EL TEMPS. - A Catalunya el cel està en general cobert. Es reglttren boires pel pla de Bages I el Penedès. Els vents en general
són fluixos I dominen els del primer I segon quadrant.
En les darreres 24 hores s'han registrat lleugeres precipitacions
pol Pallars, vall de Ribes I Andorra.
Gruix de la neu: 83 cm. a Envallra t 56 cm. al Port de la Bo~~
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LA VISTA DE LA CAUSA CONTRA EL GOVERN DE LA GENERALITAT

Ossorio Gallarda

•

•

•

InSISteiX en

la proposta de diverses proves

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

diaris i agències d'informació tenen
Guió :del moment Els
de temps fins el pròxim dissabte per a
Llegiu cada dia LA HUMANITAT

UNA INFORMA ·
C~O POLITICA
SENSACIO NAL
LACONSTITUIRALAVISTA
DELA CAUSA CONTRAEl
PRESIDENTI CONSELLERS
DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
que es celebrarà a Madrid, davant el Tribunal
de Garanties, el proper
dia 27 i successius

designar el redactor que ha d'assistir a El ministre d'Obres Públiques diu que fins que
la vista
siguin solventades les diferències existents no
DEMA ES REUNEIX El PLE DEL TRIBUNAL DE GARANTIES pot donar-se per fet el traspàs dels serveis d el
Es citen a declarar diversos caps i oficials de l'exèrcit

Madrid, 21. - En la pròxima sessió el Tribunal de Garanties Constitucionals examinarà el recurs de súpl1ca que ha presentat el senyor Ossorio i Galla.rdo, defensor del senyor
Companys. SoHicità aquest defensor
dels vocals del Tribunal de Garanties diverses propostes per a l'acte
del judici oral. Aquestes proves foren en principi rebutjades pel Tribunal de Garanties i contra això ha
presentat el recurs de súpllca el senyor Ossorio i Gallarda 1 el Tribunal
novament decidirà sobre aquesta. denegació de proves.
El senyor Herrero, secretari general interi del Tribunal de Garanties
Constitucionals, ha. manifestat que
els periòdics I Agències tenen de termini fins dissabte vinent· per a donar el nom del redactor que desig·

la humdnitat
DIA RI DE LES ESQ UERRES CA T AL AN ES

PE R E! M ESTRES

c onseller d'Obres Públiques

DEDICARA A LA VISTA UNA ATENCIO MAXIMA
El nostre director, Josep M: Massip, i el nostre
corresponsal especial, Alard Prats, tindran personal·
ment cura a Madrid de la informació, articles, inef·
dències i aspectes de la interessantíssima vista.
El poble de Catalunya trobarà en les edicions
extraordinàries de LA HUMANITAT, mentre duri la
vista davant el Tribunal de Garanties, una informació
de primer ordre i articles i comentaris apassionants sobre el fet més important, políticament, d'octubre ençà.

El cas de «El Dia»,
de Manresa

flS Df LA LlEI DE PRfMSA

Ben avente,
difamador

Els nosb-es lectors hauran llegit
Contràriament al que es digué en
en la informació corresponent al dia
d'ahir. el discurset pronunciat per els primers moments, el periòdic «El
l'autor teatral senyor Jacinto Bena- Dia», de Manresa., no ha reapareg-Jt,
vente en un acte d'homenatge cele- per no haver estat permesa la seva
brat a Màlaga. De tant en tant, l'autor de «Los intereses creados» té uns publicació, a conseqüència de la suspensió que li fou imposada pel depetits atacs d'histerisme polftic !'histerisme entra molt dintre les se- legat governatiu, de la. qual ens fé·
tes «caracteristiques» personals - i rem eco en el moment oportú.
aleshores s'arrenca amb discursets
Després de l'entrevista. celebrada
com el de referència per a admiració
de les dames cursis i aristocràtiques pel diputat senyor Senyal amb el
que li fan de claque a les estrenes i ministre de la. Governació, aquest
li diuen cgenia! Don Jacinto-..
convingué a ordenar la reaparició del
Es trist que la gent surti constant.
ment de pollaguera en aquest país. diari I la llibertat del senyor Marcet,
El senyor Benavente - que té les detingut per aquest motiu.
seves qualitats, evidentment, com a
El senyor Marcet, com diguérem,
autor teatral, i que ara no hem de ha recobrat la llibertat, però, en candiscutir - podria limitar-se a escriure comèdies i a deixar la política en vi, no és permesa la publicació de
pau. Doncs, no. Es dedica a ter fra- «El Dia».
ses sobre la cosa públtca i a dir caEl diputat senyor Senyal estigué,
7Z!1lladetes sobre els homes del «bien- ahir al migdia., a la Generalitat, per
r.i». Continua la feina de difamació
t de calúmnia que iniciaren, al seu tal d'exposar el fet al Governador
monteltt, des de les columnes de «El general lnterl, I reclamar que es
Debate» els mateixos periodistes que posi a la pràctica el disposat pel
ara reclamen una llei de Premsa Ministre.
contra les esquerres i els seus diaris.
Naturalment, és «El Debate» el
~ut, amb veritable fruïció, reporta
es canalladetes del senyor Benavente. En reproduïm un paràfrag inte- Es autoritzada la celebració
~e. perquè tothont sàpiga a què ated'un míting antifeixista
!1!~-se quan el senyor Benavente vinQUI a estrenar comèdies i consti
Madrid, 21. - El ministre de !a
~ue no sont nosaltres els que barre- Governació ha autoritzat per al dia
~mf les CC?ses, sinó el propi ~omediò-l primer un miting a. l'Estadi MetroDru aixi, «Don Jacmto», el polità de caràcter antifeixista en el
1
amador:
qual parlaren socialistes, sindicalls·
d «~ re!lere luego a los desafueros tes, comunistes i d'Unió Republ1cat'e a.gunos politlcos de los primeros na, entre ells el senyor Botella A·
•CinpOS de la República, censores de sens!.
: lujo3 y de la vida fàcll de los pol'()sos de antes. y dice que no fueroo, una vez en las alturas, ejemplos
::;dausterldad ni de sencillez; la mo"' a suntuosa, los almuerzos en
¡-uentelarreina, los via.jes a todo lu0 la C\lchipanda, en suma, con to~as la3 cursileria.s del a.dvenedizo que
.ega con Prisa. de gozar síñ reparar
~n los medios, y sl el lujo de antes
.J:,~Ptrtaòa la envidia de los de abaést I>Or las dificultades de lograrlo,
;e de ahora desperte.ba. algo ];)eor
~~ ~a envidia, la codicio. con la po'
ad de ll~r a. consegwrlo por
~j-ed1os mà's !iciles : el saqueo, el
s~nat!· la revuelta, y el robo y el a.selll•
• los màs vuigares delitos coc~~~· ascendieron a la categoria de
f'ln:a"""" I>Olit!cos. Se robaba y se aselllaJ ba. en nombre da una idea, muy
En altre lloc d'aquest número,
ld a idea, eso s!, pero, en fin, unn
el lector trobarà el text de la
tn~' clrcustanc:a. que había de ser
meritissima. proposició aprovaJ Y aprecta.da por los Tribunales de
da. per unanirhltat en la sessió
~t!cia . Con mostrarse a!eetos al réIIlaugura.l del Xlllè Congrés
COnsen. los crlminales gozaban de la 1 Internacional
de Pen Clubs.
eos·lderactón de delincuentes politiLa llibertat d'expressió; el
tll(n~ cambio, !os verdaderos delindret de l'escriptor a no trobar
Crirn
I>Ollticos eran tratados como
obstacles en la recerca de la
EObeinales con el beneplàcito de lo3
veritat; no poden viure per
&lt"a¡ rnp.:mtes; y los crimlnales ten!an
temps sota la .nac::•o I
CI · e razón.»
l'a menaça que en molts parscs
ttlr ar que no val la pena de repliincapactten l'escr iptor "er a 1:1
•enti~ ~e1 intür!es de Ben.avente. El
seva missió mb elevada.
Pcctir 11 e hola pròpia dignfúJt ha d'imliffca- <?S- • Però ja és hora de clasLA HUMAI.'UTAT fa seva. la.
"
r a de rccordllr, per a q~an siresoluCió adoptada 1 entén que
\.illa
acció enèrgica, perseve~~ d'.-tfn.ula República - la del
ble ai é • la !'nJCa República possirant 1 coordinada. de les prigulla 8 1111c aixó ha de sigmtic4r almeres mental1ta.ts del món, és
Jlel' 90.sa - té massa ímJ)O'Ttància
lndlspensable avui per a elimi~~en el futur, pugui estar a l'anar els obst~les c:¡ue malestrucie ,_
les esgarrapade& verino&es
gament s'oposen a la lliure emiscanalla
sió del pensament.

d';-.

I

Per la dignitat
de· la p,oma
ELS INTEL-LECTUALS DE
TOT El MON RECAUEN
LA DESAPARICIO DE TOTA
MENA DE CENSURA

11

I

m"
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egiu

LA

judici oral pel procés de la Generalitat. A cada redactor 11 serà lliurat un volant que en unló del carnet corresponent permetrà l'accés als
salons del ple del Tribunal de Garanties. Aquest-s carnets podran ésser recollit-s fins l'endemà cte dissabte a la secretaria general del Tribunal.

Militars cridats a declarar
Dissabte vinent sortiran cap a Madrid alguns caps 1 oficials cridats pel
Tribunal de Garanties, a. l'objecte de
declarar davant el Tribunal esmentat, en la. causa. que es veurà contra. el Govern de la. Generalitat.

LA PRIMERA SESSIO .DEL Xlii CONGRES INTERNACIONAL
DEL P. E. N. CLUBS

El Cong rés, presidit p.e rWells,
. .,
apro.va' una propos1c1o
inte ressantíssima
PER· LA LLIBERTAT DE PENSAMENT
La

HUMANI TA T

seu departament

n1 per a assistir a les sessions del

sessió inaugural

Ahir a. dos quarts d'onze del mati
tingué lloc a la. sala d'actes del cCasal del Metge» la. sessió inaugural
d'aquest importantissim Congrés Internacional del P. E. N. Clubs:
m assistiren totes les Delegacions
dels Centres internacionals que ja
ha\'ien arribat a. la nostra ciut.at.
La presidència. de l'acte estava. formada. pel president del Comitè Executiu Internacional, l'escriptor anglès H o. Wells, al qual acompanyaven els senyors Pompeu Fabra,
Benjami Cremieux, Hermon Hould,
secretari del comitè Internacional,

que em distreu del meu treball personal i que m'ha. obligat a prendre
la decisió d'abandonar la meva activitat dintre el Pen Club i em pregunto si estic llavors Indicat per a
donar consells als meus successors.
Jo crec que no.
Després del conflicte alemany vaig
intentar d'aconseguir la constitució
del «Pen Club» rus, i val¡ fracassar.
Assenyala a. cont!Iluacló les grans
divergències d'actitud que hl ha en
els diversos països envers 1& imaginació creadora.
Aconsella que en el successiu el
«Pen Club» no tingui un president

Gestions del diputat senyor
Senyal

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

El TRASPAS DE SERVEIS ACATALUNYA

El Consell de ministres acorda enllestir la valoració
dels serveis d'Obres Públiques i prorrogar per tres
mesos el termini de revisió dels serveis traspassats
El

· · t S -Per iniciativa de la Presidència.
eonse11 de. mm1s
re ' del Consell a'ha estudiat en primer
terme, la situació dels obrers pàrats

Madrid, 21. - Poc després d'un
quart d'onze del mati ha oomençat,
a la. Presidència, el Consell de Ministres, 1 ha acabat a tres quarts de
dues de la tarde..
El mlnlstre de Comunlcaclow¡ ha
donat la. següent referència verbal:

tltu't !1slc a. Moscou 1 ll privaren de
continuar les seves investigacions.
Acaba. dient que esmenta. aquest
cas perquè sembla que la tradició
estableix que el «Pen Club» lluita a
favor de les esquerres; no, nosal·
tres lluitem per la llibertat de l'es·
perit humà, amenaçat més greu·
ment per l'esquerra que per la dre·
ta., puix que la nova. tirania d'esquerra és més subtil i més perillosa perquè es fa. més simpàtica als joves.
Saturem-nos força. d'aquesta. idea.
de llibertat Individual 1 aguantarem
fins el final encara que esdevingui
difícil, perquè tot treballador intel·
lectual i artista és un egocèntric 1,
per consegüent, situat fora. de tota.
organització de la societat.
A continuació, Hould, secretari general del Comitè Executiu, va. donar
compte que ha.vla. estat presentada.
amb la. signatura de les delegacions
dels Centres d'Anglaterra I NordAmèrica, una. proposició per tal que
tos discutida en primer terme.

una Propos .I CI.Ó ¡'nteres·
sanijssima

en la Indústria metàl:lurgica de Bis-

reia. Es demana que e.quest.s obrers
puguin treballar activant la construcció de locomotores 1 que s'estudiï
també la possibllltat que les empreses ferroviàries 1 empreses constructores 1Iltens1Iiquln les comandes d:e
carrils. El ministre d'Obres Públi·
ques es féu càrrec d'aquest problema.
1 anuncià les més ràpides mesures
per tal de minvar l'atur forçós, no
rolament a aquesta. indústria. local,
Sinó de totes les altres.
Parlà també el president del Consell de la. participació d'Espanya. a.
l'onzena Olimpiada., amb motiu
d'una comunicació rebuda. del Comitè organitzador. Aquesta participació
fou acordada en el Consell de 26 d'abril darrer, i ara demana. el Comitè
organitzador que siguin consignades
400.000 ptes. en el pressupost de l'any
1936, quantitat que creu necessària
per a la participació 1 preparació
d'Espanya a l'esmentada Olimpiada.
El Consell ha. acollit, no solament
amb simpatia, sinó amb el major entusl~me, tot el que es refereix a aquesta. pa.rticipació d'Espanya., i sense compromis de cap quantitat concreta, el Govern ha. acordat consignar la que cregui convenient perquè
d'una manera digna Espanya. intervingui en els Joc.s Olímpics.
Un dels problemes de major interès que ha estudiat el Consell ha. estat el que es refereix al compllment
estricte de la llei del 2 de gener, so-

*

búlgar ; Goldwln, del polonès, 1 d'alAquesta proposició fa. referència. a tres.
la. lllbertat de pensament dels esUna vegada acabats els discursos,
criptors 1 està. redactada. en els se- la. proposició fou aprovada. pel Congüent-s termes:
grés per unanimitat.
«El Congrés es declara. convençut
•••
una vegada més, que la llibertat
Una vegada. acabada la. sessió, els
congressistes es traslladaren a Sitges, on tingué lloc a les dues de la
tarda un banquet. A mitja. tarda. es
dirigiren al «Cau Ferrat» I després
es traslladaren a. Tarragona. L'excursió va. r esultar molt interessant 1
entre tots els expedicionaris va. regnar un gran entusiasme.

bre el règim autonòmic a catalunya.
S'ha autoritzat al preSident del Con·
sell perquè amplll la Comissió r evlssora. a què es refereix l'esmentada
llei amb aquells elements que cregui
convenients, amb la. finalitat que en
tot moment puguin ésser oït.s els interessos de la regió autònoma..
El Consell acordà, així mateix, 1
en cumpliment de l'esmentada llel
del 2 de gener, que la Comissió de
Traspassos de serveis de la Genera·
11ta.t de Cats.lunya. valori en un termini de vuit dies els serveis que h an
de revertir a la. Generalitat.
Pel ministre de la Governació s'ha
plantejat al Consell la qüestió de la
reaparició d'cEl Socla.llsta». S'ha deixat a resolució del m1nlstre de la.
Governació aquest afer perquè en
tracti en el pròxim Consell de Mi·
nistres.
S'ha. parlat després, amb extensió
del projecte de llei d'Associacions 1
ha quedat encarregat de l'estudi d'a·
quest projecte el min1stre del Treball, el qual visitarà el president de
la. Comissió parlamentària. oo~
ponent per tal de manifestar-U la
conveniència que el projecte sigui
dictaminat amb la fi que pugui dis·
cutlr-se com més aviat millor es
Parlament. De la. mateixa manera es
recomenarà a. la. COmissió corresponent altres projectes perquè siguin
dictaminats el més ràpidament posSible.
El ministre de la Guerra. ha parlat
de la. necessitat de fer un nou estu·
di per la reglamentació de la venda
d'armes. El Consell acordà en principi que es faci, i que en el seu dia
sigui portat pel ministre.
També a iniciativa del ministre de
la Guerra, s'ha parlat del problema
dels allotjament-s de les torces d e la
Guàrdia. civil 1 Assalt que es troben
a Astúries, 1 s'ha acordat que s'in.tew¡if1qu1 la construcció dels edi!l·
eis que calguin.
A la nota. oflclosa observareu que
es tracta de reglamentar l'organització de Fires-Mostraris.
Després el ministres de Comunlcaclons donà una explicació de la. situació que es troben els miners d~
Mazarron 1 Linares, però com que
(Passa a la pàgina 5)

L àrti cle 125 de la
1

La presidència de l'acte en la qual entre altres, fig uren H. G. Wells I el nostre Pompeu Fabra
·
'
'
(Foto Puig-Ferran)
1 Millàs-Raurell del P. E. N. Club de perpetu, sinó que la. presidència. sl- d'expressió i de publicació per tota.

gui rotativa, amb la. qual cosa. s'a- activitat creadora, és un dret inalie-

Constitució espanyola
La lectura d'alguns diScursos fets per prohoms polttics

en

C~l~~~Òr Pompeu Fabra, en un lliberarà també de la m!luèncla. an- nable, que tota censura. literària aquestes darreres setmanes, ens ha demostrat que, tal com vam
francès molt correcte• i en nom d e
la Delegació catalana del P. E. N.
Club
de de
Catalunya,
va. pronunciar el
discurs
benvinguda.
¡ salutació,
en el qual va. dedicar cordln1s paraus
d'homenatge
a.
les
personalitats
le
èJ
que figuren a la. Presid ncia.

Discurs de Wells
A continuació parla. Mr. Herbert
G.Dly¡Uellsqu·e tem fer un discurs més
dolent que de costum, per tal com
no ha tingut temps de preparar-lo
i, demés, no es troba ¡aire bé.
Probablement és la darrera. vegade. que us adreço la paraula des
d'aquesta. presidència, i em plau de
prendre comiat vostre en aquesta
formosa ciutat de Barcelona, on la-

fo~ng>ill~;, ~~m~;s~~ra~~l ~o;s:

Després de dos pres!glo-saxona.
dents
anglesos em sembla que caldrla af' ...... ar el caràcter internaclo~.
nal de ...l'Associació
cercant els furs
president-s
entre els no angletu
sos, 1 se m'acuden, per no esmentarne d'altres, els noms de Paul Valéry, Jules Romalns, canby, Karel Capek, etc.
un exemple que IHustra bé la llu!ta. que hi ha entre l'individu 1 aquest monstre que s'anomena. orgadneitlzaDc1.ró. ~p.~tzk:_l jigi:emde: c!ln~~!
distingit, d'origen rus, per al qual
Lord Rutherford va fer construir a
Cambridge un laboratori especial a
la seva. disposició. Cada estiu !ela
un viatge a Rlissla. l retornava a
cambridge per a. lliurar-se novament a. les seves Investigacions. A-

~~~~~uer~ ffa~~e~~~ ~~~d~f~

constitueix una trava. per als autors preveu e nosalt
t
l' t'el 125 d la Const'tució es
i una. ofensa als drets de l'esperit,
r
res ernps enrera, ar t e
e
t
que
aquesta.
censura,
de
qualsevol
panyo
la,
relatiu
a
la
reforma
constitucional,
és objecte d'interpre1
ordre que sigui, ha. dés
• ser comba- t acf ons dts cord ant s.
tuda pels escriptors. El Congrés proEn efecte: diversos homes d'esquerra han declarat que si eJ
t
t
·
to
t·
e1ama que 0 escnp r e com a Congrés vota la necessitat de reformar determinats articles, les esdeure primer la recerca. de la verl,
tat, 1 que tot governant té per deu- querres, cas de trtomf~r en les eleccions subsegilents, no s aconre primer, envers els escriptors, que tentaran de mantenir-los tal com estan ara, ans bé els donaran un
no els siguin posades traves en major radicalisme.
•
1
aquesta recerca.
Això vol dir que els esquerrtstes aHudits interpreten l'ar ttc•e
El congrés r econeix que en un 125 en el sentit que, un cop aprovada per les Corts actuals la nenombre determinat de països, ela es- I cessitat de la reforma les Corts noves tindran el dret no solament
criptors membres de la Federació
,
•
'
dels P. E. N. Clubs es troben actual- à acceptar o rebutjar la proposta, ans encara à ,adoptar
un altre
ment en la. incapacitat de reclamar text per als articles afectats.
la posada en vigor dels principis
Mentrestant, molts altres polftics estan creguts que les Corts
precedent-s. Encarrega al Comitè Exe- noves han de limitar-se a acceptar o a rebutjar la reforma procutlu, cada vegada que hl hagi oca. h
oct•t·
.
sió, d'elevar pel seu compte les pro- posada, sense poder íntrodutr- í m t tcactons, í que si 1.a mat~na
testes 0 reclamacions necessàries.» l parlamentdrta volgués implantar una reforma constttucwnal d.tf~
Sobre aquesta. proposició parlaren , rent, hauria de seguir de cap f de nou tots el3 trdmtts, és a dtr,
els senyors Marinetti del Centre ita-¡ hauria de votar la necessitat del nou projecte de reforma f anar
llà; Cremieux, del francès; Josep M.• altra vegada a la celebració d'eleccions.
de Sagarra, del català; la senyoreta
T i
d
fl" t en. perspect·
Aq
t
f'icte pot
Deli\Held, per l'anglès; Valanoff, del
en m, ones, un con te e
ava.
ues con '
prendre estat parlamentari tan bon punt el Govern dugui a les
Corts l'anunciada proposta de reforma constitucional.

russos que valguessin la pena haai.xi com també alguns membres es- vien d'estar a. disposició del Gotra.ngers lamenten que no sigui en- vern, li fou refusat el passaport l'entre nosaltres el senyor Ventura Oas- carregaren de l'orgt'!nització d'un Inssol bon amic del «Pen Club», a qul
tingueren ocasió de conèixer a Brusselles.
Diu que si es retira. del «Pen Club» .
és perquè ell tè el seu treball propl i no té energia suficient per a
ocupar-se de tot 1 atendre les múltiples demandes que 11 formulen curiosos d'arreu del món i que cada.
dia. 11 pertorben més el seu treball
personal.
Es refereix a les diverses fases dl:!
la història. del «Pen Club» 1 diu
que hl ha., primerament, la. que po- ,
drla anomenar-se edat de la L"Ulocència i de l'esperança, després dc
la. guerra, en què els escript:lrs de
tots els països es reuneixen i discuteixen lllurement per tal de posar-se d'acord i ajudar l'obra de la
pau.
·Al cap d'alguns anys, el conructe
ent:e aris i no ariS ens obl:ICr. a pronunciar-nos, fidels a la tradició del
fundador de la nostra /~ssoclacló i
a les idees del nostre primer president, contra tot el que &lguJ ObSl¡\·
cle a. la lliure expressió de tot el
que és dinlre del cor humà. Contra. la. nostra pròpia. voluntat ens
trobem barrejat-s· en qüestions polítiques, la qual cosa no esta v~ prevista. en el projecte primitiu. A1xò
:r~anteja. el probleml\ de Sl el «Pen
c:ubt s·ha de convertir en una mcna. d'Internacional d'Intellectunls,
deixant de banda tots aquests problemes o si s·ha. de convertir en un
c!ub que només or¡anltzi opats i
natges.
!\o sé s1 hem tri&t bé el cariú. De
primer moment em valg declarar
partidari de la polltlca de combat
li e. Wells durant -' llU dlsours d'obertura de .. sesaiOI\I del
a fayor de 1& lliure expresstó de la
Xlllè Congrés dels • Pen Clubo, celebrada ahfr al mati
imaginació humana & tot el món. Mr.
Això ha. ori¡pnat una. nombrosa cor(F oto een~alt~
respondència. en totes les ll~es

• • •

Quilla de les dues interpretacions és la bona? Hem de dir
-sense paradoxa- que s6n bones totes dues. El que no és bo ¿,
rarttcle 125.
No ét bo perqut no és gens clar. La mancança de preciSió ( deguda probablement al fet de no haver-se tingut en compte els diversos procediments de r ef orma) permet que, sense vtolentar la
lletra ni el sentit del text, hom adoptt qual$evulga de les expltcad ei
interpretacions f encara alguna altra.
L'artiCle 125, tal com està r edactat, ú b1complet i resulta a mfibològic. I precisament en una qüestió d'tmportdncta cabdal.
Reêordem que un diStingit polític catald, en comentar el problema de la reforma constitucional, va resumir les disposicions de
l'article 125, i en arribar a l'últim paràorat d'aquest article va escriure qu~ la Cambra ñòva cg.cceptarà o rebutjarà• la reforma pr<¡;;,.
posada. Si el tal paràgraf d igués literalment això, la tnterpretací4:
de l'arttéle seria relativament f àcil. Però l'article diu textualm.ñf
que la Óambr~ cdeé!!!_irà sobre la retórma proposada•. I cr:feciàtrj)
110 vol dir necessdrtament cacceptar o rebutjar•; també ht cap et
sentit d'cesmenan.

• • •

I ndependentment de t'interès de partit t de tendtncta q ue h4.}
pugui haver en la m~nera à'interpret-zr l'arttcle comentat, e11s caT
declar gr que u!!a proposta de reforma concreta hauria d'ésser ~
aprovada o reb~tjada, sobretot des del moment que ha estat &ot-;
mesa, directament o indirecta, a una consulta popular. Si hom a~
met que pugui ésser esmenada o canviada, s'obre la porta a tofa
classe de sorpreses. ¿[ quina garantia hf ha que aquella reforma,
df!erènt de la proposada, correspongui a la vo'tuntat del poble?
L'article 125 hauria d'hat:er precisat aquest pu11t i algun alt r e.
Peró el text t:a quedar imprecís. Ara pot tenir, almenys, tri!S interpretacions. H eu- t•os act una complicació ml!s c.: el problema, 1«
prou complicat de l a r eforma constitucional.
A. ROVIRA I VIRG!Ll

la humanitat
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DI MEC R ES, 22 DE MA I G

DEL 1S3¡

CO MERÇ I FINANCES

•

LA BORSA

En el sector de fi de mes, la tònica general del mercat fou de fluixedat, tant als rotllos d'accions
ferroviàries com en el rotllo d'accions Indust rials.
A la sessió de la tarda també es
Els Deutes de l'Estat seguiren la notà certa feblesa en les accions
tendènc1a iniciada en la sessió an- Chade. Les Filipines, sostingudes,
terior, ja que sofriren un retrocés la però sense cap augment, completamajoria dels Deutes cotitzats.
ment encalmades.
Les obligacions Municipals, Diputacions i Provincials, també estigueren quelcom més fluixes. Les TresoNord, 54'00, 53'60, 54'10 1 53'85;
reria de la Generalitat, repetiren Alacant, 41'00, 40'70, 41'15 i 40'85;
canvis.
Ford, 251 252 1 249; Plates, 18'25;
Les obligacions ferroviàries només Asland, 68'50 i 67'50; Felguera, 44'50
estigueren que sostingudes, sense no- i 44'00; Sucres O., 32'00, 32'15 i 32'00;
tar-se cap variació important.
Explosius, 130, 129 i 129'30; Ri!,
64'50, 63'85 i 64'00; Tramvies s.,
51'50; Colonial, 42'25 i 42'35; Aigües,
186 i 186'50; Filipines, 366, i Chade,
442 i 440.
36'15
Lllures
36'25
48'35
48'45
Francs
Nord, 53'90, 54'05, 53'75 i 53'80;
7'38
Dòlars
7'36
Alacant, 40'80, 40'90 1 40'60; AlgUes,
60'45
Lires
60'65
2'94
186'75 ! 186'50; Colonial, 42'50; Rif,
2'96
Marcs
237'75 238'00
SUISSOS
64'00 i 63'50; Ford, 249 i 247; ExBelgo.~es
124'25 124'75
plosius, 129'50, 129'75 1 129'00 ; Fel4'975 4'985
Florins
gueras, 4'00 1 44'25; Hulleras, 50'00;
33'10
32'70
Escuts
Asland, 67'25; Filipines, 365; Cha30'70
30'90
cor. Praga
de, 439 i 438.
1'88
1'86
Cor. sueques
1'83
1'81
Cor noruegues
1'63
1'61
Cor. daneses
Alacant, 40'90 1 40'50; Colonial,
42"00; Chade, 438, operacions; Cha-

Impressió

•

de D., 86'80, paritat; Chade E., 86'40,
paritat; Filipines, 365, paper; Explosius, 129'75 ; Rif, 64'00 i 63'50; Ford,
247 1 246; Asland 67'25.

MERCATS
DE CATALUNYA
GIRONA

Mercat setmanal celebrat el dia 18
de maig del 1935 dels productes agricoles, pecuaris i els seus derivats:
El quintar mètric: Blat, 52, 50; farina de blat, 70, 64; ordi, 45, 44; civada, 40, 38; garrofa, 23, 22; blat de
moresc, 50, 47; mill, 47, 46; pams,
47, 45; mongetes, 75, 67; faves, 50, 47;
cigrons, 85, 65; arròs, 67, 63; fesols,
90, 80; avellanes, 100, 90; patates, 27,
25; palla, 11, 10; carbó vegetal, 28,
24; llana blanca, 225; llana negra,
215.
L'hectòl!tre: vi, 70, 55; aiguardent,
325, 130; alcohol, 310, 300; oli d'oliva,
230, 200.
Per quilograms: Formatges, 7, 6;
mantegues, 3'4o, 3; sucre, r8o, r7o.
Per cap: Cava ls. 1.000, 500; mules,
1.500, 1.000.
Per quilograms: Vedells, 5'50; caFerro~rr~ll~.------------------------=T-ra_m
__
v-le_s___________
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Anna MllY Won;r

triomf de Laura Plnilloa, Alady,
Lepe 1 tota la Companyia. - Gran
presentació.

METRO POL
TEATRE
TIVOLI
Direcció: CIRCUITOS CARCELLE
Tarda, a les 5. Nit, a. les 10'16.
TERCER DIA SETMANA HOMENATGE A

RAQUEL MELLER
L'eminent maquletista

AMALIA DE ISAURA

Llúria, t15 · Tel èfon 81222

SEGONA SETMANA D'AQUEST
PROGRAMA - Avui, tarda, a les
4 1 nit, a les 10: VOLANDO EN
POS DE LA DICHA, per Ray Wal,
ker I Noah Beery:

Música en la sangre
pels protagonistes de aEI último
vals de Chopin ».

amb la seva nova 1 gran creació
DO~A dUANA LA LOCA

5 DARRERS DIES, 5, de
RAQUEL MELLER
amb el seu tamós repertori 1 mer avelloses CANÇONS ESCENIFICADES I el seu GEGANT! EsPECTACLE INTERNACIONAL amb
NOU REPERTORI.
Demà, quart dia SETMANA HOMENATGE A RAQUEL, «La Can•
eó impressionista», pel famós tenor .Joan Riba, acompanyat pel
famós mestre Luca-Relli.

SESSIO CONTINUA DES DE
LES 4'15, a les 12'30. NIT: 8
GRANS PRODUCCIONS, l:l:

BOLIC HE

(En espanyol)
Rafael Arcos i els cèlebres estilistes lrusta, Fugazot i Demare •

Avui, tarda i nit, darreres representacions de:

Divendres, nit, estrena de la
comédla de López de Haro:

D I N E R O

SESSIO CONTINUA des de lea
4 de la tarda

TEATRE BARCELONA

Companyia da comèdies Pep1 ls·
bert. Mila&ros Leal, Marra Bru I
Soler Marl

AGENCIA O. K.
CHICO O CHICA
DARRERS DIES
AVU1 I DEMA, DIJOUS

Avui, dimecres, COMIAT de la
Companyia. Tarda i nit:

EL GRAN EXPERIMENTO

ARRIBA

MOLT AVIAT
GLORIA QUE MATA
(GRANERO>
SOBRE EL SIENO
distribuïda per Mundial Filma

Demà, nit, DEBUT de la Companyia de LOLA MEMBRIVES
amb l'estrena de:

LA CASA DEL OLVIDO
de Fernàndez de Sevilla

CINEMA
PARIS
Avda Pta. Anaal.
I 13
tt

TEATRE ROMEA
Telèfon 22028

*

LES ACTIVITATS DE L'AERO
CLUB DE CATALUNYA

Seguint les orientacions traçades
per l'Aero Club de Catalunya per tal
d'incrementar les seves relacions aeronàutiques, el passat diumenge, un
grup de socis, emprengué una. excursió turistica a. Figueres, amb el fi
de vlsitar l'Aeronàutic Club Empordanès, que amb tant d'Interès ve treballant d'un temps a. aquesta part
en pro de l'aviació.
Efectuaren el viatge dos aparells;
l'un, l'Stinson-Lycoming, de sotspresident del Catalunya, senyor Cear,
que efectuà l'excursió acompanyat de
la senyora de Carreras 1 germans
'Miquel 1 Josep M. carreras. L'altre
avió que efectuà l'excursió, fou el
Potez 58, de Josep M. Igles!as, pilotat pel secretar! de l'Aero Club de
Catalunya, senyor Joan Balcells,
acompanyat del propietari, que actualment està cursant, amb rrran brillantor els estudis d& pilot.
Després de feliç viatge en el qual
pogueren admirai l'espectacle incomparable de la Costa Brava, els excursionistes foren rebuts a Figueres
pels directius de l'Aeronàutic CI~b1
senyors GUi.lla.met 1 careaga, alXl
com nombrosos socls 1 aficionats, en
obsequi de tots els quals, s'efectuaren
diversos vOls de passatgers per part
dels senyors Cera, Carreras 1 Balcells, qu& portaren de passatgers els
senyors Careage. (pare), Guillameti
de Brial, pilot de l'Aero Club de
Rosselló, Lluís Blanc, etc., etc.
Els excursionistes, després d'Una.
tarda activissima d e vols de passatgers, r etornaren sense novetat a Barcelona.

*
Preguem aJs nostres lectors,
que, en fer llurs compres,
donin preferència als establi·
ments anunciats en aquestes
planes

TEATRE NOVETATS
6 únics dies dl la cran ComDanyia VILA-DAVI. Avui, tarda,
a. lea 5'15. Butaques, 2 ptes. Nit,
10'15. Butaques, 3 ptea. Presentació de la Companyia amb el poema. en tres actes, de .J. Ma. da
Sagarra:

R E I NA
Protagonistes: Vila-Davl- Demà,
tarda: REINA, Nit: REINA.

CINEMES
FANTA S IO

teltfon 14644

Sempre el programa
més atractiu
ldentidad desconocida
El burlador de Florencia
Diumenge, matinal, 10'30 -Preu
UNIC: 1 pta.

PUBLI • CINEMA
SessiO continua. Solent UNA PES
SETA: NOTICIARIS· DOCUMEN•
TALS • VIATGES, Ito.

UROUINAONA
Avui, tarda, a les 4. Nit, 10:
VUELTA ATRAS AL RELO.J
per Lee Tracy
CURVAS PELIGROSAS
per Danlell1 Darrleux

VARIETATS

Avui, tarda, a. les 4 1 nJ t, a les
10. 2 obres mestres de Marcel pag.
noi:

FRONTO NOVETATS

FAN NY

Avui, dimecres, tarda, a les 4:
FERNANDEZ - LEJONA contra
NARRU II - URZAY. Nit, a les
10'15; ARAQUISTAIN - JAURE GUI contra SOLOZABAL - PEREA. - Detalls per cartells.

(Tercera setmana de projeccló) Creació Inimitable de RAIMU;

TOPA CE
Hores de projecció:
FANNY,
tarda, 4'35. Nit, a les 10 - TO·
PAZE: Tarda, 6'16. Nit, 11'40.

Frontó Principal Palace

COLIS EU M
Avui. tarda, a les 4:

EL CASINO DEL MAR

Avui, dimecres, tarda: GAONATRECET contra LIZARRAOA IIVICENTli: I. Nit: URIZAR - OUILLERMO contra CELAYA II •
UOARTECHEA.

amb Cary Grant, Benita Hume I
dack La Rue;

Tres lanceros bengalíes
per Gary Cooper, Franchot Tone,
Richard Cromwoll i Slr Cuy Standln& (Hores de projeccló: 5 tarda). - Nit, a lea 10:
ENRIQUITO SE PRESENTA EN
SOCIEDAD
(Còmica)
REV ISTA PARAMOUNT
PARAMOUNT GRAFICO
Sl NO T E CALLAS TE DOY (Dl·
buixos) I

EL CASINO DEL MAR
(Són filmll PARAUOUNT)

Palau Música Catalana
Dissabte, 25, a les 10 de la nit.
Commemoració del 250 aniversari
del nel.xement de BACH: CANTA·
TA núm. 161 • GLORIA • SANC·
TUS • BENEDICTUS I AGNUS,
de la

Gran missa en si menor

Orfeó Català, OrQuestra, Grans
Orgues. Sollstee vocalll 1 instrumentals - Direcció: Mestre LLUIB
MILLET - Localltats, de 4 a 7
de la tarda. a U. M. Casa Werner
(Pnssel¡ de Gràcia, 54) xamfrà
Artlgó - COndlclon& especials per
als senyora socts de l'ORF'EO CATALA.

TERCERA
Suspensió, - Per
cessat fou suspes
la vista antJ,Ociada
ció.
a

SECCI O
mal lt!
1 a a del P~
a celebració de
en aquesta sec.

QUARTA SECCI O
Alçament do béns. - Teresa Vt
nyeta, Ramon Mir 1. Jaume VInyeses vengueren unes fmques que ~
seïen a Vic per tal de no pagar les
hipoteques.
La pena demanada fou de dos
anys, quatre mesos 1 un dia de Presó.

TRIBUNAL D'URGENCIA

Per agressió a un notari. - Acusat d'haver agredit al senyor Ferrer, notari de Badalona, fou detin.
gut 1 posat a disposició del Jutjat de Guàrdia, Lleó Guansé Mardel.
El detingut nega que sigui l'autor
del. delicte que se l'acusa i com sl·
gui que el notari és considerat com
una autoritat, el sumari es trami·
tarà pel procediment d'urgència.
Transformador perjudicat. - S'ha
donat compte al jutjat de guàrdia
de l'explosió ocorreguda a un trans.
formador de la l1nia de tramvies de
la Riera d'Horta. El ttansformador
quedà força perjudicat. No ocorregueren desgràcies personals.
Tribunal d'exàmens. - Ha estat
nomenat el Tribunal que ha d'actuar en els exàmens per a. procuradors de tribunals que tindran lloo
la setmana vinent.
Presidirà dit Tribunal el mag~
trat senyor Gregori Brugues Foz, I
com a vocals s'ban nomenat al secretari del CoHegi d'Advocats senyor
Joan Vilardaga, al catedràtic de la
Universitat senyor Josep Xirau Pa·
lau, al degà del CoHegi de Procu·
radars senyor Pere Vergés, al secretari del mateix CoHegi senyor
Víctor Lleó, i actuarà de secretari
el de l'Audiència senyor Antoni En·
rfquez.
Al laboratori. - S 'ha rebut amb
destinació al Laboratori Médico-Legal, les visceres d'Antoni Garcia,
que mori a San Sebastià.n, per tal
de veure sl tenen residus de metzines.

~----------*:---------brica», «Alli ama. la mujer 1 tEl conquistador 1n-eslstlble».
Bosc. - «Lo Que los Dloses destruyent
1 «OedéJt .
Bohèmia. - eLa tabernalt, tEntérate
mundo» i eLa vuelta del perse¡uJ•
dO»
Broadway. - «EE beso ante el espeJo», «Pagada» i «A las 7 en puotoJ.
Capltol. - eLa. bija de nad!e1 i cBom·
bres de presa».
Coliseum. - cEl casino del mar. Tarda : «Tres lanceros benga.Ues».
Catalunya, - «BaJo preslón» .
Cèntric Cinema. - cEl lago da las
damas», «Asi es BroadwaY» 1 eLa dama del Boulevard»
Comèdia. «Doft&.. Franc!sQ.ults» 1
«Cosa.~ de solteros»
Comtal . • Formidable" pro¡rama còmiC
Diana. - «Valga en 11amas1, tEl arrabab I «Los amos del presld!o». b1
Espanyol. - «Agencia O. K.», cC oo
o cb.lca» i cEl gran experimento».
Esplai . - cLa.s v1rgenes del Wimpo·
le Street», cEl novlo de mamà» 1
tDéjame quererte».
IE.xcelsior. Formidable progrnm~
còmic.
Fantasio. - cFanny» I cTopaze».
Fèmina. - «El don de la Lablllt ,
Foc Nou. - cTe qu!ero y no se qulen
eres». cAmores en Holl:vwood» I eMalaca».
Goya. - Onze pellicules còmlQU~~•I\
lntim. - cAsi ama la mUJen. ~.:
aJca y mujeres» i eLa casa de ........-obild».
Iris. - cSra. casada neceslta marldCt
«Una fiesta en Hollywood» I cEl con
quistador irresistible».
.
Kuraaal. - cEl enemlgo públ1CO núnl·
11, cOéjame querarte» i cVIaje 19"

Lalf:t~na.

cAna. V1clters», cEl ordenanza» 1 «El peQuefio rey».
Majèstic, - «El novio de mamà», cllfetl
boule I, rey negro» I cCasados '1 •
lices».
Marina. - «Maria Luisa. de AustrlaJ,
cJustlcta. 1 cAicohol prohlbldo».
Maryland. - «Massacre» 1 t.MartlletO
en tien-a:o.
Metronol - cMuslca en la sangret.
Mistral. - cEl enem!go púbi1CO n~
b, cCruz Diable» 1 cUn perro ll
trae colat.
Monumental. - cUn perro que t~
cola11, cASeslnato en la terraza»
cOro en llamas»
¡
Mund•al . -cTe Qulero y no se QU llD
eres• i cCha.rlle Cban en Loodrest.
Húrta. - Ulusco un miUonano». d.A
familia lo deseu 1 cNo es pecadoll.
Paris. - •El burlador de FlorenciU
1 ddentidad desconodda». "'ntérat•
Pedró. - eLa taberna•. '""'
mundo» 1 «Amores de un d!Adàmat
Pathe Palace. ..,... cElla era UJll1o
ooJÍ
eLa muJer de mi marido» 1 •
Enred~».

EMPRES A CA PITOL
CAPITO L. - Tarda, a les 4 I
nit, a 111 10: LA HIJA DE NA·
DIE, per Ann Hard!ng 1 John
lloles¡ HO MBRES DE PR ESA, per
FeriiU Oemler 1 DIBUIXOS.
EXC ELS IO R. (COntinua de
4 a 1~'30).
COMTAL . - (COntinua da 3'45
a. 12'30).
Formidab le Drosrama còmlo:
EL ABUELO DE LA CRIATURA,
per Stant Laurel 1 Oliver Hardy;
CALLES DE NUEVA YORK. per
:auster Keaton I Anlta Pa¡e; TE·
RRORE8 MICROFONICOS, Charlea Cbasae; LLAMA A UN POLl•
CIA, per Jovea am1ca¡ K. O. TEC.
NICO, per Shlrley Temple; EL
PRESTAMISTA, per Charlot I DIbuixa. en colora.
WALKYRIA. - COntinua de 4
a 12'30: VIVA VILLA I, en espanyol, per Wallaoe Beery;
EL
AMULETO (La aarra del mono>,
un f Um d'esglai; UNA AVENTURA DE 8CHERLOCK • HOLMEI,
una pelilcula pollciaca 1 DIBUIXOS.

El flscal aprecià l'exi tè
delicte d'estafad
s neta d'llll
d'abús de conna~çaafbde~~~r:vant
al processat la pena de quatre e.e_r
sos 1 un dia de preSó.
....,.

NOTICIARI

El burlador de Florencia

Prino1~1.

ES P.fiCTl\P,LES PER
A AVUI
TEATRES
Còmlo. - Tarda: «Las Vamplresa.at .
Nit:; cAl cantar el gallet.
Ba rcelona. - Tarda 1 nit: «Arriba.t.
Poliorama. - Tard.a 1 n!t: «Oro Y
martUt.
Romea. - Tarda i n!t; «Morena clara»
T lvoll. - Espectacles lntemaclonals i
RaQuel Meller.
Novetats.- Tarda I nlt: cRelruu •

CINEMES
Am ~rioa .

- cMalacall, «Amores en BollYWoodl 1 cEl mllll.erlo del ca.stiUot.
Ac:tuahtata, - setmana de Dlb\1iXOI,
cPopeyn 1 Not!c1a.rl Fox.
Astòrla. - «Lo que 108 Oioses deetruyent 1 eLa pequetía Dorr!tt .
Avi nsuda. - «LA pequetl.a Dorrlt», d.o
que los Dlgses destru;en» 1 actuació personal de Lola C.beUo.
Barcelona. - eLa JXlrtera de la !à-

fi Gi

SEGONA SECCI O
Estafada. Andreu Blanc
va associat amb un altre 1 uneata.
anà a cobrar diverses f
.-~,_
actures ¡ sa":"'
propià de l'import.

GRAN TEATRE ESPANYOl

(En espanyol)
per Antoftlta Colom6 I Angelillo.

pels grans artistes Constanco Bennet i Frederic March.
ComQareu tots e ls programes do
Barcelona i «aqu,•st» serà el millor

ORO y MARFIL

PRIMERA SECCI O
Estafada. - Carles Jorg f
cessat per haver estafat
0U Pro.
500
tes amb el procediment de lesllesse,
ses a Francesc Farrés a la PI~
d 'Espanya.
-~
La pena soHieitada Pel fisca¡
de sis mesos t un dia de Presó. rou .

C I N E

EL NEGRO QUE TENIA
EL ALMA BLANCA

TEATRE POLI ORA MA
Companyia de Comèdies de Maria
Fernanda Ladrón de Guevara

AUDIENCIA

Atemptat a l'autoritat. _ Acusat
d'aquest delicte per haver Insultat
1 llançat un tinter pel cap d'uns
guàrdies de la Delegació de les Dras
sanes, en ocasió d'haver estat dut
alli en qualitat de detingut, campa.
regué davant el ~ibunal d'Urgèn.
eta. Manuel Abillell'a.
El fiscal demanà per al processat
la pena de tres anys, quatre meso.s
i un dJa de presó.
El defensor allegà que el proces.
sat havia estat insultat 1 pegat, ¡
que féu el que féu sense dar-sen
compte.
El Tribunal dictà sentència absolutòria.

*

25-

112-

l"a•ea AnllaiUSla ..........
Idem Extremadura ......,
ldem Mallorca .................,
Favons Andalusia .......
ldem Extremadura - ·•
Veces AndalUSia ... .,,.,...
ldem estl'lLilaerea .... ..

OasteUO, oe¡:ra .., .. , .. ...,_,

AL CANTAR EL GALLO

El expreso de la seda
l
CABO DE JAVA

Portentosa creació d'Antònia Her·
rero, Rafaql Bardem 1 tots els
seUll intèrprets - Demà, i cada
dia, tarda I nlt: MORENA CLARA

EL SENYOR VENDRELL NO
DEIXARA VENDRE A LES
ESCALES
E l conseller-delegat del districte
162- VIIè, senyor Vendrell, ha. donat per
rescindits els permisos que hi havia concedits per a vendre als portals de les escales.

92!UlliS-

I I

Alfala ~·· ......_._,., .ttiUtl

Tarda, 5'15. Butaques, 3 ptes.:
LAS VAMPIRESAS, creació de
Laura Pinillos, Alady, Lope, Nit,
10'15. Ex!t creixent de:

Tarda, cont inua: 3'30, 5'30, 7'30.
Nit, a les 10:
Avui, ESTRENA:

DIBUIXOS - Frederic March I
Constanci Bennet en

145-

100-

t"reus en ptes. ela 60 Qullos.

AUata 1.•

COM lC

PA LAU DE LA REVISTA

MORENA CLARA

L'ARISTOCRATIC SENYOR
CAMPS RECOMANA DE NO
INFRINGIR LES ORDENAN·
CES SANITARIES
El senyor Camps, conseller delegat del districte III, recomana amb
interès als veïns de la seva jurlsd.icció que s'abstinguin d 'Infringir
les ordenances i ls reglaments de
caràcter sanitari. Com que s'apropa
l'època de la calor, cal extremar
71 25 les previsions d'higien& i fa avinent
que sancionarà amb tota severitat
les infraccions atemptatòries a la
higiene, com són espolsar catifes als
101 _ balcons 1 tirar o deixar escombraries a la Via públlca.
UNA ORDRE ALS ESCOMBRIAIRES
105El conseller-delegat del districte
156 - VIIè ha disposat que els carros de
les escombraries que passen pel seu
districte, 1 que són la totalitat dels
de Barcelona, vagin tapats per tal
d'evitar molèsties al públic 1 per
raons d'higiene.

PR EUS

Núm. 4 ,.,.,,.,.,,...,.,....

MAR YL AN D

Plaoa Urqulnaona. 6-Tel. 2t861

AJUNTAMENT

11825

IJ(

1

*

Tarda, 4'30. Nit, 9'45: REVIS•
TES PATHE - FEMENINA - .James Dunn en

Una excursió turística i collectiva a l'Aeròdrom empor·
danès a Figueres

~egones <""'"'' ............
Terceres ............,....... .
~uart.es .................,....
Nwu. a .......................

TEATRES
TEATRE

A les 5'SO i 10'15 (Tarda, la
millor butaca, 4 ptes.). 74 1 76
-representacions de la mlllor comédla de Quintero I Gulllén:

~2-

F. o. Orans Penaenta
Funicular MontJulc ...
Tramv. Bare. pret 7 '/•
Tramv. Bare. prer. 6 •¡,
Tramv. Eléc. Granada.
AlgUes Valêncla. pret ..
Catalana Oas a. O .... ..
Catalana oas a. E .... ..
Catalana Oas a. F 6 'I•
Hlsp. Amer. Elec. ABC
Hlsp. Amer. Elec. a. D
H1sp. Amer. Elec. s . E
AlgUes del Llobl'Cgat .. .
Elec. Oas Lebon s. B .. ..
c.• Trausmelllterrè.nla.
Banc d'Espanya ........ .
S ane Ext.. d'Espanya .. .
Ciment cAsland• ord .. .
Ciment cAslaud• prer ..
Ciment iSansOn• ord ..
c. cSanSóu». pret. 7 'I•
Cros, S. A. ...............
Coost. Ferroviària ..... .
Cobertes 1 Teulades .. .
Espanya Industrial .....
Cnrburs MetàYics ..... .
Foment d'Obres ........ .
Tabacs Filipines ....... ..
Hispano Su1ssa ........ .
aotel Rltz 6 •¡. ........ .
Indústries Agrlcoles ...
MaQuinària Terrestre.. .
Monopoli Petrolis ...... ..
Salinera Catalana ptes
TeletònJca 7 •¡, pret ...
l'eleCòulca ordinàries _
Onló Sa.Unera Espanya

Palla d U rgeU ,..,........
[dem c urta ....... UJ.U_u .... a. .

100

OLI DE REMOLTA
Vert tipus Reus Basc, 10 pessetes
els ll5 qUilograms; vert tipus Reus
Basc per saboneria, 96; groc, 96; fermentals, 70; oli de coco blanc, 104'50

OLI D'OLIVA
Els 100 qUilograms: Reus superior
primera de dècimes•; Reus superior
segona de 1 a 2• ; Reus fluixos, de 5•;
Urgell superior de dècimes• ; ; Tortosa
corrent.

Acciona Industrials

64
go
go

GARROFES
El quintar mètric: garrofes, 6'25 pessetes.
ARROSSOS
Benlloc zero, a 48'50 pessetes, Benlloc zero superior, a 49; Benlloc mig
floret, a 54; Benlloc flor, a 54; Benlloc ideal, a 56; Benlloc matisat corrrent, a 50'50; Benlloc matisat superior, 53'50; B enlloc extra, a 57'50;
Bombeta, a 63; Bomba pur, a 85;
Bomba extra, 110; arròs en brut, 32
Tot els 100 quilograms d'origen.

ESPECTACLE S PUBLICS La Justícia

~4-

IIOIo9 -

LL-~UMIN O S ES

115

CEREALS- FARINES - DESPULLES
Els 100 quilograms: Blats de força,
a 55; blats comarca, 51; farines de
força, 67; farines corrents, 64; fartneta, 42; tercerillo, 35'50; trits, 35'50;
segò, 36; ordi, 35; civada, 34'50; faves,
46; favons, 37'50; moresc (blat de
moro), 70; gUiXes, 44; veces, 32; erp,
43 pessetes.

SABONS
Els 100 qUilograms: D'oliva de remolta blanc, a. 106 pessetes; d'oliva
de remolta verd primera, a 90; d'oliva de remolta verd tercera, 85; coco
extra, a 114; pintaxetra, 92'50.
Tot magatzem Reus.

11693 15
1t1 7o

I

CIGRON.S
I

116-

IIU-

I

ADctalUila . _,,l.U........,V..._'-''-Lf
•
I
I

8850

gg6(j

ORI.l1 MORESC I CIVADES
Civada Enremaaura .....
83
ldem Mancna ............
ss
Moresc Plata, C118pon""
48
!dem palS ..................
45 Lc
~~~ Urgell ...............
88
òQ
ola, Anclalusla ...

"Preus"'én ptes.. ets loo quuoa.

!dem Calaspar - .........

gs-

W4-

llf-

88-

M~n uts prtm.s .....~ ...........
18
1g
Segonet .....................,
11 6l
1a
:;ego .......................,_t_...
11
11
Preus en rals Ja Quarte, a. ae 'lv Utrea

BLATS

•4-

1~0

114-

DESPULLES

Regió ,.....................~···

t

O~ ules Argenunes _..
Emprêst. Argent.! 6 •¡ , A

14-

DE
1'-

Idem extra .............. .

91 -

6 •¡, 1~ 1>
•
•
• li !/2 •¡, 102 60
I
Crtcllt Local 6 'I• 118 ~o
gjI
t
t 6 J / 2 'I•
t
•
lnterprv 5 'I• Yti,
» lnt.erprv 6 ·¡. 11..1 2ti
Orédt~ Local 6 .,. 111a3
IU 2:>
Bollll EJ:pos l.nt.ernac ... 100 25
Local 6 'lo a.mt. per 101.8 111 to
I

14-

Obll&aolons lndustrlala

os 50

H8 55

!l'orca •••••••••••• , ....._•••••.
Local. corrent '--*'"'''''""

112 gs 15
g¡ 113 tt

88-

,_

l 'ransatlàotlca 4 'I• ...
Ttansatlè.nt.. 6 •¡, 1920
Transatlilnt. 6 •¡, 192:.!
'l'rans. 6 1/2 'I• esp.lll:.!f>
Trans. 6 1/2 •¡, ons.19:.!6
Trausatlànt. 6 •¡, 1926
TransatiAnt. 6 •¡, 192H
66 7i Bons Transmedlt. 6 •¡,
82 /6 u. Naval Wevant 6 'I•

/~

ò6 511
¡5 50
t;7 Jo
94-

~g

Na vileres

63 75
6~ IS
6G 60
{;/b//6-

FARINES
Aragó ......................J .
Castella (correct) ~... ..
111.
(extra) , ... ..

ga -

g2 as
81-

65 7ó

89 /5
llll95/9 50

P REUS

Valors au1 ea cotitzen oom efectes
DUblloa
4 'I·
Ó ·~

/2-

6025

08 75

ss

ARROSS OS

:aanc Blp d'Esp.•

7U 511

<>8 -

Aigua 1 Canala
Gas I Electricitat
AI¡Ues 11e Huelva 11 •¡,
AlgUes Valéncla 6 •t....
Barcelonesa Elect. 1901
:aarcelonesa Elect. 190ll
Barcelonesa Elect. UH2
Barcelonesa Elect. 19la
Barcelonesa Elect. 192!1
Canal d'Urgell ........... .
Catalana Gas O ....... ..
Catalana Gas E ........ .
Catalana Oas F ....... ..
Catalana Gas O 6 '/•.. .
Catalana Gas Bons .. ..
Hlsp. Amer d 'Eiec. 6 ·¡.
Hlsp. Amer. d'Elec. bons
Regants Ebre, Bons ...
Coop. Fluid Elec. 6 ·t...
Coop. Manresana Ener
Energ. Elec. Catal. 6 'I•
Energ. Elec. Catal. 6 •¡,
Energ. Elec. Cat. 6 '/• or
Energ. Elec. C. 6 'I• 1928
Energ. Eleo. C. 6 'I• 1934!
E.oer. Elec. C. Bons 1918
Ener. Elec C. Bons 1924
Eléctrlca Cloca 6 'I• .. .
Eléctrlca Tencrtte 6 •¡.
Elec. l Gas Lebon 6 'I•
AlgUes Barcelona 3 •¡,
AlgUes Barcelona 4 '/•
AlgUes Barcelona 6 '/.
AlgUes Barcelona 6 •¡, O
AlgUes Barcelona6 •¡, O
General Regadius 6 'I•
Llum 1 Força Uevant...
Manresana Elec. 6 'I•.. ,
Pr0<1. Forces Motr. 6 •¡,
Prd. For. M. Bons 7 ·¡,
Pro. For. M. 6 •¡, 1923
Can. l Regants l!lbre ...
Bons RegadJ! Uevant...
Regadius Llevant 6 •¡,
Sevillana d'Eiec. 7 sér.
sevillana d'Elec. 8 aèr
Sevillana d'Eieo, 9 sér.
Unió Eléct. Catalunya

AnL

Oral. l'ramvles 4 'I• ...
ea ~o Gral. Tramvies 6 •;, ....
Eixampla t Oràcla 4 •¡,
Tramv t:lt. Andreu .....
61- Tramv. Barcelona 1925
61- Tramv. Barcelona !1130
64 50 Tramvies Sevilla 6 •¡,, ..
Tramvies Granada 6 •¡,

--.-----:--

Valon amb carantla de l'Estat
Otúxa d'EmiS. 6 'I• ...
li1droQ'ri.rtca Ebre 6 •¡,

•
»

Avui

M~lRUA'I~

<luntu d'Obrll Póbllauea
('ort Barceuma 11108 ,. .
• Barcelona. diverses
1 de Càdl~: ............
I
de OIJOD Musel.. .
1 de Sev1Ua 8. o. ..

4.• 8 . 3 •¡,

t
6.• 8. 3 •¡,
ll:sp. Pamplona li •¡, ••.
Prior. Barcelona a •t.. ..
Segòvia a Medina .... ..
astúries l .• ntooteca...
•
~.• hipoteca...
1
3.• b.lpoteca... .
Lleida a Reus a •J, .. .
VIUalba a ~egòvta .... ..
Especials Almansa .... ..
Almansa a Valéncla ad
Mines Sa.ot Joan a •¡,,
Alsasun 1 Sant Joan .. .
Osca a l'Tanca ........... .
Nord especlalll 6 'I• .. .
ld. Valendaues 6 1/2 •¡,
Alar a Santander ..... .
Alacant 1.• blpoteca .. .
1
2.a
»

1-1 /0

1 1C1 to

2.•8. 3•¡,
3.• S . 3 •¡,

I
I
I

214 i6
~~4 7'

l

Generalitat
l'res. oeneraUtat 6 'I• . 1 ttt

I

t

I

I

•

»

I

114 ~
p ••••••••• 94 /~
Amortit. 6 '/• A ...., ... . 1!.2 os
•
1926 8 , ....... . 1L2 1.0
•

lú
2.
lO
(11
Ot

'#I 5ú

Amortit. 6 '(.• A ....... ..
I
19 7 B ........ .
I

7

6Sw

95 tO
IJ{ 50

D...,,,,,, •.

9~

92
91
90
90
92

115 0\¡

115 (0
96 7>
9{ L~

Amortit. ó 'Io A ........ .
I
I

:r..

9U 85

p "' ..... ..

I

»

·1

Nord Espanya 1.• a. li 'I•
I

746(.
¡2 tO
92 7 J

/51~

Pe-rp. Ext. 6 'I• A ._.,,, ... .
'
•
1:1 ........ .

,

es

/;)lO

I

»

14

E ......... ..
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Ant.

FRUITS
Els 41'600 qUilograms: Avellana gra
primera, 114 pessetes; avellana gra
petita, 108.
Els 58'400 quilograms: Avellana
crosta negreta, 70 pessetes; avellana
crosta comuna, 67.
Els 50'400 qUilograms: Ametlla molla, 57 pessetes.
Els 100 quilograms: Ametlla gra
llarga grossa, 335 pessetes; ametlla
gra llarga propietari, 310; ametlla
llarga esperaaça primera, 280; ametlla llarga esperança segona, 265;
ametlla llarga comuna pais, 260;
ametlla llarga comuna Aragó, 260;
ametlla. llarga marcona grossa, 325;
ametlla llarga marcona propietari,
275 pessetes.

VINS
Vi blanc camp, a 8'50 r als; vi negre
camp, a 8'50; vi blanc Conca I Urgell, 7'75; vi rosat, 7'75; vi negre, 8;
vi negre Priorat sec, 9'50; vi negre
Priorat amistelat, 11; vi blanc Ribera Ebre, 8'50; vi negre Ribera Ebre,
9; vi blanc Mancha, 9; mistela blanca, 12'50; mistela negra, 14'50; most
blanc ensofrat, 8'50; most negre ensofrat, 8'50.
Avui
Preu per grau i càrrega 121'6 litres
franc Reus.
Alcohol industrial 96/97°, 235 pessetes; alcohol refinat vinic 96/97°, 245;
alcohol destilat 95/96•, 238.
89 ¡5
Preus per hectolitre franc Rreus,

Borsa oficial

Doutas da l'Estat TANCA

REUS
Preus a l'engròs del dia 20 de maig
del 1935, facilitats pel CoHegi O!ocial
d'Agents Comercials de Reus:

Borsí del matí

C~NVIS

bres, 2: porcs 3; bous, 2'80.
Per parell: Gallines, 25, 16; pollast res, 16. 9; conills, 11, 8. Ous (dotzena>, 1'90, 1'80.
Bacallà (100 quilograms) 216, 200.
El quintar mètric : Alfals, 18, 17;
carbó mineral, 18, 15: sucre de terrós, 204, 193.
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- ILO que 108 Oioses
truyen» 1 IDedé•
dt
Prmcipal Palace. _:_ •El burlsdor el
Forenclat, cEl negro QUe tenia.
nlma bancat 1 c.BoUchet.
·~
Publi Cinema. - Reportat¡¡es d
Utat.
1 ,82
Rambles. - «La peQuetía norr!tt
escàndalo».
1..91
Royal. - cm preeio de la. tn~CqUf
cDéj:une quererte» 1 eUn .,..... 1
trae colu.
o .,
Se lect Cinema. - tTe Qulero Y n
Q.lúen eres», cOba.rUe Cball en t.ooS~~··- cReceta para la tellcld•d•·
tLa estrella del Moulln RO~•cuelll"
1
Sp;:~~~· i ~r..:~oJi-~ :·108 cueutol
de &o!fmannt.
1~
T alla. - t.El uen de l.aS 8'47 •
cuestro aensaciona.l.t.
• ustrit•·
-•una Luisa de "
T · f
r!~~ÏJ.clu "f «Alcohol prohlbldO'·wa
Te i.uan. - c.Bu.soo Wl m1Uonarlo•.
familia lo desea• 1 cEl P~ I
Urqwnaona. - ceurvas i>ell»·~«Vuelta atrà.s al reloJ•.
.,..r deP"
Vol&a. - cDedh l cBroadw&J ,...
tro•.
1 cCOI'\tXile. - «Sinfonta de ameu
go a la estratosrenu.
cEl alllll"
WalkYria - cVIn VUial• . Sch"rtoaa•
leto• i cUna aventura de
Holmes».

..
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TEA\TRE I CINEMA
A BARCELONA •.•

I, conçretament, al Romea. Serà
per a pr uners d'agost, que vindrà a.
la. nostra ciutat la companyia de
Tirso Escudero. Debutarà amb «Papeles», i després estrenarà cCualqulera lo sabe», aquesta comèdia d e Benavente que tan d'enrenou ha mogut
al Poliorama. Una comèdia d'aquest
senyor Benavente, que ara , apro!l.~nt actes de teatre, es permet fer
diScursos 1 atacar homes representatius de la democràcia republicana...
No cal dir com des1tgem que la nostra gent que va al teatre tingui en
compte aquestes activitats de «Don
J acinto». Encara que només slg-.U
per a deixar-lo sol...

.Preveiem moltes empentes per a la
temporada vinent ... Amb el ben entès que hi hagi teatre català.
SANT
GELS

ISIDRE I

ELS AH-

Dintre POCS dies, al teatre «Eslava•;
de Madrid, s'estrenarà, per la. companyia Díaz de Artlgas-Collado la
comèdia de Lope de Vega, «San ' Is1dro, labrador de Madrid».
Sant Isidre fou aquell eixerit pagès al qual els àngels llauraven la.
terra mentre ell dormia amb tota.
placidesa.
De la personificació d'aquest Sant
símbol de la Ir.andra i de la son, n'ha
estat encarregat Rafael Calvo. De la
personificació dels àngels encara no
s'ha acordat res.
EL MESTRE LUNA NO ES
SANT ISIDRE
Hom diu que l'eufòric 1 ben con-

LA VOLTA CICLISTA A ITALIA

Learco Guerra guanya, a l'esprint, la
~R~r lftH(~ftnr ~~~nr.ftlln aqu arta etapa i el jove Fanti ni passa
1 L~ H L u~ DL UR u 1 cap de la classificació general
EN LA SEVA CI NQUENA
SETMANA D'EXIT

unes quartilles, en l'homenatge a
Raquel Meller.
La senyora Millan, propietària del
quiosc de tabacs - actualment arrendat - de la. Rambla dels Estudis, monàrquica de soca arrel i autora - a estones desvagades - d'unes comedietes incolores, obtingué un
èxit de lectura. Un inesperat èxit
per les carrinclones Idees - de tot
se'n pot dir Idees - que el públic
va. riure I protestar.
El xàfec <r..te hagué d'aguantar la.
senyora Millan fou imponent. Un veritable temporal.

servat mestre Luna està content i satisfet per l'èxit obtingut per la. revista «Al cantar el gallo», a l teatre
Còmic d'aquesta ciutat.
Després d'aquest èxit tan clamorós
1 de l"alegroia satisfacció sentida, uu
altre que no fos el mestre Luna descansaria, però el tres vegades 1llustre músic aragonès, sempre dinàmic 1
LES SARDANES
ple Q.e noves inquietuds, ara pensa
realitzar determinats 1 monumentals
d'un
projectes cinematogràfics, que,
AUDI CIO ORGANITZADA P ER
temps ençà, bullen dins el sea feGERMANOR CATALANA
cund cervell.
El proper diumenge, dia 26, a les
Segurament anirà a Hollywood. I
no pas com «estrella».
cinc de la tarda tindrà lloc al Saló
de Garcia Hernàndez, cruDla Indús·
LA SENYORA MILLAN
t'ria, una audició de sardanes a càrCRIDA EL MAL TE M PS
Al teatre Ttvoll, dilluns a. la nit, rec de la. CObla Montseny. Organitla senyora Pllar Mlllan Astray llegf zació, Germanor Catalana.

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

OBR ES EN

CA R TERA

Les té Enric Casanoves, l'autor de
«Mlss-Ther)'». Els Utols no fan la
cosa. Es tracta de dues produccions
del gènere detectivesc de l'obra esmentada més amunt. I pensa estrenar-les la temporada que ve.
Fages de Climent també té projectades dues obres. I se n'anirà a Castelló d'Empúries a escriure-les .. ~

•

Cesenatico (Itàlia), 21. - Sobre el
recorregut Rovigo-cesenatico, de 140
quilòmetres, s'ha disputat avui la
quarta etapa de la Volta Ciclista a
Itàlia.
La cursa. ha estat molt ràpida i
poc abundant en escapades, ja que
l'exceHent carretera, gairebé completament lliure d'obstacles, feia molt
dlf!cils les fugides.
Durant l'etapa d'avui 1 a causa.
de la forta velocitat imposada per
l'escamot del davant i secundada per
la resta dels corredors, s'han registrat algunes retirades, éssent la més

_..;._____*

Jocs Florals
de Vilapiscina
La Junta Veínal de Vilapisclna de
la vall d'Horta, ens prega fem constar que res no té a veure amb !"organització d·uns Jocs Florals que, amb
tot i adjudicar-se els seus propulsors el nom de la. barriada, són fruit
d'una entitat de la susdita barriada, que, no per molt respectable, pot
arrogar-se la representació de tots
els veïns. Consti així en servei a la
veritat.

sobresortmts la de Rogora i la del que
fou famós ccampion!ssinu Constant
Girardengo. «Gira» ha declarat que
seguirà la Volta. cen automòbil» per
a donar consells als seus companys
d'equip.
La noticia de la retirada. del simpàtic veterà. encara que esperada
(Girardengo té 42 anys d'edat), ha
causat desillusió entre els fanàtics,
que encara creien en les facultats
de l'esmentat corredor.
Davant cesenatico s'ha presentat
un escamot d'uns 34 corredors, que
s'han disputat la victòria a l'esprint.
Ha triomfat magnlficament L. Guerra. La classUicació ha. estat establerta de la següent manera:
1 Guerra, 140 qullòmetres en 3 h.
40 m. 36 s. A la velocitat mltjaoa
de 38'300 qullòmetres per hora.
2 Dl Paco, igual temps.
3 Bini, Igual temps.
4 Alfred Blnda, igual temps.
5 Morelli, igual temps.
Segueixen uns 30 corredors més,
tots ells classificats amb igual temps.
En la classificació general es registra un canvi d'importància, el qual
és la coHocacló al primer lloc del
jove corredor Fantlnl. En segon lloc
queda el francès Buttofocchl, tercer
el bretó Fontenay, quart Piemontesi, quint Di Paco, etc. etc.

LORENA CARR

----------*=----------TELONSCURTS
TEAT RE AMATEUR

Diumenge passat fou la primera
jornada gran del IV Concurs de Teatre Català Amateur. Els prestigis teatrals més consolidats de la nostra
terra es desplaçaren als pobles de
Llevant 1 de Ponent de la nostra
!.erra, per tal de judicar la tasca i
els mèrits art!stlcs d'unes companyies d'aficionats, de veritables aficionats, que treballen calladament,
gairebé en l'anònim, per a l'enrobustiment de la nostra escena, tan malmesa pels interessos de la gent que
s'ha oblidat que el teatre és un art
1 no un comerç. I estem seg-.us que
aque¡¡ts prestigis s·hauran donat
compte, ~ se n'aniran donant en jornades successives, de Ja magnifica
arrel que té el teatre a Catalunya,
1 que és per aquesta fonda arrel que
no és possible que mori la nostra dramàtica, malgrat els disbarats, els
desencerts i la mala fe de molta
gent, que, com hem dit més amunt,
ha pres el teatre com un mitjà qualsevol de vida, però sense posar, en
la seva tasca, naturalment, ni tm
bri de bona voluntat, d'honr adesa,
d'honestedat... Si més no, aquesta.
constatació dolorosa, és cert, pot servir per a tomar al carni bo, aquell
callú del qual el teatre s'ha. separat
-l'han fet separar.

TEAtRE

A les 22: Primera jornada del matl(
Barcelona-Basilea., de natació, a lli
piscina del Club de Natació Barcelona.
Sortida de la Volta Cicllsta a Ca·
talunya..
Dia 2 de juny, a les 10: Segona jornada del Campionat d'Espanya de
tenis.
A les 10'30: Partits de pilota a pala
i a cistella. a punta, al Frontó Novetats.
Matx entre els combinats Canadenc-F.A.E.E.T. contra Mèxic-Català.
rua de base-ball, a l'Estadi de Mone;.
juïc.
A les 16: Curses d'obstacles per a.
automòbils 1 motos, a l'Estadi de laj
1
Fuxarda, de Montjuïc.
A les 16'30: Regates de Primavera,
al Port de Barcelona.
A les 17'30: Segona jornada del
matx Barcelona-Basilea, de natació
i Espanya-suïssa. de Water-polo, a 1~
piscina de Montjuïc.
A les 22'15: Vi d'honor, de clausura,
al Saló de Sessions de la Generalitat
de Catalunya.

~ S P A NYOL

EL GRAN

EXPERIME TO
Autorit.zada. per la. censura la.
versió integra d'aquest film ,
l'espectador podrà apreciar-hi
el veritable estat actual de la
Rússia. Soviètica
F I L M,

..-

8.

A.

Reforços al F. C. Barcelona

RE PR ESENT ANT S E N ATUR
FORÇO S

Bl ha, escampades per Catalunya,
unllrregiment de companres de vers
1 Iques. Hi ha, com po suposar-se,
una competència aferrissada. Ai.'l:ò fa
que els negocis costin de trobar, I,
lllanta vegada, quan es troben, no
~~ P&s dels que donen rendiment.
~. bem vist com dos represen~ de companyies catalanes, ac•~t ent de ctournée», han presen... la dimissió dels seus càrrecs.
Per què? Per això que diem dels neCOCis agafats per la punta. de r espasa. I com que a ningú no agrada
tre~?allar de franc aci teniu l'expllcactó de les dimissions presentades.

Ha estat redactat per la Unió Ca·
talana de Federacions Esportives el
programa de la I Setmana de 1~
port, que, amb la coHaboracló de to.
tes les federacions esportives de Ca·
talunya, es celebrarà dintre la pro.
pera. setmana.
Es el projecte de l'entitat organitzadora posar uns preus populars a
totes les proves de què consta aquest
programa, per tal que tots els nostres esportius puguin assistir-hi 1 do.
nar-se compte de la importància de
l'esport català.
Aquesta organltzació, la primera
d'aquesta naturalesa que es celebra a
Catalunya, per la qualitat del programa que pubhquem a continuació, posarà molt alt el nom de la
nostra terra.
Estem segurs que tots els catalans
acudiran a presenciar les proves de
la I Setmana de !"Esport, per tal
d'animar els nostres esportius en les
proves internacionals 1 Campionats
d'Espanya, que es celebraran dintre
la propera setmana.
Dia 25 de maig, a les 13'30: Aper!·
tiu-<~bertura al Saló dc Cent de l'A·
juntament de Barcelona.
A les 16'30: Primera jornada del
matx Catalunya-Portugal, d'atletisme,
a l'Estadi de Montjuïc.
Dia 26 de maig, a les 10 1 15'30:
Final del Camp10nat de Catalunya
de tercera categoria per equips (Grup
Barcelona) de tenis.
A les 16: Concurs hfplc i concurs
d'elegància de cotxes al:> terrenys del
Polo Jockey Club.
A les 15'30: Segona jornada. del
matx Catalunya-Portugal, d'atletisme, a l'Estadi.
A les 17'10: Partit de futbol Bar•
celona-8porting, al camp del F. C.
Barcelona.
A les 17.30: Matx d'hocquei, selecció de Barcelona contra selecció CcY
mareal, a l'Estadi.
A les 22: Sessió de cinema esportiu, al Cinema Urquinaono., amb I~
collaboració de Cinema. Amateur, pel'
a les peH!cules amateurs 1 de In
Metro Goldwyn Ma.yer.
Dia 27 de maig, a les 22: Tres
combats de lluita greco-romana, un
combat de jiu-jltsu 1 exhibicions da
girnnàsia a càrrec del Club Femen!
i d'Esport i dels Falcons de la F. J. C.,
al Gran Prlce.
Dia 28 de maig, a les 8"30 i 14'30:
Campionat d'Espanya 1 preselecció
olimpica de tlr, al PoUgon de Montjuïc.
A les 22: Basquetbol femen!. Es- ·
grlma: 2 assalts de floret (femen!),
2 assalts de noret, 2 assalts de sabre 1 2 assalts d'espasa.
Dia 30 de maig, a les s·3o i 14'30:
Campionat d·Espanya 1 preselecció
ollmpica. de tir, al Pollgon de Mont·
juïc.
A les 10'30: Dos partits de pilota
a mà.
A les 10 i 15'30: Final del Campionat de Catalunya per equips de tercera categoria <lntergrups) entre els
guanyadors del grup Barcelona 1 Tarragona-Girona.
A les 12, aproximadament: Arribada i una volta a Montjuïc, del
Campionat ciclista lnterelub.
A les 16'30: Matx Unió Esportiva
Santboia.na (campió de Catalunya)
contra Selecció Catalana, de Rugbi.
a l'Estadi de Montjuïc.
A les 22: Campionat d'Espanya I
preselecció olímpica. de lluita grecoromana amateur al Gran Prlce.
Dia 31 de maig, a Jes 8'30 i 14'30:
Campionat d'Espanya 1 preselecció
ollmplca de tir, al PoUgon de MontjuYc.
A les 22: Matx infantil, matx Barcelona-Bema 1 matx lnterclubs de
basquetbol, al Gran Price.
Dia 1 de juny, a les 10: Primera
jornada del Campionat d'Espanya de
ten!s.

T E RCER A SETMANA
I DAR RE R ES
REP RESE N TACIONS D E

UNI ON

LA I SETMANA DE l'ESPORT

Del 22 de maig a 1'1 de juny
PRESENTACIO DE LES DARRERES
NOVETATS EN ARTICLES PER A BANY
MODELS ORIGINALS
ESCOTS VARIATS
COLORS D' ACT UAL I T AT
PREUS BARATISSIMS

AVUI ARRIBA A BARCELONA
El JUGADOR URUGUAIA
FERNANDEZ
El F. C. Barcelona es preocupa de
reforçar el seu eqUip. Sembla que les
gestions que iniciarà, van encamina.des a cercar un defensa, un mtg ala,
i un extrem esquerre. També estav•
mancat d'un Interior esquerra, però
aquest Ja l'ha trobat amb el jugador
urugaià Femàndez, que aquest mati
arribarà a Barcelona.
FernAndez és un dels jugadors de
més fama al pais dels campions
ollmpics. La premsa uru¡ualana no
es cansa de fer l'elogi del gran jugador internacional que els marxa.
Tot fa esperar, doncs, que es tracti
d'un jugador de ¡ran classe, del qual
el «Barcelona• podrà treure'n gran
profit. Si tot va com els directius
blau-granes esperen, i Fernàndea
es troba en bona disposició, possiblement diumenge debutara en els rengles del cBarcelonat contra l'Sporting.

Tots els compradors a'aquests articles seran obsêquiats: Compra superior a pessetes 10, una
ombreHa novetat per a platja; Compra superior a pessetes 15, una galleda I una pala per a platja ;
Compra superior: a pessetes 26, un pràctic sac de platja
·
OISSO LUCIO
la 0 1aen de Madrid que hl ba arribat

Qil COillpanyia d'Emili Sagl-Barba.
!le e .hi ha arribat diSsolta, després
llol!Óllll'.-1-nou dies d·actuació a l'Arunte!e la. nos~ra ciutat. Però, prenosaltres: ¿és que b1 ha comllll
~Yla que PU&Ui reslstlr la cjettatuci"su.- per no embolicar-nos massn --.ueU teatre?
R E CLAM'l

S

Ta.g"f-8 ~eamentit. que carmen Diaz
uenos Aires. L& veritat és,
Ptrò
ClUest ~ ningú no en sabia res, d'a-

tae ...

l

AVUI ; PRIMER DIA DE VENDA!

. UNA PREGUNTA ...

o~nse maUcia: ¿Es que el &eDyor
arnbari. a formar companyia?

-~ Y~ UUlTRIIft,49i51 OOSPITHLl~iJO·fOMT~HtllR.17·nOU~RHfll6lft.O· Sftlffitl17-f.R.73·DBftiXft 26.

No cal dir, que de confirmar-se
aquesta. nova, el partit de diumenge
veurà augmentar !"interès que normalment ha de desvetllar entre els
aficionats.

PILOTA A MA

El Campionat Social
del C. N. Barcelona
Prosseguint amb el Camp.onat Social del C. N . Barcelona, diumenge
passat, al Frontó de l'Escullero, es
celebraren els partits anunciats. Els
resultats foren els ~egllents:
Bayo guanyà a. Hemàndez i Carreras, per for!alt.
Guaus i Ga.scón són vençuts per
Pacreu I Manau, per 14 a 25.
Demetri I Zutúga guanyen a Grau
1 Angla.da, per 25 a 16.
Giralt i Hem.àndez a Casasas I Marina, per 25 a 19.
Nadal l Almela a Masana I Guerre-

ro. per

25

a s.

Torrcns I Ramon a Le.marca. per
25 a H .
Sanxo l Blasco a Puntis l Banús.
per 25 a 5.

la humanitat

··LES LLETRES·

DIMECRES, 22 DE MAIQ D
EL

1131

INFORM--A CIO -DE L'ESTRANGER

Ha estat posat a la venda el llibre "Catalunya-Companys",
de Gómez Hidalgo

QUE: PASSA A PORTUGAL?

Segons el Govern està a punt d esclatar una revolució comunista
1

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

El públic li atorga una excel·lent acollida
Tal com teruem anunc1at ha apadefinitivament el llibre que
Gómez H ldalgo ha volgut dedicar
a c atalunya 1 la figura del seu segon PreSident, La portada, justa 1
sòbria, ba estat ja reproouida per
n osaltres en facsimil 1 això ens relleva do ter-ne la descripc10. A1x1
mateix, el pròleg d'Azorin, ja l'hem
donat a conèixer 1 el poble en
té coneixement, elogiós. .Parlarem,
doncs, d'allò que és el llibre 1 de
l a. personalitat del seu autor.
No ens ba estat possible dialogar
amb ell. La seva modèstia peculiar
el fa r efractari a aquestes coses.
irem, només, que F1ancesc Gómez
dalgo té un prestigi literari,. legiimament guanyat 1 com a. penodlSt a polltic pot exhibir un envejable
palmarès. Home liberal, de convicCions increbantables, la seva ploma
ha. defensat sempre les causes jus1¡es sense aturar-se a sospesar les
ÇorÍseqüències. El seu temperament,
avui, s'exterioritza una vegada més
en aquest llibre on trenca una vigorosa llança en pro d'un capdavant er, noblement cai~Wt en la lluita.
Referint-nos a l'obra, direm, que,
a continuació de l'introit admirable
d 'Azorin, segueix l'exposició, ben sòbria de com el govern del 4 d'octu~egut

E

reun1d0¡; en COnsejo, son sorprendldos por un violento tiroteo. Transcurre la noche y el comandante Pérez Farrés irrumpe en el Palacio de
la Generalidad. Se dirige a Companys y le dA cuenta de lo que ba
ocurrido. Sigue el fuego incesante
y el Gobierno de la Genenilldad no
plerde la serenidad.»
«Llegan not1c1as de victimas muy
afectas; una granada entra. en el
Palacio de la Generalldad. Cesa el
fuego. Se aprovecha la tregua para
pedir informes telefómcos. El general Batet declara el estado de guerra. Pasa.las dos horas se reanuda
el bombardeo. Pérez Farrés dlce al
Gobierno que huya; él protejerà la
retirada. El Gobiemo recbaza el
ofreclmlento. A las seis de la mañana se acuerda la. rendición y se comunica per teléfono la resolución
al general Batet. Este contesta:
-Se tendra la posible benevolencla.
COmpanys replica, ràpido:
-Para los demés recojo esas palabras; yo ni la quiero, ni la espero, ni la necesito, y des de ahora me
declaro único responsable.
Surge un comandante que detiene
al goblerno y este es conducido a
Capitania.»
El judici, que havia d'ésser sumarissim, passa a ordinari per ordre
de Madrid. Es prenen declaracions i
l'actitud del President, és sempre
serena l assenyada.
Després d'explicar , en vibrants
paràgrafs, perquè el Govern de Catalunya va rendir-se, versa el text
sobre els fets que subseguiren, com
l'anul.:l.ació de la Llei de Contractes
de Conreu, etc., etc. Descriu admirablement l'anomenada crisi de les
penes de mort i fa un retrat, fidedigne, de Gil Robles, amb la seva
irada decepció en no ésser-li atribuïda tot seguit la cartera de Guerra.
Acaba aquest llibre interessantfssim amb un enèrgic atac contra determinats elements del Tribunal de
Garanties, de filiació monàrquica.
que contrasta amb una abrandada
defensa de COmpanys 1 de la seva
conducta politica 1 presidencial.
Cal creure que el poble farà justlcia a l'esforç nobillssim de l'autor
l rebrà el llibre amb el màxim entusiasme.

x.

LLEGINT...
LA GRAN REVOLUCIO
QUE VE
GOM EZ HIDAi GO
bre, constituït amb ues IDlnlStres de
la CEDA, va provocar la mobilitzaCió del Partit Socialista 1 les sabudes
llotes dels partits d'Esquerra. També inSereix la renúncia al cà.rrec de
l'aleshores president del Tribw1al de
Garanties, Don Alvaro de Albomoz.
E s calendaris polltics marquen el
1-. d'abril l hom es pregunta, amb
mquietud què farà Companys?
Arriba el dia 8, 1 Lerroux radia,
a. les deu de. la nit la seva coneguda nota. Feia, doncs, dues hores que
Companys i Gassol havien fet pública, des dels balcons de la Gene. lltat, una. altra nota que Gómez
dalgo quali!ica d'antisepa.ratista.
escriu:
«El acto de Companys no puede
çonslderarse precipitado. Se organiij!'n en Barcelona manifestac10nes
ue el Gobierno de la Generalldad
prtme; Companys considera necerlo dialogar con una alta personadad y la Dirección telegrafien de
Madrid le dice que el aparato esta
escompuesto. Se le invita a que f:lilite una nota. Companys rechaza
a. pet!ción. Mantiene una conferen~la telefónica con el Secretaria ofiélal de la figura representativa. Nainquietante le dice. Pocas horas
spués esta constituido el Gobiero en el que figuran tres cedistas.
ega la noticia a Barcelona. Todos
los partidos pollticos, incluso la Lli-comunmente acomodaticios, diel libro-, protestan. La vida del
resldente Companys pródiga en
emociones, se domina una vez més.»
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SegueiX una àmplia recensió de
vida polittca del President
e Catalunya 1 la història de la cread'Esquerra Republicana i la proamacló de la República per Lluis
mpanys. que Macià contirmà, en
proclamar la República Catalana
4tntre la Federació Ibèrica. Explic<J.
l a repercussió a Madrid, la contrarietat del govern 1 la famosa ambaixa(la aèria que va acabar amb el reÇònelxement del dret de Catalunya
a elaborar-se un Estatut.
Glossa Gómez Hidalgo el pacte
~e san Sebastian 1 !"estada -plen~
(t'honor- de Uuis Companys al Govern Civil de Barcelona. En deixarlo l'única satisfacció rebuda va ésser esquinçar la pròpia fitxa poUÇlaca: «Companys, LuiS; muy pelígroso; hacedl.e la vida impos1ble».
Trobem, tot llegint, la lluita heroica de Companys al front· de la
oria d'Esquerra, en defensa de
tatut; la seva ascensió a la Prencia del Parlament català; t'I
seu pas per «Marina»; les eleccions
funestes del 19 de novembre; Comp anys President de Catalunya; forma Govern ...
La tasca del govern autòcton és
r espectuosament judicada per l'autór. Aixl com el procés dels esdevetliments que empenyeren la inevitable 1 fatal explosió del 6 d'octubre.
lJegim, encara:
cEl general Batet pide una bora
para reflexionar. Los consejeros,
agitada

~

~

~

Davant el procés del Go·
vern de Catalunya
LLEGIU

H~H([l~HP, ~ ll'~U~Hn[
de PERE FOIX
LA

URHRA fUl [I~

Es posarà en venda di·
vendres, dia 24
Abans no s'esgoti aquesta nova
edició FE U LA VO STRA CO·
MANDA DE S EGUIDA A

So[;etat fieoeral de lUbrerJ

Ba rberà, 14 I 16 - Bucelona
Telllfon 35-'90

per JACQU ES DU BO I N.
Trad, de J. PUIG I F ER·
R ET ER 1 Biblioteca «El Caml» 1 Edicions Proa : Ba·
dalona 1 1935
Jacques Duboln no és un improvisador ni un sentimental. Es un -home que s'ba format entre xifres i estadistiques 1 sap copsar-ne el llenguatge amb la fredor del professor
d'anatom1a que perfora, amb l'escaipèl, un cos mort. Aixl, davantc d'aquest cadàver, que ve a ésser el sistema social-econòmic, vigent fins a la
data, fa que Duboln cregui, i bo declari, que anem a la catàstrofe per
tal com el món econòmic ha pérdut
la carta de navegar i els esculls que
el sotgen són múltiples i perillosos.
Duboin ha estat sots-secretari del
Tresor a França, el 1924, sota BriandCaillaux. Això equival a dir que no
és un qualsevol i que -(;Omp~rrtidcs
o no les idees que exposa- només
un curt de lluc gosarà llevar-les autoritat. El 1933, publica «El Gran Rellevament dels homes per la maquina», que li va valer una tempesta de
contradiccions 1 invectives. «La Gran
Revolució que ve ... », és, de fet, la
resposta als seus contraopinants, destrlada en nou lletres, ben clares i categòriques. En elles, manté les seves
idees personalíssimes, relatives als
problemes que contorben el món, ja
exposades d'antuvi en diversos llibres
i treballs periodístics, aixi com en les
seves con,erències. Duboin és fundador de la «Lliga del Dret al Treball 1 al Progrés social>J.
Estud.la la prunera lletra les causes de 1 uempoorunent paradoxal dels
homes». La segona.. combat cel fals
dogma de les cnslS cfchques». SeguelX, en la tercera, ocupant-se de
ratur forçós 1 el seu agreujament
amb la. mevitable pèrdua de capaci~
tat adqu1sitiva. Les idees, la teona
nova, cte base cientiflca, propugnada
per l'autor integra la quarta; la.
cmquena 1 sisena, judiquen la moneda, el pressupost, etc., etc., 1 la desteta econòmica liberal, amb l'exemple
dels Estats Units.
Les tres darreres lletres tracten de
l'ordre social nou i explanen la teoria de la e balança carregada»; mesure.s transitòr1es, sanejament de la
moneda i conclou la conneXió entre
les dues civilitzacions, és a dir, el
dret, organitzat al treball, 1 la fòrmula un lloc per a cadascu i Cadascu
al .seu lloc.
Resumim: un llibre lnteressant.issun per a tot aquell que, davant el
paoro.> panorJWla actual, entén que
es mlllor cercar-hi solucions, per
atrevides que semblin, que no pas voler 1gnorar el mal, ocultant el cap
sota l'ala.

ELS MOVIMENTS D'EMANCIPACIO NACIONAL
per AND REU NIN : Blblio·
teca (<El c a mh, : Edicions
Proa 1 Badalona 1 1936
Ei subww¡ d'aquest substanc1os volum és aquest.: l'aspecte teòric 1 la
solució pract1ca de la qüestió. DinLre la 1aeologia de I·autor -un dels
marxistes catalans de mes fina mtel:Ugència 1 mes clara Visió dels problemes- ens es, clarament, aportada
la que ell anomena ccontribuctó a
restudl, tan neglig1t al nostre pals,
del problema de les nacionalitats».
El llibre té caràcter general 1 Andreu Nm ajorna per a ulteriors llibres els casos particulars de Catalunya 1 Espanya. Fldel a la posició .espmtual adoptada per Andreu . Nin,
d"ençà de la seva estada a Russla,
encapçalen el lllbre sengles pensaments de Marx 1 Lenin. «El poble
que n'esclavitza un altre, forja les
seves pròpies cadenes» -afirma l'autor de cEl Capital»- . Això podria
s1gnar-ho el mes intransigent soci
de «Nosaltres Sols». Quant al cnteri
de Vladimlr Ulianof és més explicit:
«.igualtat completa de drets per a tote:, les naCions, dret de les nacions
a disposar lliurement dels seus destins, !usió deis obrers de totes les
nac10ns; aquest és el programa que
el marxisme i l'expenència de RUssia
l de tot el món ensenyen als obrena.
mtra la introducció, on són atribuides, amb dialècti,..a hàbil i assenyada, a la socirtat capitalista, els
mals que deriven de l'opressió d'unes
nacions per altres, Andreu Nill desglossa les d ues-centes pàgines d"I vo-

tremlstes. Per la seva banda, els mi-

L'exèrcit pren posicions estratègiques i la
policia practica gran nombre de detencions
EL GOVERN FA MOLTES
DETENCIONS
Lisboa, 21. - Les autoritats ban
estat Informades que es prepara una
revolució comunista a Portugal, per
la qual cosa les tropes vigilen tots
els punts estratègics.
Han estat practicades nombroses
detencions d'individus considerats ext remistes.
OFICIALMENT DIU EN QUE
NO PASSA RE~ PERO ES
PREN EN G RANS PR ECAU·
ClONS
Lisboa, 21. En alguns cercles polltics d'esquerra es nota gran agitació.
Per aquest motiu les autoritats
s'han mobilitzat, per tal de reprimir
en la seva gestació un moviment revolucionari, que, segons hom diu,
s'organitza a Portugal.
Als cercles oficials hom creu que
aquests rumors estan mancats de fOnament. Amb tot, s'ha celebrat una
reunió a la qual hom dóna gran importància. En aquesta reunió han
pres part el president del Consell i
els mmistre de la Governació, Guerra i Marina. Hom sap, positivament,
que ban estudiat les mesures adequades per tal d'acabar amb la propaganda revolucionària, especialment
amb la que es fa a les casernes, aeròdroms i vaixells de guerra.
Aquesta reunió, que tingué lloc a
pr imeres hores de la nit d'ahir, fou
seguida d'una altra que va celebrar-se
a tes onze d'anit, a la caserna
de caçadors de Lisboa, la qual reunió
va prolongar-se fins avançada. la matinada.
LA REVOLU CIO ESTAVA
ORGANITZADA PELS CO·
MUNISTES
Lisboa, 21. - Segons les darreres
informacions, el projectat complot
revolucionari estava organitzat pels
elements comunistes, als quals els ha
estat incautat un vast pla per a provocar un moviment subversiu als
principals centres industrials de Portugal.
L'ordre segueix essent complet a
tot el pafs.

nistres de la Guerra 1 Marina convocar en els alts caps dels seus res-

pectius departaments.
Finalment, després de la r eunió del
president del Consell l dels tres mlcomplot revolucionari, ha pres rlgo- nistres esmentats, ban quedat aquarroses mesures.
terades les tr opes 1 la mariner ia,
Després d'una reunió celebrada a mentre que la força republicana. 1 l a
les set de la. darrera nit entre el policia ocupen els llocs estratègics de
president del Consell 1 els ministres Lisboa.
de la Governació, Guerra 1 Marina,
Segons noticies de bona font han
el mlnistre de la. Governació ha crl- , estat practicat nombrosos escorcolls
dat al seu despatx els alts caps de i força detencions.
la Direcc1ó General de Seguretat, als
Les darreres informacions de Lisquals ha donat les oportunes ordres boa confirmen que la tranquUlitat és
per tal que vigilln els elements ex- absoluta.

EL DISCURS · DE HITLER

EL CONFLICTE ITALO • ABISSINI

AItàlia noten els efectes de la
mobilització i s'apugen els
queviures i els metalls
L'E MPERADOR D'ABISSI•
NIA ABOLEIX L' ESCLAVI•
TUD. TOTS ELS CIUTA•
DANS IGUALS
Addis Abbeba, 21 . - L'emperador
d'Ablssinla publicà diumenge un decret declarant abolida l'esclavitud
en tots els territoris de la seva sobirania.
Abans de sortir amb direcció a
Hasar, l'emperador signà l'esmentat
decret que conté una clàusula per
mitjà de la qual es declara lliures
a tots els cre1ents i una segona establint per a tots els ciutadans abissinis iguals impostos fiscals.
Aquest decret és considerat coa
la mesura legislativa més important
adoptada fins el dta a Ablssinla.

(Ve de la pàg. SJ els seus components. Sea-ul dient que
Alemanya considera que ha d'ésser
fessar davant de tota una nació :a clarament demarcada la llrúa entre
!e en la política posada al servei de el Tractat de Versalles, redactat sola pau, refusant totes les premises bre bases de diferenciació de nacions
que puguin portar a una guerra.
en victoriosos i derrotats, i la Societat de Nacions, que fou creada
ELS ALTR ES NO HAN CO M· sobre principis d'igualtat de drets 1
PLERT EL TRACTAT DE obligacions per a tots els seus memVERSA LLES
bres.
El Canceller Hitler parlà a con- 2. Com a conseqüència del no comtinuació de la qüestió d'armaments, pliment pels altres països de les seMES TROPES ITALIAN ES
declarant que, mentre Alemanya ha- ves obligacions de desarmament, AleCAP A L'AFRICA
via complit escrupolosament totes manya considerà com no en vigor
Nàpoles, 21. - Aquest mati s'han
les obligacions que 11 foren imposa- els articles del Tractat de Versalles prosseguit
els embarcaments de trodes a Versalles, els paiSos victoriosos els quals com a resultat d'una càr- pes
l material cap a l'Africa Oriende la guerra, havien crebantat la rega unilateral, imposen al Reich una tal Italiana.
Després dels tres paquesole~e promesa que el desarma- distinció per temps lllimitat. Afegi
bots que marxaren ahir, aquest mat(
ment dAlemanya seria seguit per que el Govern alemany declara so- ha
marxat
un
altre gran transatlànun desarmament general, però que lemnement que ~questa mesura es
requisat pel Govern que ha emactualment prosseguien en la seva refereix exclusivament a aquells ar- tic
barcat cap a la Somalla italiana mig
labor d'augmentar els seus arma- ticles que constitueixen una distinció miler
d'artillers i gran quantitat de
ment3 no solament per elevació dels moral o material contra el poble ale- material
de guerra.
seus efectius militars, sinó especial- many.
Als clrcols ben informats es dement pel perfeccionament tècnic de
clara
que
aquests en1barcaments conCONSIDERA
NECESSARI
les màquines de guerra.
EL REARMAM ENT D~L ~ tinuaran ininterrompudament.
«Això constitueix -digué HitlerMANYA PER LA PAU D'E U
una conculcació del Tractat de VerUNA SOLUCIO INTERMITJA
ROPA.
salles, que cap subterfugi pugui jus21. - L'activitat ginebri3.
Declara
després Hitler que el naGinebra,
tificar o atenuar, especialment perconsiderable, especialment amb
què Alemanya en la indefensió en Govern alemany no pensa signar les és
negociacions
referent al litl¡i ltaquè està, no podia constituir cap pe- cap Tractat que consideri impossi·
ble de complir totalment; però acrill per als altres».
ceptarà voluntàriament l'entrada en ----------~*;-----------ACUSACIO CONTRA FRAN- aquells, desitjant-se especialment pel
ÇA
Govern alemany el compliment de
Digué després que no havia estat les obligacions contretes a Locarno.
Hitler diu després que Alemanya
PR ECAUCIONS. L'EX E R· culpa d'Alemanya sl el pla britànic
CIT PR EN POSICIONS ES· per a la paritat militar entre tots considera l'establiment de la zona
els països d'Europa, sobre la base militaritzada del Reich, com una neTRATEGIQU ES
Londres, 21. - Aquest mati ba esLondres, 21. - A l'Agència Reuter d'un exèrcit de 200.000 homes per a cessltat per a l'afiançament de la
comuniquen de Lisboa. que la situa- cada una de les grans potències, no pau a Europa, declarant que el cons- tat enterrat modestament, com ha
hagués
arribat
a
feliç
termini,
1
afetant
augment de forces a l'altre cos- viscut tota la seva vida, el qui fou
ció a la capital portuguesa és tranqu1Ha, per bé que es constaten s!mp- gi que no fou Alemanya la que re- tat de la frontera no es pot consltomes de subversió. Aquesta informa- fusà la. fórmula anglesa de compro- derar com a continuació dels seus
ció afegeix que el Govern portuguès, mis, presentada en la primavera del esforços.
4. Segueix el Canceller dient que
sabedor que es preparava un nou 1934, sinó que fou F rança amb la
seva. declaració del 17 de març de Alemanya es troba disp7.sada én
l'esmentat
any, la qual trencà totes qualsevol moment a prendre part
----------~*:----------· i
t
·
en un sistema de cooperació collec1es nego01ac
ons sobre a 1 questió.
tiva per tal d'assegurar la pau d'Eulum en quatre parts, que són: 1.-Els
COntinuà dient que s'ha expressat
fonamen~ de ~ teoria . proletària diverses vegades que Alemanya per l'opa; però conSidera necessari te.
•
nir en compte .que es reserva els
dels movunents d'emancipació na- ll mateixa, posana
en marxa un drets de reVisió dels Tractats per
cional. Il.-El problema de les na- eplaa constructiu;
però que ell havia. I acord
•
donalitats i la. Segona Internacio- f~t molt soyint ~roP05!cions 1 que I 5. E:t Govern alemany estim¡¡. que
nal. Ill.-El problema de les nacio- s1 el seu proJecte d exèrc1ts de 300.000 el procés de reconstrucció de la coonalitats 1 la revolució russa. IV.- Un homes ha~ués estat acceptat, les peració europea no pot prosseguir
model de solució: 111 U. R. S. S.
greus inqwetuds que preocupen avui en forma de condicions dictades untEn el text de les quatre parts des- als GovenlS
europeus, serien molt lateralment.
filen personalitats de l'envergadura menors que el que són.
6. En principi, el Govern alede Marx. Engels, Bakunin, Renner,
many, es troba disposat a la conBauer, Kautsky, Rosa Luxemburg, i
.
CONTRA
1\IACDONALD
elusió
de pactes de no agressió amb
Lenin, per les quals, ens assabentem
H1tler es declarà estranyat de les els seus estats velns, individualment,
com pensaven respecte els conceptes recents
declaracions del Cap del Go- 1 a completar-los per mitjans de prede nació i autodeterminació. Com a vern anglès,
Macdonald, el visions destinades a isolar els beHicoroHari de tot, Nin, propugna la fór- qual deia que senyor
el restabliment de la gerants i a limitar l'àrea de la guermula soviètica fonamentada en la potència militar
a.
Alemanya,
era ra.
«lliure unió de pobles lliures».
una prova i justificava que ells ha7. El Govern alemany es troba
Hom podrà. coincidir o no, en tot guessin
el seu propi desar- disposat a adherir-se a la Conveno en part, amb les idees que Andreu mament. ajornat
Diu també que Macdonald cló de l'Aire, complementant el Pac·
Nm explana en el seu llibre. Allò Q.ue
\
no podrà fer ningú, és negar-li im· atacava Alemanya, i diu, a més, que te de Locamo.
portància com a estudi -tan desapas- el Reich no estava amenaçat per
ningú
i
que
per
això
trobava
inconNO
RECULARA CAP DE
sionat com pot ésser en un home
LES MESURES MILITARS
que sustenta un criteri tancat- ni ceb1ble el rearmament alemany. Hit!er
diu
que
a
aquest
argument
es
P
RESES
dubtar per un moment aels mòbils
8. El Govern alemany ba fet ja
elevats i de la recta intenció que pot contestar preguntant perquè les
l'ban portat a escriure'! I publicar-lo. altres potències, que s'havien d'haver saber l'abast de les seves noves forsentit molt menys amenaçades per ces armades amb què comptarà 1
una Alemanya completament desar- sota. cap condició tomarà enrera de
mada, no desarmaven elles mateixes. la declSló adoptada.
Digué després que, per altra part,
9. Ni en terra ni en mar ni aire,
Amb motiu de la plantació a es deia que Alemanya amenaçava a pot ésser vist ei seu programa de
Montserrat del bruc de Walter Scott, dlversos països pel seu reannament; desenrotllament com a amenaç!l per
T OMAS EDUARD LAWR ENCE
una nodrida representació de la co- però que, en aquest cas, els formida- a cap pals; però Alemanya esta dis- a mb el seu uniforme de cap de l'exèrlònia anglesa va traslladar-se a la bles armaments dels altres països, po- po.sada en qualsevol moment a Ucit a nglès
muntanya veïna.
saven més en perill 1 amenaçaven m~tar els seus armaments en la maHi hagué banquet. Els periodistes majorment la seguretat d'Alemanya. te1xi'- mesura que ho facin les altres famosfssim membre de la «Intelll_ anglesos, alemanys ¡, catalans _
Hitler declara. que Alemanya no nac10ns. Alemanya ha donat ja pro- gence Service Britànic», coronel
s'aplegaren en una mateixa taula i participarà, d'aci endavant, a cap ves del ,seu bon desig ~ ·evttar la car- La wrence, el cognom veritable del
. .
amb ~!ls un class1o pastor protes- COnferència, en l'establiment del rera d armaments. Ai?d· doncs, la qual era el de Scbew.
programa de la qual ella no prengui flota naval alemanya tmdrà un efecAl seu enterrament solament han
tant.
-Com és que no aneu a~b .els de part. Afegi que això no signihcava tlu del 35 per 100 .de la britànica 1 assistit mig miler d'antics camarades
del coronel.
que
Alemanya
no
es
reservés
el
dret
dita
xifra
és
inferiOr
en
un
15
per
li!- vostra professió? - va d1r-ll, som~
El coronel La wrence no ha deixat
r~ent, Molins i Fàbrega, mentre 11 de prestar més endavant la seva con- 100 al to~~tge total ~e la frll?cesa.
Com frequentment s ha. mamfestat béns de cap mena.
1 s!pnava una taula propera, plena formitat als Toactats que fossin re- en
la premsa estrangera que dites
daetats sense h aver consult a t , encara peticions
à eclastdsttes.
són solament el principi
-oh.! no ... - va /er el pastor. que, a.l seu judici, els sistemes de el Govern alemany declara que a~ ELS PIRATES XIN ESOS ATAQUEN
La gent d'església és molt poc diver- redacc1ó ~e programes de «tot o res», questes xifres són el definitiu final. UN VAIXE LL EN EL QUAL VI ATJA LA MA RE DE LAWR ENCE
tida.
eren cqwvocats.
Alemanya no té intenció ni possiShanghal, 21. - uns pirates han
•••
bilitat de començar
competèn- atacat el vaixell britànic en el qual
Tertulia de plumífers. Un d'ells
LA IDEOLOGIA NAZI DlA- cia naval. El Govern una
alemany reco- retornava a Anglaterra la senyora
manipula un encenedor mecanic que
~lETRALl\lENT
OPOSADA uelx la gran necessitat de defensa
Lawrence, mare del coronel d'igual
ja un «crec» tot estran¡¡.
A LA DELS SOVIt.:'IS
l'Imperi brit-ànic, de la mateixa cognom, que acaba de morir a AnglaDeclara desprès que Alemanya, de
- Però porteu un encenedor o una
manera que Anglaterra ha reconegut terra, 1 el fill d'aquest.
«granota»? - li ta Lluís Capdevila, després del plebiscit del Sarre, ha- la necessitat de la lliure existència
Els bandolers desvalisaren tots els
empipat d'oir aquell soroll ingrat.
Vla acceptat solament les fronteres del Reich al Continent europeu. El
passatgers, però no els
el
existents entre França i Alemanya. Govern alemany
•••
desitja mantenir més lleu mal, 1 el vaixellproduïren
pogué conA ta revista Translt1on, amb la Parlant a contlnuaclO del projectat les seves bones relacions amb l'Im- tinuar el seu cami, i féu escala al
signatura !.1. Schwitters, ha aparegut Pacte Oriental, dlgué que aquest peri britànic en tal mesura, que si- port de Tu-chang.
una poesia vertigral, és a dir, ontó- conté obligacions d'asslStència mútua, gui impossible la repetició d'una
La senyora La wrence, que es trogra}a, és a dir revolucionària 'lingüf:J- que, en opinió d'Alemanya, poden guex:ra entre ambdós països.
bava afectadlssima per la mort del
portar conseqüències impossibles de
ticament parlant.
tlll ha sofert un atac nerviós,
preveure. «A mes, diu Hitler, la.
DELIMITACI O D'ARM ES seu
Heus-ta aci :
produït per la impressió que li causà
1deolog1a del nac10nal sociallsme és
El Govern alemany desitja parti- l'assalt dels pirates. El seu estat
Bemm. Bem
dlhmetraiment oposada a b dels So- cipar activament en les negociacions
Bem Bem
inspira inquietud.
viets».
que puguin portar a una limitació
Bem Bem
Hitler es referl al darrer cilscurs dels armaments exagerats, perquè
Bem Bem
del senyor Eden, el qual digue que considera aquest com al darrer cami
Tilla loola Zuula loola
la U. .. S. S. no podia tenir ten- possible per a arribar a la desitTilla Zuuza looZa luula
MESUR ES CONTRA LES
aències agressives 1 que Sl a1xò fos jada lim1tació dels armaments, d"a·
Tllla looia luula loola
PROPAGANDES
cert,
ningú
no
estar1a
tan
satiSfet
cord
amb
les
idees
expressades
en
Tilla luuza looza luula.
12. El Govern alemany considera
Què vol dir vertigral, ontogratta, com Alemanya; però que la h.lStòria el Conveni de Ginebra, la qual cosa que la solució d'alguns litigis entre
no
abonava
l'afirmació
d'Eden.
permetria
formular
la
prohibió
de
etc., etc? No ho sabem. Però ens esEstats individuals mitjançant acords
l'ús de certa mena d'armes, l'entra- internacionals
garnja pensar en uns Jocs Florals
resultaran impracticaALE~IANYA VEU UN PAC- da en acció de les quals afectaria,
d'aquest tipus.
bles fins que no s'adoptaran mesuTE l\ULITAR EN EL FRAN· no solament les forces combatents, res
per
a
evitar
CO-SOVIETIC
sinó també la. població civil, dones, de l'opinió publica l'cemmet.zinament
per elements irNOTICIARI
Despres dlguè que Alemanya ve1a infants I ancians.
responsables, bé de paraula o per
- A la crida del conseller de Cul- en el pacte franco-soviètic recentEs referix a continuació a l'ús escrit, o per mitjà. del cinema I del
tura de la Genemlitat de catalunya ment Slgtlat el retorn a l'antic SlS- de gasos asfixiants l bombes incen- teatre».
demanant als editors i autora de ca- ¡ tema d'entesês militars, el qual es diànes 1 exploslVes; en la forma que
13. El Govern alemany està distalunya que vulgÚin envlar un exem- ~compatible, a judici del Releh, amb han estat autoritzades fins ara, 11- posat, en qualsevol moment, a adheplar de cada una de les seves publl- 1espent del Covenant de la Societat mitació del nombre d'aeroplans de rir-se a qualsevol acord internaciocacions a la Biblioteca de catalunya, de Nac10ns, 1. introduelX, a més, un bombardeig de discutible \-'&!Or, do- nal que vulgUi efectivament fer imhan correspost immediatament la lnstrument d mqwetud al valor real nades les possiblítats de la seva rà- possible cap intent d'intromtssió de
Llibreria Catalònia, la Biblioteca Sa- ~la seguretat mutua del l'acte de pi~~. s~~st~~~rn alemany desitja qualsevol pafs en els a!ers interiors
qualsevol altre. Però per a això
badellenca, la Biblioteca Politica de
arno.
que s'arribi a una limitació de les de
cal donar una interpretació clara i
Lliga Catalana l un nombre conslALEMANYA NO ES RES· carmes pesades d 'agressió», tals com defhlitiva al que es considera com
derab:{! d·autors 1 editors.
PONSABLE DE LA VIOLA· l'artWeria de gran calibre, els tancs, a intromissió i definir-bo de maneCIO DEL TRACTAT DE etcètera. En vlsto. de les enormes ra que no deixi lloc a dubtes.
VERSALLES
fortificacions de la frontera franceAdolf mtler ha acabat el seu imA .contmuacló, el canceUer HJ.tlec, sa, l'abolició de les armes pesades portant discurs llançant una impreslL.LJBKE ~ l passa a definir la política. del Govern d•agressió asseguraria, automàtica- sionant crida a totes les nac1ons a
del Reich sobre al¡uns punts, pnmer ment, a França un cent per cent de favor de la pau, el manteniment de
AUTOOttAF~. UlBUlXOS,
declarant que Alemanya rebUtJa ta seguretat.
la qual - ha declarat Hitler- enAQU ARElrLES
deciSió adoptada pel consell de la ~. I 11. El Govern ~lemany desitja vi- carna l'anhel més sran de la seva
1 el mes important assortunent
de N. a Gmebra en 17 de març dar- ¡ vament que s·arnbl a un aco~d en vida.
rer, d.lent que Alerr.anya no és cul- el que es refereiX a la .llmltac1ó del
de O R A V ATS de Barcelona
pable de violació del Tractat de Ver- calibre dels canons; limitació dels
DISCURS BEL-LIC D' UN
ExposlciO 1 venda a preus In ·
salles. J.lllÍlateralment que havia es-¡ vancells de guerra de batalla, creMINISTRE ANGLES
versemblants a
tat ja crebantada per' aquelles potèn- uers 1 torpediners. Està diSposat, a
Londres, 21. - El ministre de Treeles que refusaren desarmar-se des- més, a acceptar qualsevol llmitació ball<> PUbiles, senyor Ormsby Gore,
MElROP(JL l l'ANA
prés que Alemanya bo havia fet ja
. internacional en el tonatge de val- ha pronunciat un important discur¡¡
Llibreria vella I Nova
Afegi que l'esmentada declsió fel a tm xells de guerra tals com sub~ins, a StàJ'ford, declarant que davant
possible
la
tornada
del
Reich
al
sl
i n'acceptarà la total aboliCió, d'a- l'amenaça alemanya An¡laterra ha
Can ... da, 31 lballCOS sala Momn1
de la S. de N. abans que s·hagucs cord amb una equitativa regulació d'anar a. un gegantesc augment de
les seves forces aèries.
1 asse~rU.rat una ii!Ualtat etect1va a tots internacional
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lo-abissini que es desenrotlle
els delegats britànics 1 !tali~ entre
Ha produit molta expectaciÓ
entrevista. celebrada entre el senuna
Eden l el ministre ablsstnl senYor
Tekle Hawariate.
Yor
A darrera hora sembla haver
git una proposició interm!tja SOrha estat sotmesa als anglesos pe~'f:
delegació italiana. En els termes d'
questa Itaha accedeix a la proPOS~
AblSS!nlf!o que siguin nomenats d a
jutge:S d arb1tratge de nacionalitat oa
ablssma 1 que s1gu1 aquesta Co no
sió la que examini el litigi or igf:"
pels incidents de Ual-Ual.
t
Es nomenarà una altra comissió
italo-~bisslna amb .competència
tal d examinar la questió de la d~
mltació de fronteres.
·
A més es nomenarà o bé un relat
o bé una tercera cÓmlssió fonna3~
pel Consell de la S. D. N
A canvi d'aquestes c·oncessio
Itàlta sollicita d'Abisslnia altres ~
caràcter econòmic que fins ara ha·
via reclamat endebades.
LA CAMBRA ANGLESA S'O·
CUPA DE LA DENUNCIA
D'ITALIA SOBRE ARMA·
MENT D'ABISSINIA
Londres, 21. - En la sessió d'aquesta tarda a la Cambra dels Lors
lord Rendell preguntà al Govern si
havia prestat atenció al que haVia
dit la premsa italiana que Anglaterra és igualment culpable com Fran
ça, Bèlgica i TxecoslovàqUia en la
tramesa de material de guerra a
Abiss!nia i autoritzar el seu pas a
través del seu territori. Lord Rendell
preguntà després si el Govern an·
glès c~ela que havia raó per a taL!
acusac1ons.
El contestà el sots-secretari de l'Exterior, lord Stanhope, el qual digué
que s'alegrava que lord Rendell ha.
gués plantejat la qüestió, 1 afeg!
que no hi havia cap dubte que, en
aquest assumpte, la premsa italiana
havia estat informada de manera
imperfecta.
Lord Stanhope digué després que,
com és ben conegut, l'exportació de
municions de guerra des del Regne
Unit està fortament controlada, en
el sentit que tota consignació, encara
que sigui solament un revòlver, ba
d'estar autoritzada per una llicència
del Board o! Trade. Afegi que en
aquestes circumstàncies, el Govern
està sempre en posició de conèixer
quan s'exporta material de gue,rn.
del Regne Unit 1 on va dirigit..
Contiru?\ dient Que, en el cas especial d'~ 1 .>lss1nia, no havia estat COll·
cedida feia molt temps cap lllcèn·
cia d'exportació de material de guerra a l'esmentat pals, des de molt
abans que els incidents entre Itàll!l.
i Etiòpia haguessin arribat a agreujar-se. Afegí que tampoc cap material de guerra procedent de paYsos
estrangers havia passat pel territori
britànic, fronterer Ablssinia, per a
ésser Introduït a aouest pals.
P EI'I ARA NO HI PODRA
H AVER G UERRA A CA~
SA DE LES PLU GES
Paris, 21. - El periòdic <cLe Matin», parlant sobre el conflicte ita11-abisslni i de les negociacions que
es porten a terme a Ginebra per a
la seva solució, diu que com que està molt propera la temporada de
pluges a AbiSSinia, duamt la qual
no és possible realitzar cap operació militar, espera que durant dit
període, que durà bastant temps, es
trobarà una fórmula per a l'arranjament definitiu de la q¿estió.

A CAUSA DE LA MOBI·
LITZACIO, A JTALIA
S' HAN API ' JAT ELS QUE·
VIUR ES I ELS METALLS
Roma 21. - Els informadors es·
trangers han pogut comprovar q.ue
la mobilltzactó de les tropes itallaelnes ordenada pel Govern davant
conflicte amb Abissínia, ba provocat a tot Itàlia una puja notab1e
en el preu dels queviures 1 merca·
deries diverses
A Milà, el preu del pa ba augmen·
tat en cinc per quilo 1 el pa blanc
es paga ara a 1'80 lires el quUo, 1
el pa popular a rso.
.
També és notable la puja redgelSts~rada en el preu dels minerals i
metalls.

ANIRA LAVAL A BERLIN?
Ho assegura un diari pol~nès
i fixa la data de 1'1 de JUnY

Var.sòvia, 21. - Un periòdic 1~
solvent publica una important In
formació en la qual assegura que
en l'entrevista de tres hores
brada a Cracòv1a entre el geg .1.1\
Goermg 1 el ministre francès . e ue
Guerra, senyor Lava!, s'acorda q _
aquest darrer visitaria la. capltal:b
Iemanya per tal d'entrevistar-se a
Hitler.
•• que
L'esmentat periòdic afege...
fou fixada la data ae 1'1 de Ju~
com a la més probable per a
ers
sita del mintstre d'Afers Estrang
de França a la capital aiemaDYll·

c:;!i

Un incendi al
«Normandie»1
La notícia no ha estat
confirmada

París 21 - El d1an cParis:~!
publica' una not1cia, desprove~Wd•
garanties, . que ha d'ésser a
amb les consegüent.s res4·aquts'
Segons el corres,onsa~ .
deperiòdic a L'Havre, la policlll ~ú
Ungut a bord del paquebot Jrs que
cNormand1e» dos Obrers pmd ls Ja\'1"
fug1en a corre-cuita d'un e
¡¡,;
bos del transatlàntic esment~en
policies hi entraren i . es t~
que hi crema ;-a un bldo de que po
E:dst.elx el conïenciment b<J;Ilt¡e.
es tracta de cap acte de :;a . d~
sinó d·u11a simple IIDprud~~-en 1.'
esmentats obrers, que ~ 1 rl>lll'"
gasolina per a nur ue
t:e pr"'
ven prop d ·aquell. lloc. c~~c.~Jl,
vocà la mflamartó de I t='-

<1
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la humanitat
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GOVERN GENERAL

EL PARLAMENT DE LA REPUBLICA

Pic i Pon i 11Eis Segadors'' En la sessió d'ahir. s'aprovà .el. suplicatori p~r
EL PLA QUINQUENNAL DEL sENYoR Ple •.. «ELs sEnADoRs»

a processar el d1putat soc1ahsta Sr. Negnn
Es parlà també de l'atur obrer i de les
autoritzacions en la qüestió del blat

NO ES CAP HIMNE, SEGONS El GOVERNADOR INTERI
PROPOSITS DEl CONSEllER DE SANITAT

A un quar t die ctne de la tarda 1 de la majoria els Que es dediquin a
El governador generalinteri va r e- ment, és Intenció d'aquest conseller
bl'1l ahll' els periodistes després de ce- or ganitzar el més ràpidament possi- sota la presidència. del senyor Alba molestar el GQvern.
la sessió.
'obre
s
ar una reunió amb els comissaris ble tots els serveis que depenen del
(Entra el mlnlstre de J ustícia. 1
Les tribunes i escons estan molt Comerç).
~:r¡es delegacions comarcals de la seu departamnt i dictar les oport uesanimats.
d
nes d.sposicions amb el fi que aquesHom llegeix una proposició n o de
aeneralitat.

EL iRASPAS DE SERVEIS

A CATALUNYA
Madrid, etc. el presidente del Consejo de Mlnistros, D. Alejandro Lersón &ters que incumbeixen als minis- roux.»
t res de Treball 1 Indústria, envià. els
Un membre de la Coperiodistes a ells per tal que aquests
ministres ampliessin la informació.
missió diu que aquesta
Clar que s'enviarà una quantitat de
moment per tal de remeiar la situació en què es troben aquells miners.
serà ampliada
(Ve de la pàgina primera)

d'Agricultura, el ministre d'aquest
Departament va llegir una carta del
Madrid, 21. - Aquesta tarda els
El senyor Marraco pun- informadors
senyor Gil Robles,en la qual aquest
parlaren amb el secredeia que havien de donar-se certes
tari de la COmissió mixta de Trasfacilitats sl b om volia que h1 batualitza
passos de serveis a Catalunya, al
En el banc blau els ministres d'Es- llei demanant una declaració de la gttessln concursants. A més, be r elaHe estat r eunit -començà dient tes organitzacions i serveis rendelxin
qual donaren compte dels acords
~yor Pic- amb els comissaris la màxima eficàcia a benefici de la tat, Marina i Treball.
Cambra sobre els termes del con- cionat aquesta carta amb unes mael
que
1
tot
Amb
21.
Madrid,
presos en el COnsell de Ministres
Aprovada racta de la sessió ante- curs obert com a conseqüència de la nifestacions del periòdic cEl Debatell.
el tal de fer un memoràndum re- Sanitat Pública de Catalunya.
El ministre de la G UERRA diu que COnsell d 'avui ha estat aàministratiu amb r eferència a dita COmissió.
Constitueix un dels motius de pre- rior i llegit el despatx ordinari es llei d'autor itzacions encamlnades a
~¿10nat amb el "pla quinquennal"
del
extensió
gran
amb
tractat
s'ha
El senyor GQnzàlez Parrado ha dit
regular el m ercat del blat per creure el que desitja saber és si el senyor
del qual vaig parlar-vos. Elis con- ocupació d'aquesta Conselleria la de- passa a l'Ordre del Dia.
que pel que es referia a l'ampliació
a discussió un dictamen que l'esmentat concurs no s'ajusta Die:.~ Pastor manté la insidia llan- cumpllment de la llei del 2 de geocaran els alcaldes dels pobles per finitiva resolució dels problemes hos- deEsla posa
çada. en moments en què l'orador no ner relativa al règim transitori de de la COmissió revisora, ja bo saCOmissió d 'Estat sobre el pro- als termes de l'esmentada llei.
que, tot seg\!!~. trametin a l~s pitalaris, solució que, donada la seva
Catalunya. El més important ha es- bia, però que ahir no podia dir r es
C()llliSSlU'les corresnonents una relació importància 1 la detallada exposició jec-te de Llei de plantilles dels CosLa defensa el seu primer signant, era al saló de sessions.
El ministre d'AGRICULTURA, en tat l'actitud del ministre d'Obres Pú- als informadors en concret.
de tes necessitats de millores públi- que d'ella es pensa fer, serà qüestió sos tècnics administratius 1 auxiliars senyor DIEZ PASTOR, de Unlón Re- una
Els informadors 11 han Indicat que
extensa intervenció, surt al pas bliques el qual ha exposat la diferènques que tingui el poble. Que diguin de dedicar-li uns moments que jo del Ministeri d'Estat. El dictamen és publicana.
ar guments del senyor Diez Pas- cia que existeix en la valoració dels el Consell de Ministres assenyalava
dels
aprovat.
història
fer
per
comença
viL'orador
pròxima
la
en
trobar-los
espero
dispensaris,
escoles,
manquen
els
Cataa
traspassats
foren
que
serveis
51
El ministre de Marina, des de la del que ha ocorregut a partir de la tor i fa una defensa de la Llei d'Au- lunya amb els de la resta d'Espa- que en un termini de vult dies havia
hospitals, algii\'s, camins, carreteres, sita que des d'ara Invito als dignes
de secretaris dóna. lectura a vigència de la llei d'autor itzacions re- toritzacions, encara que creu que nya. Abans es consignaven per cons- d'ésser feta la valoració creis serveis
tribuna
erveis sanitaris, 1 resumirà to~s els representants de la Premsa perquè la
d'Obres Públiques, 1 ha contestat que
de Llei que passa a la dactada en temps que el senyor J i- s'hi han de fer algunes reformes.
projecte
un
~umptes en un report el comiesarl, facin la propera setmana. Mes no
El senyor JIMENEZ FERNAN- trucció de carreteres 11.000 pessetes a la pròxima reunió que celebrarà la
corresponent.
Comissió
carla
regentava
Fernàndez
ménez
soel qual ens en donarà compte i nos- puc silenciar el comentari que
DEZ Interve per tal d'aclarir alguns per quilòmetre a Catalunya., mentres Comissió encara no estarà acabada,
Es posa a discussió un dictamen tera d'Agricultura.
~Utt·es celebrarem un consell a cada bre aquest punt crec fonamental, 1
punts del discurs del senyor Diez que es consignaven 2.000 pessetes per però que a la segona que se celebri
la Comissió de demandes sobre
d'Agricultura).
ministre
el
(Entra
una de les capitals de "provincia" i és que, a més de la insuficiència hos- de
quilòmetre en el r esta d'Espanya. No estarà feta tota la valoració dels serPastor.
assenyalades amb els números 59
-diu
Fernàndez
iménez
J
senyor
El
a sarcelona, a les poblacions caps pitalària de caràcter general que ales65,
Lamenta que aquest s'hagi diri- té inconvenient - diu el ministre veis.
i són aprovats.
qual,
al
concurs
un
obri
en respectar la
l'oradord'Obres
de partit per tal de tractar-ho amb tothom coneix, hi ha el deure d'elParlant novament referent a l'amsón a.provats sense discus- segons "El Debate", òrgan oficiós del git al senyor Gll Robles, essent com quantitatPúbliques-,
però que no vagi a costa pliació de la Comissió revisora, ha
el comissari. També canviarem lm- xugar, ~er part de l'Estat, Genera- sióTambé
és l'orador l'únic responsable de la
de
COmissió
la
de
dictàmens
dos
pressions amb els alcaldes dels po- lltat 1 Ajuntament, una altra defi- suplicatoris, l'un concedint l'autorit- senyor Jlménez Fernàndez, havien de llet d'autoritzacions. La seva solida- d~l seu pressupost aquesta diferència dit que seran nomenades persones
bles interessats. Aleshores això pas- ciència potser més important que zació soHicitada pel Tribunal Su- concórrer els sindicats agrícoles catò- ritat amb el cap popular agrari és de valoració. S'arbitraran els mit- de Catalunya. 1 tornarà a integrar-se
sarA a les respectives conselleries per aquella, com és la necessitat de pro- prem per a procedir contra el dipu- lics amb el concurs de la banca pri- tal que no tindria inconvenient en jans perquè aque3ts serveis traspas- la COmissió tal 1 com estava conssubscriure la. carta que s'ba esmen- sats a Catalunya no pesin damunt tituïda abans del m<Wiment del 6
tal que en el termini de dos mesos porcionar assistència mèdica 1 llits tat socialista senyor Juan Negrin, en vada.
les altres carreteres d'Espanya..
El senyor J1MENEZ FERNANDEZ tat en aquest debat.
d'octubre, és a dir, serà una COmispresentin un pressupost de les obres a uns 3.000 malalts tuberculosos d'ar- causa a instàncta. per calúmnia 1 inEl GQvern desitjava que la valora- sió mixta.
Nega que hagi estat «El Debate•
que quedin aprovades, i es veurà qui- reu de Catalunya i no catalans, pro- júries 1 l'altre concedint l'autoritza- diu: Tot està bé menys allò de l'òrfessin
es
pendents
serveis
dels
ció
gan.
l'òrgan oficiós de la seva. politica..
na solució se li dóna d'acord amb les blema que és necessari solucionar 1 ció so!Ucitada pel mateix Tribunal
de vuit dies amb la intenció
Les gestions dels conpossibilitats econòmiques, comptant, que sl es pogués aconseguir podria per a. procedir contra el també diEl senyor DIEZ PASTOR: Ja em Molt més que aquest periòdic, s'ocu- dintre
pà del problema del blat un altre d'anar com més aviat millor a la
naturalment, amb l'ajut de l'Estat. ésser el punt de partida per a la putat socialista. senyor Carlos Her- rectificareu després.
pesa
que
treball
el
però
normalitat;
Soll>.
«El
diari:
hasElS respectius consellers ho tindran solució total del gran problema
L'orador continua i diu que l'antenàndez Zancajo en causa per injúsellers gestors
El
El senyor ALVAREZ MENDIZA- damunt la COmissió revisora imposen estudi fins l'octubre, que procura- pitalari.
r ior ministre d'AgrtcWtura llegí a la.
ries i calúmnies.
1 obliga a una ampliació
això
sibilita
detalls
alguns
explica
radical,
BAL,
Tampoc no podem perdre de vista
ran emprendre aquest "pla quinAquest darrer dictamen ha moti- Comissió correseponent una carta del de l'actuació de la Comissió d'Agri- del termini.
senyor Cambó i el sela situació d'un sens fi de dements vat una intervenció del diputats senyor Gil Robles en la qual aquest
quennal".
Ha quedat demostrat que hi ha di- ¿Ha quedat resolta la qüestió de que no troben, aixi mateix, manera d'Unión Republicana senyor Alonso afirmava que si no hi havia una ga- cultura.
criel
entre
d'importància
ferències
disposiuna
mlnlstre
al
Demana
"Penya Rhin", que havíeu de trac- d'internar-se, la qual cosa és molt Rodríguez el qual l'impugna. El de- rantia de venda no hi hauria res a ció que aclareixi que s'evitin aquests teri del ministre d 'Obres Públiques 1
nyor Portela
tar en el passat Consell?- preguntà sensible, ja que molts d'ells, gràcies fensa el mateix membre de la Co- fer en el concurs.
perjudicis.
el de la valoració dels serveis diaals avanços de la psiquiatria moderna missió de suplicatoris senyor EsparUn periodista.
Diversos diputats protesten 1 deAcaba demanant votació nominal quest Ministeri que es feren a. CataMadrid, 21. - El ministre de la
manen la lectura d'aquesta carta. per la seva proposició 1 anuncia la lunya 1 fins que no quedin solucio- GQvernació
-No hem resolt res ni vàrem trac- són tan perfectament guaribles com za (Popular Agrari).
1 el senyor Cambó han
El senyor DIEZ PASTOR diu que seva renúncia al lloc que ocupa a nades aquestes diferències no quedatar-ne en el Consell. Això podeu pre- alguns malalts difícils de qualsevol
El Sr. DIAZ AMBRONA s'aixeca
mantingut una conferència. de deu
$'Uiltar-ho al conseller de Cultura, el altra especialitat mèdica, però no és para adreçar una pregunta al minis- no pot fer-ho, perquè la carta no la Comissió d'Agric-ultura.
rà enllestit tot el que fa referència. minuts en un dels passadissos de la
qual pot convocar una reunió extra- raonable que per a llur guariment 1 tre de Treball relacionada amb l'a- és al seu poder, però respon de la
MINISTRE DE MARINA inter- a la reintegrac-Ió d'aquest servei.
Cambra.
certesa de la seva afirmació 1 per a véElbreument
sosteniment les Corporacions oficials tur forçós.
ordinària si ho creu necessari.
El GQvern s'interessà per l'atur
seels
contestar
a
per
noticies d 'origen particular
-L'atur forçós - diu - no és demostrar-la r equereix el testimoni nyors Diez Pastor 1 Alvarez Mendi- forçós a. Biscàia el qual pren pro- enSegons
-¿Heu llegit l'editorial que pubil- abonin la quantitat de 2, 2'50 i 3 pesaquesta conversa. tractaren de la
diputats que formen part de zàbal.
ça "La veu" referent al nombre de setes com a màxim, quan per als un problema d'avui. Amb major o dels
de
parlà
es
1
d'importància
porcions
dels membres que han
designació
Comissió d'Agricultura.
éOnsellers que formen el Govern de altres malalts està demostrat que per menor intensitat l'atur forçós ba e- la Explica
El senyor ALVAREZ MENDIZA- la concessió de la construcció de lo- d'ampliar la Junta mixta de Trasper
realitzades
gestions
les
segle
del
començ
del
des
sempre
vistit
sospoden
es
no
pessetes
5
da
menys
la Generalitat?
Comissió i els motius que tingue- BAL es lamenta que el GQvern man- comotores 1 altres materials pesats passos de serveis.
-No; no l'he llegida -contestà el ten~ i molt menys tractar, sl hom ho i s'ha accentuat després de la gran la
Després el senyor Cambó ha conren el senyor Alvarez Mendizàbal 1 tingui el projecte. Els radicals - diu per la Indústria basca per a resoldre
senyor Pic-, però sl m'expliqueu el vol fer de la manera científica i hu- guerra. En aquets darrers anys ha ell
-no votarem en contra per no tren- aquesta crisi.
ferenciat molt detingudament amb
per a salvar el seu vot.
arriba a obtenir un gran volum.
mana que tenim l'obligació.
que diu jo us contestaré.
peGQvern
el
amb
solidaritat
la
car
els senyors Vallès 1 Pujals, conseller
el monopoll del blat, que,
Com es veu, és també preocupació Quina ha estat l'ac-tuació de l'Es- al Combat
EI repòrter explicà que el diari de
Públiques, 1 el senyor Jover
seu judici, es tracta de crear, per rò volem salvar la nostra. responsaPròrroga per tres me· d'Obres
la Lliga no troba bé que hagin estat del conseller contribuir al fet que to- tat espanyol davant d'aquest proble- tal de realitzar una propaganda a bilitat. Confia que el ministre
conseller de GQvernacló. Sembla que ~
nomenats nou consellers per a for- tes les classes modestes puguin gau- ma? Un projecte pel qual es dedi- favor dels sindicats de caire con- d'Agricultura rectifiqui en un termlla conferència versà sobre el mateix
ni no molt llunyà.
mar el Govern de la Generalitat, te- dir de la rebaixa que pensem acon- caven quantitats importants a obres fessional.
assumpte.
rede
treballs
dels
sos
la
1
previ
orgànic
pla.
un
públiques,
Es procedeix a la votació nominal
nlnt en compte que no s'ba de fer seguir dels especifics, avui a un preu
(Protestes en diversos sectors de la.
contra
Nacional
Junta
la
de
creació
la proposició no de llei del senyor
politlca, i, en canvi, el Govern an- tan elevat que molts malalts no poEls consellers gestors
Creu que unes I altres Cambra.)
visió
terior al 6 d'octubre estava compost den cursar llur tractament per man- l'atur forçós.
El ministre de la GUERRA s'aixe- Diez Pastor.
nu.Hes.
resultat
han
mesures
radidels
part
saló
del
Es retiren
ca de mitjans econòmics. Confio que
de menor nombre de consellers.
ca per tal de contestar a l'aHusió que
<Entra el cap d~l Govern).
estan nerviosos
Madrid, 21. - El projecte de llei
-Es llàstima que "La Veu" vegi dintre de quinze dies, aproximadahom 11 ba dirigit, 1 demana al se- cals, monàrquics de Renovación Estribula
doe
des
Govern
del
cap
El
tradiclonali3tes i Lliga Ca- llegit aquesta tarda pel cap del Gopañola,
!F..s
reprodueixi
que
Pastor
Diez
he
que
nyor
esperit
bon
el
les coses quan ja estan fetes. Alx1 ment, amb
dóna lectura als pro- seves paraules per tal de donar-li talana.
vern relatiu als traspassos de serveis
Madrid, 21. - Tant en el Consell
1 tot, aquest editorial no podrà in- trobat en els estaments oficials far - na. de secretaris
jectes de Llei referents als traspas- immediata resposta, ja que quan les
a Catalunya amplia el termini que d'aquest mati com a. la Cambra, ba
Voten en contra les esquerres.
fluir per a desfer una cosa que ja macèutlcs 1 amb els assessoraments sos
acordats
Catalunya
a
serveis
de
tornat a ocupar el primer pla els
La proposició es rebutjada per 105 té la Comissió. Diu !r1xi:
ba pronunciat el senyor Diez Pastor,
que penso recollir de les corporacions
ha pres estat.
problemes de Catalunya.
el COnsell de Ministres d'aquest el senyor Gil Rebles no estava al vots contra 18.
«A las Cortes:
-Senyor governador: com vós sa- 1 mútues, que amb tant d'encert es en
Als passadissos del Congrés es parLa. ley de 2 de enero de 1935 susEs suspén aquesta discussió 1 s'aibanc blau.
beu, abans del 6 d'octubre les emis- preocupen d'aquest problema, queda- mati.
Després el ministre de la Guerra
El senyor DIEZ PASTOR m ani- xeca la sessió a tres quarts de nou pendió las facultades concedidas por là de les relacions del Govern amb
sores de ràdio catalanes, en acabar rà satisfactòriament resolt.
llegeix el seu projecte de reorganitel Estatuto de Cataluña al Parla- la. Generalitat, i la presència allà
Tinc una veritable satisfacció d'ha- zació del COnsell Superior de Guer- festa que en reunir-se la Comissió de la nit.
les emissions, tocaven l'hime "Els
mento de la Genera.lldad, hasta que dels consellers de la Generalitat seSegadors" 1 d'ençà d'aquella data no ver donat aquesta nota als dignis- ra.
las COrtes, a propuesta del Gobierno, nyors Vallès I Pujals, Sedó 1 Jover
sims represen1lnts de la Premsa de
ho !~!'1. Es que està proh~bit?
la
de
ús
fa
El mlnistre de Treball
acordasen el restablecimiento gra- Nonell, donava especial interès a
I t
J .
... -. \...; ••-De himne, no n'hi ha més que Catalunya.
POLITIOUES
NOTES
paraula per a contestar ai senyor L't.
dual del régimen autonómlco, y dis- aquest tema, mbim quan se'ls va
.
...
.
Més que com a conseller de la Ge- Díaz Ambrona. Explica les viclscl)Ul : el nacional. "Els Segadors" es
puso en su articulo tercero el nom- veure conversar amb bastants dipoden tocar a casa, qui vulgui fer - neralitat, com a metge, que vostès tuds perquè han travessat els projecEl discurs d'Azal\a a València.
bramlento de una Comisión, para putats catalans.
maaixi
conec,
sóc,
que
ignoren
no
un
fer-ne
és
fer
pot
es
ho. El que no
Els tres consellers no amagaven
Suspès el tren especial, per causes que en el plazo de 3 meses estudiates contra l'atur forçós fins arrlbar
himne en contra del que a Catalunya teix, el pt:oblema gravlssim que tra- a l'actual que ha procurar també els
alienes a la voluntat dels organitza- se los servicios traspasados a Catalu- el seu nerviosisme perquè es soluvolen. Repeteixo que no hi ha altre vessa la nostra soferta i benemèrita mitjans econòmics d'acord a l'index
dors, es r ealitzarà el viatge en auto- fia y propusiera en cada caso duran- cionin ràpidament tots els assumphUnne, per ara i mentre no se'n poSi classe, que no és consl. derada com es de parats que tenen les diverses cocars del Transport Badenes. Sis-cen- te el régimen provisional, los que de- tes concernents al traspàs de ser~
·
tes úniques places, amb dret a re- bfan subsistir, ser rectificades o re- veis.
Jlll altre, que l"'Himne de Riego". A mereix per moltes corporacions que marques.
Amb l'experiència del
Els periodistes conversaren amb
serva d'invitació per a l'acte. 31 pes- vertidos al Estado, autorlzando ai
Ja ràdio, mentre ho demanin, poden s'ocupen justament de la solució d'al- temps que ha passat serà atacat a
de la 0-ened'Economia
conseller
el
setes anada 1 tornada. Sortida de Gobierno para el nombramiento de
tocar el que vulguin, però no en aca- tres problemes com els hospitalaris, fons el problema de l'atur forçós.
ralitat senyor Sedó, el qual maniBarcelona, passeig de Gràcia-Consell la citada Comisión.
bar les emissions n1 donant-li el ca- l'atur obrer, la greu crisi econòmica
El senyor PEREZ MADRIGAL difestà que es trobaven tots satisfets
de Cent, dissabte, 25, a les nou de la
ràcter d'himne, sinó entre el progra- que travessa la nostra terra, però jo rigeix un prec al ministre de Marina ' i \
decreto de 21 de febrero de 1935 i que ell marxava aquesta nit a Barnit. Sortida de València, plaça de dióElcumpllmiento
ma, com una de tl!ntes composicions. també vull fer constar que d'ara en- referent els subalterns del seu deparanteriormente
lo
a
celona, 1 demà ho faran els resTetuan, diumenge, dia 26, a les vuit
La Generalitat no ha instaurat cap 1 davant les corporacions oficials hau- tament. Diu que ha estat dictaminat
en orden del nombramlen- tants consellers.
del vespre. Els posseïdors dels tiquets dispuesto
himne. Això sl per cas haurà d'ésser ran de prec::.'Jpar-se, com ho fa favorablement per la COmissió del
COmlsión, suspendiendo de
No va voler fer cap manifestació
per al tren especial poden canviar- to de lalas
sl es repeteix un 6 d'octubre 1 gua- aquest conseller, de fer incrementar Ram r eferent a unes millores que no
funciones de la Comisión concreta sobre els assumptes que
los pels de l'autocar, abonant ctne derecho
nyen els revolucionaris i catalunya els seus pressupostos perquè els met- significaven despeses per al tresor,
cumpllel
para
nombrada
mixta
pessetes. Si no els convé, els serà re- miento d el Estatuto de Cataluña. Al han vingut a resoldre a Madrid.
ges auxlllars i ajudants dels hospl- però ara veu amb disgust, que el dices separa.
.
tornat l'import.
--------~*-----------proplo tiempo señaló las normas que
-Es que, per exemple, n1 en la fes- tals de Catalunya, que durant anys tamen ha desaparegut de l'Ordre del
El termini d'admissió acaba irre- hablan
ta dels Jocs Florals no es va tocar i més anys han treballat deslnteres- Dia. Creu que aquest fet serà rectide presidir los trabajos de la
a
Les modistes de París
24,
dia
divendres,
el
missiblement
COmisión revisora nombrada, a la.
"Els Segadors", cosa que és la prime- sadament pels malalts en aquells In- ficat per l'actual ministre de Marina
les nou del vespre.
de
plazo
un
concedido
habia
se
qual
ra vegada que passa. Això no bavia ternats se'ls reconegui el dret indis- 1 pregunta qui ha retirat el dictaen vaga
pasd'Esquerra»,
Repúblicà
«Partit
3 me;es para la compleja y minuciosuec..-~ ni en temps de la monarquia. cutible de percebre honoraris, tenint men.
Paris, 21. - Les modistes en vaga
seig de Gràcia, 42, 1er., de 10 a 12 sa
reUs'ha
dictamen
el
que
Afegeix
obfué
que
lo
crisi
greu
estudiar
la
de
labor
solament
no
-Doncs, mireu, és així. Després de en compte
han adoptat aquest mat1 una actidel matl, 1 de 4 a 9 del vespre.
jeto en los trabajos de la. Comlsión tud violenta 1 ban obligat la polltot, a \'\ festa dels Jocs· Florals no econòmica que travessa la gran fa- rat perquè aix! ho ha dispoSf:at un
mixta durante mà.s de 2 años. Si ela a intervenir amb freqüència.
milla mèdica de tot Catalunya, sinó transeünt dels passadissos de la
es va tocar ni l'Himne de Riego...
----------~*:----------- bien es cierto que la creación de un
I el senyor Pic 1 Pon s'acomiadà perquè doblement s'ho mereixen Cambra. Qui és un transeünt dels
Les modistes protesten contra la
serv1cio traspasado exige mayor rebaixa dels seus salari~. El moaquests benemèrits metges hospitala- passadissos per això?
dels periodistes.
El PRESIDENT DE LA CAMBRA
tiempo hasta que se ve logrado en viment, que s'inicià la passada setris que de la seva· escola en nasqueuna disposició legal, no lo es menos mana en una famosa casa de modes
ren bomas com els doctors Robert, diu que el dictamen ha desaparegut
• • •
Tar.1bé rebé ahir els periodistes el Freixes, Esquerdo, Fargas, etc., etcè- de l'Ordre del Dia perquè alxi 11 fou
Altra vegada estigué declarant da- que es insuficiente el plazo concedi- del Faubourg Saint Honore, s'ba.
vice-presiel
ofici
un
en
demanat
para la función revisora de tanta corregut a set cases més dels districconseu ~r de Sanitat, senyor Huguet, tera, que amb llur alt prestigi han
vant el j utge del número vuit la se- do
d~ la Comissió de Marina en
lmportancla, y de mayor desponsabi- tes del centre de la capitaL Les vatl qual els facilità la nota que pu- col:locat els nostres hospitals de Ca- dent
requal
la
Scbiro-Kauer,
de
cretària
si cabe, que la encomendada a guistes ascendeixen a més de 2.000.
..,Uquem a cont nuació 1 sobre la qual talunya en un lloc tan alt que de funcions de pres1dent perquè el Miclamà l'automòbil que té el Jutjat lldad
ho estudiaria.
la propla COmlsión mixta.
En la reunió celebrada ahir, a la:
féu àmplies explicacions als repòrters terres foranes intelllgències privlle- nistre del Ram
que
procés
del
resultes
a
retenció
en
El senyor Alba. dóna lectura a l'oEn conslderación a lo expuesto, el nit, a la Borsa de Treball, acordaren
en el mateix sentit en què està re- giades vénen a retre'ls homenatge fici
El Jutjat d'Instrucció número 2 es segueix.
esmentat.
acuerdo
de
suscrlbe,
que
Presidoente
de gran entusiasme prosseenmig
d'admiració.
dactada.
maniha
secretària
L'esmentada
un divorci entaulat
ministre de Marina intervé 1 ha desestimat
con el Consejo de Ministros, tiene el guir la vaga fins aconseguir que les
També penso ocupar-me de la re- esEllamenta
Especialment s'interessà perquè es
per la senyora Llúcia Jaques, de festat, presentant diversos testimo- honor
diputats
els
siguin
que
deliberación
la
a
someter
de
cases interessades revoquin el seu
reconegui el dret de percebre els ho- organització de les inspeccions sani29 anys, de nacionalitat francesa, nis, que el senyor Scbiro-Kauer 11
las Cortes el slguiente proyecto acord de rebaixar el salari.
noraris als metges auxlllars 1 aju- tàrles en les seves diferents branques
la qual contragué matrimoni a l'Ar- havia promès l'automòbll com a pa- de
ley:
de
~-------------*:----------Aquest migdia, les modistes en
ò.ants dels hospitals de Catalun) ( , a fi I efecte que rendeixi la màxima
gentina amb el súbdit nord-am ericà gament dels treballs que aquesta haArticulo úníco. - Se prorroga por vaga, fomtant una imponent manivia portat a cap per tal d 'evitar la
tenint en compte -diu- la crisi eco- eficàcia en profit de la salut públi- ha desenrotllat una activitat molt Guillem Widmer, de 47 anys.
3 meses el plazo concedido a la Co- festació, s'encaminaren envers la rue
La Jaques que és professora d'idio- seva extradició.
nòmica que trav.::o;sen els metges ca- ca; atx1 com també dels principals 1 gran. Al mateix temps que efectuava
mlsión creada. por decreto de 21 de de la Palx, amb la intenció de coacSembla que aquesta protestà del febrero
problemes sanitaris esmentats en la · constants gestions relacionades amb mes vingué a Espanya quan el seu
talans.
de 1935, de acuerdo con el cionar les seves companyes que
fet que no li fos lliurat el susLa nota; facilitada pel conseller de . primera nota que es ~a publicar en el litigi italo-abisslni, que tan direc- marit va deixar-la i creient que ja. dit
articulo tercero de la ley de 2 de encara treballen. Sorgiren els agents,
obtenira
per
que
ja
automòbil,
la
presentà
més,
mal
veuria
el
no
la Premsa després d haver-me fet tament afecta Anglaterra pels tnteSa.nitat d .u així:
enero del mlsmo año, para que dé 1 les modistes els agrediren llançantressos que té a l'Africa Oriental, el demanda de divorci aRegant l'aban- lo havia treballat molt.
. lleria."
"Tal com s'ha fet constar pública- 1. càrrec d'aquesta Conse
cumpllmiento a lo d.ispuesto en or- los polvos d'arròs a la cara. Els
donament.
senyor Eden s'ha ocupat de les dife.
_
den a la propuesta de subsistencia agents practicaren la detenció d'alaquesque
el
denegat
ha
jutge
El
rències entre Hongria 1 Iugoslàvia 1
rati!lcación o reversión el Estado dé gunes modistetes 1 d'alguns tranta soHic1ta, ja que sosté que envaïlos servicios estatales traspasados a. selints que feren causa comuna amb
la sobirania de la nació on conla. reglón de Cataluña.
fí~~~~~~nsd;e~~~~c~e~~u~o:: ria
elles.
Estrangers expulsats
mòria critica relativa a l'assassinat tragueren matrimoni, ja que alli no
dide
casos
als
per
tractat
ba
h1
La policia ahir expulsà per indeHONGRIA I IUGOSLAVIA del rei Alexandre.
vorci. Aquest és el primer cas que sitjables ela súbdits Heinricb Ad.ier,
HAN ARRIBAT A
es falla a Barcelona.
alemany, 1 Eduard Rojas Rodríguez,
PRil\IER
EL
SERA
AVUI
ACORD
mineconca
la
Charleroi, lll. -A
natural de COlòmbia.
DIA INTERESSANT DEL
Ginebra, 21. - Hom sap que avui
od
ra s'h
CONSELL
seel
entre
acord
un
a
El primer és un element comuaid an pr uït, aquest mati, alguns s'ha arribat
Ginebra, 21. - Es pot dir que la
1 1
osi
b d 1
F
b arulis, a causa de la vaga. Nomi el segon intentava organitzar
nista
e sessió del COnsell de la Societat de
rosos grups de vaguistes envaïren n~or ouc • e. egat !~g a.u.
banda de lladres. afer que la
una
quatre pous, a l'entrada dels quals es- nurustre hongar~s de 1 Exlenor Ka- Nacions no ent--' en la ~6va fase
policia 11 ba esguerrat.
.,..
ta bliren retens
""''"
nya, per a l'arranjament de les relaEn tot aquest any que som els esEn canvi, les· noticies que es reben clons de Iugosià.>:la contra Hongria critica fins demà, dimecres, pel fet
Els serveis traspassats a Catalunya
trangers expulsats per indesitjables
de la conca hullera del Borinage són amb motiu de 1 assassinat del rel que es trobaran a Ginebra els repugen a la xifra de 234.
~olt mes optimistes ja que aquest Alexandre de Iugoslàvta, ocorregut a presentants de la totalitat dels grans
El Jutjat número 2 ha dictat auto
lllati han r eemprès 'el treball nom- Marsella, 1 en el qual es deia que Estats.
Hom sap, per Infor¡nacions que ba de processament però amb llibertat ----------~~*--~~------estava. preparat pels terroristes interbrosos obrers.
sense fiança contra Franprovisional
el
que
nacionals a terres d'Hongria. L'acord facilitat la delegació francesa,
• • •
BrusseHes, 21. _ comuniquen de 1a és degut, en la seva major part, a senyor Lava! sortirà de Paris aques- cesc Fuster Amer, denunciat pels que La causa contra un atra·
composen l'«Assoclacl6 Oficial de
conca minera de Cbarlerol que el la Intervenció del ministre anglès M.r. ta nit, a dos quarts de nou.
pressumptes hereus dels béns del
cador
tnd..~-~ent vaguistlc, que semblava Eden.
virrei BonetJ.
L'informe que M.r. Eden presentà
-..uutlvament avortat, s'ha compliEI processat actuava com a presiEl fiscal del Tribunal d'Urgència
~.de sobte, i s·ha estès a nombrosos al Consell de la Lliga posa de relleu
Madrid. 20. - Un altre dels asdent ·i sembla ésser que el motiu de h3 qualificat la causa seguida conEl miniStre d'Obres Públiques esla denúncia ba estat perquè aquests tra Albert Corla, complicat en rm- sumptes d'interèS tractats en el Con- tudiarà aquest problema i portarà
= ~.els quals s·ocupen uns ~~~~~fre r:so~!~t:~og;
rèal
relatiu
el
ó.>
ministres
de
sell
Creu
de
carrer
al
d·atra.cament
tent
administrava
els
no
que
creuen
també en el pròltim Consell de minisNacions, el dia 10 de desembre dar-¡
gim transitori de Catalunva. Sobre tres la proposta concreta pel" tal
Coberta.
prou bé.
EL GOVERN PRESENTARA
les ~ctivitats terque ~ndemna
rer,
Aquest féü foc contra els agents aquest tema s·entaulà unà àmplia d'adoptar l'acord oportú..
LA DDIISSIO
S afegeix en 1 informe que
ronstes.
de la autoritat, i fou detingut mo- deliberació en la qual intervinguees pren nota de les sancions que el
ments després en el Bar Arenes de ren el president del Consell i els miUNES PARAUL ES DE ROYO
Praga, 21. - El Govern ha conGovern hongarès adoptà contra alnistres d·obres Públiques, Finances
guns funcionaris, 1 afegeix que no firmat . la seva decisió de presentar
ll
VILLANOVA
\)
la Plaça d'Espanya. A conseqüència i Marina. Hi ha alguns serveis que
abote•a
S
nOUS
d
'ó
publlestat
hagin
morta
quan
dona
una
dl.m'.ssió
la
resultà
conacció
tiroteig
del
nova
.
J.
de prendre cap
O t enCJ e
1\.iadr!d, 21. - Parlant el senyor
la Paris, 21. - Diuen de Biscarosse, s'ba
de
Gimeralitat
la
a
passat
havien
oficials de les elecresultats
els
cats
Hongria.
tra
1 alguns ferits.
Royo Villanueva de racorii del Condors de tramVIeS
l1l.iconeguda base d.bidroavlons, que
El fiscal demana vint-i-quatre Catalunya abans de la revolució d·oc- sell de ministres sobre el règim de
En els cercles internacionals s'es- clons, aquesta nit o demà.
nandroavió gegant! francès «Lieute- tima
tubre 1 que alguns mlnlstres consi- Catalunya, digué que no era més que
diversos
concórrer
per
presó
de
anys
proban
Badalona
de
agents
Els
cosa
per
dóna
es
polítics
cercles
Als
és
Eden
Mr.
de
l'informe
que
al t de Vaisseau Parts• ba sofert
deren que ho foren amb una valora- donar compliment a la llet del 2
delictes.
dr~ desperfectes en la seva ala acceptable per Iugoslàvia I Hongria, se_gura que el P~esident de la Re- cedit a la detenció de tres individus
ció exceash-a. Apro\"&da la llei del de gener. Se'ls assigna representants
dlha
h1
causa
mateixa
la
En
part
formar
de
suposats
a
com
més
formar
de
encàrrec
1
confiarà
publica
coml'assumpte
quedi
que
s'espera
i
llet • a ca;aa d'un incendi provocat
2 de gener 1 nomenada la Comissló
el nou Gabinet al senyor Malypetr, del comitè d'enllaç amb els elements versos encartats. quinze penes os- revisora d'aquests traspassos aquests a la Comissió que revisa els traspastrar un curt-circuit. Sortosament en- pletament resolt.
el qual haurà de trobar grans <L!1- extremistes. Els agents de la Briga- clllen entre dos 1 vint-i-vult anys de ministres ban coincidit en la necessi- sos per tal que vegin que no se'ls
to en ràptdament en acció els extlnEDEN S'ENTREVISTA JUffi cuitats.
da de persecució de sabOtejadors pro- pesó.
tat, en la qual ja es mostraren d·a- perseguebt.
l>rrs, els quals Impediren que el foc
Aquesta es veurà aviat davant el cord
KANYA, ALOISI I !.\l ASSIels dels anteriors Governs, de
ELS. RESULTATS HAN D l - cediren també a detenir a Joan Cií- Tribunal
av'ig~és més increment. Aquest
d'Urgència.
GLIA
revisar aquestes valoracions i donar El senyor Lerroux diu que es
PRESSIONAT ELS ANGLE- ment Camln i Daniel Garrido Bei:~:.
lleis es el més gran de França 1 un
un nivell menys elevat.
aquestes
a
mês grans del món.
Ginebra, 21. - Aquest matí es ceAmbdós són coneguts de la policia
sos
faran nous nomenaments
lebrà una interessant entrevista enLondres, 21. - La Premsa anglesa com a extremistes. El primer sembla -----------*:----------~----- Entre aquests serveis que es consideren excessivament dotats, figuren
~esment la lnfor- tre el senyor Eden i el ministre de considera veritablement transoenden- que feia temps que estava allunyat
Bordeus, 21. - ·
Madrid, 21, - El senyor Luro~
~ió PUb.l icada a l'estranger, segons Negocis Estrangers d'Hongria senyor tal el resultat de les eleccions txecos- de les lluites socials, però sembla Vaga general de botiguers els de Sanitat, Pesos 1 Mesura Treball 1 Obres Públiques. Les d·aquest conversà breus moments amb els pe.
1Lltqua1 1 btdroavió gegant francès, ~ya.
vaques i que dóna el cas que el par- que es dedicava a reclutar joves,
als pas.sadissos de la Camriodistes
major
de
les
són
departament
darru
\ia utenant de Valsseau Paris•, haDesprés d'aquesta entrevista, Eden tlt alemany que acabdilla COnrad els quals tenla sota les seves ora París
importància ·quant. a la cOOS1derac1ó bra i 11 fou preguntat en quina pro\al ~Uedat parcialment destruït per conferencià succe!;Sivament amb els Benleln ha r eunit en les seves mas- dres 1 als que ordena \'ll el que caParis. :u. - s·anunCla que les boti- d 'aquesta exces.sh-a valoració. El ml- porció seria augmentada la Comi.stat cendi Aquest existí, en reall- representants d'Itàlia i França, setres milions d'alemanys de Txe- lla fer.
gues de venda a la menuda tancaran nistre d'Obres Públiques per tal de sió revisora dels traspassos a. catafie5 I>erò solament ba produït ava- nyors Alolsi I Masslglla, respectiva- ses
EI Garrido és un dels element.& durant '<int-i-quat.re hores, en ~ palesar el seu enter! llegi diverses xi lunya. COntestà que estava autoritcoslo'iàquia, cosa qu cap alLre polític
Part s¿nsela importància en consumir ment. Hom sap que tractà amb ells no ha aconsegul.t realitzar.
d'enllaç entre els agents pertorba- nyai de protesta contra els grans fres en comprovació d·aquesta exces- 2at per a ampltar l'esmentada COmlstela d·una ala.
E1 e
arran de les negociacions per a la
Les informacions que els diferents dors de la provincia 11!1lb la capital. impostos que els seus am06 e5ta.n slva '-alomctó, L donà compte de les s~ó en tres elements de caràcter téctiana gegantt aparell havia d·evolu- sol uc!ó del conflicte italo-abissi.ni.
Per tal de no ésser conegu~ e~ obligats a satlater.
periòdics londinencs reben de Pradespese$ de reparacions i contribu- \ nJ.c l que una vegada designats es
c1el ~~!semà, dimecres, en presència
a~;.
La decisió ha estat adoptada des- clons de carreteres 1 ba fet una com- publicaran els noms d'aquests sense
EDEN 'OCUP,\ D'ABISSI- ga declaren que a desgrat del re- que cometien els acta d~
tre de l'Aire, general De!lain
sulta.t de les elecclons n o éS prav!sl- ge, aquests eren recluptn:Oejaven els pr~ d'un& reunió que els comerctants paracló entre aquestes de.,-peses a Ca- que s'a\'1U\4i res abtms de la publlNIA I DE lUGO LAVIA
~ • ~1 qu~ ha ajornat el seu viatge
cació dels norru sobre el part.lcu.iar.
talunya 1 a la resta d'Espanya.
afec:t.at.s ban • celebrat avui.
Badalona
h.t, Que lbidroavió hagi estat repaGinebra, 21 - Durant les darreres ble cap canvi d'Importància en la res 1 el lloc on es
·
cops 1 es r ecollien era a
vint-i-auatre hores, el senyor Eden política interior de Txecoslovàquia..
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El JUTGE DESESTIMA UN DIVORCI PER NOINVAIR lA SO- ENCARA SCHIRO - KAUER
BIRANIA D'UNA NACIO
ESTRANGERA
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La vaga de minaires El CONSEll DE LA S. DE N.
de Be, lgJ"ca
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L'afer del virrei Bonet, encara
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AQUEST NUMERO HA ESTAT VISAT
PER LA CENSURA

En el Consell d'ahir el Govern s'ocupà de
la revisió d'alguns traspassos que troba
que han estat dotats excessivament

CONSEQUENCIES DE lES
ELECCIONS TXECOSlOVAQUES

El «liEUTENANT DE. VAISSEAU
PARlt')) HA Et'TAT EN PERill

e
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res

la humanitat
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TERRES DE LLENGUA

CATALANA

TARRAGONA

BADALONA

REUS

IN F ORMACIO LOCAL
Del senyor Latorre, comissionat
pels elements d'Esquerra Republicana de la nostra ciutat perquè portés un salut al President Companys
1 consellers presos a Madrid, s'ha
r ebut una carta en la qual tramet
l es Impressions r ebudes i l'optimisme
pol!tic dels empresonats 1 uns mots
vibrants d'encoratjament pels repu1:\licans d'es:;uerra de Tarragona 1
Ufo~ comarques.
-Per l'auditor mliitar han estat
sobresegudes les causes a 17 dels
encartats en els fets de El Vendrell
quedant reduït a nou el nombre de
processats que hauran de comparèixer davant el Consell de guerra,
la celebració del qual encara no
ha estat aprovada.
-Hom diu que el proper diumenge se celebrarà la coHocació de la
primera pedra de l'edifici de la Cooperativa Elèctrica Popular que \'S
construirà al pati ja conegut de
davant de la Tnbacalera.
-Com si s'hagués tractat del
cParto d e los montes» per fi ha
aparegut la llista de la Gestora municipal tarragonina, en la qual encara hom anuncia. que hl manquen
noms.
Males llenlñies asseguren que les
continues raons hagudes cada nit
fins que s'ha pogut confeccionar la
llista han estat produïdes perquè
els elements principals han escorregut el cbulto» i per !! s'han emprat
els noms que el lector podrà jutjar
per ell mateix.
Una novetat a mitges ha estat
el que hom asseguri que l'ex-militant de la Lliga i ex-secretari de
casabó i actual membre de la CEDA
Josep Batlle, serà Bemenat alcalde.
Els gestos són: Jau Ricomà, Joaquim Delclós, Francesc Vidal i Joan
Vallvé, Lliga; Antoni Prat, Jaume
Bori i Ramon Comas, carlistes; Atanasi Ramas, Francesc Brell, Maximilià Ramos. Quillen Boxó, Josep
Vàzquez, Baptista Andreu i Ramon
Vivó, radicals; J osep Batlle, August,
Sandoval, Joaquim Maria Giron, Josep Segú, Josep M. Jané, Josep M.
Vendrell 1 Salvador Grases, CEDA.
-Ricard Ferrando, el guanyador
del Gran Premi de Barcelona, ha
estat el primer inscrit per a. pren<lre part a la cursa ciclista Internacional William Tarin, que se celebrarà per les festes de juny a !a
nostra ciutat.

DESPRES DE LA CONSTITUCIO
DE L'AJUNTAMENT : : EL QUE ES
DIUEN RADICALS I LLIGA
El setmanari d e Lliga Catalana,
cSol Ixent» comentant el n om ena...
ment del conseller que b a d'ocupar
el lloc d el sen yor I sern, diu: Primer fou nomen at el senyor Pera,
l'endemà fou d estituït i nomenat
el senyor Ribó (radical), però també aquest nomenament fou objecte
d'esmena, 1 a la tarda encara no
estava a. la secretaria el «Butlleti
O!lcial», ja hi havia una o r dre de
la Presidència de la Generalitat,
suspenent també fins a nova ordre
~uest segon nom enament.
' ' •
• r' "
,,- l" w. tr ' I rt'l

NOTES DIVERSES
-Durant la nit del cl.!ssabte p roppassat, uns lladregots entraren a la
botiga del senyor Llorenç Angelats,
que viu al carrer de P edret, número 22, 1 es varen emportar una
ràdio, una bicicleta de criatur a, llonganisses, una quantitat d'oil, 1 altres
objectes. Hom ignora de moment, el
total del valor robat. Els malfactors,
per a podier portar a cap els eeus
p r opòsits, varen haver de forçar
primer una porta que dóna a la part
de la via del tren de .M. s. A., 1 després tiraren a terra un embà del
pati, entrant aleshores a l'interior
de la casa.
El corredor ciclista del R eus Departiu, Pere Albinyana, ha estat seleccionat per a prendre part a la
XVTI Volta Ciclista a Catalunya.
-A Barcelona varen celebrar-se
les quarts de final de boxa de pes
mig !ort i va prendre-hi part el boxador Girona del Reus Departiu, que
va acarar-se amb Abadal. El matx
fou guanyat pel reusenc per K .O. 1
va quedD.r classificat per a disputar
la semifinal del Campionat de Catalunya amateurs.
-Després de la seva victòria sobre el Gimnàstic de Tarragona, l'equip del Reus Departiu ba obtingut
el titol de campió die la c:provincia»
per equips. L'ambient tenistic després d'aquesta manifestació és molt
optimista per a futures competicions.
-Degut a les tasques escolars de
!i de curs la. revista «Aules» s'ha vist
precisada a ajornar fins a darrers
de mes la publiOOGló del seu número extraordinari que clourà el primer curs de la revista.
-Ha aparegut un nou setmanari
tradicionalista cEl Radical».
Decididament ni els carlins podien
arribar a més ni els radicals a
menys. Tot sigui per aixemplar l'ària de la R epública .
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Després referint-se a. la constitució de l'Ajuntament segueix dient
dit setmanari de la Lliga: La solució ha. causat satisfacció pel que
significava davant l'actitud presa
aquests dies pels r adicals d 'intransigència i cobdícia. Ens plau fer notar que els radicals amb onze consellers, no tenen cap conseller-regidor.
Per la seva banda l'òrgan dels
radicals «República» diu -<tolent-se
Que l'hagin deixat sense res: Ni un
fet que vingués a empanyar les nostres relacions nobles no s'havia produït, l malgrat tot, sense cap explicació prèvia, sense res que ho fonamentés se'ns ba exclòs com si fóssim apestats del govern de la ciutat. Abonava el criteri que els llocs
ha.vlen d'ésser repartits, el fet que
els radicals i regionalistes coaligats
havien anat a les eleccions i havien
conviscut des d'aleshores amb la major harmonia, i acaba dient: ¿Què
ha passat perquè la Lliga s'hagi
portat amb tanta desconsideració?
D esprés parlant de l'elecció dels
quatre consellers regidors, dediquen
les següents i textuals paraules ¡;1
senyor Boldú, de la CEDA, Onic a
Badalona d'aquest partit: «I para
la cuarta tenencia queda .proclamado el señor Boldú por 12 votos contra 11 en blanco, pero dijose luego
que las 11 paoe}etas en blanco llevaban la slguiente inscripción: "Cuidado con los relojes".»
P er la nostra banda res h em d'afegir-hi, els comentaris sobren, tant

CAMISERIA

Ferrer Batlles
36, Soqueria,
38

Especialitats - Camises a
mida - Adam i model RAGLAN (patentada)
MITGES aFERRO »
<de gàrantia)

PREUS BARATISSIMS
Pisos nous a ......... 80 pts.
Principals .............• 95 "
quarto bany. 110 ,
11
En cases de nova construcció, cinc
grans 1 luxoses habitacions. c. de
Par is, núms. 20, 22 1 24, entre c.
Tarragona. 1 Pl. E. Ventós. Autobús E

LA FABRICA DE

NEVERES
" G L A C I A L ''

VIa Laieta na, núms. 60 I 62
Venc portes, bigues, maons, jàsseres,
columnes, mosaics, etcètera.
E ND ER R OCS BALAGU E
Almogàvers, 76 (xamfrà a Marina)
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a 38 ptes. m1ler

SABADELl

LLEIDA

La Unió Ciclista S abadell, b a obert
una subscripció a favor d el n otable
corredor ciclista sa badellenc Casamada perquè pugui defensru- els colors locals en la. pròltima Volta Ciclista a Catalunya. La simpatia que
gaudeix aquest modest corredor fa
p reveure que serà un èxit.
- En el p artit Inaugural d e la temuda l'equip de Club Natació Sabadell vencé al F. A. E. E . T., per 3
gols a O.
-Continuen activant-se els treballs per l'Aplec de la Sard ana que
patrocinat pel Foment de la Sardana local, tindrà lloc al Bosc de Can
Feu el p ròxim diumenge, dia 26, 1
hi prendran part les cobles «Antiga
dc Terrassa», «Principal de Sabadell»
1 «Principal del Vall~» locals, cBarcelonall, i «Albert Martí» de la capital.
-Han estats exposats a diversos
establiments de la ciutat els val~;~o
sos premis que es rifaran el pròxun
diumenge, dia 26, amb motiu de la
XXlli Festa del Pedal. Tant per
l'entusiasme que hi posen els organitzadors, rom per l'assistència que
hom troba. arreu, fa preveure que aquesta important festa assolirà un
esplendorós èxit.
-La darrera actuació del F . C.
Sabadell a Vigo davant el Celta, ha
desvetllat gran espectació pel pròxim maxt de diumenge, a la Creu
Alta. La possibilitat que el Celta 61.gut ellmine.t pel Centre d'Esports, al
revés de l'any passat que fou el Oelta qui eliminà. el Sabadell, ha fet
augmentar l'interès de la partida.
Els jugadors locals han estat molt
felicitats per la seva darrera actuació.
-Avui, tindrà. lloc al Cen tre Tradicionaliste. un miting, on prendran part diversos elements carlins
i la no menys «cèlebre» Maria Urraca Pastor. Calia que fos en )es circumstàncies actuals que «Dona» Urraca. ens vingués a visitar i fer vibrar la multitud ciutadana de Sabadell. Sembla que l'acte serà d'invitació, ja que el local on s'ha de celebrar és molt petit de cabuda.
-La Lliga d 'Higiene Escolar, ha
oomençat les inscripcions per a les
pròximes Colònies Escolars.
-Per la. Companyia. de Pau Gorgé
1 secundat per Ricard Malral, tindrà
lloc avui, al Teatre Euterpe la preseuta.ció de l'obra «La malqueridall.
-La Companyia de t eatre catalf.
del Teatre Poliorama, assoli un brillant èxit en la presentació 1 realització de «Fa.nnY» la traducció catalana. de la qual correspont a Melcior
Font.

NOTES LOCALS
A la Plaça Paheria es va congregar a hir un gran n ombre de venedors d e peix per a prot.estar de l'ordre dictada pel núnistre de Treball
segons la qual se'ls obliga a obrir
les botigues els diumenges d'estiu,
d urant quatre hores. L'alcalde-gestor va rebre una Comissió que s'havia destacat del grup, el qual va manifestar que traslladaria els d esigs
indicats a les autoritats corresponents.
-Ha quedat clausurada l'exposició-concurs de Primavera que s'ha
celebrat al Museu Morera.
- La senyor eta Carme Llorens 1
Garcia, filla del conegut banquer,
J ordi Llorens, ha contret matrimoni
amb el jove, amic nostre, Alexandre
Capdevila i Capell.
-Aquest matí ha arribat a aquesta ciut at l'aviador Josep Canudes,
acompanyat del seu secretari, J. Domènech els quals han visitat uns
t errenyS per a un possible emplaçament d'un camp d'aviació.
-A la població veïna de Tàrrega,
foren detinguts al domic111 d'Antoni
Roca dos individus t1lls de Granada
que hi havien entrat per a robar.
-Al cafè propietat de Jaume Majoral ha estat sorpresa una partida
de set 1 mig.
-A Borges B lanques 1 al domic111
de Manuel Alemany ha estat comès
un robatori. Es calcula QUe entre
metàHic efectes 1 roba els lladres
s'han emportat per valor d 'unes 600
pessetes. No han pogut ésser detinguts.

Ybarra y c.a, S. en C.
Unies regulars de grans vapors per a ls destins
que es detallen
~EHVEl .RAPlU ENTRS üAIWEl.ONA ! BILBAO
Borttdes tota ets DIMECRES a la n it cap a ValéncJa, Alacant, Màlaga
6ev1lle.. VIgo, Vlllagarcla. Corunya, Muse1, Santander l Bllbao.
AlteiDanke les e&eaJes <le:
l'arr8.KU.tla. ceuta 1 Huelva caoa dues setmanes
Sant Ce.rles I Ferro! cada dues setmanes
SER VEl CORRE~T ENTRB BARCELONA 1 BILBAO
cada dues Mtmanes.
SOrtides elB DIVENDRES a ta ntt, cap a Tarragona, sant Carles ¡
Vlnaroo. Valéncla, Ou llera, Alacant. Carta¡¡ena, A¡¡utlaa, Almeria, Me·
Ulla, Motrll, Màlap, ceuta, Càc11z, Sevilla, Huelva, Vl¡¡o, Marin, VI•
UaprciB, Ferrol, Corunya, Avlléa, Musel, Santander, Bilbao 1 PasaJes,
t!E.RVEl EN'l'RR BAROEl.ONA. 8ETE 1 MAR8ELLA
SOrtid es a utnzenala el8 CUJous cap a ~te 1 Marsella
Servei Qulnuna1 cap a OENOVA
l..a càrre¡¡¡a ea rep .,¡ Tin¡¡¡lado de ta Companrla, MoU del .Rebaix.
Tel6lon 13585
~

VE N BARATISSIM, DIRECTE
AL CONSUM I DOR.
Immens
assortit per a tots els usos, des
dels preus més inflms
Neveres pa ten tades de màxima
refrigeració i sense mescla de
¡ustos 1 olors, a preus mòdics.
Benet 1 Mercadé, 26 (al costat
d'Estació Gràcia I Teatre Bosc>

GRAN ENDERROC
VENDA I CLIN ICA

*

sols direm una vegada més que aquelles bones intencions del senyor
Borràs de posar B adalona a tan
bon lloc, cada dia es fan més difícils donada la gran cordialitat existent, i m és tenint en compte les paraules pronunciades en ple saló de
sessions pel senyor Vives, que ell
sempre havia estat partidari dt!
rompre amb els radicals.

s

P la ça Catalunya, 18
BALAGUER

SEHVEl RAPlU CAP AL BRASiL-PLATA
per woto-tra.n.satlànUca correus espanyola
8orU<Ies raea cada lll cues
Cap a SANTOS, MONTEVIDEo I ls ú ~NOS AIRES sortirà el dia
21 d e m aig del 1935, la magnifica motonau

«CABO SANTO· TOMÉ»
q ue acmetra pauatRers

1

mercae1ertes

t.& oàrre¡a ea rep tlns la vetlla del dia de sortida, al tln¡¡¡lado nüm. l
del lololl <le Balears. Teléfon 182'74

VU LAlBTANA. 1

Oonslanatarls:

TELEFON

~51

VIA LAIETANA,

'I

TELEFON

~067

APARELLS
FOTOGRAFICS
PEL•LICUL ES - PATHE BABY ' MAQUINES
FONOGRAFS DE TOTES MENES · DISCOS, alo.

MERCAT D'OCASIONS

RELLOTGES · OBJt CTES DE PLATA

COMPRA I VENDA I CANVI

JOIES· BRILLANT S

Olt MOBLES, PIANOS. R ADIOS. CALXES DE

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

CASA BAGUES
CORTS CATALANES, 414
BARCELONA

ANUNCIS PER

<prop Ram bl~>

TeL 1t237

PARAULES

Les dues primeres ratlles J '00 pesseta
Cada ratlla de més •••••• 0'30
))
QUEVIURES a Ori.cla
HOSTES
DIVERSOS
per absentar-ee, es traapaua
Raó: lüI PENSIONS
VIAUANT
I"'lerela llorca,econòmic.
263, porterta.

per a OatatunJa. ram
FACILITO aratts pen- cie ~ta 1 ~ena C1e
Amb 6on811 rea..
AUTO c1'ocast0
Flors, 10. entresol.
clona cuentela. Eacrtu- lOVENC
BP. bon estat 1 con.
re a LA BOMANITAT c11C1on.s
!mmlllorables.
•
ntun. 150.
Eac.rture a LA B014ANIx~f~r~~e~ 1:J ~~o~
TAT
núm.
1C
!l.
modern. Preu des de '7'50
MODEl, con!ecc10 acu..
c11a.. Vta Lal.etana. al, Pl.
rada d e yestJ t11 l abrtca
Berenauer, 2.
per a aen1ora 1 nena. CASA
PARTICULAR Preua moderats. aoc:a..
Uo¡¡¡a habitació, amb pen. ton, 164, prat.. 1a.
alO o aen.ae. Eacrl.ure amb
reteréncles a LA BUMA·
MODISTA a'oterea a
VENC BOTIGA comea- caaa
NITAT num. 208.
1 a doai.Jclll. Preua
Ubles amb b.abJUdó, bo- ec:onomtcs.
Rocafort. 16t
n
es
conc1Jclona,
per no
PEN810 NIZA, bones POder
Pral.
1.a
atendre .aeaoel.
habltaclona des de '7'50, Eacrlure
LA BOWANI·
bany, dutxa, tel., aac. PeJal, 58, Ser. 2na. (da.o TAT ntun. 308.
MOSSO O COBRADOR.
munt la GranJa Royal).
desltJa oococacló t 5 an:n
bonea re!eréncleL as.
MEH.JAR ¡¡¡oaos abun- 1crture
HABITACIO, 20 ptes,
a LA BOMANl·
mes amb roba. Corders, clant, 10 pw. mes. Late.. T AT n Qm, 63t.
tana,
49,
8er.
u i 16, 5è. lra.

alana i babltaclon.s. Rbla. p unt-

t'Uiel8 de la OUkJlan&, lt . - 8 AROI!:l.ONA: VIa UUetana, ll
RAPIDA OE GRAN LUXi BARCELONA · CADIZ • CANARIES
setmanals ela <ta.sabtes, a 1811 1~. K!ectuarao el servei 1811 motonaua
• aCIUL'AD DE SEVILLA• I aVILLA DE MADRID•
RAPIDA · Di QRAN LUXE BARCELONA • PALMA DE MALLORCA
cada cua (Uevat •la c11wnen¡ea¡ de .Barcelooa l Palma, a 1811
UI llOZ'M. per lea motonaus
aCIUDAD DE BARCELONA• 1 cCIUDAO Di PALMAll
IERVEIS REGULARS ENTRE TARRAQONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLO RCA, BARCELONA · MAO I BARCELONA· EIVISSA
COMERCIAL AMB ESCALES A TOl'S ELS .PORTS DE LA MZl.>l·
NlA, NORD O'AP'RlOA 1 OANARl.EB. - SOrtides QulnZenala de Ba.r·
el$ d1Jous. L1N lA OOMERClAL BlLBAO • OA.OIZ • 0 ANA1UES. AMB
LA A TOT8 CLS PORTS DEL NORD D'ESPANYA. - SortJdea Quin•
lena!a de Bilbao ela diJoua. UN1A RAPIDA REGULAR .1NTBJ1 ESPANYA
( TERRl'lORIS Os LA OUlNEA ~PANYOL.& (.fi'BRNANDO POO) . - eor..
tldea el cUa 1'7 de cada mes. amb eaca.lea a Valêncta, Oèdlz, Lae Palma5, santa
Ona ' de Tenerife o Freetown. Santa Isabel de Fern.an<lo Poo, Bata, K08Q J
• "" -.
RJo Sentto pela vapora
•PLUS ULTRA t I •LEQAZPb
LI NIA . RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I YAUNCIA
8orUC1811 de Barcelona ela cUlluna 1 cl.lJoua, a l8ll iO baree
cCIUDAD DE VALE.HCIAa
Pteu 1 aobtrtll ••oo oantta. BIUieta d'anada I tornada_a Jlrtut redulta
LDIIA REGULAR &N T}U!J HARO.!LONA - ALACANT - ORAN • aqr.nz,¡¡
Vl.LLA .U.UUCEMAB • CKOTA 1 VICS.VKRBA
lortldee de Barcelona Qada cl.lumence. a Iu 8 boru; <l'Aiaean' eJ.t C11m&rte,
G'Oran ell <l1mecr811, cl'OraD cap a Al&e&D' t1.t cumarta. & cs·.uac.at Gal) a
Ba.rcelODA. ell cUmec:r.-

E

OFERTES
l DEMANDES

HABITACIO per a lloANQEL MARTJ, Taller
p.r, 25 ptea. Bonav}lta, C1'enQua4ernac16 (J4anl..
13, :zon. 2na.
nez de ta ao-. 1'7. T~
16ton '76362 • BarcelODa}...
PAMILIA CATALANA
<leaitla un o doe Amics a
tot estar b. c. banyi tel.,
XALET mo<lern, eapa..
dutxa, Borrell, 148, er.
Jóe Jardi l borta, a 20
m.lnuta Placa Ce.ta.lunJa.
I PESSETES btA tot Vano o llOSC 1mmllloraflta.r 1 o a amJcs, hab. blea concUcion.a. Dl.rie1r·
independent b. o. Nota- N a LA BUKANITAT
l.ru a e.u~l.
168,

nam.

=

SENYORETA taqulm~
o&nOcrata amb c:onea~
m ene. d 'oficina C1omln&nt
çataJA 1 caa~Uà , s·orerea..
Eac:lure a LA HOMANI.

TAT n um, 1452.

Primer premi, núm. 31.280, premiat amb 150.000 pessetes
BARCELONA -

P ROFANACIO D' UNA TO M B A
ROBATORIS 1•1 ACCI DENT D'A U·
TO MOBIL :-: AL TR ES NOT ES
D' INFOR MACIO
Girona, 21. - En el cementiri de
Sant Cll.ment Sasebes, ha estat profanada la tomba de la senyora Francesca Bassegoda 1 G eli.
Els salvatges han extret el sarcòfag i després tallaren amb unes tisores els vestits del cadàver.
El fet ha causat veritable indignació en el poble. Hom diu que el mòbil de tan horripilant violació ha
estat el robatori, si bé no se sap, encara si els malfactors s'endugueren
alguna cosa.
El jutjat fa dliligències per a esbrinar el :fet.
· -Salvador Bonet, vel d'aquesta
ciutat, flequer, ha denunciat que del
:;eu domicili han estat substrets uns
moneders en els quals hi tenia vint1-cl.nc pessetes 1 diversos documents
personals. Hom sospita d 'un vellet
anomenat Miquel - no se sap el
cognom - que el Bonet recoll1 a
casa seva per llàstima.
-Aquesta tarda ha arribat a Figueres el general de la Quarta Divisió Orgànica, senyor Sànchez ocanya.
Demà a la tarda és esperat a. Gi-

rona.

-He. estat a. Girona el senyor Pere con i Llach, ex-comissari general d'Ordre Públic de Catalunya. Ha
estat a la. presó a saludar els presos
politlcs.
- Ha marxat cap a Madrid el nostre amic 1 cap de la minoria parlamentària. d'Esquerra al P arlament
d e la República, senyor Miquel Santaló.
Ahir, a la tarda, dilluns, l'industrial sastre Jaume Boso (a) Replans
de Sil.lt, mentre es dirigia. a la Festa
Major d el Perelló (Vilablereix) amb
el seu automòbil 1 per la. carretera
de Santa COloma d e Farnés, va tenir la desgràcia que se 11 desviés, J
es precipità daltabaix dels camps.
A conseqüència de l'accident, l'esmentat senyor, sofri algunes ferides
de pronòstic reservat, havent hagut
d'ésser recollit d e sota el vehicle i
després traslladat a una farmàcia
p er tal de practicar-U la primera
cura.
El vehicle quedà. tan destroçat, que
gairebé serà. impossible poder-lo fer
servir de nou.

*

Noticiari
Demà, dijous, a dos quarts de
vuit de la tarda, al Centre Excursionista de Catalunya tindrà lloc l'acostumada. reunió s etmanal d e la seva
Secció de Fotografia, en la qual el
president senyor Lluis G. Olivella
donarà. una sessió de projeccions explicades, de diverses poblacions de
Catalunya.
-El Comitè Local de la Creu Roja d 'aquesta ciutat ens comunica
que en la recapta de la Festa de la
Bandereta, celebrada el proppassat
diumenge, obtine_ué una recaptació
d e 17.305'90 pessetes.
- La Secció de Repòrters de l'Associació de Periodistes de Barcelona
ha tramks un exemplar del Reglament.
La Junta prega a tots aquells companys que no l'hagin rebut que vul·
guin passar a recollir-lo a l'estatge
social, Rambla dels Estudis, 12, principal, on els serà lliurat. Les hores
d'oficina són de quatre a vult de
la tarda.

Les Arts
11 CONCURS DE GRAVATS
L'«Associacló d 'Amics del Gravat
Artlstic a Catalunya» recorda. als
artistes gravadors que vulguin prendre part a l segon· concurs de gravats organitzat per aquesta entitat,
que el periode d'admissió d 'obres és
del 15 de maig al 1.er de juny inclusiu. Els treballs s'hauran de lliurar al dom1c111 social, Institut Català d e les Arts del Llibre, Torres
Amat, 6, tots els dies de set a nou
del vespre, menys els dissabtes.

ISales

d'Art

MADRID

Segon premi, núm. 16.833, premiat amb 95.000 pessetes
MURCIA -

MADRID -

SARAGOSSA

Tercer premi, núm. 43.767, premiat amb 75.000 pessetes
MELILLA

Quart premi, núm. 36.(}25, premiat amb 55.000 pessetes
BARCELONA -

SAN SEBASTIAN

Cinquè premi, núm. 27.498, premiat amb 40.000 pessetes
CUENCA -

JEREZ

Pintura

•

Escultura
Expos lçió de pintures de Fortuny
CF1ns el dia 81)
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Rambla de les Flors, 12
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Demostra constan tment ésser Ja més a for tunada d'Espanya 1 s'ha
· proposat enriquir t ot Barcelona. I efectivament, aixi és: després
d 'haver venut el t EGON P RE MI de 3.000.000 de p tes. del PBSSat
aorteig, en el d'ahir ha venut el bitllet núm. 31.210 que ba estat
afavorit amb el

d'idl

)¡res~

Jll.en

rne·

El

Ulbr

]ion!

PRIMER PREMI DE PESSETES 150.000

sia ;
l'As
bla
Et
1934
ècoQ

QUART PREMI DE PESSETES 55.000
les corresponents aproximacions I C ENT-DEU BI T LLETS de la
cen ten a d 'ambdós : 1 Aquesta Administració se rveix comandes a
p r ovlncies I a tots els pobles de la regió
P REM IATS AM B 3.000 PTES.
6.730 Logronyo, Bilbao.
8.110 Màlaga, València.
27.963 La Corunya, Madrid.
2.943 BAR<lELONA, .Jaén, Bilbao,
10.065 Gijon, Madrid, J erez.
8.184 Madrid.
15.200 Santander, Va lència, Mad rid.
32.590 BARCELONA, V a I è no I a,
Ceu ta.
30.774 Ceuta, San Sebastian.
35.028 Les Palmes, Madrid, Sevilla.
10.St5 Madrid, Olvera .
27.241 BAR<lELONA, Aranjuez.
27.950 BARCELONA, Dos Hermanas
t4.381 Vigo.
36.471 BARCE LON A, Gijon.
255 BARCELONA, Çeuta, León.
39.006 BARCELONA, Sevilla, Ma·
d r ld.
21.268 BARCE LO NA, Madrid, La
Corunya.
u.649 Sevüla.
t2.753 La corunya.
PREM IAT S AM B 600 PT ES.
DESENA
Ol 27 41 51
CENTENA
109 116 174 202 226 237 273 278 188
306 337 362 365 388 414 458 462 500
531 534 547 549 574 585 618 620 658
711 720 727 784 804 883 915 924 976
MIL
067 112 169 174 185 219 275 290 332
357 373 407 411 452 490 512 516 526
555 634 647 731 754 757 808 819 845
960 996
DOS :MIL
006 009 018 028 043 173 174 196 221
346 424 429 437 465 470 632 658 681
727 773 857 862 878 968 983
TRES MIL
000 057 242 249 278 288 30'7 334 396
491 530 536 583 620 658 690 880 905
927 986
QUATRE MU.
000 050 054 131 139 155 202 222 257
280 380 434 660 574 659 676 711 734
835 850 869 886 943
CINC MIL
000 020 031 098 133 155 156 159 205
207 246 256 265 316 349 357 363 388
446 447 482 493 532 548 573 626 630
644 657 761 769 794 795 839 842 942
967 973
SIS MIL
003 031 063 070 110 133 347 376 400
404 411 419 425 467 485 566 684 646
647 650 713 735 786 794 812 831 840
947 953 998
SET MIL
018 028 066 076 088 105 124 143 204
206 238 245 256 348 353 358 415 420
421 490 497 498 603 624 637 772 779
816 823 838 863 865 875
VUIT MIL
017 039 047 088 091 099 113 137 181
183 192 245 322 374 3'76 381 395 417
468 477 644 666 667 755 769 773 707
835 895 823
NOU MU.
008 058 062 134 207 255 270 301 312
387 408 413 432 433 439 464 485 508
574 591 598 626 683 691 826 829 900
949 981 992
DEU MIL
040 085 123 204 207 221 235 281 320
348 409 423 425 445 447 457 464 490
514 566 592 607 643 657 670 690 76 1
790 905 914 987
ONZE MIL
079 100 101 180 198 203 210 217 242
420 442
263 297 301 318 38 345 356
742 746 758
502 528 573 613 664 728 893
889
766 772 814 ~ ~
018 044 084 121 168 208 211 214 225
258 326 346 348 422 491 501 597 622
640 642 674 689 608 727 743 758 825
826 839 845 856 872 875 887 906 958
970
TRETZE MIL
039 088 117 130 164 226 236 239 901
415 423 433 519 639 566 673 631 650
681 742 836 846 866 872 900 970 981
CATORZE MIL
007 011 084 096 128 134 183 203 308
349 416 427 442 475 503 533 579 653
660 664 702 744 804 832 905 950 953

013
294
471
725
000
091
254
546
877
034
222
450
683
991

VINT-I-QUATRE MIL
049 080 205 208 210 263 275
317 318 324 326 343 367 404
4'73 550 551 577 578 606 692
809 824 915 989
VINT-I-CINC .MIL
005 008 018 052 059 068 076
105 136 145 159 161 185 200
261 277 383 434 457 495 501
550 723 747 791 795 805 868
917 993
VINT-I-BIS MIL
043 068 071 106 163 171 176
250 301 311 314 321 340 387
453 501 506 538 640 645 662
685 699 769 796 856 882 843

000
286
495
578
931

037
310
517
717
942

082
340
522
777
981

150
392
539
793

106
438
576
896

108
4!9
609
914

025
175
461
858

065
195
467
8.78

030
211
4'71
691
848

062
220
505
722
962

048
361
565
833
992

080
370
592
846

=

La

281
423
721
082
214
518
870
195
439

669

970

. VINT-I..SET MIL
040 057 066 081 089
327 339 345 372 393
532 539 573 599 614
745 763 764 809 878

154
448
648
884

205
460
650
902

VINT-I-VUIT MIL
187 193 201 212 263
407 430 434 440 470
562 690 594 638 704
812 827 862 931 959

308
607
739
965

320
521
764
972

VINT-I-NOU MIL
282 290 299 307 335
490 493 507 611 515
645 680 756 758 785
941
TRENTA MIL
077 081 086 121 126
201 202 235 258 276
575 642 652 666 784
960
TRENTA-UN MIL
0'71 093 069 103 132
~27 304 320 347 366
564 565 575 610 641
'736 770 772 782 803
993
TRENTA-DOS MU.
099 172 196 235 259
374 393 ~5 446 473
621 .632 703 734 747
~ 908 911 942 948

381 409
541 668
788 801

s'im¡
d'obi

155 173
384 416
791 816

1913
d'eXi

161
370
661
814

198
432
680
843

305
502
809
966

355
600
822
986

TRENTA-TRES MIL
080 174 221 296 324 334 353 374
427 465 477 496 477 496 517 813
847 850 875 890 915 931 939 955 1
999
TRENTA-QUATRE MIL
126 132 153 207 213 219 222 311 33g
356 368 371 382 386 401 410 m 448
525 558 559 591 599 609 633 693 728
769 771 831 850 890 906 914 945 963
913 983
TRENTA...CINC MIL
010 012 039' 074 097 160 216 230 232
249 268 288 290 335 348 355 390 410
419 445 478 485 487 502 517 520 538
545 605 616 632 651 669 713 750 814
885 940 963 989 991 999
TRENTA-SIS MIL
014 031 047 064 072 104 119 156 161
235 243 246 249 360 417 420 436 41g
451 483 580 598 603 644 660 714 7oo
794 804 835 852 888 841 947 999
TRENTA-SET MIL
021 090 108 125 141 143 190 191 199
206 281 287 324 372 564 610 719 731
748 753 766 819 836 878 913 944 958
972 994
TRENTA-VUIT MIL
027 047 056 110 163 178 230 239 271
2'75 327 345 346 358 400 483 505 516,
517 692 602 619 637 721 725 756 79:1
809 821 884 905 969 989
TRENTA-NOU MIL
049 093 101 132 162 199 209 220 227
228 286 321 381 427 436 442 458 4Ga
7
535 541 564 567 587 640 641 661 66
689 718 725 731 757 834 872 905 923
943 984 995
QUARANTA MIL
1 006 016 061 074 079 091 105 175 209
226 230 296 307 317 322 381 408 411
419 425 458 516 539 545 589 618 64~
706 757 783 786 793 808 823 828 881
900 904 967 971 978 985
QUARANTA-UN MIL
564
002 019 023 050 071 141 171 188 191
QUINZE MIL
204 241 271 304 309 320 330 344 381
020 031 161 180 215 267 276 311 312 392 441 451 562 466 471 489 528 835
340 380 396 403 404 438 482 498 499 539 632 635 646 651 656 662 705 711
514 518 533 544 557 577 690 650 657 730 741 745 771 775 776 786 797 805
660mmm~~~~~mm~sso~mm~~
999
SETZE MIL
904 930 937 973 983 990 999
'
148 219 222 252 285 342 358 359 368
QUARANTA-DOS MIL
408 410 425 434 460 560 595 630 653 002 015 016 020 053 068 097 099 101
657 661 719 731 759 767 845 852 902 113 liCI 133 162 221 248 265 296 ~
931 956
341 370 438 458 494 515 520 533 750
DISSET MIL
551 589 605 647 650 670 682 753
000 019 027 071 072 090 094 132 1CI5 775 793 806 808 838 904 921 934 939
167 171 181 235 282 304 312 325 410 950 9S8 973 995
415 436 440 469 616 539 566 614 637
QUARANTA-TRES MIL
652 655 663 696 717 729 756 771 818 019 044 063 082 086 110 114 132 !!41~
n29
150 162 218 247 28'7 301 309 333 "" '
840 843
" DIVUIT MIL
355 415 433 471 515 518 523 569 60S'
004 021 159 173 178 201 212 235 249 621 622 662 745 758 783 795 798 812
250 255 260 263 272 279 360 389 398 820 911 950 970 98:1
399 447 454 474 479 535 596 632 655
QUATRANTA-QUATRE MIL
682 686 '756 759 789 795 82 920 939 019 044 0'74 076 082 085 109 141 1~
942 943 981 987 997
192 218 225 231 254 263 264 309 3473
DINOU MIL
327 329 334 338 370 378 382 452
029 081 095 101 107 133 164 183 187 492 510 532 551 575 578 586 595 611
224 315 331 342 348 367 481 615 534 624 626 631 705 712 722 731 739 ~;~,
546 562 584 593 667 682 735 806 905 757 777 812 848 885 940 969 974 ;o<n
~~m~
m
VINT MIL
000 013 017 064 073 111 124 134 143
156 204 223 236 285 323 355 366 402
443 455 472 492 615 524 607 636 670
702 704 709 '737 813 814 885 888 906
908 909 916 976
VINT-I-UN MU.
022 118 159 172 219 231 241 255 341
566 484 614 523 552 680 590 592 632
654 704 732 737 741 175 806 632 920
953
BARNUSSOS NOVETAT
VINT-I -DOS MIL
Des de 12 pessetes
026 031 034 154 207 213 250 268 309
331 850 372 407 451 461 518 519 568
VESTITS BANY LLANA
616 619 625 662 743 76'7 773 779 796
Des de s p esSi!tes
808 849 881 956 973 990
Port.afenlsa, 14 1 11
VINT-I-TRES MIL
024 062 161 183 241 279 292 303 314
Fontanella, "
S66 3'74 .as 411 419 450 {65 523 592
603 HB 772 877 906 975
072
379
836
990

.r

M!S & ROCA
CAM ISERS

Diputació, 262 :: Telèfon 18710
ART I ORNAMENTACIO
OBJECTES PER, A PRESENTS
Valeri Co~e,..
Pintures 1 ~

a

rats

I

Galeries Laietanes
Corts. 613
Eu gènia d e Loutchlskl
Vlladrlch
VIdal Rolland
.Joan Matamala

TEMBLEQUE -

com també ha venut el bitllet número 36.025 afavorit amb el

Carrer de Sant Pau, 6

BAR C E L ONA

193$

EL SORTEIG D'AHIR

GIRONA

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.

PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES

OABALS. MAQU1NES D'ESCRIUR E I DE QO.
SI.R, MALETES, DISCOS, etc.

DIMECRES, H DE MAIQ DEL
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la humanítat

DIMECRES, 22 DE MAl G DEL 1935
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Activitats proletàries

ELS PISOS A LLOGUER

Desenvolupament de
Ja Premsa a Rússia

:Els propietaris, les Compa·
nyies de gas, aigua i electri·
citat i el llogater

El 1934 es publicaven 11.400 diaris
la u. R. S. S. amb un tiratge de
; 6 500.000 exemplars. El 1913, el nombre de diaris era. de 859, amb un tiratge de 2.700.000 exemplars.
,. mes a m ~s. el mateix 1934 es
publicaren 1.900 revistes. El nombre
de fuils impresos ha estat de 600
inlllons.
A RúSsia, en 16 anys, del 1900 al
16 van imprimir-se un bilió 600
19
xni!iÓOS de llibres, mentre que amb
~"!S 16 anys que van des del 1917 al
).933 RÚSSia .lla imprès 5 bíllons 600
¡nl!iÓOS de lllbres.
El 1913 els llibres foren impresos
en 29 Idiomes; el 1928, el nombre
d'idiomes en què s'imprimien els 111bres, assolia a. 89 mentre que actualment, els idiomes en què s'imprimeixen els llibres, són 104.
El 1934, s'imprimiren 75.000.000 de
Ulbres en llengua. ucralniana; 18 ml¡¡ons en les llengües de Transcaucàeia· 16 000.000 e n les llengües de
l'ASi.a central i 11.000.000 en llengua
blanc-russa.
El 40 per 100 dels llibres editats el
1934 han estat de ciències politlques,
èconòmiques i socials.
La publicació de llibres tècnics
també ha adquirit un gran desen\"olupament ; el 1913 a tota la RÚSSia

Sovint, en aquestes mateixes pàgines de LA HUMANITAT, obertes a
totes les inquietuds 1 que sempre defensen els interessos dels treballadors
del nostre pals, hem posat de manifest que gran nombre de pisos de
Barcelona, són mancats d'aigua corrent, de llum elèctrica, de water, de
dutxa. 1 bany 1 construits amb cmbans tan febles, que hom sent les
converses del vei sense proposar-s'ho.
L'habitacle per a l'obrer es deficienLíssim, no solament des del punt
de vista higiènic, sinó que el treballador no pot estar mal sol, car el vel
sent les seves més Intimes converses.
Construcció dolenta i insuficient 1
4.000.000; de Stalfn, 8·043 ·300 exemplars.
Del discurs de Stalin pronunciat
en el XVII Congrés dels Soviets, se
n'ha fet un tiratge de 5.279.000 exemplars. Del mateix Stalin es prepara.

Edifici de la uPravdan
11'imprlmlren 2.000.000 d'exemplars una nova edició de «Les qüest ions
d'obres tècniques, mentre que el 1934lQ.el leninisme», a base de 2.000.000
~olament la R . S . F. S. R. n'ha edt- d 'exemplars.
Jats 57.000.000 d'exemplars.
De 1.400 obres de literatura per a
Quant als llibres d'agricultura, el infants, hom n'ha editat 21.000.000
1913 Rússia va editar-ne 3.000.000 d'exemplars el 1934.
d'exemplars 1 el 1934 la R. S. F. S. R.
El nombre total de llibres l.mpren'ha editats 47.000.000 d'exemplars. sos a la U. R. S. S. el 1934, assoleix
Els tiratges d'obres polltiques 1~ a. 480.000.000 d'exemplars contra 90
augmentat en proporcions fantàsti- mlllons el 1913.
ques. El 1934, d'obres de Marx 1 EnMalgrat aquest nombre crescudisgels, n'han fet edicions per un total slm de l,.llbres impresos, no poden serde 1.500.000 -exemplars. De Lenin, vir totes les comandes.

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

BIBLIOTECA PER Acte d'afirmació eo·
ALS OBRERS EN operativista a Tiana
Amb motiu de commemorar el seu
aniversari, la Cooperativa «La
ATUR FORÇOS segon
Germanor», de Tiana, organitzà, el

J. ULLES ens ha tramès tres vo- proppassat dia 19 d el corrent, un acte
d'afirmació cooperativista.
.J oo.n Ruiz de Alarcon. uNotas sobre
Presidi el mlting el president de
lnrlaterra,, de H. Ta\ne. cc.Budapestn, «La Germanor», Joan Moreno, el
de Tomàs Kober •
qual amb breus p araules explicà el
JOSEP ROYO CRESPO, dos vo- signilicat de l'acte.
lums: uLa Reina Calafiau, de v. BlasDesprés, els jovenets Isabel Soriaco Ibàñez. ccEn el cràter del ,·olcàn,, no i Antoni Martinez, del Grup Inde v. Blasco Ibafiez.
fantil de «La Moral», de Badalona,
De J. B. hem rebut dos volums: recitaren poesies d'una manera. aditLuna Benamorn, de v. Blasco lbà- mtrable, per la qual cosa foren molt
fi
la dits
«El origen del hombreu, de Dar- apSe~idament, dirigiren la par~ula
De la sen)'oreta ELVIRA SERRET Joan Padilla 1 Josefa Roca, també de
;{clesena vegada), tres volums: uLas «La Moral», enaltint les ideesus adveanla
\&venturas burlescasn de Carles Coy- cooperació 1 fent veure els ~
'
'
d'
tatges. Foren molts aplaudits.
peau. <eLa da~ de las perlaS>•, A.
Finalment parla, en representació
Dumas. uVocaCJonn, de Josep Sagarra. de la Secció de Propa¡;c.nda de la
D:UN E~TUDIANT, 12 volums:. «f~a Federació de Cooperatives de Catalut uJer de ambarn, de Ramon Gómez nya, el senyor Ricard Caballeri.a., el
la Ser na. «El ~cuito pecadou, de qual demostrà amb el seu parlament
~P M.• Salaverna. ccUna boda por com tots els grans econcmlstes que
on•, de Henry de Regn.ier. uLos han estudiat a fons la transformacló
slete peca.dos capitale.su. uPeregrlna o de la humanitat l assenyalat el carni
~l .PCY.W encanta.dou, de M. Díaz Ro- per arribar a. la societat justa. 1 equlW1fUez. uNlñerias,, de J osep 1\La A- tativa han hagut de reconèixer que
~ta. «El cazadoru, d'Alfons Reyes. sols el cooperativtsme és capaç de
Mlnus de mu jen•, d'Eduard Marqui- produir aquesta transformació. Acabà
na. «Bistorias màgicu,, de Remy de el seu parlament a.mb Wl ca.nt. a. la
P.ouhnont. uLa ciudad del vlciou, de 1 bondat del coliectiviSme com a norrulho d'Almeida. ccServidwnbre de ma d'emancipació sociaL Una. forta
1atnorn, de J erome l .rean Tbaraud. j ovació coronA el bell parlament de
~¡f06tnopoUtau, de Frederic Garcia. Ricard Caballeria.
Coo
ancbiz.
Acabat ra.cte, al local de la soctspe• • •
ratlva s·obsequià els fills dels
.
Espe~ noves aportacions. Que amb un berenar que féu la delicw.
cadascú ens trameti els volams que 1 de grans 1 petits.
,lloguï. Amb un llibre n'hi ba prou ;
En fi, una. bella festa.
tl ~ostre des!K és que tothom hi par~ctpi, puix que així serà una "-eri~ble Biblioteca popular creada per viuen del treball d'altri ; tam~iels
ats obrers amb aportact~ns d'obrer& armadors de San SebastJ.lm vo. en
Porteu llibres a 1a nostra Redacció veure Hrabassada aquesta millora,
Roncla Uulversitat , 25.
' amb el pretext que no poden conservar el peix dos d ies . Això. rep11quen els venedors, no és cert, car
en dies de pesca abundant. bé conserven en llurs cambres fr¡g.o rHlques el peix per tal de m anterur els
preus elevats. Es d1.r que en tractar-se de la. defensa. de llurs interc;asos particulars, troben mitjans damagar la pesca 1 trametre-la a proHem rebut un document slgnat vincles quan bé els sembla per tal
J>els venedors dc peix fresc de Bar- de fer pujar els preus o Dl&Iltenir·~1ona, en el qual protesten enèr- los com han dit.
" 1cament contra l'intent de vuineAcaben el document dient que com
,t~r lmel descans domlnical establert a treballadors, tenen dret a lA fesPlantar-se la Republlca.
ta dominicaL
q•:'rgumenten els venedors de peix
Nosaltres entenem que ~e~
d:::_:~ que pugnen per abolir el el seu dret. El descans d~ ca
.~ do.m.lnical són els patrons, està establert fins per l'esglésJ.a caqUe oer a ells cada dia es festa, car tòllca, que ja és molt.
fums: ccLos pueblos pr ivilegiadosn, de

wfn:
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Els venedors de peix
a favor del descans
dominical

r------=-----_;..___________________,

Ja humanitat

Es ven a Madrid
Quiosc, Glorieta 14 Abril (davant núm. 4)
))
Glorieta Bilbao, cantonada Sagasta
))
Puerta del Sol (davant «Bar Flor»)
))
Carrer Alcalà, número 22 (davant
Teatre Alcàzar)

A València:
Vídua de Vicenç Pastor, Nau, 15
«Ouk>sc Modern)), Plaça de Castelar

lloguers elevadissims impossible de
satisfer-los una. famllia. obrera.· han
de llogar el pis dues 1 més faÍnil!es
i viure amuntegats en una. sola habitació, molt pitjor que en els «conventillosJ de Buenos Aires car allf
almenys l'Ajuntament obliga a tenir
aigua 1 llum els propietaris 1 tenir
cura de la pintura de les habitacions.
Igual passa a França.
Solament al nostre pafs les autoritats no es preocupen de vetllar per
la salut del llogater imposant penyores als propietaris. A Catalunya l especialment a. Barcelona1 la propietat
urbana, per diverses crrcumstàncies
que passem per alt, car la censura
ho tatxaria, gaudeix d 'un gran privilegl
R epareu-ho: el propietari de les ca-ses velles habitades per obrers, no hi
colioca el water malgrat les ordenances municipals que ordenen la
installació, 1 no parlem de la dutxa
o bany, car això sl ho demana un
obrer, és considerat com una insolència.. Al nostre pals, només tenen
dret al bany els rics, que prou el tenen, però que rarament utllitzen;
molts el fan servir de carbonera, altres per a quarto de mals endreços 1
d ·altres, per a tenir-hi la roba bruta.
Però, encara resulta més escandalós el que fan ara els propietaris de
Barcelona; a les cases «modernes»
que hl coHoquen aigua corrent, i en
algunes, no en totes, dutxa o bany,
posen a càrrec del llogater el consum de l'aigua 1 el que encara exaspera més al pobre llogater obrer, és
que aguest ha d'abonar en qualitat
de dipòSit per al comptador dc l'aigua
30 pessetes a la Companyia, i després,
cada mes, a part del consum de l'aigua dues pessetes amb deu cèntims
per conservació i impostos del comptador. Tot això, sl es permet el luxe
de voler tenir aigua. a casa. I és perquè els propietaris, en construir la
casa, que hi fan posar unes escales
i uns balcons i unes rajoles, s'obliden
de coHocar-hi el comptador de l'algull., car ben mirat, les escales, els
balcons 1 les rajoles són articles necessaris, però quant a l'aigua, ah!,
això ja és un luxe: el que vulgul algua a casa, que es pagul el comptador. I els propietaris deiXen incompleta la. construcció del pis. Només
h l posen, o hi fan posar les coses
necessarles. Les supèrflues, com l'aigua, ja s'arranjarà el llogater. El que
vulgui aigua, que la paguL
Però, no s'acaba acl; h i ha encara
el comptador del gas, que tam bé és
considerat article de luxe, 1, per tant,
el propietari, que tant 1 tant mira.
p els interessos del llogater que l'enriqueix, tampoc no el coHoca en construir la casa. Sl el llogater el vol,
que s'entengui amb la Companyia.
I tornem-hi: més pessetes per al dipòsit. per a la conservació del comptador, etc., etc.
I aixf velem com el lloguer rlel
pis, que el propietari posa a un preu,
r esulta una. solemne estafada., car a
fi de mes, el llogater el veu augmentat en un 10 per 100. I si el pobre
llogater, que ha. fet els seus càlculs
en llogar el pis, es troba, en arribar
a. fi de mes, que no li arriben els diners, ja bo sap: al carrer o 11 tanquen l'algua i el gas.
Però, no s'acaben ací els maldecaps del llogater.
Ara. ve la Companyia d'Electricitat
amb uns rebuts i Impostos que exhaureïxen les butxaques del pobre llogater obrer que ha de viure d 'un salar!.
Si vol tenir a casa seva llum elêctrlca, que comenci per amanir 20 pessetes, si és una companyia: 30 pessetes, sl l'altra per al dipòsit, cinc per
instaHa.ció i altres despeses del comptador, car altrament no hi ha llum.
La Companyia Barcelonesa d'El ectricitat, aquest dipòsit no el té establert només que als barris obrers, t
la Catalana a. tots els diStrictes de
Barcelona.
Els dipòsits en metàlllc que tenen
dels llogaters de Barcelona totes
aquestes Companyies de Gas, Algtta
i Electricitat, sumen una enorme
quantitat mensual de pel>setes amb
les quals negocien. Es a dir, que
aquestes grans companyies, gaudint
del favor oficial, s·enriqueixen a cos.
ta dels llogaters de BarcelonB, que
a fi de rues amb prou feines li arriben els diners per a. satisfer els rebuts de les Companyies, que no perdonen res.
Sl afe~tlu a totes aquestes despeses
que ba de fer el llogater per a poder
viure a Barcelona el dipòsit d'un mes
que exigeix el propietari en llogar
l'estatge, veureu corn el llol!'llter tmrceloni representa la bèstia dels cops.
Tothom fa negoci a resquena del Hogater i el llogater ha de callar i pagar. altrament, ja ho sap: al carrer
amb els mobles.
El que succeeix a BarcE"lona amb
el lloguer dels pi.sos, el que fan els
propietaris sota la protecrió o~lcial
de la Cambra de la Propietat.. mstttució convertida oficial pel d1ctador
Prlmo deRivem, no té partó en cap
país del món. Car. de tant en tant.
encara podem llellir com ploricme!Zen
els propietaris de Barcelona: voldrien
au~QDCntar encara m~s les despeses
del llogater.
Ja sabem que en aque~ts temps. no
hl ha defensa per al llogater. Tot
està contra ell. Le<; tnans cornpanvles
de Gas. Ailrua i Electricitat. són om.
nipotents. Ho poden tot. I essent el
més feble el llogater, ha de pagar i
callar.
Ara bé: sl els oolftlcs. per a la
defensa de llurs ideals, s'unclxen en
societats 1 ca...•ls: si els obrers en
tant que productors constitueixen
Sindicats per a la defensa de llurs
interessos: si eL~ proplet.aris estan
organitzats modèHicament amb llurs
Cambres de la Propietat, per què els
llogaters no han de consUtulr una
Associació de Llogaters?
Els Sindicats de la C. N. T . han
oblidat aquest aspecte de l"explotacló; no s"han preocupat. mai de la
defensa de !"obrer llogater. Tampoc
els Sindicats de la U. G . T. Podrien
fer-ho. Millor, haurien de fer-bo. car
els treballadors tots paguen lloguer,
t el treballador és explotn.t al taller
o a la fàbrica, però tamb6 ho és amb
l'habitacle per part del propietari l
de les Companyies subministradores
d'al.gua, gas 1 electricitat. Caldria organft.zar els ll()@'aters. per carrers. per
barris i per districtes. amb una central en un lloc ~ntrlc de Barce-

I
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Són els més els ll~rs, 1 en un
pafs demòcrata sba d'imposar la ~
luntat. dels més nombr0608. Al:d ho
diu la Constitució de la Replibllca
Espanyola, que encara no Cità abolida. que e ncara sul:l6istebt~ llogaters de Barcelona. tenen
el deUre de d efensar-R de la cc». dicta dels seus enemics, que 11 prenen els diners de les but:xaquea: el
propietari l les Companyies.

1

\

I

I

•

LA PREMSA

Una llei contra
la difamació

Discrepàncies entre Se'n casa un altre
altre fill d'Alfons el Darrer.
la Lliga i Pic Pon TotUnd'una
a aquesta tamflta lt ha
PRI MAVERA FLORIDA
(De «El DUuviOll.).
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J a t a dies que es rumore;a pels
centres f pen11e1 polítiques. La Lliga f Ptc i Pon 110 s'enten~ Cada
dia es produeixen dificultat• f dt-.
terències. Ara, amb motiu del nomenament de dos consellers-gestors més, a la Generalitat, el disgu~t de w Lliga arriba a un punt
delicat.
QtU! passarà?
La Veu d'ahir, en un article ed!t.orfal que h4 estat molt comentat,
pren posicions. Nou consellers .ron
massa consellers... sl a la Lliga
només se li dei.:l:en dos llocs al
Consell:
«Seguim -diu eLa veu»- amb el

mateix convenciment ben ferm que
els homes de la Lliga han de compUr un deure amb Catalunya, coliaborant en l'obra de govern que pugui permetre a la. Generalitat el reFRASES CELEBR ES
cobrament de tot el que slgul possible d'allò que es perdé el 6 d 'octubre.
-uPa» que ususJJ cnterels.
Han de seguir fentrho mentre pu(De cEl Siglo Futurot.)"
guin fer-ho dignament 1. la seva. contribució tlngui eficàcia.
Però tot això no vol pas dir que
hàgim de trobar bé tot el que a. la
Oi!neralltat es fa.ci.
Per això, amb tota sinceritat, hem
de dir que no ens expliquem prou
bé per què s'ha hagut d'ampliar tan
considerablement el nombre de consellers del Governador President. No
ens referim per a res als noms de
les persones escollides. Suposem que
sabran comportar-se tan bé com els
altres consellers 1 no tenim cap motiu per a. dubtar que sabran defensar els sentiments i les aspiracions
de Catalunya. en aquest moment dlf!cil de la seva història. Però no sabem comprendre per què després
d'haver-se fet l'afirmació de la conveniència de reduir les despeses de
la Generalitat s'ha considerat indisI MPRESCINDIBLE
pensable que el Governador general
-1 Se ha a oabado el h\plz rojor
tingui nou consellers, quan el darrer
-¿Qué me diC1ls? Y ahora, ¿con Consell Executiu funcionava
amb
qué me p into yo los labios... ?
set només.
<De clnformaciones».)
Malgrat la conveniència de llmltar les despeses de representació
d'un organisme polític al qual pràcticament es r edueixen tant les atribucions, poden ésser convenients els
Consells nombrosos quan s'imposa
la necessitat de fer-hi retlectir moltes matisacions polítiques, representants de grans nuclis d'opinió. Però
no essent per motius d'aquest ordre
-que en aquest cas no han existithauria estat preferible no donar
peu a. crítiques que poden semblar
justificades a una part de l'opinió
catalana.»
•

APRECIACION ES
- ¡Salmón para tanta gente l Me
temo que cuando lo coman va a es•
tar pasado.
<De eLa Voz».)

La reacció
esquerrista
La reqtstra en el seu comentari
d'ahir el corr esponsal de La Publicitat a Madrid, /!:tant-se esr>ecialment en l'enorme fnteru despertat arreu del pais per l'anunciat discurs d'Azaña a valència.
Notem els mots optimistes del
comentari:

«La premsa republicana assenyala
amb extraordinària satisfacció la
reacció esquerrista espanyola. Es un
fenomen que cal que resti registrat
des d'ara en aquestes impressions
per la lntluèncla que haurà d'exercir sens dubte dintre un breu termini damunt la política nacional.
A mesura que s'estén la. influència oficial de les dretes. augmenta
la influència. efectiva, popular de
PERDIDA EN EL BOSQUE
les esquerres en el poble. Les szcretaries dels partits reoublicans €S
Cuenta los àrboles y varàs quo de· mostren
molt optimistes 1 despletràs de cada uno hay un enemlgo.
guen tm::t gran activitat. Els darrers
(De «La Tlerra».)
netes de oropag:mda realitzats pels
dits partits a diferents llocs d'Espanya han constituït grans mani!est.acions d'entusiasme republicà.
Però la df'mostració més si:mlfi-

L'ORDRE
PUBLIC
*

entrat una estranya f remarcable
pruïja de ter f desfer matrimontr.
Abans compraven t venten autos,
yatchs f cavalls per al «Polo». Ara
es casen f es deiCasen a tota velocitat... t els «fidels» paguen presents de 11oces t u juramenten
en l'eufòria dels brindis deis banquets nupcials.

«Don Juan se casa -remarca eLa
Tierra»-. La noticla. merece desta.carse. Aunque este don Juan no sea
el de Zorilla, sl bien tenga algún
lejano parecido con el de Moliére.
Este don Juan que se casa, es nada
menos que don Juan de Bourbon,
última esperanza. de los contados
amigos de Cosculluela. y Calvo Sotelo.
Don Juan no quiere que su boda
pase inadvertida. Y don J uan-al
fin y a.l cabo es de familia que fué
real-quiere que su boda sirva de
pretexto para atraer su olvidada figura.. Y para sacarle de paso, algún
beneflclo. En esto último cuenta con
generosas a.yudas. Con la de Renovación Española, por ejemplo.
Renovación Española-que no \'ene nada n1 de lo uno ni de lo otroa.caba de abrir una. suscripción para
comprarle un regalo de bodas. A
la suscripción acudirà, naturalmente, la !Ior y nata de la extinta arlstocracia. Con su generosidad proverbial. Con aquella generosidad que
impulsó a cierto duque a entregar
mil pesetas para ayudar a los encartados en la «Sanjurjada».
Suponemos que reunlràn mucho
dinero. Todo ese dinero que los terratenientes y los señoritos escatimau cuando de dar jornales y t rabajo se trata. Y que don Juan se
sentirà satlsfecho de «sus súbditos».
Porque éstos no podrà.n darle una
corona; pero s{ envla.rle dlnero suficiente para que pueda vivir trauquilo el resto de sus días.»

*

cativa d'aquesta reacció esquerrlsta
la brinda. l'interès que desperta l'acte que ha de celebrar-se el diumenge
que ve a València, en el qual parlarà el senyor Manuel Azaña. Des
del famós mitlng de la plaça de toros de Madrid en vigilles de la proclamació de la República, hom no
ha conegut un altre acte que hagi
desvetllat semblant expectació. De
tots els recons d'Espanya acudiran
a València delegacions dels partits
d'esquerra., amb la. Qual cosa. l'acte
ultrapassarl els lfmits locals per 1\
adquirir extensió nacional. Segons
els organitzadors, ja hi ha solUcitades més del doble de les localitats
que caben dintre la plaça de toros
valenciana.
El discurs del senyor Azafia tindrè.
extraordinari interès politic, puix
que hom esoera que l'ex-pres!dent
del ConseU fixarà la. posició de les·
esquerres espanyoles davant la realitat del moment, t assenyalarà. normes per a l'actuació de les dites
forces polltiques.
Sembla. decldit aue el senyor Azaiía, desorés de l'acte de València
pronunciarà. un altre discurs a mitjans de juny a Bilbao. D'altra banda, hom anuncla. oue l'ex-ministre
socialista senyor Prieto publicarà
dintre de pocs dies. simultàniament
a diversos periòdics de provincies,
una sèrie d'articles exposant la seva
ooinió favorable a una necessària
olianca de les esquerres amb fins
eloctora1s. La posició del senyor
Prieto és la. que compta amb més
adeotes actualment dintre el partit
socialista.
Podrlem assenyalar altres simptomes del moviment de l'opinió republicana vers les esquerres, però n'Ui
ha Prou amb deixar assenyalada. l'orientació que coincideix, com diem,
~>wh 11na depressió en els rengles
dretlstes.>>

a.

El Liberal seguef:t ocupant-se
la llet de Premsa. Després d'escatir a Ions el tema conclou com es
necessària una llet contra la dt..
jamació, j prou. Té raó El Liberal
Amb una llei atxf les C1\1 \ TJf-" campanves de les dretes contra els lwmes f les institucions del cbtennl•
110 h4urfet1 utat possibles.
Diu El Liberal:

c¿Una ley contra la dlfamación?
¡Bienl La d.ifamaclón no encontrar~ defensores en ninguna parte.
Much? menos en el sector de la opinlón 1zquierdista que la viene padeciendo estos Ultimos años. Nunca
como después del famoso bienlo ha
tlorecldo la dlfamación en la. Prensa española con tanta virulencia.
Las infames campa.iías contra los
sefiores Azalia, Casares Qulroga y
Marcelino Domingo son algo sin par
en el period.lsmo español.
Venga en buen bora la ley contra
la dlfamación; pero no un Estatuto
de Prensa, ni siquiera una. ley de
Policia de lmprenta inferior a la del
siglo pasado, slno lisa. y senclllamente u_;1a ley penal que modifique las
sanc10nes con~ra la injuria. y la cal~ia després de haber precisa.do
b1en, en forma incon!undible, esas
figuras de delito, especialment-e en
lo que a la. injuria se retiere, porque
si todo lo que puede contribuir a l
desprestigio de un gobernante, de
un func!onar1o o de un particular
se considera injuriosa y no admite
prueba que lo justifique, sera dificll
ejercitar el derecho de critica., y no
se podra nl discutir nada que tenga
relación con la cosa. pública, ni arear
la conducta de un individuo sit~
contribuir a su desprestigio y sufrir
los consecuencias de tan grave de.
li to.
Copiosa jurlsprudencla del T ribuna;! Supremo acredita la falta que
senalamos. Es necesario definir la
injuria como figura de delito. Y la
calumnia tamblén, porque es fr ecuente ver i mputaclón de delltos, de
los que se persiguen de oficio, donde
no ha.y semejante cosa.
¡Eso ya. lo discerniran los tribunales l, se nos dlra.
Si les dejan, sl. El hecho de que
exista esa copiosa jurlsprudencia ~~
que hemos aludldo demuestra que
en muchos casos pudieron discernirlo. ¿Pero por qué pudleron hacerlo?
Lo hicieron porque se vieron libres de la preslón gubernativa; porque cuando se vela la. causa instruida ya no estaban en el Poder los
que la lnstaron, excedléndose en l!US
atribuciones... Si ahora se declaran
competentes los trlbunales de urgeneta y si se acelera el procedlmiento para que en OCHO DIAS
esté todo terminada, ¿cómo sustraer
al juez que procesa. n1 al maglstra,
do que fallo. a la influencia del Po-der ejecutivo que los toma como
lnstrumentos de una represlón que
puede ser vengaUva, sectaris., desprovista de fundamento?
...
i&: habrla acabado la. jurisprudeneta a que nos hemos referldol
En lo sucesivo no habrfa. tantas sentencias absolutorlas, porque no se
baria mas justlcia que la. que ma.ndaran hacer...
¡Cuidado con eso de la difamación! Puede estar en ello, de hecho
contenido todo lo que se suprima
del draconlano proyecto. Es preciso
establecer garantfas, cubrir riesgos
contra la persecuclón sectaria y establecer también sanciones contra.
la coacclón gubernativa, con !acilidades para probarla, y promoviendo
en el ànimo de jueces y magistrados
lo necesario para que estén propicios
a no sopotarlas.>>

La Música

JUSTICIA
MILITAR

*

CONCERT A L'ESCOL A VI·
Dl ELLA
Dem~, dijous, a les set de la tarda, tindrà lloc a l'Escola Vidiella,
Clarls, 33, un Important concert al
qual prendran part els eminents
concertistes Canne Gombau, sopran;
Narc!s Carbonell, flauta; Pau Ibarguren, violi; Ferran Pérez i Prió,
violoncel; Joan Salvat, claviaordi, i
Betty Rocha i Carles Mir, plano.
En la primera part d'aquest concert seran interpretades les següents
obres: «Minuet» en sol, J . s. Bach;
«Fughetta• en re, G . F. Haendel;
cCiga• en do, Domenico Scarlatti;
per a clavicordi, «Sonata• en do, J .
s. Bach, per a flauta l piano, l
«Sonata• en re, de J. Barriere, per
a. violi, violoncel i clavicordi.
En la segona part, seran interpretades «Cantata• <Solltudine advene> Alexandre Scarlattl, per a sopran, violi l violoncel; «Trio• en
si bemoll,. Beethoven, per a plano,
violi l violoncel; «Les noces de Fígaro•, Mozart; cT'estlmoJ, Grieg;
«Toujolll'SJ, Fa.uré, 1 cCantaresJ, de
Turlna, per a sopran 1 piano.

CUIDADO CON LOS RAPTOS
MANI FESTA CIOt~S
DEL
Nll'la de algo màs de cuatro al'los
CAP DE LA POLIC IA
q•:J y:l hlln intentado y que aún In·
cap superior de la policia,
tentan socuestrar, aunqua inútillr en- enElrebre
els periodistes, ahlr a migte porque todos la vlgllamos.
dia., digué que estava molt satisfet
(De «Heraldo».)
per la detenció de sabotejadors r.l~
tramvies por tada a cap a Badalona,
amb
la cooperació de la. gllàrdla el-----------*--------~vil l dels mossos d'esquadra.
Un periodista. li preguntà si el viatNOTICIAR I
ge del senyor Jover Nonell, conseARTISTICA CULINARIA DE ller
de Governació a Madrid, em reCATALUNYA
amb afers d'ordre public,
Aquesta societat, domiciliada en alacionat
la
qual cosa respongué que ho Igel carrer Primer de Maig, 2, 1.er 3.•.
celebrarà eleccions per a. elegir nov<> norava. se li preguntà si amb moJunta Directiva, els dies 22, 23 i tiuTambé
del seu nomenament efectiu hi
24 d'aquest mes, de quatre a set de hauria
canvis entre el personal pola tarda.
liciac
contestà que no hi havia
ELS CAMBRERS pensat i encara.
eLa Alianza. S. G. i Montepio de
Cambrers, invita a tots els associats
DET ENCIO D'ESTRAN GE RS
a. la Reunió General ordinària que
En un bar del districte Vè han
tindrà lloc el d ia 23 d'aquest mes, estat
detinguts cinc estrangers ina dos quarts de quatre de la tarda,
i un 1tallà anomenat
de primera convocatòria I a les qua- desitjables
Bruno
Salvatorc. que feia gestions
tre, de segona, en el carrer Five- per a vendre
el seu passaport.
ller, 30, pral., <Unió Gremial¡.
SER VEIS DE LA PO LICIA
CAMB RA DEL VI ATJANT
Els agents do la. Brigada Crimi- treballant de !"ofici, el masegament
CORR EDOR I REPRESEN· nal han practicllt els següents ser- dels teixits del brac i de !"avantbraç
T ANT DE CATALUNY A
drets. Fou assiStit al dlspensari del
La Comt..~ió d'Enllaç 1 Propagan- veis:
Detenció
individus en el carrer de Sepwveda.
da de la Cambra del Vta~ja.nt, Cor- moment quedeestres
- Antoni Berenguer Martinez va
proposaven
vendre,
redor I Representant de catalunya, per 1.000 pessetes, un flascó de co- caure daltabaix d·una bastida
ens fa avinent que essent im1ispen- caïna, que després d·examlnada re- tre treballa"-a. a la Mar Bella.menResable, d·acord amb els E~tatuts, la sultà ésser àcid bòr ic.
sult~ amb lesions de pronòstic recreació de diverses delegacions coArran del robatori d'una biclcll"- servat a diverses parts del cos.
marcal.s. arreu de les terres de par-· ta, 1 practicades
les gestions per a.
- Una gnrrafa d'àcid nttric es
la catalana, que tots aquells pr~ la seva recuperació,
fou trobada en buidà damunt les mans de Josep
fessioD3ls amb domicili a les prin- el mc..ment que era facturada amb Priego Ibàñez, que treballava
en un
cipals poblactons. i slmpatll.zants destinació a Mallorca.
magatzem de drogues. i. 11 causa
amb el nostre progranw. de defensa
La policia ha detingut. llndivldu cremades de consideració.
de classe. es serveiXin quant abans que la facturnva, el qual ha estat
millor, adreçar-se a aquesta Secre- comprovat que ~;enia un dipòslt de
taria, a l'erecte d'organitzar tot l!e- bicicletes robades.
guir dites disposicions reglamentàHa estat denunciada la casa de
ries.
dormlr eLa Moderna11, ael cu.rrer de
EL SINDIC AT PROFESSIO· sant Pau, 4.2, per no portar el lliNAL DE T ELEFONS ALS bre de registre en regla.
~
SEUS ASSOCIATS
Han estat detin~ts vult malfacLa junta d'aquest Sindicat posa tors entre els quals es troben cEl
en coneixement vostre que en la reu- noi de la goma• l cEl bicho de Ma-~
n ió que tingUé lloc el dia 18 d'aques drldJ.
mes, quedaren distríbwts els c~rrecs
de la següent manera:
UN HOME MORT PEL
President. Jooep He.màndez SànTREN
chez; vice-president: Laureà Lacruz
Un tren dels Ferrocarrils CataColon; secretari, Manuel Paris Orà- lans atropellà 1 matà un home prop
ela; vice-secretari, Lluls 01!11 Masa- de l'estació de la Bordeta.
net; comptador, Ll\Wi Recacho
No ha estat Identificat, car no
E¡u.la; tresorer, Celestí Ruia Rulz; portava cap document.
i vocals, Ca.silda Canosa. Mombela,
Joan Mant Barneda, Antoni a..ngueQUATRE OBRERS FERITS
ra Dalmau, J aume Oliver Colomer
EN ACCIDENTS DEL TRE·
1 J osep G arcia Saenz..
BALL
Angel Sanchez López, t reballant
CONFERENCIA a la casa R . Blanch, s . A., e&tab1er-1
Anú, dimecres. a les quatre de la ta al carrer d 'Enamorats, 62, baltarda Undrà lloc en el Sindicat de xos. es produi el masegament del dit
Cambrers de Barcelona una confe- index de la mà esquerra.
Al dispensari on fou assistit. quarència a càrreC de VIcenç Trueba,
el qual versarà sobre el tema «LAs ~~~~ e~ seu estat d& pronòstic
organlzaclones de c1ase a través de
la hi.storia y el fracaso del anarqui..s1
dez
de 26 anys,
e3 causà,
mo en nuestras diasJ.
- Fernàndez.
L·obrer impressor
Antoni
Mén- ¡ ••

___________*____________

•

CAUS ES QUE PASSEN A
ESTADISTI CA

En rebre ahir al migdia els pe-

riodistes, rauditor els manifestà que
havien passat a estadlstica les causes 90 l 12 del 1933 1 7 del 1934.
SENTENCIA APROVADA
Ha estat aprovada la sentència recalguda en la causa 546 contra J oan
Recasens i d'altres.
CAUSES ARXIVADES
Degudament enllestida després de

la seva ttamltació, ha passat a l'ar-

xiu la causa instrurda pel jutge m ilitar senyor Urrútia, contra. Adolf
Campos Artola, el qual fou condemnat a 15 anys de presó, 1 traslladat
al penal d'Alcalà d'Henares.
També s·ha arxivat la rausa coneguda pel nom de eLa Rabassada» contra Rafael Castro Maestro, Pau Villafila. Pérez, Ramon c a satan Maldonado, Josep Rosés Gonzàlez l Angel Sobrino Fernàndez.
PROV ES DE PLENARI
El jutge senyor Peiíalver segueix
efectuant les proves de plenari en
la causa 105, deduïda del sumarissim.
A l'esmentada. causa han declarat uns vint testimonis.

__________*__________

A~~ l~ 8(1A ~H ~~lUI~H
per a assistir al mitlng de AZA~A
Anada I tor nada: 25 ptes. Sortida,
dissabte, 25, a los 4 tarda. Subscripcions: Salvà, 33, tenda

UALUATS
.,
DARRERS MODELS DE TEMPORADA

I

Grans existències
Preus avantatjosos
Sempre al

Hotel de Vendes
Pelai, S

~===========================:::..!

Dimecres, 22 dè maig del 1935
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LES RELACIONS EUROPEES

Hitler

ahir el se u tan esperat discu rs
r

PER ALS AMICS EMPRESONATS

.
.
,
La nostra su bscnpCIO
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral. )

NOTES VALENCIANES

Era esperat amb la mateixa ansietat a Alemanya que en els
L, t
1't• d 1 d.
altres països --· L'oració de Hitler, que és un aHegat a favor
ac e p~ I lC e
IUmenge del nazisme en el poder, conté tretze punts i en ell es dea València. -- Les esquerres nuncia el pacte franco- soviètic com aliança militar
(Del nostre corresponsal especial)

EL DISCURS DE HITLER tudiar detingudament el seu continES ESPERAT Al\m EXPEC- gut.
TACIO
En aquest Consell de Ministres, al
Berlin, 21. - Es esperat amb gran qual es dóna gran importància, és

val espera conèixer el text lnte
del discurs que aquesta nit
gre
ci9:rà Hitler per tal de ded:on~.
qwna és la veritable situació PodeUU
tica d'Europa. desprts dels seus . •
ges a Varsòvia 1 Moscou 1
V1at.
de l'entrevista que celebrà a ~esprés
via amb el general Goering raeòA mesura que avança el dia ,
pect~ció a París augmenta. da~;;:~
el discurs d'Adolf Hitler al
.......,
concedeix en les actuals 'circ~~ ea
cies veritable ~portància hlstòri¿¡:

València, 21. - El míting que diu- una decisiva. identificació del poble
Ptes.
Josep Torrent ............. ..
~·so
Tres cunyats d'esquerra.... ..
6'- menge vinent donarà el senyor Aza- valenci.A vers l'alliberament democràSuma anterior ...
2'- ña. a la nostra ciutat, ha. desvetllat tic de la nostra República. Hom co- curiositat el discurs que pronuncia- probable que es decideixi la politlca
86.845'20 Silveri BerdeJo .. . ... ... .. .
Jull Aguado . . . . . . . . . . ..
0'50 Ramon Mart i .. . .. . .. . . .. .. .
1'- un interès tan extraordinari, que ha menta el pròxim esdeveniment com rà avui el senyor Hitler a la sessió a realitzar pel Govern britànic en
Ramon Bosch . . . . . . ...
0'50 Francesc Toran .. . .. . .. . .. .
1'- estat necessari suspendre temporal- una
importants qüestions, tals com la. dels
nova linia a seguir, imprescin- del Relchstag.
Un cataU~ de Madrid ...
1'- Josep M. Pascual Requena .. .
2'En els cercles relacionats amb la armaments aeris.
Manuel Vlvo .. . ... ...
0'25 Feliu Gimeno ... ........... .
5'- ment el lliurament d'entrades da· dible ja en la nostra vida. pública.
Wilhelmstrasse, s'afirma. que el canEnric Sorribes .. . .. . .. .
• • •
0'50 Josep Serrano .............. .
l ' - vant la impossibilitat d'atendre deguGRAN EXPECTACIO A PAUna admiradora de l'Avi
0'50 Jaume VIla ............. ..
5'- dament totes les demandes que arPer altra banda, les esquerres con- celler exposarà amb gran energia els
RIS
Un de Gràcia .. . .. . .. .
0'25 Pasqual Caballer, flll ... .. .
5'- riben d'arreu de la Península. El par- tinuen en capítol de propaganda, la punts de vista d'Alemanya, bis a bis
Esteve Ripoll .. . .. . .. .
0'60 Ignasi Mlla .. . .. . .. . . .. .. . . ..
2'- t it organitzador «lzquierda Republi- seva. labor meritíssima. M. San·An- de l'actual situació europea 1 dels
Paris, 21. - En els cercles ben inDaniel Joan... .. . .. . .. .
1'- Josep Julià ... ... ... ... .. .
5'- cana», ha muntat unes oficines esdrés donà una conferència dies pas- canvis que s'han produït pels recents formats es declara que el senyor LaUn del Vallespir .. . .. . ...
5'1'- Josep Ramon ... .. . .. . .. . ...
C. C. B {segona vegada) •
2'- Josep All aga. .. . ... .. . . ..
2'- pecials que resten en contacte per- sats a «<zquierda RepublicanaJ>. Fou esdeveniments. Igualment es declara
R. C. B. {segona vegada) ...
2'- Ramon Casacuberta .. . .. •
2'- manent amb tota la peninsula per molt ovacionat pel nombrosfssim pú- que Hitler insiStirà sobre la prediSJoan Aguado ......
2'- tal de facilitar hostatges a la. nostm blic que emplenava els salons.
l ' - v. v ..................... .
posició pacifica d'Alemanya, 1 re15 1 16 vegada:
Josep Bta. Sedó ... , .... .
2'- ciutat, tota vegada. que són nombroA la Joventut Central d'Esquerra petirà, una. vegada més, les paraules
Enric Garcia .. . .. .
1'- Jo~ep Esplnalt ... ... ... .. .
2'- síssimes les agrupacions que han Valenciana, ha donat una altra con- de conciliació
dirigides a França, a
0'50 Marc Espinal .. . ... ... .. . .. .
Francesc Serrats .. .
1'Alfred Lafuente .. .
0'50 Joan Esplnalt .............. .
1'- anunciat el seu viatge. S'organitzen ferència el propagandista del Bloc semblança del que féu en el seu darcaravanes
d'autos
que
sortiran
del
Obrer
1
Camperol
Julià
G.
Gorkin.
Manuel Gonzàlez ...
rer discurs del Primer de Maig.
0'50 Joaquim Massó ... ... .. .
2'Berlin, 21. - Aquesta tarda ha 11 les nec..:ssàries explicacions sob
Josep PuJol ...
1'- Ismael Martin ........ .
2'- nord com també gran quantitat de Dissertà sobre el següent tema: «El
De bona font es declara també que,
Joan Pedrola .. . .. .
re
1'- Pere Massó ... ... ... .. .
2'- trens especials. Constitueix un pro- moment politic actual». Féu un es- molt probablement, Hitler llançarà tingut lloc la tan esperada sessió l'actitud del Govern y de la
del
Reicbstag. L'edifici on se cele- decisió referent dels problemes ~".!'
0'50 Emlll Vlsedo .. . .. . .. . . ..
Josep Gelada .. . .. .
l ' - blema la. recerca d'entrades per a tudi del procés polític de l'afer Gil la idea. de reunir una conferència
Francesc Garcia .. .
0'50 Al. S ................. ..
5'- aquest acte.
bren
les
sessions
del
Parlament,
apatents
avui
en
dia.
•
....._
Robles-Lerroux. Propugnà per l'uni- per tal de discutir les principals
Manuel Jover . .. ... .. . .. .
2'0'50 Ramon Pastor .. . .. . .. .
Hem estat parlant amb la Comis- tat d'acció. Fou molt ovacionat.
Després digué que refusava l'
qüestions actualment plantejades al
0'50 Joan Gambús . .. .. . .. .
Joan Trullàs .. . .. . ... ... .. .
2'sió
organitzadora
1
pècie que tantes Vegades S'ha ui;
i
ens
assabenten
Diumenge passat es celebrà al tear panorama politic europeu.
0'50 Manuel Fernàndez .. . .. . .. .
Marlan Audera .. . .. . .. . .. .
l'ça~ q~e Alemanya ha escombrat
Marlan Peralta. ........... .
2'- de la dificilissima labor que desenrot- tre Apol:ló, de València, un míting
0'50 Antoni Godla .............. .
Marlan Mufl.oz .. . . .. .. . .. .
2'- lla per tal de poder atendre totes les socialista en el qual prengué part
0'50 Joan Fortes .. . .. . ... .. . .. .
pnnc1pis dem~cràtlcs, tan estimata
A LONDRES TAMBE L'ES3'- consultes que es ran. Hom pensa har el diputat a Corts i ex-ministre d'Es2'- Antoni Latorre .. . .. . . .. .. .
Eusebi Franch .............. .
en altres pa1sos, perquè el règim
PEREN
0'50 Hilari Esteban . .. .. . .. . .. .
Ciril Gómez . .. .. . .. . .. . .. .
2'- bilitar altres llocs de la ciutat, da- panya a Mèxic, senyor Jull Alvarez
nacional-sociallsta estava basat en
Laureà de Juan .. . .. . .. . .. .
1'vant la impossibilitat de donar ca- del Vayo. Estudià detingudament el
l'ajuda del poble, 1 el Govern del
Londres, 21. - Regna. veritable exFrancesc Vlllanueva ........ .
1'- Un grup de naclonallstes
buda.
a
la
Plaça
de
Braus
a
la
gran
moment
actual.
El
germà
Reich
del
es considera. tan responsablo
nostre
pectació
davant
l'anunciat
discurs
de
d'Esquerra M. S. A.:
Sebastià Rlcart ... .. . .. . .. .
0'70
davant d'ell, com qualsevol altre goBenet Cort!nas . .. .. . .. .
2'- gernació que en demanda d'entrades inoblidable coHega, Lluís de Sirva.l, Hitler.
vern.
On grup de republicans fedeJose!a Hermoso ........ .
0'50 s'ha dirigit a les oíicines d'aquesta féu acte de preskncla a l'escenari 1
Ofiçialment s'anuncia que, després
OUva. Vllaró .. . .. . . .. .. .
rals de Premià de Dalt:
0'50 Comissió.
Es referí després a la. desesperada
fou rebut amb una. gran ovació.
de conèixer el text del discurs del
Josep Comas Ramentol ......
0'50
1'- Joan Cortlnas ... ... .. .
Aquesta
nova etapa de la politica
situació d'Alemanya quan el partit
Führer, el Govern britànic es retmi0'50 valenciana constituirà sens dubte,
Valerià Pujol Riera ... .. . .. .
1'- Mercê Cortlnas .. . . .. .. .
nazi
es va fer càrrec del poder ¡ diu
ALBERT A. CARBO
rà aquesta mateixa. nit per tal d'es2'laldre Jacas MRS ...... ... .. .
2'- Roc Sufl.é .............. .
q~e això no deia res a favor dè l'adl'Llorenç Tió Lahoz . .. .. . .. •
0'40 Jaume Graella ... ... . .. .. .
rmnistració
econòmica dels seus anJosep
Laguna
......
,
.......
.
l
'
Mart! Artlgas PI .. . .. . .. . .. .
0'50
2'Jaume Riera. ComRS ........ .
tics enemic::¡, i que ells no havien
2'- EmUi Castells .. . . .. .. . .. . .. .
Josep
Roca.
.................
.
1'Jaume Fuxet Nonell ........ ,
0'50
reconegut la impossibilitat d'acon.
0'50
lalvador xarrté Solà .. . .. •
2'- Josep Sala ............. ..
seguir les seves demandes exagera.J:llseu Fo1·nesa Moragas
0'50
1'- Rosa Torre .............. .
des
davant l'economia nacional d'Al'Joaquim Planas Golo.r ......
1'- Rafael Sala .. . .. . .. . .. . •..
lemanya, completament destroçada,
1'Jaume Fuxe~; Iblan .. . .. . .. .
e·so Jacint Eloy .. . ... .. . .. . .. .
i davant l'economia d'altres païsoe,
l'Joan Fuxet Mal tas ........ .
1'- Joaquim Hemàndez .. . .. . ...
2'que amenaçaven seguir el carni de
.Jacint xarrlé Ramentol .. .
1'- Salvador Anglès .. . ... .. . .. .
0'50
Carme
Hospital
~mill Simó Prats .. . .. . . .. .. .
...
,
..
...
..
.
1'la del Reich.
0'50
..lalvador Castells Mas . .. .. .
0'50 Carme Este ban ... .. . ... .. .
l'Salvador xarrlé Castells ...
1'- Alexandre Cabré .. . .. . . .. .. .
ELS PACTES NO TENEN
0'50
Ramon Serra Puig .. . .. . .. .
1'- Manuel Benitcz . .. ... .. . .. .
CAP VALOR
l'VIcenç Jacas Cisa ........... .
1'- V. F. V .................. .
0'50
Andreu Ventura xarr1é ..... .
4'- R. C .................... ..
Hitler declarà a conttnuació que
l'Joan Comas Cisa .. . .. . . .. .. .
5'- Joan Saperas .. . .. . .. . .. .
Alemanya necessita la pau. Digué
l'A.
S
........................
'llo.rtl Artlgas Roig .. . .. . .. .
.
1'1 després que si algun estat estava
l'.Tosep Pulgdefàbregas Bonada.
1'- J. Bo!lll ........... . ..... .
1 desitjós d'aumentar la seva força
l'."ellcià xarrlé Castells .. . .. .
1'- J. J. Bofill ... ... ... ... .. .
1'Miquel Mas Ma tas .. . . .. ...
numèrica, això podia. ésser aconse1'- Miquel Font... .. . .. . ... .. .
1'Llorenç Ferret Guardiola
2'- V. R ..................... .
1 guit pel procés natural i simple da
0'60
E.
A
...................
,
....
.
.lC. x ..................... .
1'l'augment de la natalitat, per pro0'25
Llufa Golo.rt Chlnchllla. .. .
1'- M: G ................. ..
cediments d'higiene social i política,
1'Linares Sanclliz VIcenç .. .
2'- Lluls Granes ............ .. .
en lloc d'intentar el sotmetiment
1'HITLER
lnlvador Ventura Riera ...
0'50 J. Dupré ............... .. .
de
les nacions per mitjà de la guer0'50
:osep Comns Cisa .. . .. . .. .
1'25 D. León ................. .
l'1aclnt Xarrlé Bro.ch ........ .
ra. Respecte a això, Hitler, es refirl
1'- Joan Manzano ........... .
relxia.
completament
ple
de
gent
1
0'50
Josep Casas Tortosa ........ .
1'- Blas Panes .............. .
a les declaracions del Lord del Sel'expectació era enorme.
1'05
!l'rancesc Ferran Ferran .. . .. .
0'50 J. B ........................ .
Primerament, el Parlament, ha gell Privat d'Anglaterra, Mr. Eden,
1'Jaume Xnrrlé Ramentol .. .
1'- Miquel VIves .............. .
aprovat la llei de servei m1litar, pro- que digué que tal seguretat de pail
0'50
Eduard CastelLs Roldós ..... .
1'- Josefa Reixat .............. .
1'mulgada el 16 d'abril pel Canceller, no tenia valor, 1 que la garantia. ñè
Antoni Puig Mas ........... .
2'- Francesc Bassó .. . .. . .. . .. .
2'50
Agusti
Pujol .. . , .. .. . .. . . ..
Tomàs Simó Prats ........ .
i ha fixat en un any el temps de la seva sinceritat residia solament
1'0'50
Adolf Vllo.ró .. . .. . . .. .. . .. .
Joa.n Cortada Moragas (segoservei en files par a. totes les armes. en la signatura de sota. dels pactes
na vegada) .............. .
1'A continuació, el canceller Hitler, coHectius. Hitler, comentant la d~
2'Josep
Roca
.................
.
X. X. {segona. vegada)... .. .
0'50
que ha estat acollit amb una for- claracló, digué que, alxi mateix, tals
2'Emlll CastelLs .............. .
midable ovació, ba. pujat a 1a tri- signaturès no podien tenir cap ,,.a2'J. Soler 1 Armengol .. . ... .. .
Bis catalans de la casa. Feibuna, i ha. començat el seu discurs. Ior, ja que, sovint, és molt més fà·
2'- El Govern de la Generalitat a la presó de Madrid, segons un apunt de Ferrer publicat a La voz. - D'esJosep Vllar ................. .
ner, a la. memòria de Maell posar una signatura en un acord,
2'Evarist
O.
Garayoa.
........ .
cià {segona vegada) :
querra
a
dreta,
els
consellers
Lluhf,
Mestres,
Esteve,
Gassol
f
Comorera,
f
el President CompanJIS. (Barrera
fent reserves mentals de canvis d'ac3'Josep Palau .. . .. . . .. .. . .. .
2'- Joan Fàbregas .............. .
EL
DISCURS
DEL
FUHRER
2'titud en les hores decisives, que conno es trobava encara a Madrid)
Antoni Nadal .............. .
2'- J. s ....................... ..
2'Lluls Beren¡uer ........... .
Hitler
ha
començat
declarant
2'- Joan Costa. ........... .
que
2'Antoni Paris .. . .. . .. . .. . .. .
3'- Joaquim Sals .. . .. . . ..
(Passa a la pàg. •1
desitja informar la nació i dc.narLa sala del Suprem on se celebra rà Ja transcendental vista éa ta mate lxa en la qual foren jutjats, a prl•
.'-ianuel Lladó .. . .. . .. . .. .. ..
2'Suma I segueix ...... 87'195'45 meries del 1931, els membres del Co mltè Revolucionari que, als poca me sos, esdevenien m inistres del Govern
Josep Viver .............. .
2'Francs provisional de la República...
Manuel Soler .............. .
1'Llu!s Rull .............. .
1'Ossorlo, Barcla, Ruiz Funes I Jl ménez Asúa defensaran, en la pròx lma causa, el President Companys 1
231'75
Suma anterior ....... ..
Plus Ribosa . .. .. . ... .. . .. .
1'10'- els Consellers de la Generalllat.••
Josep Florll; ... . .. . .. .. . .. .
1'- MarcelUna. Prat .. . .. . ... . ..
Josep Muntet .............. .
0'50
En les seves conclusions provisionals, el Fiscal de la República dema na 30 anys de reclusió per als acu241'75
Total ....... ..
Josep Macià .. . .. . .. . .. . .. .
0'50
En la llista publicada ahir cons!g- sats...
35'20
ennàvem
un
total
de
ptes.
86.8
Empleats dc la Societat GeLa vista de la causa ha prodult enorme expectació a tot el pafs...
lloc de 86.845'20; diferència au e arranneral d'Aigües de Barcegem amb la xifra que enca pçala. la
lona, {primera ll!sta):
Al lloo destinat al públlo, en el I ocal d'actes del palau del Suprem, hi caben unes cinc-centes persones•.•
Josep Franquet ... . .. .. . .. .
1'- 111stn. d'avui.
Sobre aquests lnteressantlsslms temes, les Incidències del sumari, la personalitat dels seus protagonistea,
Antoni Alemany ........... .
2'Joan S::wtaulàrla ... ... .. .
la formació del Tribunal, etc.
2'Antoni Alexandre ........... .
1'romàs Ramon .............. .
2'LA HUMANITAT publicarà en edicions pròximes diversos reportatges del nostre
Francesc Ballesté .. . .. . .. . .. .
2'Marcel Gallart . .. .. . .. . .. .
2'LA MATINADA D'AHIR benland» 1 «Westhalen», 1 el dirlgi.
corresponsal especial a Madrid, Alard Prats.
Ramon Junyent ........... .
3'50
INICIA EL SALT DE L'AT- ble cGraff Zeppelln». El primer de
Sebastià Carrlllo .. . .. . .. .
1'dits vaixells fa funcionar un projecAntoni Ara¡onês ........... .
LANTIC
1'Josep Camarasa ... .. . .. . .. .
1'Madrid, 21. - Segons comunica tor des de les 3'40 de la matinada
Andreu Pla .............. .
1'Avancen els preparatius de Ja
la Transràdio, a la 1'18 de la ma- a 360 milles de la costa. Els vaixells
Francesc Mart! .. . .. . .. . .. .
1'- n Assemblea de la Federació dels
tinada ha. marxat de Barsthurst l'a- i aeronau eslan disposats a prestar
Josep Mayoral .............. .
2'viador Pombo per tal de fer la tra- auxili a l'aviador en cas necessarL
Josep Castany .. . . .. .. . . .. .. .
1'- Sindicats de Turisme de Ca talunya, lebraran a Tarragona nombrosos acTeodor Crespo .. . .. . . ..
1'- que t ndrà lloc a Tarragona els dies tes i festes a honor dels as~mbleis
Joan Agramunt .. . . .. .. . .. .
2'- 8, 9 i 10 del proper mes de j uny.
SERVEI ESPECIAL A BORD
tes, en l'organització de les quals coJosep Tallada .. . ... .. . .. .
1'DEL «WESTPHALEN»
Les companyies ferroviàr ies han operen l'Ajuntam~nt da Tarragona,
VIcenç Agramunt ... ... ...
1'Hamburg,
21. - S'ba. ordenat &l
guen en la mateL'ca direcció de 1aAleix Skoot .. . .. . . .. .. . .. .
1'- conce-dit una tarifa reduïda als as- l'Associació d'Hotelers 1 Similars de
capità
del vaixell-illa alemany «Westviador
Pombo
els
vaixells
«SchwaRamon Muslp . .. .. . .. .......
1'semblcistes que vagin a Tarragona Catalunya, el Sindicat d'Inic:ativa de
Francesc Roma .. . . .. .. . .. .
3'- durant els di~s esmentats.
Tarragona, el Club Nàutic d'aquella.
.Miquel Pasqual ........... .
l'Joaquim Gava .. . .. . .. . .. .
1'Amb motiu de l'Assemblea, es ce- ciutat 1 altres entitats.
vant el poble, la validesa necessària,
Dels regidors de Sant Vicenç tota.
-.
Jordi Azon ................. .
1'f.t.CAIO li.t~~:
vegada que hauran estat fets
Joaquim Azon .............. .
1'a
esquena d'aquests.
de Castellet
Jo.~ep M. Zapu ta .. . .. . ... .. .
1' Per nosaltres, pel poble i per a tot
Alfl·ed Mart! ne~ .. . . .. .. . .. .
1'BATHU/IST
Heus aci el document lliurat a l'al- home pulcre i humà, ha de respecHermenegUd Celestino . .. .. .
1'calde
gestor:
M.lquel Banqué . .. .. . .. . .. .
tar-se la Llei democràtica dictada.
)
2'JciGep Sàncllez .. . . .. .. . .. . .. .
Els que subscriuen, consellers ele· Aquesta, aVUi, en el cas concret que
1'.fói!~p Vlcente .............. .
1'gits pel poble en sufragi lliure i ens ocupa, és la Llei Municipal CataD~
ISidre Palou .. . .. . . . . .. . .. .
1'universal el 14 de gener del 1934, a lana. A ella ens remetem :
Josep Bergés .. . .. . .. . .. . .. .
1':.l.
vós,
com
a
gestor
governatiu
que
sou
Juli
Nebot,
Joan
Cadevall,
Mart(
..
~ronl Atlenza .............. .
1'acudeLxen i exposen:
Plans, Josep Daura, Mansio Claret,
J
Al'lgel Mayol .. . .. . .. . .. . .. ,
1'50
I
Que en cap moment i per qualse- Jaume Frexas, Joan Ubac, Amadeu
...l.
1JOan Galobardes .. . .. . . .. .. .
I
vol circumstància - àdhuc que per Morros, Valentí Busquets, Josep
'
~
J.tE'ti.CAT CENTRAL DEL
la força se'ns vulgui coaccionar Amorós.
· :BORN {quarta. vegada):
no renunciem al dret de representaSant
Vícenç
de
Castellet,
20
de
Lluls Garay .. . . .. .. . .. . .. .
5'ció que el sufragi va conferir-nos.
maig del 1935.
Joan Coromina ........... .
5'I que emparats en la proclamació
~ran cesc Maca¡; a .. . .. . .. . ..-.
6'de
la
Llei
Marcial,
funcionaris
de
:Benet Rius ................. .
s·Els regidors republicans
~
l'Ordre Públic que abans d'aquesta
7
Vlcènç Llombart .. . .. ...... .
5'Joàn B('rcn¡uer . .. .. . ... .. .
2'50
estaven a les nostres ordres incondi7
de
Balsareny
/'
Josep Beren¡uer ........... .
2'50
cionalment, van destitUir-nos sense
~ G. PAOLD<L
Eusebi Beren¡uer .. . .. . .. . .. .
2'Ha. estat lliurada al President de
més ni més, és a dir, sense acusar3'Eudald Casa.no\·as... .. . .. . .. .
nos de cap responsabilitat incorre- la Comissió Gestora de Balsareny el
1':El !seu Cullxto .............. .
~·
guda durant l'ostentació del càrrec següent comunicat de protesta:
5'N. N .... .............. .
«Els que sotasignen, consellers eleni obrir-nos eli."Pedient de cap mena,
6'Josep Juncosa Mart! .. .
~
·2'Pd.u El;pallol .. . .. . .. . .. .
així com cap diligència sumarial mo- gits pel poble en sufragi lliure i unl2'LI. R ................. ..
tivada per una. situació processal.
versel el 14 de gener del 1934, a vós
~
"""""
IQCAS
L•
I.
!EIINAN/10
NDIIONNA
2'Antoni Tresens ........ .
Mentre durava. l'Estat de Guerra com a gestor governatiu que sou aten/
2'J!. E ................. ..
no
ens
crèiem
en
el
cas
de
protestar
tament
exposem:
2'Benet Sentis .. . . .. .. . .. . .. .
NA!
AJ.
de
tal
anomalia,
per
creure
que
duQue,
a
conseqüència.
dels
fets
del
2'~ric Barrlere .. . ."':. .. . .. . .. •
raria tant com el mateix estat d'ex- 6 d'octubre vàrem ésser desposseïts
.Teilús Ollva ............ ::.
1'50
\
2'Josep Pu1111eró .. . ... ... ~.
cepció. No ha estat tal com la nos- militarment dels nostres càrrecs tots
,
2'Lluls Serramltjana ........ .
tra bona fe catalanista 1 republicana els consellers que formàvem la ma1
2'Pere Franquet .............. .
ens
havia
fet
preveure.
I per això, joria, i, com que fins a la data, no
:1'Dàmaa Molina .. . .. . .. . .. . .. .
.J
després de l'aixecament de la Llei s'ha format cap expedient ni procés
2'J osep Corbató .. . .. . .. . .. . ~:.
Marcial
i
en
veure
que
hom vol que ens demani responsabilitats per
2'1mas1 Berdejo ........... .
sotmetre Catalunya a una. ttrapèu- cap dels nostres actes, perquè sabeu Gr~fic del vol Bathurst-Natal, realitzat per l'aviador PombO. La diS'
2'50
Andreu Panad~ ......... .f.
tica dictatorial improcedent, venim a prou bé vós 1 els consellers de Lliga
t~ncla és de dos mil nou-cents quilòmetres
protestar-ne davant vostre com a Catalana que formen la. minoria 1
encarregat governatiu que sou per que tornen a ostentar els seus càrrecs,
phalen:t, que munti un servei coo:¡
a fer complir les disposicions ara di- que si amb res hem faltat ha estat
tant de vigilància. per a '\~g~2r
(LS CATALANS, CAMPIONS
tes Llei, ensems que fer-vos avinent precisament per mantenir l'ordre i la. representació que el nostre po- vol damunt l'Atlàntic de 1 avton~
que seran considerades exemptes d'e- vetllar pels interessos del nostre po- ble, per la seva lliure 1 pròpia. volun- de l'aviador espanyol Joe.n Ien~
MOTORISTES D'ESPANYA
ficàcia. totes les actituds que els ble que, junt amb ells acordàrem. Es- tat ens atorgà, i com que sembla Pombo que a primeres • hore~ de vo
individus nomenats com de c:reial or- peràvem serenament Q.ue es normalit..- que no sols els nostre Municipi, sinó passada matinada emprengue el
tot Catalunya. se la vol sotmetre a
dre» puguin intentar, sense, és clar, zés
la ,·ida municipal 1 ciutadana per un règim dictatorial, venim a protes- a Balhurst lGambia Brltànica)Cal~
demanar-ne oportunament les res· a saber
arribar sense -~_:;_,,íf
a
què
atenir-nos.
tar-ne. I com · a encarregat. governa- atallad'intentar
ponsabilitats a. tenor del Que el poble
costa del Brasil, i pr<>=«eHa estat molt gran la nostra. sor- tiu que sou, us fem avinent: Que to- el seu vol a Mèxic.
disposi, ja que entenem que és ell
presa 1 indignació en llegir el decret tes les disposicions dictades 1 que mal'únic sobirà.
EI cWestphalen:t es troba. r;a~l.t~~~
Que ara, per la raó de la força, del 28 d'abril proppassat, en veure nifestament es situen al marge de ment
ancorat ennng de 1 Atla 5~
poden portar-ho a cap, ¿qui ho dub- que, amb el pretext dc refer i repren- la Llei Municipal Catalana, no tenen
ta? Per això, a la forÇa ens sotme- dre el rè¡tm autonòmic i la vida mu- per a nosaltres cap valor legal, 1 ens meridional per a servir de refugi téli'
nicipal i administrativa a tots els po- reservem el dret de refusar en el hidroavions alemanys que J>I'~er·
tem.
1
Cal, doncs, no oblidar Que atxi bles, es suprimien i s'usurpaven els seu dia tots els compromisos, con· servei regular entre Bf!othurst 1 recom tot Catalunya. anhela avui el càrrecs dels homes que el seu únic tractes, etc., que l'Ajuntament anti- to Natal, que es, prec1sament, -~ rs.total compliment de l'Estatut, el Mu pecat era el de tenir un significat jurídic hagi pogut crear i contraure corregut que es proposa segUl
viador Pombo.
níclpi
de Sant Vicenç de Castellet catalanista i republicà per tn1 de do- durant el seu mandat.
\ dilt: Antoni 'Moxó; que a'adJudlc~ els tltÒis de campió al costat
Per tant, ü veritablement sou cade tots els de Catalunya nar-los a uns homes que no tenen
.1 lea categories 250 o. o. I 500 c. o.- Al costat: Manuel assenyala l'estricte compliment de la confiança. del poble 1 no repre- talà 1 fill del poble, cal que no obliPOMBO HA TRAVESSAR~
oorrea, que vencé en la categoria de «Sidecarso. Moxó I la. Llet Municipal suara. vulnerada senten ningú, pel fet que no varen deu que Catalunya tota no desitja
L'ATLA:~TIC
I HA ATE R•
cosa que el compliment t.ot.a.l
i orres, acompanyats de Glll, que vencé en la Gategorla amb decrets fets sota prete..'tt de fer- tenir el valor moral de presentar-se altra
RAT FEL IÇMENT A pUE
del seu Estatut i de la Llei Mu"l!cila. complir.
a
les
urnes.
do 250 c. o. I altres esportius catalans estigueren a la
TO NATAL
Davant de tal Injustícia protestem pal Catalana.
Per tant, reclamem l'ésser reposats
pc:nVisqueu molts anvs.
presó de Madrid on feren ofrena dels rams de flors amb als nostres llocs els Conselleu que enèrgicament d'allò que nosaltres enPuerto
Natal, 21 (urgent)· - ,..,est•
Joan
Pujols,
Josèp
Casadesús,
Vatenem
que él> una. usurpació dels càrquè foren obseQuiats, després de Ja victòria, al senyor no estem sotmesos a procediment
bo
ha
aterrat
!eliçmcnl.
en
a-.er.·
lenU Masplà, Ramon Lllmargas, SeCompanys I ex-consellers empresonats. Aquest gest dels 1 cobrir amb els suplents respectius recs nostres i que per raó suprema. bastià Rivera, Josep Riera, Maté\1 població. Se li ha tributat ~n<l~
de
la
llei
totes
les
altres
raons
són
llocs vacants dels QUe es troben
tus!asta recibtment.
ImJf.~3dcr
nostres campions ha causat el millor dels efectes en la els
1 Lluís Pwg.
sumariats. Cas de no ésser aixf, re- acomodatícies, que sols serveixen per Boxadcras
Balsareny, 19 de maig de l'any molt la gran joventut dP
democràcia republicana de tot el pala
petim, els acords que pugui prendre a justificar actituds injustificables.
santanderi
I fem constar: Que no renunciem 1935.»
la Comissió ¡estora no tindran, da-

La sessió del Reichstag --- El Parlament
aprova la llei de servei obligatori

a;

El G. de la Generalitat de Catalu-
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