegada)
1/ 2 entrada i tramvies
Un esquerrà de Masnou,
import de tres entrades
partit suspès .. · · · · ...
M. Saumell, import de 2
entrades partit suspès

e'

G~~~~lft s~~~~ ~: .:~:~~~~
1

La nena Roser, dues en-

trades .. . ... .. . ... .. . ...
Josep Torrent, Import de
dos seients de G ol ...
F . G . ... ... ... ... ... ... ...
Un de «Sang Nova» .. . ...
21 de febrer .. . .. . . . . . . . . . .
L'intermediari d'una cataJana ... . .. .. . ... ... ...
C. J. F. ... ... ... ... ... .. .
Un grup d'esquerra de
Montesquiu, admiradors
de Companys i Consellers (3.• vegada) ... ...
UN GRUP D'AMICS (5."
vegada) :
Mateu Cañadell ... .. .
Ricard Cañadell ... ...
J aume Puerto . . . . . . .. .
Amadea Comerma ...
Un matrimoni català
Joan Piera ... ... ... ...
Josep Domingo ... ...
J oaquim Campos .. . .. .
B. c. . .. .. . ... .. . .. .
J . O. ... ... ... ... ... .. .
FM. R ..1.. A... tl... . .. ... ...
anue
r gas ... ...
Ramon Padrós... ... ...
Joan Cañadell ... ... ...
Joan Batet ... ... ...
Júlia Pallarés ...
Una catalana. . . . . . .
Una catalana ... ...
Una madrilenya . . .
Josep Berengué ... ...
M. J . ... ... ... . .. ... ...
J . R. ... ... ... ... ... ...
Josep Borràs ... .. . ...
R. R . .. . . .. .. . .. . .. . . . .
Agustf Bargalló Rosa
Francesc Vives ... .. .
J aume Suüé .. . .. · . . .
Francesc Coral... .. . .. .
Salvador Bernat .. . ...
Pasqual Garcia .. . ...
Josep Jané ... ... ... ...
Antoni Tamayó ... ...
~~~~~._P~~e~l.~ ::: ::: :::
J . J . F. ... ... ... ...
Josep Artolà . . . .. . .. .
Urbà Garcia ... ... ...
A. N. .. . ... ... ... ...
Joan Grau ... ... ...
J. T. ... ... ... ... ...
P. G. ... .. . ... ... ...
J osep Zorrilla ... ...
Joan Lara ... ... ... ...
Adolf .. . ... ... ... ... ...
Cllment Roca ... ... ...
J osep Roca .. . .. . . .. ...
Josep Belda... ... ... ...
Antoni Salva.dó... ... ...
un republicà ... ... ...
Alexandre Mata ... ...
Joan Barjes.. . .. . . .. ...
c. Ponti ... ... ... ... ...
S. Roca ... ... ... ... ...
B. Sabaté . .. .. . ...
J. Travesa ... ... ... ...
J . Campos .. . .. . .. . .. .
Un esquerrà... .. . ... ...
Francesc Ballesteros ...
F erran Escarp .. . . .. . . .
UN GRU1? D'ESQUERRANS:
M. F. ... .. . ... ...
M. S. ... ... ... ...
A. B. ... ... ... ... . ..
J . T . ... ... ... ... ...
A. M. .. .. . ... ...
J M. .. . ... ... ...
F . T ... ... ... ...
J . B. C. ... ... ...
M. S ... ... ... ...
A. M. ... ... ... ... ...
M. P. ... ... ... ...
J . M. P. ... . .. ...
J . c . ... ...
J . A D. ... ... ...
J . c. P. ... ... ...
Grup de treballadors 1 treballadores d'una Impremta 1 Llibreria (19
vegada >:
CAIXES:
J osep Xlcola ..... .
J osep Girona ... .. .
Manuel Borruel
...
Miquel Vid:~l . .. ... . .. ...
Amador Garcia . .. .. . .. .
Jaume Torres . .. .. . . . . .. .
Florenci Rovira . .. .. . .. .
J osep Viladamiu ... ... .. .
J aume Catalan ... .. ...... .
J oan Cnstnnyé ... . . . .. . ...

f ~~tog:nf::r~~ ::: :::

1 20

11

::: :::

~g:= lfi~~q~~r~·.":- : ·:. : :·: :
~:~ J¡f~~t~

72'75
........ ·::. ·::. ...
1.Joaquim Cañisà ... .. .

t

;K~~:~~l~~~r~.~

: : ::

2'50 M v B
. · · .. · ... ... ... ...
MAQUINES:
6.- e G. S. ... ... ... ... ...
Emili Moreno . .. .. . . . .
Tomàs Solsona ... ... ...
7. - E. Herran ... ... ... ...
J oan Amat ... ... ... .. .
5.J. A. M. ... . .. .. . ...
5.- R.. s. ... ... ... ...
J . B. ... ... ... ... ... .. .
J osep Vilaseca ... ... ...
1.V. G .......... ··· .. . ···
3.- Pere Muns .. . ... ... .. .
3
MMINERVES:
Barca
.. · ·.. .. · .. • .. ·
1·.- - A.· Beamonte
... ··· ...
2.- J Madrid
·
... ... ... ...
2
1·-J RELLIGAMENT:
Sangen!s
i Plan
. . . .. . . .. .. .
2.·
as · .. · · · ... ... ·"
J . Cortés
4'50 E.
Ràfols ...
... ...
... ...
... ...
... .....·
2.- R. Jover ... ... ... ... ...
5.- A. Majó ... ... ... ... ...

.

...
...

0'50

g:~g

~:so

~0:5205

g:~i
0'50
0'50
0'25
0'50
0'25

lo=~o

3.-

1'60

6 •60
4'40

. ..
·..
·..
...
...
...

~~a;;ic;g; ~~~~~ .'.'.' .'.'.' ::: :::

3.-

A un quart d'onze es d óna la veu
d'Audiència pública, i entra al Saló
d'actes de Dependències Militars
fins una cinquantena de persones.
S 'observa la. presència de nombrosos
periodistes estrangers. La vista de la
causa ha desvetllat interès.

Domèn ec Barrera ... ... ...

0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0 :5
0 50
0 '50
0'50

°

g;~g

Presideix el Tribunal el coronel

:~~td·~~t:~a~~~~~Ó. ~~t~~;

ElS processatS
Apareixen els processats, Vfctor
Lacascio Moroni i Guido Dalpiacce,
que han estat portats de la Presó
Model on romanen de fa molts mesos.

*
Cabré ... ... ... ... ... ...
Bonet . .. ... ... ... .. . .. .
Morera ... . .. .. . ... .. .
Escudero ... ... ... ... ...
Lorenzo ... ... .. . ...
J. B. ... ... ... ... ...
Pera ... ... ... ... ...
Maristany ... ... ...
P och .. · .. · ........ · ···
Un d'Ayerbe .. · .. · ·.. ...
«Centre Català Repablicà

~~~sql~~s~~a»se~~a.~,:r)~leu

1.1.1.1.-

1.-

0'50
1.1.1.1.-

J. Rocasalves ... ... ...
1.M. Canudes .. . ... ... .. .
0'50
A la salat de Companys
J. Canudes ... ... ... ...
0'50
3'30 A la. memòria de Macià...
Pere Canudes ... ... ...
0'50
5.- A la memòria de J . Bravo
R. Muns ... ... ... ... ...
1.1. - Daniel Bravo ... ... ... .. .
R. Riera ... ... ... ... ...
0'50
1.- El nen Domènec Burgués
R. Corbatera. .. . ... .. .
0'50
Herminla Pallarés... ...
R. Planes ... ... ... ...
0'50
1.J oan Burgués ... ... ...
M. Planes (nen) ... ...
0'25
5.- Magf P ijoan ... ··· ... ...
M. Conesa ... ... ... ... ...
0'50
J oan Sànchez ... ... ...
B. Toneu ... ... ... ... ... .. .
0'50
Pilar Jové ... ... ... ...
1.- J. Conesa ... ... ... ...
0'25
R oc Collado ··· ··· ...... ···
1.N. Toneu... ... ... .. . ...
0'50
25'50 Francesc Barril ... ... ...
1. - T. Torra ... ... ... ... ...
0'50
Lluis Monguillot ·· · .. · .. ·
1.- J . Curós ·· · · ·· ... .. · .. ·
1.Antoni Tomàs, felicitats
1'40 J Riera ... .. . ... ... .. .
0'50
1.Josep Sabater ... ...
0'30 A. Pou ... ... ... ... ...
0'50
1.- Cristòfor Cano... ...
0'30 F Corri u ... ... ... ... ...
0'30
1.- Vicenç Lahoz .. . .. . .. .
0'30 Màxim .. . .. . .. . .. . . ..
0'50
1. - Antoni Mengual ... ...
0'25 Josep Pujol ... ... .. . ...
0'50
3.- F. B. ... ... ... ... ... ...
0'25 X. X. ... ... ... ... ... ...
1.1.J esús Hernando ... ...
0'25 Matrimoni Xurlac... ...
0'50
1. - Josep Vilalta ... ... ...
0'25 Marian Arboix ... ... ...
0'50
1.- J . B ·.. ... .. · .. . ... ···
0'25 Eulàlia .. · ... ... ... ...
1.5.- Francesca Ferrer ... ...
0'25 Climent Prat ... ... ... ...
0'50
1
Salvador Medrano ...
0'25 Agusti Casany ... .. . ... ...
0'25
1:=
sxymano .. . .. . . . . 0
o:2255
... (d....9.. •.. ..).
11.1. ar a
o.rcon .. . ... ...
tcenç a e
e
anys
.1.- Andreu Alarcon ... ...
0'25 1 Ra mon Figueras .. . ...
1.1. - Eduard Sales ... ... ...
0'25 Francesc Rovira ... ...
0'50
1. - . Joan Cano ... ... ... .. .
0'25 Francesc Saarlna ... ...
0'50
1. Jaume Prat ... ... ... ...
0'50
2. - Profit d'unes entrades del
G. Caballeria .. . .. . ...
0'50
0'50
partit benèfic:
Carles Guàrdia.. . ... ...
0'30
1. - Manuel Giménez .. . .. .
2'20 Adrià Ben ito . . . .. . ...
0'25
1'25 Daniel Bravo (fill) ...
2'20 Jaume Pla ... ... ... ...
0'50
1. - Daniel Bravo ... ... .. .
2'20 S . S . ... ... .. . ... ... ...
1.1.- Antoni Abella ... ...
2'20 Jaume Guàrdia ... ... ...
1.1. - Joan Albamonte ...
2'20 ROCAFORT DE QUERALT:
2.- Pere Gaig . .. .. . . .. ...
2'20 Salvador Barrot .. . .. .
0'50
1.- Francesc Barril ... ...
2'20 Isid1e Miró Bonet... ...
0'50
1.- Alfons Madureño ... ···
1'20 Pere Vilà ... ... ... ...
0'50
1.Mag! Pijoan .. · · · · ...
1 '20 I sidre Tomàs .. · ·.. ·· ·
0'25
1.- F. B. . .. .. . .. . .. . .. . .. .
1'20 Antoni R ovira .. . .. . .. .
0'55
0'50 Roc Collada .. . ... ...
1'20 Conrad Corbella ... .. .
0'45
0'50 Joan Sànchez ... ... ...
1'20 Joan Bosch ... ... ... ...
0'25
0 ' 50
J B ....... ··· ... ... ...
1.- Jaume Buch ... ... ...
0'50 Andreu Alarcon .. . ...
1. - J osep Buch ... ... ... ... .. .
0'50
J Llu!s Monguillot ... ...
2'20 ~~~~ 1fo~~~u .::· .'.'.' ::: :::
g:~g
1. - Un gr-Jp d'obrers de la
Salvador Ametllé ... ... ...
0'50
0'50
secció de comptadors de
J osep Inglés . . . .. . ... ... .. .
0'50
1.la Catalana del Gas (10
Jaume Queraltó ... ... .. .
0'50
1. VP@'eda) :
Ramon Vidal .. . .. . ... .. .
0'30
1. - S. Turull... ... ... ... ...
1.Francesc Queraltó... ... .. .
2.0'50 F. FargueU ... ... ... ...
1.Francesc Corbella ... ... ...
2.1. - A. Brossa... ... ... ... ...
1. - Salvador Barrot ... ...
1.0'50 1 A. Morejon ... ... ··· .. .
1.- Francesc Miró ... ... ... ...
1.0'50 J . Blancafort ... ... . ..
1.- Florenci Tusset ... ... ...
2.0'50 V. BoJos ... ... ... ... ...
0'50 Joan Moncosi ... .. . ... ...
2.0'50 B. Segura ··· ... ... ···
1.- Ramon Tomàs ... ... ... ...
1.1.A. Moral es .. . ... ... . ..
0'50 Antoni Ballesté .. . ... .. . . ..
o·so
1.- J . M . Tomàs ... ... ...
1.- J oan Clarassó ... ... ... ...
2.1.E. Maslp .. . .. . .. . . .. . ..
0'50 Josep Queraltó ... ... .. . ...
1. 1.J . Neto ... ... ... ... ...
0'50 Antoni Mateu ... ... ...
1. 1.- J . Codolà ... ... ... ...
0'50 Josep Miró Bonet ... ...
0'50
0'50 A. Colomé . .. .. . .. . . . . . . .
0'50 Josep Anglès
0'50
1. - un de la. Joventut «Els
o·50
1Mag! Jové ... ... ... ...
1.Néts d'Almogàvers» ...
1. - 1 Salvador Inglés ... ...
1. 1. Emili Inglès... . . .
0'50
1. - Grup Empleats MetropoliLleonart Buch . ..
...
0'50
1. ti\. Transversal <16 veJosep Miralles .. . ... ...
0'50
2. gada):
J osep Torrelles... ... ...
0'50
1.- C. Tresff .. . .. . .. . . ..
1.- Jaume Andre:.t.. . ... . ..
0' 25
1.E. Ibós . . . . .. .. . .. .
0'25 Jaume Santacana . .. ...
2. M. Arrufat ... ... ... ...
1.Salvador Sala ... ... ...
1.0'50 I A. Castell ... ... ... ...
0'50 Antoni Vidal ... ... . ..
0'40
0'50 N. Burgués ... ... ... ...
1.- Salvador Civit... ... ...
2.0'50 Una catalana ... ..... ...
0'50 Josep Torres Mateu . ..
2.0'50 X. X. ... ... ... ... ... ...
1.- Ramon Padró ... ... ...
0'75
0'50 J. Ri bó . .. . .. .. . . .• .. •
1.- Pere Inglés ... . . . .. . .. .
1.0'50 J . Casimiro ... ... ... ...
1.Josep Llorach ... ... ...
0'60
0'50 J . Güell ... ... ... ... ...
1.- Antoni Civtt ... ... ... ...
0'50
0'50 J . Saladrigas ... ... ...
0'50 Joan Rovira Gual ... ... ...
2.0'50 J. Espona ... ... ... ...
1.- Francesc Bolumar ... ... ...
1.0'50 M. Jansà .. . ... ... ... ... ...
0'50 Joan M.iralles ... ... ... ...
0'50
0'50 J Sardà ... ... ... ... ...
1.- Un esquerrà ... ... ... ... ...
1.0'50 S. Alelxandre .. .
0'50 Un marxista ... ... ... .. .
0'50
0'50 A. Ribé ... ... .. .
0'50 Joan Buch Barrot ... ... ...
1'50
0'50 F. Pascualena ... ... ...
0'50 Beda Queraltó ... ... ... ...
1.0'50 F. Rull ... ... ... ... ...
1.Francesc Llobera ........ ,
0'30
J Reverter . .. ... .. . . ..
1.Magi Ametlle . . . .. . ... .. .
1.X . X. ... ... ... ... . .• ...
1.- Josep Torres Balcells ... ...
0'50
J . Llort ... ... ... ... ...
1'25 Magi Bosch... ... ... ... ...
1.L. Gal up ... ... .. . .. . .. . .. .
2.Emili Torres . . . . . . .. . ... ...
2.Un cristià ... ... . . . .. .
0'50 Ramon Miró Bnllcsté
l'50
J . A. F. . .. ... ... ... ... ...
1.- Llibert Tomàs ... .. .
2.1.- D. Ramos . .. ... . .. .. . .. .
1.- Roc Buch . .. .. . .. . .. .
5.0'25
Ramon Queraltó ... . . .
0'70
1. - Grup empleats Tallers del
X. X. X. . . . . . . .. .. . .. .
0'50
0'25
del Metro Transversal
Josep Civit Cabestany
1.0'25
(16 desena) :
Francesc Andreu ... . .. .. .
0'50
0'25 Turà . . . . . . ... .. . .. .
1.Salvador Ninot ... .. . .. . .. .
1.0'50 Burgués .. . . .. ... ...
1.Josep Tarragó .. . ... ... ...
1.0'50 Armora . .. ... .. . ...
1.Marcelli Ballesté ... ... ...
0'50
0'25 Gómez ...
...
1.Joan IJobera ... ... ... ...
2.0'25 Bordoy ... ... .. . ...
1.Suma I segueix 112.304'85
4'40 Antoni Abella ... ... ... ...

~~

~uls VaVll~l

1.-J

l:=

I

Catalanista

0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'70
1.1.1.-

•

l

.

N. solUCIOni aviat el conflicte ... El Con.
e 1cte esp1onatge
sell de la S. de N. es reunirà abans del
El misteri de la balan- ~!~g~~t~~ir=ft~~ ~o~es~en¿:Jl~ dia 3 d'agost i no se sap encara la PO·
dra amb matrícula cava, a Barcelona, al negoci de la
,
d t
F
d'Eivissa
~r~~~¿~ta~aq~:ne~~~s. ~epe~q~f:g sicio que a op aran rança i Anglaterra

Amb 1a vènia d e 1a pres'dència
·
•
el comandant jutge senyor Urrutla,
instructor d'aquesta causa dóna Ieetura a l'apuntament. Aquesta causa
començà a instruir-se a conseqüènela de les sospites que desvetllà a
la policia una carta dipositada a
Barcelona i adre~"da a un oficial del
....,.

vocal ponent l'Auditor de segona
Al! d A 11
i d fis 1
senyor
re Cosgu era,
e
ca
el tinent del
Jurfdlc senyor
Albert Mesta.s. A l'estrada de la de1
fensa s'asseu el lletrat senyor J osep
1:= Calvera.s Pons.

0'25
1.0'50
0'50

d'

El Tribunal :~~i :~!ta~~~r~:~a:~. ~;

0'50
0•50
0'50

i Cia. 06 setmana) :
Enric Casals ... ... ...
Josep Pérez ... ... ... ...
Manuel Giménez ... ...
Eduard Gutlérrez ... .. .
Alfons Madrueño .. . .. . . . .
Mercè López de Madrueño
Manuel Beltran ... ...
Joan Ferrer... ... ...
Baptista Ventura ...
Francesc Algarra ...
Joan Artés ..... · ... ...
J oan Ginés ... ··· ... ... ...
Ferran Mart!nez ... .. · ...
Artur Julve .. · ·.. ... ·.. ·..
Antoni
Salvador ... . .. .. .

10.5.25.-

Espionatge internaciO·I
naI • Expectació abans
del Consell de guerra

v

0'25
0 '25
0'50
0 :2 5
0 25

13. - Un grup d'obrers i obre10. res de la Casa Farrero
16'10

ment, pe

I d t·

fou retornada per no ésser troba.t el
seu destinatari. Aquella carta, que
desclogué la policia, contenia un mapa. La policia comen~"'
...., immedlata ment les seves gestions i elles donaren per resultat la detenció dels
estrangers Vfctor Moroni, Wllly Muller 1 Richard Clark, junt amb uns
espanyols, tots els quals en ésser detinguts, declararen que estaven projectant un viatge aléssCongo belga.
t
Els espanyols varen
er posa s ené
llibertat, tota vegada que es pogu
comprovar que no sabien ben bé
del que es tractava. Per a la realltzació del suposat viatge al Congo,
aquests estrangers varen adquirir
una balandra matriculada a Eivissa,
que portava el nom de "Manuel Fer nàndez", la qual fou pagada a terminis, des dels primers pagats per
Moroni, i el tercer per un tal Roure.
s embla que als espanyols se'ls digué
que marxarien al Congo belga per
t al de dedicar-se a la caça major 1
a l'exportació d'articles de bisuteria
que vendrien als indigenes. La poUcia va fer un escorcoll en aquella
embarcació i pels documents que en
ella es trobaren, es comprovà que
es ftractava
' lit t d'una organització
t
Eamb
t
1

que es va oferir
a la S. el
N.vocal
D. A.poB.
d'Hamburg.
Li pregunta
n ent què significa aquell mapa que
conté unes ratlles roges com si assenyalessin la ruta d'un vaixell i diu
que aquell mapa és de Corfú. S'examina el mapa i els vocals sembla. que
estan d'acord amb la declaració del
ta
processat. També ll pregun e1 vocal ponent si ha estat condemnat, i
contesta que sf, a I tàlia, a onze anys,
però que està en rebeHia. Finalment,
declara els seus sentiments antlfei1 diu que mai no ha treballat
xistes
contra Espanya
·

Una història de «Ven•
detla»

A preguntes del Fiscal diu que
l'any 1930 va oferir els seus serveis
al c entre d'Espionatge francès, junt
amb l'altre processat. També 11 pregunta el F iscal per les cartes que
figuren en el sumari i que el comprometen, i Moroni explica una bistòria de "vendetta", segons la qual
un oficial de l'esmentat servei d'Informació les hi h avia tramès per a
comprometre'! i amb el sol objecte
de venjar-se. Preguntat si ha estat
expulsat d'algun pals europeu, diu
que no.

El

que di'U Dalpt'acce

Guldo Dalpia.cce. - A preguntes
del vocal ponent diu que és nascut
a Austria i que en l'actualitat és
ita.lià. Diu que el seu nom no és
Dalpiacce i que se'l coneixia per
Wt'l ly (Guillem) Muller i com que és

MUSSOLINI
ACCEPTA
NOU ARBITRATGE
EN UN
EL contra Abissinia
·
' és p erc¡uè COnsidera
MATEIX MOMENT QUE aquest país incapaç de fer front •
~n atac dels moderns exèrcits !ta•
EXPffiAVA EL TERMINI
lians.
•
Ginebra, 26. - A la se_cretaria de
"Si se'ns permetés organitzar la
la s. D. N. es va rebre a darre1·a. defensa d'Abissinia amb aerop~an;,
hora d'ahir un telegrama signat pel tancs, canons i mitjans adequats Pe
sots-secretari de Relacions Exteriors a la guerra quimica, Itàlia no sab}
atacar nos
el no tr
is
ua
~~~~a.esse~ls~a s~~aJ~ ae~c~;~ portar- a. la 1pràctic! els P~us
tar que s'intenti urta. solució arbitral de viure en pau treballant CO"•tant'.
en el conflicte it alo-abissini. Aquest ment a favor del progrés." ...., ,.
telegrama es va rebre en el precis
En preguntar al ministre abissini
moment que estava expirant el ter- què opinava de les protestes d'Itàlia
m1n1 fixat pel consell per a l'arbi- pe1 recant discurs del Negus ha con
tratge.
testat:
•
El telegrama deia que l'arbitratge
"Resulta absurd que un pals
ha estat interromput pel fet que es prepara per envair Abissfnia s~l~'
.,.
l'agent del Govern abissini plantejà digni pel sol fet que l'emperador ..
qüestions que havien estat excloses dirigeixi al seu poble excitant-lo ...a
• bitrat ge. Afegla que defensar
la independència en pe•
per l'acord dar
rill.,
Itàlia informà Abissinia el 14 de
El
..,.,
juliol, que estava disposada a resenyor ... ec1a Hawariat ha aca.
prendre l'arbitratge en determina- bat dient que Abissinia estava ver!.
des circumstàncies, i que repetf el tablement emocionada davant els ofeseu anunci el dia 23 de juliol pre- riments nombrosos que es reben de
guntant si Abissinia donaria instruc- voluntaris nordamericans, blancs 1
clons al seu agent a la Conferència negres, britànics, francesos, ale·
d'Arbitratge perquè r etirés els aHe- manys, turcs, belgues, holandesos
gats de drets que havia plantejat, etc., disposats a lluitar per la de;
permetent aixf a la comissió repren- t ensa de la independència d'Abissidre les seves tasques.
n !a, però, ha afegit, que les soHicttuds eren examinades curosamen~
MANIFESTACIONS ANTI- da':ant el temor que s'hi inscriguin
ABISSINIQUES, JAPONE- esptes.
SES I ANGLESES. EL P0BLE NO m HA PARTICIMES FORCES CAP A L'A·
PAT
FRICA
Roma, 26. - Les manifestacions
Nàpols, 26. - Aquest mati s'ha !et
patriòtiques d'anit, de les quals và- a la mar en aQJ!ést port en direcció
d
rem onar compte, culminaren en la a. Massua (Eritrea), el transatlàntlo
italià "Conte Blancamano", requisat
pel Govern per al transport de trocions Exteriors. Des de la plaça c o- pes i material de guerra a. l'Africa
lonna. els manifestants es dirigiren Oriental I taliana.
al palau de venècia, on hi havia el
L'esmentat paquebot condueix a
" Duce", que havia arribat poques bord seu 180 caps i oficials, 1.900
hores abans de Rocca delia Carni- soldats, 600 obrers especialitzats I
natte. P rorrumpiren amb ovacions a gran quantitat de material de guerra
Mussolln1, però els manifestants no 1 de construcció. El "Conte Blancapogueren veure el cap del Govern mano" farà escala a. Messina, on
perquè aquest no sort( al balcó.
embarcarà més efectius fins un toEls manifestants fruïren de 111- tal de 200 caps i oficials i 3.000 ho·
berta.t absoluta per a exhibir cartells mes de tropa.
i monumentals caricatures aBusives
a Abissinla, Anglaterra i J apó. Els
EL PARTIT LABORISTA
crits hòstils a aquests països sovinANGLES EXCITA EL ZEL
tejaren barrejats amb visques pa
DEL GOVERN A COlUPLI&
•
FINS A LES DARRERES
triòtics.
t
J
t
CONSEQUENCIES EL PAC·
Des de mol abans d organi zar-se
TE DE LA S. DE N.
la manifestació, que es formà en
Londres, 26. - Es coneix el tex~
ajuntar-se els diversos contingents
sortits dels centres feixistes, l'Arn- de l'acord adoptat pel Consell naciobaixada d'Anglaterra i la del Japó nal del partit laborista en relació
~! ~yg:raa~i~ie~~?,~donades per forces amb el conflicte italo-abissini.
En el document que ha estat tra·
Els observadors imparcials es do- mès al Govern, es demana a aquest
naren compte que a. la manifestació que, immediatament, i d'una. manera
clara i concreta, defineixi la seva
actitud d'Anglaterra davant el litigi
bres de les organitzacions feixistes. a Itàlia o Ablssfnla, que no pot ésser
A més, la xifra de manifestants fou altra -diu el document-, que l'es·
reduïda a unes 15.000 persones.
tricta apllcacló dels compromisos de
la. S. D. N.
En el document es raona aquesta
EL MINISTRE D'ABISSI·
NIA A PARIS DIU QUE petició amb una llarga exposició dels
FAN UN PETIT SERVEI A fets per atacar enèrgicament Ità~a
LA PAU ELS QUE NO DEI- 1 les ambicions imperialistes del feiXEN ARMAR EL SEU PAlS xisme al Continent africà.
Entre altres coses diu el documen&
Paris, 26. - El ministre d'Abissi- que,
l'aventura de la guerra
nia. a Paris, senyor Tecla Hawarlat, contraamb
el feixisme tracta
ha declarat que les potències fan d'oferir Abissinia,
al poble italià una compenmolt mal de prohibir l'exportació sació a la decadència econòmica, fi·
d'armes a Abissinia. Considera que
poUtica i cultural.
sl Itàlla s'atreveix amenaçar la pau nancera,
Nega categòricament el document
mundial desencadenant la guerra que s'hagin
registrat a Abissinia incidents de cap classe que justifiquin
l'acció armada que prepara Itàlia
a la qual acusa d'amenaçar Europa
amb l'enfonsament del Conveni de
la Societat de Nacions i el Pacte
Briand-Kellogg.
Excita el Govern britànic perq~
a Ginebra proclami davant la f~ç
del món el seu propòsit de compltr
sense temors de cap classe les obll•
gacions inherents a la seva qua~tat
El requeriment dels conse- de
membre de l'organisme de ame·
bra i demana també que aquesta. de·
llers municipals elegits per claracló
es faci en forma solemne,
sufragi
en el transcw-s d'urta sessió púb!le&
L'Ajuntament governatiu de Mal- del Consell de la S. de N.
Segueix dient el document qu~ ~
grat, en sessió extraordinàr ia convocada expressament per a. donar de tota justícia accedir a la pe Cl,
del
Govern abissini que vagi e. aque.l
compte del document que presentaren els consellers populars i que re- pafs una comissió d'observadors neu·
quereix als consellers governatius trals perquè estableixi la realitat dels
que, d'acord amb els preceptes de la. fets.
•.. Jia
legislació vigent, abandonin els llocs
Demana. que es neguàl a. I ....
que ocupen indegudament, ha acor- auxilis econòmics o financers que
dat elevar el document de referència sols servirien per a facilitar la JUA·
al conseller gestor de Governació, se- tança d'africans, per a la m~}or glò•
nyor Jover I Nonell, als efectes per- ria d'un nou imperi feixista.
tinents, com alxi ha estat comunicat
El document acaba dient que I~l:
als signants del requeriment.
lla, en coaccionar Abisslnia amb I a1
Serà ben interessant conèixer el menaça de les seves
forces de te~sa
sentit de la resposta a la consulta
feta, tota vegada que el senyor Jo- aire, dirigeix un fort cop a lagullca de
ver i Nonell, a més de tenir la car- de la pau i afeg-eix que l'or estA
rera de Dret, és professor de l'Escola Roma no ll permet veure que ar
d 'Administració Pública de la Gene- corrent l'imminent risc de prov~ 1
ralitat, com a.ixf mateix és interes-- en el món urta ona de reprovacl 0 _
sant l'acord de l'AJuntament gover- de resistència general als seus pr
natiu de Malgrat que ve a dir: com pòs'ts imperialistes.
que depenem dels que ens hi han
AVENOL HA PROPOS,\'1'
posat, volem que siguin ells els que
LA DATA EXACTA
el
ens diguin sl bl podem continuar o
Ginebra, 26. - Aquest mat{eut
bé hem de marxar.
President del Consell de Icle~fica·
-----------*~---------- de Nacions ha proposat eonsell la
ment als membres del
ta' del
data del 31 de l'actual mes b~ació de
primer d'agost per a la ce1e
la sessió extraordinària.
rn coE! President prega en la ~s promunlcació que els convocat~ delllil
nuncïin abans del migdia e
(do.
dissabte.
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s'assenyalava els llocs que podien
tenir importància estratègica. en cas
de guerra.
de recons que podien considerar-se
com amagatalls per a les embarcaclons.

Llegiu LA HUMAN1TAT
Lacascio és un espia
t
professional
Duran
VUt't anyS formà part
dI s
. s ret del
e ervel ec
Ministeri de la Guerra
de França

El jutge llegeix en l'acte de la
vista uns informes dels Consulats
d'Itàlia i Suïssa, en els quals es diu
de Moroni que es tracta d'un espia
professional. També és llegida una

~~~~ia~~vr:~:t~~th~:Jt s:A'yi~~
Servei d'I nformació Secreta del Mi-

E
n:steri de la Guerra de França. n
la seva declaració de sumari confirma aquest extrem, però diu que
quan vingué a Barcelona havia ja
deixat de formar-hi part. Moronl
havia tingut amb anterioritat una
embarcació anomenada "Sirlus",
amb la qual havia recorregut diversos ports d'Espanya. Es llegeix també
la declaració de l'altre processat que,
diu, no s'anomena Guido Dalpalx i
sl Guillem Muller. Diu qua cobrava
cinc-centes pessetes cada mes i que
estava a les ordres de Mm·oni.

La família Clark i el
iot «Rambla»
d~:~bte:~ag:s~~è~gre~n~U::~~~~:
ca va fer coneixement amb una família anglesa anomenada Clark, la
qual posseïa un iot anomenat "Rambla.". Moroni va intimar amb el fill
d'aquesta familia, 0 sigui el Richard
Clark, que fou detingut
en els primers moments, i es feia adreçar la
correspondència al iot dels Clark
que tenien ancorat a Sant Feliu de
Guixots, a nom de Valrose. Preguntats el pare d l'anglès Clark si no
e
eis
h avia fetllestrany
quelletres
Moroni
fes adreça
..
cones
r a .. 1es seves
•
testà qua no en feren cas tractant-se
d'un am'c del seu fill.

El
IS
Servei Naciona • O·
Ct'aii'Sta alemany

nia la documentació molt clara,
adoptà el nom de Guido Dalplacce.
Es llegeixen els informes dels consulats d'Itàlia i Suïssa, però només
fan referència a l'altre processat.
Dalplacce també va subscriure la lletra tramesa al S. N. D. A. B. d'Hamburg, per indicació de Moroni. El
Fiscal li pregunta quina vida feia a
Barcelona, 1 el processat respon que
vivia amb Moroni i que es dedicava
al negoci de la perfumeria 1 que cada
dia el visitaven viatjants alemanys i
tan sols un de francès anomenat
Dubois.

. , f' I
L' acusacto ISCa

El Fiscal llegeix el seu informe d'acusació. Relata els fets d'autes en la
forma que hem exposat i qualifica
aquests fets com un delicte d'espionatge, per la qual cosa demana al
Tribunal que imposi la pena de sis
anys de presó a cada un dels processats.

np~p~faf~~~f~~~l;;~~~~~t ~~~~~
L' adVOCat defen SOr de•
mana J'abSOIUC.IÓ

El lletrat senyor Calvera.s llegeix
el seu informe de defensa. Comença
censurant el fet que la pollc!a pugui
incautar-se de la lletra d'un estranger i després fa remarcar unes suposades contradiccions que es man!festen en el sumari. Segueix dient que
tota l'acusació es basa en el fet d'una carta anònima. Explica el negoci
a què es dedicaven els seus defensats amb tota mena de det alls 1 després d'unes consideracions sobre la
ntanca de base de l'acusació en recolzar-se en una carta anònima,
acaba dient que el fet d'haver estat
en altres temps d'un servei secret
d'informació no té res a veure amb el
fet que se 11 imputa i molt menys
quan h avia deixat de figurar-hi com
element actiu. Acaba demanant la
lliure absolució dels seus patrocinats.

La vida municipal
de Catalunya
Declara Lacascio

El President pregunta als processats si tenen alguna cosa que aHegar
en la seva defensa. Víctor Lacasclo,
que parla correctament l'espanyol,
confirma el que ja té declarat i diu
que no ha comès cap delicte. Parla
de la seva estada al Servei d'Informació francès i també explica el seu
negoci de perfumeria, que no li anava a l'hora. Es refereix després als
perjudicis que li ha causat la justícia
en l'any i mig que porta detingut
i insisteix en el fet que ell no ha
treballat mal contra Espanya. · Afegeix que per a ésser espia s'ha d'ésser molt inteH!gent 1 també tenir
molts diners i que ell no en tenia.
Finalment diu que confia en la rectitud de la justícia militar per a
ésser absolt.

Surt també en el sumar! una lletra que havia estat adreçada per
Moroni 1 Dalplacce a la S. N. D. A.
B . d'Hamburg que, segons Moroni,
vol dir "Servei Nacional Socialista
d'Alemanya" i en la qual carta s'oferien a vigilar aquests senyors en
Diu Dalpiacce
terreny estranger.
Guido Dalpiacce pronuncia breus
Hi ha també una lletra adreçada
al capità Santiago, del Servei d'en- paraules 1 diu que ell és innocent
llaç, oferint-U eis seus serveis 1 de- del fet que se li imputa i espera un
manant-li cinc-centes pessetes a fall absolutori.
compte dels seus trebt>lls per a poder pagar l'advocat.
Tres i dos anys de

Interrogatori dels processats
Víctor Laeascio ~IoronJ. - El vocal ponent senyor Agullera demana

per interrogar els processats. El primer és Moroni, el qual a preguntes del
vocal diu que és de nacionalitat italiana, nascut a Roma, p erò ara està
nacionalitzat francès. Li pregunta el
vocal què intentava fer amb aquells
mapes

Llegiu LA HUMANITAT
però el processat ll r espon que ell
no sap de què va, perquè es tracta
d'una venjança. Diu que ha format
part del Servei d'Informació Secreta de França de l'any 1925 al 1933.
Diu, també, que en ésser detingut

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

condemna
A tres quarts d'una acaba. la vista
de la causa. El Tribunal es retira a
deliberar en sessió secreta 1 dicta
sentència condemnant Víctor Lacasclo a tres anys de presó correcional
I a Guido Dalplacce, a dos anys de
la mateixa pena. Aquesta sentència,
però, no serà ferma fins que l'aprovi
l'Auditor.

----------*:----------
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t •
HA MORT EL DIRECTOR DE
~
L'STANDARD OIL
~
Nova-York, 26. - A l'edat de 55 1 •

anys, ha mort avui, en aquesta caJ
P!tal, el coronel Huddleston Rogers,~-~
duector de la Standard OU.
-:
El finat posseia urta enorme for- ...,.
t'.ma.
.

_,.
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VAL
nsalS ¡>]eBerlin, 26. - Els corresiJO en que
manys a Ginebra com~rNa.ciOllS
als cercles de la SOCtetate_veJ hauti\
es creu que el senyor
)
·~·
(Passa a l a~~~ 
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