EL TEMPS. - A Catalunya el temps ét bo, amb cel serè, llevat
a l Baix Empordà 1 camp de Taragona, on ea presenta a lgun mlvol.
Els vents no tenen Importància , Ja que solament per la costa de l'Em·
pordà són moderats del N.
No s'han registrat precipitacions durant les darreres 14 hores.
El gruix do la neu •s de 2.15 m. a Envallra ¡ 23 cm. a Ransoll
12 om. a Angolaster.
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L1home

.I .Ia popuIarilat
.
El f
.s actors que
L a n or ma ht at n te g ren I a
EL PE~QUE DE LES COSES
I

L'enfront d'Un estadista amb el seu poble planteja. una qüestió esncJa.l: ta de la popularitat.
se I bé: ¿què és la popularitat? Es la capacitat de mútua comprensió
entre l'estadista l el poble. Però evidentment, aquesta comprensió pot
malaguanyar-se per dues causes oposades. O bé per culpa de l'estadista,
0 bé pe1· culpa. del poble. S'ba dlt moltes vegades que la República del
1873 va fracassar perquè els seus homes, sense cap dubte emlnentissim,
nc podien éSser compresos pel seu poble. Hi havia un desequilibri mantr st entre els dlrectors l la massa.
e Però en ta proclamació d'aquesta Segona República vàrem poder
tenir tots una convlccló ben dlversa. Aleshores crèi em !onameotadament
presenciar l'espectacle d'Un poble ldgne ja d'esculltr els seus conductors l
no deixar-se mat més arrabassar les lliures Institucions que havia sabut
donar-se.
ooncs bé: la qüestió vital de la polltlca espanyola és aquesta. HI ha.
un hOme assenyalat P6 tots els caràcters Inequívocs de la popularitat.
no precisament perquè tingui al seu darrera masses entusiastes, d'una
I
1
fidelitat frenètica, slnó per una qua1ítat mot
més eminent 1 clara:
perquè és el blanc de l'odi dels adversaris més slgnlflcatlus. L'home popular no pot ésser Innocu. Dret 1 alt com un parallamps, ha de rebre
•• fulminació de totes les rancúnies, la Ira impotent d'aquelles interes.,.
sades forces que ve a. malmenar o destruir. La grandesa d'un home es
mesura per la qualitat dels odis que desperta.
I bé: un home, és dressat avui davant el poble. Contra ell s'havia
desencadenat tot el cúmul de rancors que l'obra de la República espa.nyola havia desvetllat. Tenia la grandesa de no ésser ja un home, slnó
la. República mateixa feta carn. Posat en els llocs de més perill havia
operat en la carn viva de la pàtria, atrevínt.-se a sacrificar les més del!cades entranyes de l'organisme espanyol. I com sl això no bastés, bavia gosat enfrontar-se amb la qüestió catalana, 1 carregar sobre les seves
tortes espatlles de lluitador els odis que suscita la veritable llegenda nesra del catala.nlsme.
Naturalment, contra ell no va entaular-se la lluita en el terreny polltlc, on el sabien Invencible.
No bastava encara. Calla recórrer a les campanyes d'ordre juridic.
Trobar-U el teló d'Aquiles d'Una ombra de delicte, d'una matèria proceseaL Aixf podria afirmar-se que no hl havia contra ell animositat pol!Uca, sinó que, respectuosament, es deixava a la separació de poders tota
llibertat d'acció, 1 alxi el poder judicial tindria el camp lliure. Aleshores va inventar-se aquesta famosa teoria que per provar l'Innocència d'un
representant de la nació no hi ha res millor que abandonar-lo a l'acció
de la justlcla, renunciant a tota Intervenció polltlca de la Cambra sobirana per a dUucldar els origens d'aquesta persecuc ió. Fins va t robar-se
un partit català capaç de votar el suplicatori contra l'home de l'Estatut
de Catalunya.
Però quan fins aquesta maniobra va fracassar, el maneig pol!tlc no
va desarmar les seves Ires mal contingudes. Bé e.s trobaria el buit de l'armadura, per on lotrodulr el punyal.
I bé: l'home s'enfronta amb el Parlament adversari. Tot Espanya
està pendent de la prova formidable. El resultat és patent 1 obvi. L'aura
de la popularitat envolta avui més que mat el front d'aquest home. Jo
crec que, per al bé de la pàtria, cal que aquesta prova sigui repetida en
més ampla escena 1 que el proscrit acudeixi al poble autèntic a refermar
la seva victòria.
.
Però des d'ara el problema cabdal subsisteix. L'home és un vencedor.
Però serà vençut el poble? Aquesta aura de popularitat de l'Espanya
•ma~a.da de sentit civil 1 voluntat de superació ¿serà desvirtuada per la
..
massa morta, carn d'esclau en mans de les potències que semblaven atuïdes? Ab! No és ja en realitat l'home, el que ba d'enfrontar-se amb el
aeu poble. Es el poble el que ba d'en.frootar-se amb l'home. I sl el poble
roman vençut en la prova, sl no es mostra digne de l'home, sl s'ajup davant els qui voldrien Impedir aquesta retroballa entre el guia 1 els ciutadans, aleshores el problema no és el de la popularitat d'aquest home,
sinó el de la capacitat 1 la maduresa polltlca del seu poble.
1 està Clar que el que di em sobre la conjunció entre aquest home 1
el poble ho diem referint-nos a la capacitat de diàleg 1 comprensió entre
els homes en els quals ha elevat l'ànima de Catalunya 1 el poble al qual
es Es un problema de populari
han volgut conduir per I es vies saI vador ·
tat per part del guia. Però també és un problema de capacitat per part
de les masses. El fracàs d'un home pot representar la seva superioritat,
1 en canvi representar realment el fracàs d'un poble. Perquè el guia que
i
In t
s de
s'ajupi mansament a l'Instint del seu poble ser a un n
en man
criatures. Però el poble que acceptés mansament la conducció de mans
Indignes seria una munió d'esclaus.
GABRIEL ALOMAR
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senyameot a Catalunya, hi ba quelcom que ha de suoratllar-se com un
progres des del punt de vista de l'Interès general del pals: l'haver-se portat els problemes
Institucioos a la llulre d'aquelles
discussió de la
premsa i a la conferència, l'haver-se
acabat amb l'antiga manera de veure'ls com un senzill problema d'orgarutzació que sols mteressava els
tècolcs.
No. No és indiferent per al poble
el que succeeix a la Universitat o als
Instituts
de segon
ensenyament
o a
les
escoles.
Cal que
el poble senti
aquests problemes com un dels més
vitals per a ell. I, sortosament, ja
tot Catalunya comença d'apasionarse pel que ha d'ésser la Universitat
i seg-..1eix amb 1nquletud les seves peripècles. Potser sl l'autonomia untversitària s'hagués voltat de m6s escalf popular, sl la pollttca de cultura, la primera polltlca total de cultura. que s'ha plantejat -a catalunya, que emprengueren els homes del
Govern de la Generalitat, hagués
tingut més ressò en tots els sectors
de catalunya 1 s'hagués comprès mlllor l'enorme transcendència de la
reforma uolversltàrla, moltes coses
s'haurien pog-..¡t acabar definitivament 1 avui costaria més de desferles.
Però, aix1 i tot, comencem a parlar del problema universitari com
d'un dels elements essencials de la
cultura catalana l aquest és el canú.
Quan tots els catalans sentim ranhel que al front de la cultura catalana hi hagi aquest suprem òrgan
dignificat I que visqui al ritme de
les Institucions uotversltàrles del
món, haurem donat un gran pas
endavant.
Pertreballar
ara cal per
quea ens
acontentem
amb
Impedir
que es
perdi totalment el que s'havia fet,
perquè no es desfaci l'obra del Patronat almenys en el que era més
essencial 1 eficient I sobretot, perquè
no tornem a la universitat burocratltzada d'abans, amb els Claustres
pendents de l'ordre ministerial, de
l'avenç a l'escalafó I amb l'allunyament dels cursos universitaris dels
valors de la ciència catalana.
Heus act el perill. Que tornem a
la Universitat-oficina. I aquesta
és la finalitat que persegueixen
els que ban promogut l'actual estat
de coses a la Universitat. Són els
agents d'aquells que voldrien la cultura «vertebrada» en la Ciutat Un1versitàrla de Madrid I tenir uns ten.
tactes a «provlncles» per a reclutar
gent que nodreixi les aules d'aquella o per a experiència dels pro!essors que després vagin a ensenyar-bl.
Les universitats provincianes, I entre elles la nostra, servirien per a
crear el contingent de metges 1 advocats de poble que tanmateix el
pals necessita 1 perqaè tot el que s'hi
destaqués fos absorbit per Madrid l
per la cultura «oficial» que després
ldentificariem amb la «cultura pàtria». Per a la qual és nociu que
hi hagin oaclls universitaris forts
1 amb un esperit propi i cultures
espanyoles que no siguin la «oficial».
Aquesta és la maniobra que comeoça amb el document dels 41
l'any passat <entre els signants del
qual hi havia catalans>, que segueix
amb la polltica del senyor Villalobos
anterior al 6 d'octubre, que acceleren els grups de professors que emprenen la campanya violenta contra. el Patronat i que té per òrgan
«El Debate» I l'«A B C» l lf..le comença de realitzar-se amb J.a Comissaria del senyor Prieto Bances,
al qual devem el sistema de suspensions que, sense perill de posar-se
en contradicció amb la llei ni derogar res del que és vigent permet
destruir-ho tot. Suspensió d'autoritats acadèmiques, suspensió de funcions del professorat, suspensió del
pagament d'honoraris, etc., etc.
Però el senyor Prleto tingué Ja
debilitat de passar massa dies a
Barcelona 1 d'haver de parlar amb
uns i altres 1 d'escriure una memòria. Ara la tàctica s'ha millorat d'acord amb la bona tradició burocràMadrid, 26. - A la Cambra regnà supostària, amb objecte que no s'ar- tica. El comissari no ve 1 treballa
ribi
al
dia
primer
d'abril en una des del fons de la «covachuela» midurant tota la tarda un ambient
nisterial, sens dubte, no ba vist ni
d'expectació davant el momen~ poll- situació d'anormalitat econòmica.
Sembla
resolt
que
el
problema po- tan sols una fotografia de l'edifitic, l es considera que la soluCló del
Problema. que avui preocupa al Go- lític quedi tancat totalment en a- ci universitari, però ell va fent 1
vern no tindrè. efecte fins després quest Consell al qual amb raó s'as- guanyant tempsJ el gran aliat del bon
que Sigut aprovat definitivament el signa tanta Importància: a1xò és, polític espanyol. Un dia ens lliura
Projecte de pròrroga dels pressu- que en cap cas quedaria a l'arbitri bidells nomenats pel Ministeri, un
pOstos. Aquesta aprovació defiru.ti- d'un nou Govern, si hi hagués can- altre «provisionalment», posa en
va s'ha realitzat en la tarda d'a- vi de situació, perquè seria tant COlJl marxa les antigues juntes de Fatraslladar al President de la Repu- cultat 1 l'antic Claustre de numeraVUi.
El pròxim Consell de ministres blica la responsabilitat de la resolu- ris, per si tornen a prendre el gust
se celebrarà probablement el diven- ció, ja que l'encàrrec que el cap de de l'actuació amb l'antic esperit 1 es
l'Estat fes podria semblar que l'a- torna a constituir la casta enfront
dres.
&n les últimes conferències pollti- plicava al sent.it de la resolució r ue dels «de la calle», això és, dels nous
qhues la posició dels respectius grups s'adoptés.
professors que havien estat r~dim1ts
AL'Ó. comença la setmana parla- pels
a quedat perfectament definida.
Patronat de la ridicula comèdia
EI senyor Lerroux tè tots els ele- mentàna. Tot està acabat 1 pendent de
les oposicions 1 havien estat noments de judici precisos per a poder de la decisió mimst~rial. Mentres- menats pels seus treballs 1 les seves
Plantejar el tema de les sentenc1es tant les Corts segueixen la seva. la- publicacions, entretant aquests pro~.n el pròxim Consell. L'Unica raó de bor 1 és possible que delxl resolt fessors no cobren i s·espera que un
ajornament del Consell és la ne- s1 és pot arribar a una fórmula, el dia o altre es cansaran de treballar
Cessitat d'aprovar la pròrroga pres- plet dels alcohols.
gratuïtament 1 aleshores lliuraran a
la Universitat burocràtica de la seva
enutjosa presència. Mentrestant, ningú no ha tmgut cura de recordar
al senyor Portela que la Generalitat tenia uns diners destinats a la
Universitat O> I el senyor Mur ens
diu que la gran dificultat és saber
qui els ba de cobrar: a lxi s'aconseguirà que passi l'any i es demostri
que el Patronat s'havia embolicat en
aventures financeres nomenant professors i personal sense tenir diners,
aixi com fent obres que no es podien pagar 1 sobretot que la Universitat no tenint més recursos que els
del Pressupost de l'Estat, ha de tornar a l'Estat. I acf és on volien
arribar. Aleshores sense soroll, a començament del curs vinent, l'actual
comissari, si encara existeix o un
altre, posarà en marxa integrameot
l'Informe del senyor Prieto, la Universitat revertirà a 1'Estat i dos catalanes, si quieren Universldad que
se la paguen» «pero con el dinero de
toda España hacer una Unlversidad
catalana, eso no:t.
Aql;lesta és la maniobra q¡.¡e denunciem. Enfront de la Universitat
que havia fet el Patronat, enfront
de la Universitat que reclama l'opinió catalana, que concebelxen els
11
tnlnlstre de la Governació donant una nota als periodistes, a la sor- universitaris 1 els estudiants de Catalunya, no o·ru ha cap més si no és
' ·
ttda de 1'111tim Consell
(Express- Foto.>
(Passa a la pàg. S)

s·It ua e•Io'

(Crònica del nostre redactor
a Madrid, Alard Prats)
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EL MOMENT POLITIC

51 atribueix a aquest fet gran

Carles Pi i Su- import~ncia política i 1atennyer, a Madrid ció deJs comentaris es centra
1

Avui, dimecres, haurà sortit de la
Madrid, 26. A través de les nostra
ciutat cap a Madrtd, l'alcalde
mitges informacions que hem anat
popular de Barcelona í ex-ministre
publicant aquuts dies, els nostres
lectors hauran segurament dl3cri- de la República, l'amic Carles Pi i
Sunyer, el qual pensa saludar i
abraçar, a la presó on e1 troben,
Lluís Companys i sls qui amb ell
formaven d Consell àe la Generalitat de catalunya.
Després d'un estret i detingut oontacte amb els sectors i organismes
d'E. R. C., en relació tant amb el
moment actual oom amb la política
a seguir, Pi i Sunyer portarà a Lluís
Companys i els qui són amb eU a la
presó de Madrid les impressions recollides en el curs d'a{Juestes converses, q~M han tingut lloc en les
últimes setmanes.
Es de creure que Pí i Sun11er, destacadíssima figura de la democràcia
catalana aprofitarà també el seu
interessant viatge per a saludar i
conversar amb els dirigents dels dt..
versos sectors republicans d'esquerra
de la capital de la República.

MARTINEZ DE VELASCO
mtnat, entre paràgrafs illegibles,
reportatges incomplets i declaracions trencades, la realitat palpi·
tant d'un problema interferit en
el curs de la vida política oficial
que no solament la pertorba i la
neutralitza sinó q~M co1npromet la
diem-ne estabilitat actual. Es
tracta

--

en el Consell del divendres
Declaracions de Rocha
Madrid, :16. - La noUeta de la
suspensió del Consell de demà l la
ràpida aprovació del projecte de
pressupostos, ba donat motiu al fet
que als passadlSSOS de la Cambra es
produïssin nombrosos comentaris a
l'entorn de la. situació polltlca.
Els periodistes han preguntat al
ministre d'Estat al, en efecte, el
Consell del dimecres havia estat suspès, 1 el senyor Rocba ba respost:
- Jo be parlat amb el cap del
Govern, per tal de dir-11 que demà
tinc una recepció diplomàtica, l preguntar-U sl havia de suspendre-la
per a assistir al Consell de Ministres.
El senyor Lerroux m'ha. dit que es
podia celebrar la recepció. Per tant,
no hi ha Consell.
- ¿Vós creieu que es produïran
els esdeveniments polltlcs que tots
esperen?
-Jo no bo sé, encara que ma! no
s'està lliure d'una crisi. Això ja ho
sabeu vosaltres, perquè, de vegades,
els ministres són els menys assabentats.

Consell per a divendres

----------------:*:----------------l ACONFERfNCIA 0 1Al0MAR

solució a l'anunciada crisi, digué als
periodistes:
-Com que jo he dedicat princl·
palmeot les meves activitats periodlstlques a coses taurines, recordo
que en una ocasió un xicot jove
que tenia grans condicions per a
l'art del toreig, fins el punt que
temps desprès figurava com un dels
asos taurins, m'havia soWc!tat que
el recomanés per a torejar a la plaça de Madrid 1 m'assegurava que
una vegada al cruedo» donaria <:seia
pases de pecho al toro» per a acabar amb una brillant «estocada». Jo
no diré com el Xicot en !er aquestes manifestacions bo feia amb una.
gran sinceritat 1 amb el desig de
complir la seva promesa, però una
vegada a la plaça la realitat féu
canviar els «sets pases» per una mala. «verónica» 1 la «estocada en todo
lo alto» per un «golletazo». Que s'a·
pllquln ara el conte els que fao calendaris.
Després es referi a Ja rapidissima
aprovació del projecte pressupostari
1 digué que no tecla res d'estrany
perquè s'ba de tenir en compt~ que
solament tenen tres dies els ministres per a l'adaptació de la pròrroga als Ministeris. Això, de vegades,
suposa més feina que un nou pressupost.
En aquests moments s'apropà el
ministre de JustJcla, senyor Alzpuo,
1 ll digueren els periodistes que s'au.
gurava la crisi l el ministre de Justicla respongué:
-Res d'això. Aquesta és uno. cosa
clara 1 no hi ha res d'això.

Madrid, 26. - Preguntat el senyor Lerroux sobre l'anunciat Consell per a demà, ba respost que no es
celebraria. fins el divendres.
Des del Congrés, el cap del Govern
s'ba dirigit a la Presidència del Consell, on ha romàs llarga estona.
Els periodistes 11 han preguntat sl
tenia alguna noticia per comunicar,
l el senyor Lerroux ha respost que
no en tenia cap en absolut. Ha afe(Passa a la pàg. 5).
git que se n 'aniria a casa de S. E.,
per tal de despatxar, l des d'allà, faria. via vers el seu domicW. Es pro- ~~-------~*:------------bable - ha afegit - que no vagi al
Congrés.
L'ACTA ACUSATORIA
Ha acabat manifestant que no baH eus ací el tema, interessantíssim,
CONTRA AZA~A
de la conferència que l'iilustre Ga- via rebut visites 1 que la tarda l'havia dedicada a treballar.

Catalunya i la
r econstruc ci ó
de la República

briel Alomar, ex-Ambaixador de la
...
República a Roma i ex-diputat a les
Constituents, donarà el proper diumenge dia 31, al local «Gran Price»,
Madrid, 26. - El ministre de Comunlcactons, comentant la possible
de la nostra ciutat.
L'interès altíssim del tema i la
1
personalitat de l'insigne conferenciant donen a l'acte de diumenge
un relleu màJ::im en ordre a les
orientacions del futur polític de Catalunya.
En previsió de l'enorme expecta- ¡
Madrid. 26. - S'ha reunit la Coció despertada per la conferència i
missió especial encarregada d'estude la afluència ciutadana a l'acte,
diar la proposició acusatòria contra
la Comissió organitzadora ha adop.
els senyors Azaña 1 Casares Qui·
roga..
tat les mesures convenients -que
Assistiren la majona <tels memMadrid, 26. - Aquests dies el fisfarà públiques al Beu moment- per
bres de la Comissió i es redactà una
al més còmode accés al «Gran Pri- oo.l ha ex&m.inat detingudament el nota en la qual s'exposa la neces-sumari contra els ex-consellers de
ce» i l'evitació de dificultats produï- la Generalitat. El fiscal procedeix sitat que en lloc de 19 membres m·
des per l'aglomeració excessiva de ara a redactar l'escrit de qua.lifioo.- tegrin la Comissió 21 tal com disposa el reglament de la Cambra
ció provisional.
públic.
Demà. acaba el termini que marca per tal d'evitar que méS endavant
Sabem que l 'acte començarà a tes
el t·eglament per a començar l'estu- es pugui afirmar que la Comissió
onze del matí, i tenim noticies que, di del sumari per part
dels defensors ba nascut amb vic! de nuWtat per
a part de les organitzacions de Bar- dels ex-consellers de la Generalitat. manca de dos membres.
La Comissió esposarà aquest criEs molt probable que la vista de
celona, són en gran nombre els eleteri al president de la Cambra amb
ments polítics de les comarques que l'escrit de recusació contra els tres el prec que pregunti a la minoria
vocals del Tribunal de Garanties, socialista si està disposada a nomejaran acte de presència al cGran senyors Pradera., Ce.stlllo,
1 Mart1Price».
nez Sabater s'efectuï el divendres. nar els dos representants que per

Símils taurins Ahi r va reunir-se la

e o m ·,ss·, o'

e s p e C.I a I

----------------*:-------------- q ue ha d estudiar-la

L a causa contra S'insistirà
prop dels sacia·
1
listes
perquè
designin dos
e G o ver·n d e la
representants

Generalitat

GI L RO BLES
No podem entrar en l'anàlisi
dels factors en lluita ni dels mòbils en pugna, a desgrat del desig
i de la conveniència de ter-he.
Vegem, però, si és possible d'apuntar alguns dels elements que integren la possible solució de l'angoixant problema. El
Debate

L'estat del sumari

°

EL MOMENT POLITIC

!La
bena als ulls
I

Aprovada la pròrroga defs pressupostos
hom concedeix al proper Consell de
Ministres-- que tindrà lloc probablement el divendres -- un interès polít4c
excepcional

MEL QUIA DES ALVAREZ
d'ahir, ens en proporciona alguna
referència. Per exemple, una jra,.
se de Gil Robles, pronunciada diumenge a La Corunya, en un mlting. Cal creure que la injormació del diari vaticanista, en r elació
amb els discursos deL cap de la
c. E. D . A., és la millor de totes.
La jrase és aquesta, que cal consignar amb tot el seu interès evidentissim:

«Establecer categonas entre los
deliocuentes, lo que equivale a
que la justicia se qulebre pur la
parte màs débil. es co.sa que no
se barà con nuestra presencia ol
con nuestro consenttmiento.»

Els jets polítics dels darrers mesos han mostrat a la crua Uum del
dia els veritables sentiments dels homes de dreta espanyols d.a.vant l'autonomia de Catalun11a. Són uns sentiments hostils. 1 encara direm profundament 1wstils, perquè els surten de la part instintiva i ancestral de
l'ànima.
Els directors de la Lliga Catalana, que en certs aspectes són uns dre1
j tistes moderats, han de reconèixer ara aque3ta realitat e3panyola. Però
1 com que ells dugueren voluntàriament, dura11t molts anys, una bena als
ulls q~M els tapava la r ealitat cteaagractable, no volen confessar llur error.
1 apellen al recurs de dir que la present posició antiautonomista de les
dretes és deguda a la subversió de la Generalitat de Catalun11a en la nit
històrica del 6 d'octubre.
El sen11or Cambó és el qui amb m.és rotunditat ha sostingut aquesta
explicació. En un discurs recent ha assegurat que, sense el 6 d'octubre
les dretes espan11oles haunen respectat l'Estatut eternament.
'
Eternament... Tal és l'adverbi que ha usat el sen11or Cambó. un adverbi hiperbòlic que xoca en llavis d'un polltic, sobretot quan és un polític realista i oportunista.

• • •

Havem declarat diverses vegades que no voldriem altra cosa sinó
que les dretes espanyoles e11 mostressin favorables al règim autonòmic de
Catalunya. I diem que no voldnem altra cosa, perquè és notori que ve
d'aquestes dretes la més forta oposició a les r eivindicacions catalanes.
sense a.qtMsta oposició, catalunya tindria mes al davant seu clares perspectives.
No som ct'aquetLs t:$quern~ces tmaymuns (JUe, ~e¡¡u¡¡s ets IIOm<-s de ta
Lliga Catalana, veuen amb goig la posició antiautonomista de les dretes
d'Espanya, perque e¡s serveu d'argument partidis¡a. Sentim la causa catalana amb plena força, però sabem que tal C.'Om esta planttjat avui '!l
nostre problema, el funCionament normal ' durador de l'autonomia és
dijtcil si a l'Espanya castellana actuen hostilment torces polítiques poderoses. Et nostre desig seria que tots els espan¡¡ols cte la dreta ¡ de l'esquerra de tots els partits i de lot{.s les classes, acceptessin o respectessin lleialment l'Estatut de Catalun11a. No sentim goig ni alegria davant
l'actitud contrària de les dretes. Aquells catalans esquerristes que sentissin goig i alegria per aquest jet, serien uns pobres esquerri8tea i uns tristos eatalans.

digué Gil Robles, cap d'una jorça
política q~M compta amb tres ministres al Govern i amb una positiva injiuència parlamentària.
Dissortadament, la frase no sembla prestar-~e a gaires interpreta•
cions. Si alguna qualitat té és la
de la seva precisió en la referència
Es amb dolor que veiem
comprovem l'hostilitat de les dretes espar
a les recents condemnes dels tri- nyoles. Es amb dolor que llwvem vista abans i després del 11 d'octubre.
bunals
Però El Debate diu alguna cosa Nosaltres no volem tenir cap bena als ulls. No la hi volem tenir ní damés. Aquesta, per exempie, també vant les dretes ni davant les esquerrt:s d'Espanya.
de visible transcendència, i refeEls catalans naciomus q~M som esquerristes no havem quedat semrint-se a l es entrevistes celebrades pre satisfets de l'actitud de certs ajins espanyols r especte a la qüestió caabans d'ahir, dilluns:
«Los jefes agrario 1 liberal-<ie- talana. Però havem pogut comprovar repetidament q~M pel cantó de l'esmócrata acudieron a la Presiden- ,querra espanyola lês realit2acions parcials de l'ideal autonomista trob'!n
cia, a las siete y media de la una millor dispooició ' una més si11cera simpatia 1 oonsiderem com una
tarde. Conferenciaran con el se- dissort la disposició contrària -nsems ídeológrca i biològica- de les
ñor Lerroux, al que er.pu"l.eron su drete.s espanyoles, que molt aba11s del 6 d'octubre manijestaren llurs sencriterio sobre el asurJto màs importante, pendiente de resoluc1ón. timents antiestatutistes 1 inclogueren la qüe3tió dels Estatuts e11 llur pla
Su actitud coinc1de a este r~pcc· de rejortna constitucional.
to con la del Sr Gil Robles. Es la
Més val guaitar la realitat e11 la llum crua que no pas anar pet mó 11
que èste ba expuesto en su dis- de la polftica amb la be11c. als ulls.
A. ROVIRA 1 VIRGILI
(Pas.sa a la pàg. 5)

• •
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la seva força numèrica se 11 ban
assignat. Sl ho fa la Comissió actuaria completa. però sl es negués,
aleshores amb els 19 diputats podria actuar I els seus acords serien
vàlld.s.
Alguns membres de la Comissió
visitaren el president de la Cambra
per tal d'exposar-li la decisió adop·
tada.
Al diputat lndepedent lzquierdo
Jiménez li oferf el cap de la seva
minoria senyor Calderon el lloc representatiu d'aquest grup a la Comissió, però el senyor I.zqulerdo
no acceptà perquè havent.-.se mostrat sempre propici a la proposta
acusatòria no volia que es jutgés
la seva actuació de poc equànime.

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

Declaracions de Sir
John Simon. a Berlín
Diu el delegat anglès que
Alemanya s'avindrà a limitar
els seus contingents militars
a canvi que França no con·
certi aliances militars ni
amb Rússia ni amb Itàlia
tierlio, 26. - S1r J Ollll SliDOD ha
rebut aq.Jesta. rut els periodistes 1
els ha fet mteressants manifestaClons.
l!.k 0.4 ..:onllrmat qut: na vmgut a
Ber.m davant la creença del Govcm de Londres que eren molt convemeots per a la causa de la pau
les converses dlrecte::; amb el Re1ch.
Ha dit que le3 negociaciOns german<H.>ntàniques s'han referit als
quatre punts de la declaració franCO· br1tàruca.
Anglaterra. - ha continuat client
S1mon- ha considerat sempre que
era molt més convement un acord
general que un acord parCial en·
tre algunes potències solament.
Creu que a la tornada d'Edeo del
seu viatge a Moscou, Varsòvia 1
Praga, Anglaterra es trobarà perfectament documentada sobre la situació d'Europa.
Sir John ::.1mon na aeclarat als
inlormadors que «en la qüestió del
desarmament Alt>manya considera
intangible el seu dret a estaoli.r el
servei m1lltar oblígaton encara que
es trobi diSposada a acondlc•ot.ur la
durada. d'aquell a conclic1ó que
França no concerti .ttlances mili·
tars amb Itàlia o Rus:;ia.

_____________ *______________

AQUEST NUMERO HA ESTAT
VISAT PER LA CENSURA

..

2

la humanitat

s

t•

COMERÇ I FI NANCE S

•

I

I

LA BORSA

pel franc belga, que en la sessió d'ablr tornà. a tenir un fort retrocés i
passà de 166 a 152. Per aquests fets
fem constar al començ d'aquesta. impressió que la situació és caòtica,
1 molts creuen que és el moment de
La gran manca de negoci portà un posar-se en guàrdia sobre els negoestat de fluixedat general als rotllos els bursàtils 1 financers.
l degut, en part, a l'estat caòtic que
p-a vessem, tant nacional com interNord, 53'40, 52'80, 52'85; Alacant,
nacional, féu que el capital es retragués i fos prudent l'abstenció d'in- 39'60, 39'30; Ford, 205, 206, 205; Pevertir els estalvis fins que l'horitzó trolets, 5'15; Colonial, 42'25, 42'15;
claregi Aquesta és la impressió que Explosius, 104'75, 104'50, 104'75· Rlf
53'75; AlgUes, 171'75; Sucres, 30'85~
ts notà als mercats bursàtils.
Els Deutes de l'Estat estigueren Filipines, 339, 337; Chade, 389, 392:
quelcom més fluixos, igual que les 391'50.
Obligacions Municipals, i només sostingudes les Diputacions, Provincials
Nord, 53'00, 52'85; Alacant 39'60
l Tresoreria de la Generalitat. Les 39'45;
Rlf, 53'65, 54'25; ExPlosius'
ferroviàries, no feren més que re- 104'50, 104'75; Ford, 205 205'50· Pe~
petir els canvis d'ahir, o sia. que trolets, 5'10; AlgUes, 171'25, 171'35,
les variants foren nulles 1 les in- 1'11; Montserrat, 78'00, 79'00· Colodustrials un xic més fluixes 1 amb nial, 42'00, 41'85; sucres 30'7S 31'00 ·
núntmes operacions.
Filipines, 339, 338; CluÍde 393 397'
Al sector de fl de mes, tant d'ac- 294.
•
•
•
clons ferrovtàrlrs com d'accions industrials, la tendència fou de fluixedat, i perderen canvis la majoria de
Chade, 394, operacions· Chade D
les accions. Les Chade, assoliren 75'50, operacions; Chadé E 75'so'
una mUlora important, basada en operacions; AlgUes, 171; Filipines'
}a puja de les esmentades accions a 3~8, ¡:>aper; Petrolets, 5'15, 5'10; In~
Bruselles, però creiem que aquesta dust~lCs Agricoles, 204; SeVillana d'Epuja és quelcom artificial, puix que 1ectr1c1tat, 78'00, paritat· Marroc 5
'
és deguda a la forta baixa soferta per 100, 90'00.
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VISITES AL SR. LLUIS PRUNES
ALTRES NOVES
El passat diumenge es traslladaren
a la nostra ciutat més de 150 veïns
de :Manresa que vingueren a testimoniar el seu afecte al senyor Lluis
Prunés, avui empresonat al !orU
reial
Els elements d'esquerra anaven acompanyats de bon nombre de senyores 1 noies 1 àdhuc infants.
En arribar a Tarragona els nostres visitants, eren esperats per bon
nombre d'esquerrans tarragonins, els
quals els ajudaren en la tasca de
preparar la visita al fortí 1 d'acompanyar-los en la visita als llocs més
notables de la població.
Entre els visitants saludàrem els
senyors Marcet 1 el diputat senyor
Senal 1 el que fou secretari del governador civtl senyor ,Tomàs Ramon.
A quarts de cinc de la tarda els
nostres visitants emprengueren el
retorn cap a Manresa, satisfets d'h~
ver pogut saludar el senyor Lluís
Prunés, el qual tingué una gran alegria de poder compartir unes hores
amb els seus conciutadans.
-Al Saló Modem va celebrar una
reunió general la Cooperativa Eléctrtca a la qual assistl una gran con·
currència de socis.
Enmig de gran entusiasme, es renovaren els càrrecs del Consell Di·
rectiu i s'acordaren les mesures per.
tinents perquè la construcció de l'edifici de la Cooperativa i el subministrament de llum 1 força sigut un
fet el més prompte possible.
-Entre els elements esquerrans de
la nostra població ha causat un
magnilic efecte la intervenció del senyor Azaña. en el debat parlamentari
de Madrid, 1 augmenta l'optlmlsme
republicà de tothom.
-Aquests dies ha estat a Poblet,
visitant aquell cenobi, el general Batet, el qual fou complimentat pel comandant de la pln<:.a de Tarragona,
senyor Rivera, al qual acompanyava
el senyor Sentis.
-En el primer partit del Torneig
de Consolació, Copa Catalunya, en
el qual pren part el Tarragona F. C.,
s'ha enfrontat amb el Marià Ausà,
de Vic, al camp de La Pedrera, i
aconsegucren empatar a dos gols.
L'encontre fou molt emocionant.

CONSELLS DE GUERRA 1: CURSA CICLISTA :1 ACCIDENT :: ALTRES NOTICIES
Lleida, 26 (per telèfon). - Avut
al mati s'ha celebrat un Consell de
Guerra contra el ciutadà. Magl Balcells Riba 1 dos més pel suposat delicte de rebeHió militar.
Presidi el tinent coronel Joan Alfaro Lucia 1 actuà. de defensor el
jove advocat senyor Ramon VUaró
Campabadal.
El fiscal demanà. tres anys l després d'Una brillantissima defensa del
senyor Vilaró, l'acusat Mag! Balcells
fou condemnat a sis mesos 1 un dia
de presó.
A la tarda, també es va veure un
altre consell de guerra contra Josep
Mir Farré. Aquest fou defensat pel
mateix advocat senyor Vilaró i la
causa ha quedat pendent de sentència i hom espera l'absolució.
-De Viella ens comuniquen que
de resultes de la baralla produïda
l'altre d.ia en un bar, sorri ferides
lleus Pere Vidal Laforga.
-Han ingressat a la Presó, a disposició de l'Autoritat, els ciutadans
Manuel Felip Cebrià 1 Pere Boldú
Ribera.
-Pel comandant militar d'aquesta
plaça ha estat autoritzada la Societat Penya Ciclista per tal de celebrar el proper diumenge una cursa
ciclista que tindrà la sortida 1 arribada a Bell-lloc.
Els corredors passaran per Lleida,
Artesa de Lleida, Puigvert, Castelldans, Juneda, Torregrossa, Mollerussa 1 Cldamunt.
-Per la guàrdia civil d'Esterrl
d'Aneu ha estat feta una denúncia
per atropellament.
-En una fàbrica d'Alcoletge, el
jove Josep Pascual ha sofert un accident a conseqüència d'haver-U caigut al damunt una roca que es desprengué en un indret d'aquella localitat.
Josep Pascual ha estat traslladat
a l'Hospital d'aquesta ciutat per tal
de practicar-li la cura necessària.

GIRONA
IMPORTANT INCENDI A SANT
FELIU DE GUIXOLS
Girona, 27.- Ahir al mati, dilluns,
a Sant Feliu de Guíxols, va declararse un violentlssim incendi a la fàbrica de suro que la casa nordamericana «.Armstrog, S. A.» posseeix a
aquella ciutat.
Es cremaren sis milions de quilograms de suro. Les pèrdues materials
es calculen en un milió de pessetes.
El sinistre fou degut al fet que un
maquinista de la fàbrica estava fent
una soldadura amb un aparell de
gasolina, el qual féu explosió. L'edifici quedà totalment destruït. No hi
hagueren desgràcies personals. El foc
ha quedat sufocat aquest matf a les
set. Hi acudl també el cos de bombers de la nostra ciutat.
-El Tribunal Provincial del Contenciós Administratiu ha dictat sentència en el recurs contencl6s interposat per l'Ajuntament de Sils contra la resolució del Govern Civll d'aquesta provincia de 13 de febrer del
1932, ordenant reposar en el seu càrrec de metge titular inspector municipal d e Sanitat el senyor J oaquim
R iera 1 P ons. amb abonament d e

Avul, dimecres, tarda, a les 5.
Entrada I butaca, 1 pta. Primer:
TAMBE ELS HOMENS PLOREN I
RATOLINS DE CASA RICA Nit, a les 10. Entrada I butaoa,
2 ptee. DE LA TERRA DEL CAN·
CHO. L'obra Que suareix la neurastènia:
ELS HEREUS DEL TIO PERE
o
A QUE TE MUIGUES NO ESPERE
Sl teniu malhumor us passarà
veient aquesta obra - Ea l'obra
mú cracloaa que es fa a Barcelona - Demà, diJous, colossal cartell extrsordinl\11. Tard!\,
a les 4'30: AIXINA ES LA VIDADE LA TERRA DEL GACNHO I
ELS HEREUS DEL TIO PERE Nlt, a les 10: AIXINA ES LA VIDA I ELS HEREUS DEL TIO PE·
RE - Dissabte, t:lrdn, ESTHENA:
El formidable sainet de Miquel
-Ea det;patxa a tots els Centres
Tallada: SECRETS DE CABARET
de Localitats.

REVUE • RADIO - RECLAM

POLIORAMA
TEATRE
T e m o r a d a o I o I a I de

TARRAGONA

NOS TRE TEAT RE
DE VALENCIA

diJous, nit, a lea 10, ea·
trena definitivament:

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

*

Companyia del

Dem~.

A BENEFICI DELS HOSPITALS I
ASILS
Prenen part: EMlLIA ALlAOA,
NEUS ALIAOA, GERMANES BALLESTEROS, Antònia Otero RIcard Fuentes, PePI Acuaviva, Sl·
mone et Cardona, Los 7 Mêndez
1 tota la Companyia. 50 GlRLS
1 ELS SEUS BOYS. 40 professora
del Sindicat Musical de Catalu·
nya - Director de l'Espectacle:
JOAQUIM MONTERO - Animador: BALDOMER XIFRE - Dl.stribucló gratulta d'lnvitaclons.

COMARQUES

J

snitfíEAiiffEsPKio11

gallines, de 12 a. 20 ptes. parell; pollastres, de 10 a 18 pessetes parell;
ous, 2'20 a 2'40 dotzena; conills, de
4 a 5'50 pt.es. un; porcs: mamellons,
de 45 a 50 ptes. un; nodrissos, a 25
pessetes arrova; grassos, a 3'65 pessetes carnissera; bestiar bovi: recria,
mamellons, de 75 a 125 ptes. un; de
6 a 7 mesos, de 300 a 400 pessetes un; carn, vedella, a 3'60 quUo;
mamellons, a 3'75 quilo; bou, a 2'50
quilo.
Recaptació del mercat, 1.158'85 pessetes.

LLEIDA

Accions Industrials

12-

Valencla ....................

»

l4 fO

(8 76
9360
/9 60

Asland 7 •¡. .............. . 102 25
Asland 6 '/• Vlllnluenga 93Asland 6 'I• Còrdova... 91 60
Aux11. Cons. cSansón:t. 84Comp. AuzU. de F. o. 100Carbons Bel¡a 41/:1 •¡, 51Colònia. Güell 6 •¡, ... 9/ 25
Const. Pavlments 6 ·¡, S4Const. Ferrov. 51/2 •¡. 75 60
Cros, s. A. 6 •1• ......... 1LS Electro Met. Ebre 6 •¡, 99El Tibidabo 6 •¡, ...... 87Com. d 'Obres Ced. 6 'I• 811Energ. Iod. Aragón 6 •¡,
Esp. Carburs Met. 6 •¡, gg_
Construccions Elec. 6 •¡. 112 60
Colorants 1 Explos. 6 'I• 100 60
Fio. 1 Fld. Arnús-Gar1. 9UFom. d'Obres 4 1/2 •¡, 98Fom. d'Obres 5 '/• ...... EllFom. d'Obres 6 I• 1923 95Fom. d'Obres 6 '/•1925 gg_
Fom. d'Obres Bons 6 •¡, 98Fom. d'Obres Ced. 6 'I• 9/ fO
Magatzems cEl Slglo:t .. gg_
Hotel Rltz 7 •¡, ......... 84Hullera Espanyola 1924 90Hullera Espanyola 1926 bdHullera. Espanyola 1932 1;0Madrid-Paris 6 'I• ...... 82Manuractures de Suro. DUMaQu. 'l'enes. Mar. 6 •¡, 86Metropolitana de Cons. tOMln. l'otassa Suria 7 'I• 103 75
Productes Plrclll 1928.. 1111Sert, S. A. 6 'I• ......... 40Telefònlca 6 1/2 •1• ... 99Tenerta Moderna 7 '/•.. 85Unló Cotonera 6 •¡, ... 41Unló Salinera d'Es. 6 'I• 102Valén. Mlllores Urbanes u-

ta 60

9ü89 fi(¡
1v2-

Prat ........................ ..

•

65 75

Obllnolons Industrials

5650
68 to Aplicacions Elec. 6 •;...
¡3- Asland 6 •¡, prererents
Astand 6 •¡, 1916 ..... .

/8 /5

1907, 3 '1• ... 18 lli
«Bobadllla:t .. 14»
1918 5 •;.... 1560
J
1920 6 •¡• ... 16 tiO
»
F. C. de CatalUJ::Iya 5 'I• 61 //)
6 'I• 80:t
:t
» Central d'Aragó 'I• 15F. C. Oest Espanya 3 •¡, 42F. C. Cremallera 6 ¡ ... .
8 liO
P. C. Secundari.s ........ . 89Gran Metro 1922 6 •;... . 85Gran Metro 1925 6 •;•... 845<J
Medina a Salamanca... 41Metrooolltà Trans. 6 'I• 24 60
Orense A 13 C O E F .. . 8/Orense O I H prior... . 60 7S
·F. C. Sarrià 6 'I• .... .. ~Tàn¡er a Fez 6 'I• .... .. 102-

AI¡Ues de Huelva 6 •¡,
AI¡Ues València 6 •;•...
Barcelonesa Elect. 1907
Barcelonesa Elect. 1908
Barcelonesa Elect. 1912
Barcelonesa Elect. 1913
Barcelonesa Elect. 192U
Canal d'Ur¡eu .......... ..
Catalana Gas D ........ .
Catalana. Oaa E ....... ..
Catalana. Gas F ........ .
Catalana Gas O 6 •¡,,.,
Catalana Gas Bons ....
Hlsp. Amer d'Eiec. 6 'I•
HJ.;¡p, Amer. d'Elec. bon¡¡
R~ants Ebre, Bons ...
Coop. Fluld Elec. 6 '/•..
Coop. Manre5ana Enor
Energ. Elec. Catal. 5 'I·
Energ. Elec. Catal. 6 •¡.
Energ. Elec. Cat. 5 'I• or
Ener¡. Elcc. C. 6 'I• 1928
Ener¡. Elec. c. 6 'I• 19J2
Ener. Elec. C. Bons UllS
Ener. Elec. c. Bons 1924
Eléctrlca. Cloca 6 'I•
Elèctrica Tenerlfe 6 :¡;
Elec. 1 Gas Lebon 6 'I•
AlgUes Barcelona 3 •¡,
AI¡Ues Barcelona 4 •¡,
Aigües Barcelona 5 •¡,
AI¡Ues Barcelona 6 'I• C
Aigües Barcelona 6 •¡, o
General Re¡adlus 6 •¡,
Llum I Força Llevant...
Manresana Elec. 6 '/•...
PrOCI. Forces Motr. 6 'I•
Prd. For. M. Bons 7 "I•
Pro. For. M. 6 'I• 1923
Can. i Regants Ebre ...
Bons Regads. Llevant ...
Re¡adlus Llevant 5 'I•
Sevillana d'Elec. 7 sér.
Sevillana d'Elec. 8 sèr.
Sevillana d'Elec. 9 sér,
Unió Eléct. Catalunya

1.85(¡
!51126
ecl2b

Na vileres

FARINES
VI! /5 Aragó ........................
GO
f()
Ci4
Castella (corrent) ......
65
tO
(extra) ......
ld.
t1
¡1- FOl'ÇU. ........................
95
8(.
65
c4
Local, corrent . ...........
/O
oY
I dem extra .. ... .. . ..... ..
.Junloa d'Obres Públiques
Cj5
Regió ........................
611
Preus en ptes. els 100 QUilos.
.Port Barcelona 1908 . . . 96 113 1 Bru·celona. diverses
98 6L
lt de CàdiZ ..... ... .. ..
BLATS
de OIJOO Musel... Y/ J
Ara¡ó ...................... ..
» de sevilla s. D. .. . 98 &.
Castella .................... .
ii4B. E....
J
»
Extremadura (corrent¡.
e. F.... ~•
»
(crulzer .
ldem
» de Tarragona .. . .. . 115 00
Manclla .................... .
Navarra .................... .
Peuedés .................... .
Valore amb carantla de I'Eetat
:K.
OrgelJ ........................
Preus en ptes. els 100 Quilos.
caua d'Emls. 6 'I• ... 1 110 16 1 so 7:.
lildrogrtu:lca Ebre 6 'I• 93 bv
ARROSSOS
1:1(,
11:>
Bomba .....................
Valora que es cotiuen com efectes
121>
Idem Ca laspar .... .. . .. ..
180
públics
60
Heli-lloo o. .. .. ... ... ... ..
61
68
Floret........................
154
Banc Hlp. d'Esp.• 4 ·1· 92tO
6 .,, S1•
»
»
68
GranJa... ....................
84
Selecta ......................
65
6 'I• 98 60
»
» »
4t
..
.
..
..
....
..
..
.
.....
Tronca.t
48
6 'I• 1(16 5t.
»
11
I
w
Farina d'arròs .. . .. .. . .. ..
52
1611:1•¡. 1~S li&
»
J
911 25
» Crédlt Local 6 'I• 96 bO
G1 2>
MONGETES
» ó 1/2 ·;. &1 2ll
lt
J
:t Interprv.6•¡, 93»
93 l"
105
1011
(corrent) ......
:t lnterprv.6•¡, 11.1 15 hO 15 Castella
»
120
118
ldem (selecta) ...........
crédtt Local o 'I• 1932. 10280
li(;
911 fO Estrangeres .... ...........
Bons E:>tpos. lnteroac... 111 5L
Ci4
~~
Mallorca ... ............. ....
Local 6 'I• amt. per lots 11U-

Empr. AUStrlnC 6 •¡, A 119 Empr. Austriac 6 •¡, B 98 b(,
Empr. Austrlac 6 'I• C 119 Gov. Imp. Marroc 5 '/• 811 Emprat. Malzen 6 'I• A 11.15 5(¡
B 1\14 60
:t
t
e 104 •
•
Pêd. 7 •¡. Costa Rica... 66 -

GRANOLLERS
Mongetes, a. 45 pessetes els 70 litres; cigrons, a 45; civada, a 14; ordi,
a 20; moresc, a 20; faves, a 22; vesses, a 24; patates, a 31 els 100 quilos;

Ant. Avui

94 5(¡

,. -

Deutes • Obli&aclone
)O:>
Cèdules Argentines .....
Emprést. Argenti 6 'I• A 9¡ Yt B
t
»

passat a la nostra vlla regiren els
preus segtients: Farines, a 63, 64 i
68 pessetes els 100 quilos; blats, a
48, 49, 49'50 l 51 pessetes els 100 quilos; blat de moro del pafs, a 42'50
pessetes els 100 quilos; ordi, a. 36'50
pessetes els 100 quUos; patates, a
11 pessetes el qUintar de 40 quilos;
patates de sembrar, a 17 1 19 pessetes quintar de 4.0 quilos; ous, a
2 i 2'10 pessetes la dotzena; galllnes, a 20 i 22 pessetes el parell; pollastres, a 16 pessetes el parell, 1
conills, a 9 pessetes el parell. Hem
de remarcar l'enorme concurrència
que ha acudit a l'esmentat mercat.
S'han efectuat nombroses transaccions.

os 71i

58 /!>
61 7>

36'10
f8'36
7'35
60'75
2'94
237'76
162'00
4'966
31'80
30'60
1'80
1'76
1'56

En el mercat celebrat diumenge

b6 15

lt

100 5(¡

e3-

'I• ........ .
1/:1 •¡, .. .
'/• ........ .
'I• ....... ..
1/2 •¡, .. .

Llimes
Francs
Dòlars
Llres
Marcs
Suïssoo
Belgues
Florins
Escuts
cor. Praga.
Cor. sueques
Cor. noruegues
Cor, daneses

Tramvln

24. t5

24<1 50

101 1111
1...1 80

64 /li
b1 50

A 5
B 4
o 4
o 4
B 4
F 5
o. 6
H 5

Franca 1864 .. .
França 1878 .. .
Directes ........ .
»
Reus a Roda .. .
»
Còrdova 3 •;.. ..
:t
11JS 1:l
BadaJoz 5 •;.. ..
»
103 uo
10S lO Andalusos 1.• variable_
1.a 3 'I• ......
»
1l B to
2.a variable..
»
hS II'J
9) 85
111 65
gg 6S

Generalitat
Tres. Oeneralltat 6 •;•. J100 50 J100 60

Badalona 6 •¡, ............ ,
Barcelona, semestre .. .
1906 A .... ..
»
1906 B .... ..
»
1906 o .... ..
J
1907 o .... ..
J
1910 D .... ..
I
1912 B ampl.
li
1912 E •.....
»
191:1 F ......
»
1913 B ampl.
»
1910 B .... ..
11
1917 B ..... .
»
1918 B .... ..
»
1919 B .... ..
»
1920 B .... ..
»
1921 6 •¡, ...
lt
1921 ~ 'I• dc
•
1925 6 'I• ...
J
1926 6 •¡• ...
J
1929 6 'I• ...
J
1922 Expos.
»
1926 Balmes
»
1928 Balmes
»
1928 P. Fre.
»
1928 5 '/• ...
J
Eixampla 1907
~
» Eixampla 1913
» Eixampla 1927
» Bons Reforma.
eàdt.z 6 112 ·1· 1929 ...
:MAJan 6 •¡, 1923 .... ..
Màlaga. 6 'I• 1925 ..... .
Sevllla E:r;poslció 6 •¡•.
Vtlléncla ó 'I• .......... ..

»
t

~5 (K.

o .........
o ........ .

•
•

Nord Espanyo. l.a a. a 'I•
14 ~2.&8.3 •¡.
••
•
74 4G
3.aa. 3 'I•
»
t4 ~~~
4.• e. 3 •¡,
:t
»
6.as. S•¡,
:t
:t
Esp. Pamplona 3 •¡.
11 GO Prior. Barcelona 3 ·;,:::
Q() 7~
Se¡òvla a Medina
Asturlea 1.• blooteè'ñ:::
~~~ 7•
2.a hipoteca...
•
110 (I(¡
3.& hipoteca ...
»
89 tb
llll 85 Lleida a Reus 3 'I• .. .
Vlllalba a Se¡òvla ..... .
110 Oli Especials Almnnsa ..... .
& 4J Almansa a Vnléncla nd.
~'llocs Sant Joan 3 '/•.
Alsnsun I Sant Joan .. .
91 25 Osca a França .......... ..
9/ 85 Nord especials 6 'I• .. .
91 8:> Id. Valencianes 6 1/2 •¡,
Alar a Santander .... ..
98 00 Alacant 1.a blpoteca .. .
»
2.•
•
9~ uo
•
3.&
•

CANVIS DE MONEDES

,SANTA COLOMA
DE QUERALT

Ant. Avui

Ant. Avui
14 4.
1" tO

A ........ .

-

•

MERCATS
DE CATALUNYA

Ferrocarril•

TANCA

DIMECRES, 27 DE MARç

f

p

TEATRE OATALA
Avul tarda:

LO FERRER DE TALL

APOL·LO
TEATRE
Telèfons 15948- 12125

lnsuverable interpretació
Nlt I cada olt, a lea 10. l'éxit
més gran del teatre català:

Saleota CompanY•• de com•dles
MONTIAN • ROSES
Director: Emili Thuiller

La rambla de les floristes

Avul dimecres, tarda, a les 5 1
nlt. a les 10'15. La butaca m6s
carJ. 4 11tes. L'EXIT DE LA TEM-

Còmic
Teatre
PALAU DE LA REVISTA

~
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Vlotor Mo La&len 1
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,Tarda, continua· ~
• 5'3o ¡
'
NOTICIARI BAVAIIIA FIL
LA CASA LICErtA t.!S
(Dlbull!os)

7 30, N1t, 10:

DESEA
A~~~~o~~!ü~O
~
Goora Alexando~enate
ller
1

ca: 2'20. A les 7'30;

t.!Q,

1·65. Buta.

PORADA:

TU GITANO
Y YO GITANA

AVUI, tarda, a les 5'15. Butaques, a 1 pta.: EL PAlS DE LOS
TONTOS. Nit, 10'15. Exit delirant:

Varietats

Dlmnrts, dla 2, DEF'INITIVAM.ENT ESTRENA de la. magnlnca
obr'l. en tres episodis i en vers:
ENTRE UNA MUJER Y UN
HOMBRE
de cEl Pastor Poeta»

Mucho cuidado con Lola

per Perlita Greco, Murlllo I tota
Ja Companyia. oO bellese11 en escena. Gran presentació - Demà,
tarda: EL PAlS DE LOS TONTOS
-Nit 1 cada nit: MUCHO CUIDADO CON LOLA.

TEATRE llrlca
NOU
de
Gran Comnanyla

-

Frontó Principal Palace

Avui, dimecres, tarda· VEAGA • MAGUREG'UI ·1 OL.\.
ARElT ro II - GARM.END COntra
OURUCEAGA - GUILLERi1ó l'itt:
tra IRIOOYEN lli - GUTYl>n~COll
~tz
GOITIA.

-

LLUIS CALVO

11omea
Teatre
Telèfon 22028

Avui, dimecres, tarda, a lea 4'30:
LOS CLAVELES

A les 5'30 l a les 10'15:

1

CISNEROS

Los Gavilanes

La millor obra de teatre de Jo.

,Per a pre5entacló del formidable
barlton Josep Ma. A&'Uilar - DIvendres vinent, estrena de :

sop Ma. Pemàn. Magna Intexpretacl6 de ta fl¡ura de Clsneros,
RICARD CALVO. Exit sorollós. Demà, a les 6'30 I 10'16: CISNEROS - Dtumen¡e.~., a les onze del
mati, Festa de Ja. uansa i de l'Art
-Unica presentació al públic de
Barcelona: ALMUT DOROWA :
La dansa clàssica en els seus dl!erents aspectes. - Encàrrecs a
comptadurla.

La camagüeyana
obra Urlca de costums cubanes.

sous atrassats l anullant els nomenaments del personal interi fets per
dita Corporació, en el sentit d'estimar l'excepció d'incompetència de
juridicció aHegada com a aperentòri.a
pel mmisteri fiscal en el seu escnt
de contestació a la petició.
-Comuniquen de Port-Bou que
continua la immigració d'obrers espanyols que treballaven a França
a conseqüència de les disposicions
del Govern francès. De manera que
comencem a trobar-nos com durant
la gran guerra, que veiérem quadres
de misèria; familíes apilotades a
les afores de les estaeions ferroviàries de Port-Bou i Cerbère, la majoria pertanyents a Múrcia, Castelló
1 València, aturades alll perquè no
podien transitar per manca de recursos. El problema no és tan gros
com en aquells temps, però seria convenient fer quelcom perquè no augmentés.

REUS

TEATRE
YICTORIA
Gran CompanYia Llrlca
Tarda, 4'30. Popular: EL POBRE VALBUENA - LA PRINCESA
DEL DOLLAR. Nit, 10: EL SANTO DE LA !SIDRA, L'éJ:lt \inle:
SOL DE LIBERTAD - Demà, tar
da: JUGAR CON FUEGO - Nit
i cada nit: SOL DE LIBERTAD,
TEATRii

Telèfon 11882
Companyia V I L A • D A V 1
Avul, tarda, a lea 5'15 1 nlt, a
les 10'15. PROGRAMA DE MODA.
Primer: JUGAR A CASATS
Segon: L'èxit sorollós de l'lntri¡a en 120 minuts sense entreactes (Nova modalltat teatral):
MISS•THERY?
Demà, tarda I nit: JUGAR A
CASATS 1 MISS. THERY?

TEATRE

NOTES DIVERSES
Properament seran instaYades a
les sales de la. casa Tarrats, propietat de l'Ajuntament, les dues escoles
de pàrvuls que funcionaven al Teatre Municipal, actualment declarat
en perill imminent de ruïna.
-8'ha concedit una nova pròrroga per tal d'efectuar les deciaraclons
dels cabdals d'algUes soterranis, que
acabarà el dia 30 de juny.
-Organitzat per l'Associació de
Concerts, el vinent dia 29 actuaran
a la nostra ciutat els destacats artistes tarragonins Català, Gibert i
Gols. No cal dir que aquest esdeveniment és esperat amb interès pel nostre públic filharmònic.
-A Espluga de Francoll, !ou detingut el veí Miquel Roig Capdevila,
pressumpte autor d 'un robatori comès el passat dia 17.

CATALA

PR I NC I~ AL PALA CE

BARCELONA

Comnanvla de comèdies
MO RA·ESPANTALEON-BARROSO

Avul, dimecres, tarda a
quart de als:

un

Ml PADRE

Nit, a un quart d'onze, .E:STREMulloz
NA de la comêdla de
Seca:

El rey negro

de ¡ran èxit al teatre de la Comédla, de Madrid.

NOVETATS
TEATRE
Gran Companyia d'operetes I Re·
vistes de CELlA GAME2
Avui, d.lmecres, no hJ ha runcló
per tal d'lntenslflcar els asSalp
de:

l'HOSPITALET
NOTES DIVERSES
La gestió humanitària realitzada
durant l'any 1934 per la Segona Delegació del Patronat de Beneficència i d'Homenatge als Vells, queda
resumida ai xi: Bons de sopa 1 carn
d'olla, 26.266; id. de pa, 6.515; 1d. de
llet, 2 487; l'd. de carn i gallina, 2.420;
id. d'arròs, 337; id. de llegums cuites, 4.410; medicaments, 1.5!l8, 1 serveis de llevadora, 139. Total, 44.162
bons repartits entre l'estament ultra necessitats de Coll-blanc - La
Torrassa, amb un import de 22.067'55
pessetes.
-El nostre espia «Bona Tinta» el
qual tanta popularitat s'està ~a
nyant per les seves encertades informacions, acaba de fer un nou des·
•
cobriment.
Una trinitat de panxa-contents als
quals la mania de manar els ha pujat al cap, han adquirit un ampli
local per tal d'establir-hi l'estatge
oficial del partit de la Ceda. Per
ara ja compten amb la nombrosa
collaboració de mitja dotzeneta de
socis i els dirigents no saben avenir-se que abans d'inaugurar el local es vegin recolzats de tantes simpaties. «Bona Tinta», el qual no bada
ha volgut esbrinar l'efecte que aquest
esdeveniment causava entre els capitostos de la Lliga. Aquests, però,
després de fer una ¡anyota molt
expressiva, s'han mostrat reservadissims. Aquesta prudència dels caPdavanters de «Lliga Catalana» cal
confessar que ha fet anar de bòlid
el nostre confident, el qual està fet
una fúria en veure que no pogué
aclarir, malgrat la seva habilitat
aquella significativa contorsió de
cara no gens agradosa.
No s'hi encaparri l'amic cBona
Tinta». Quan les negociacions que
tenen entre mans quedin definitivament closes, aleshores xerraran pels
colzes 1 sense creserves:t.
-A falta de noves, direm que fa
un temps magni!lc, la qual cosa prova que l'atmosfera encara no s'ha
pres d 'una manera seriosa les declamatives falòrnies del pare Laburu
que sen t lm. per m itjà d e la ràd io, '

la

Los

inseparables
l'estrena de la QUal tindrà lloc
molt avlnt.

Cinemes
Pub li-Cinema
Sessió continua. Seient UNA PESSETA: NOTICIARIS· DOCUMEN· I
TALS, VIATGES, etc.

PAR I S
CINEMA
Avda. Pta. Ancel, 11 I 13
Telèfon 14644
Sempre el Proar:tma m6s atractiu
TardA, 4'30. Nlt, 9'45: REVIS.
TA PATHE-FEMENINA - EL
CLUB DE MEDIA NOCHE (Citve
Brook-Georaa Raft) - Els amors
de l'lmmortnl SCHUBERT en Ja
més dellclosa de les prOduccions:
AL LLEGAR LA PRIMAVERA •
Diumenge, matinal, 10'30 - Dea
patx de localitats a taquilla per
a la n umerada de diumenge, tarda, a les 6.

POL
METRO
Llúria. 115 - Telèfon 81222
Avul, tarda, a lea f 1 nit, a les
10. 2 grans èxits, 2. La gracloea
coméd.la .moderna:

CONTIGO
A LA ESTRATOSFERA
1 la magní!lca creació ele:
Willy Fcrst

SECRETO QUE QUEMA

FRONTO NOVE TATS

-

Avui, dimecres, tarda, a. les 4.
nj
contra PASTOR - CAMPoS Nit
a lea 10 16: SOLOZABAL -' cm'
QU1ro GALLARTA contra u :
RRAOA - JAUREGUI. - Detalls
per cartells.
F ERNANDEZ • QUINTANA

Espectacles per
a avui
TEATRES
Anolló. - Tarda I nit: cTu glt3.113
y yo ¡ltana:t.
Barcelona. - Tarda: 11\'ll padre». Nll:
cEl rey ne¡rot.
CM11c. - 'l'arda: «El pals de los ten·
toSJ. Nit: «Mucho culdado ~
Loln».
ESPanyol. - Tarda: «També els lloo
mens ploren:t I «Ratolins de essa
rlcat, Nit: cDe Ja terra del gar,.
cho:t 1 cEls hereus del tio Pere»
Nou. - ·rama: cLos claveleSJ t ÍllJ
¡¡avUnnest.
Poliorama - Tarda: d.~ terrer 'J
Lall. Nit: «La Rambla de les n~
rlstest.
Principal Palace. - Tarda. i nit: IJu.
¡nr a casats» 1 cMlss- Thery?t.
Romea. - Tarda 1 nlt: cCtsnerost.
Victòria. - Tarda: cEl pobre Valbuena», eLa princesa del dollan. Nlt;
«El santo de la Isldra» 1 cSol de ll·
bertadit.

CINEMES
Amèrica. - cEl beso de la. muerte11
cLos Miserables», ciJn dramBo en Cll
autobun.
Astòria. - eLa. muerte de vacaclO>
OCS» i cEl hljo de Kon¡t.
Avmcuda - u..a muerte de vacac!O>
nesa i eLa. bnbia de los tigres>.
Barcelona. - cDesllces:t, cLos M1seJao
bles:t, «Que calamldad».
Bosc. - cWonder Ban, cMúslca 'i mu
JereaJ.
Bohem•a. - •El misteriosa Sr.-~·
c'l'Oda una mujen 1 cQue cal.,....•
dad:t.
Broadway. - «Reunlónt, cUn testsmento orlglnal:t i cForasteros ell
.aonduras».
.
Callitol. - «El e5 ella:t.
Coliseum - eLa patrulla llper<E~~>¡ 1
Catalunya, - cMademolse e """"""
cPatrlclo miró una estrella».
Cèntrto Cinema. ..- dioml!~ úl~r
'
bla.nco•, dio~ o .nuoca» I ....,e
ma hora».
Comèdia. - cEL soltero tnocente> I
Co~~~ de mJ,~~ n~~e:tinluons.rla» I
n·
«La mujer acusada».
Diana. - cCabalteros rústlcos», '
tanes del clelo», cEl rey de 108 !6$c!el
101'08».
Diorama - cDesllccs» 1 &La daLilll
cU
.BouJevatd:t.
Espiat. - cRapto», cEl arrabalt 1
muJerclta do un ¡ran se!ler»Íis!J 1
Excols•or. - «A nú me gu.sta
cSed do jusUcla».
Fantàsio. - cMalacat.
Fèmlna. - cAl compàs del am:u'!rtet
Foc Nou. - cEl beso de ..!!..... ell el
cLos Mlserablest 1 cOn ..... .......
A!JlOf 1
autobus».
Frecolt. - cLos M.J.serableat, •... n lliS
cuartlllaa:t 1 cLo Que sue-ltlaJ,
Dl uJeresJ.
Goya. - c.Marla Lu.lsa de AUS1 t
cAsi ama Ja muJert I «Sorre
tnWl::.'·- cCanclón de cunat I d'Ot
lri~~e_:r~~rltserables»~_, csorrell •
nlJO» 1 uTierra de prom~~0Jê Clll)o
Kursaal. - cEl últhno v.....
J>ln» 1 cAsi ama Ja muJer~an sui·
dlllll'
Laietana. - «La. nermano.
plclo», «Wonder Ban I eLa
1 cl!O>
de l.Jhcz-Maxim».
Majèstic, - cEl peQuetio rey»
El peQUellYWood COOQUI.stadO».
Marina, - cEl solltarto», 10 mbret.
fio rey» l «Amo a es~J h 10 de&e:lJ·
Maryland, - eLa tam 1la. estratoote'
Metropol. - cConttgo a a.
narJ.a.• ctl
ra».
Mtrta. - cDiez dlas millV 0uero J)éllCO'
m undo es mio» 1 « 1\Q
ujert ,por
sot.
•
Mtstral. - cAsi ama la m
Ja vlda do su rH·a.JJ. cella de pOò'
Monumental. - eLa don i eLa v:otl..ll», eLa ultlma. senda»
sa de Ja st:lva». ood conquJstadOt
Mundial. - cHollyw
clgnonunla:t 1 .Revista. als dO Clll)o
Núrta . - cEl wtlmO v •
piu• I c.A81 ama la muJermàvera• I
Parts. - cAl llegar la Prl
cEl club de media noc~e».X.J, ~~
Pedró. - cEL xntstertoso :>ràJ.iunldadt·
da una mujert 1 cQue ec gusta ef!
Patha Palace. - cA m~ m eSx>e<l n..¡).;[·
cPerdOn y .olvldo», cEl nu
1 cM
13».
. O'
Principal. - cWondel' .Bar1
tgel d'
ca y muJerea».
~·
Reporta
Cinema.
Publí
g ong», "
tualltat
Rambles - cEL bljo de
1
n1a de rascaclelos». d past!D'
1
Royal. - eLa doncella. e
der .ae.r•
eLa. ültlma senda».
lli>
Seleot Cinema. - cWon
cMuslca y muJeres». aJ.a. de C
tJO
Smart. - cEl \lltWlO v
cAtlill
ptn» 1 cMUJeres olvida
Splèndid, - «l'"ra Dl::ra~~rJ. uJnlc!OJ
san S o:,
Hotel» 1 cEl loCO
Talia. - eLa tlerD'l~pos tl~uf'
i «El rey do los C
1 ctl v-t.
nOJnb~n~
Triomf - cEl solltar!Otè
do. reY:t l CA.muJOt~~ vaJa d~dJ•
de rellcl
Tt tuan. - cEl
pln» ¡ cUna semana Ja vida•·~
Tlvol i. - ci.mttaclón ~ePC5 de
,al4'
Urqu maona. - d.aS v
d g:onll• 1
oole SLreet:t.
,f(l'
Volsa. - cEl hljo e
Slca y mUJercs». to s:llvaJet 1
Xile. - cCargnmen
belllno en socledad•·

ctaS'·
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1«Stocks» s'elevaven a 14 milions de

de llanes filades ha baixat en el curs de l'any passat de
121 a 90.
Les exportacions de productes de
la llana han minvat en les següents
proporcions:
Desperdicis de llana. • 22'8 •¡,
Llana pentinada. . • . 18 11
Filatures de llana pen•• 12 11
tinada. .
Robes . . • • . • • • 27 »
Tapissos de llana • • • 8 »
Feltres. • •• . • • • • 9 »
Es a dir que les exportacions franceses de llana. ban minvat per valor d'un 11 per 100, malgrat la puja
de preus al començament del 1934.
Quant al total de les exportacions
franceses, han baixat d'un 3'50 per
cent.

3

A PREMSA

•

Contra qui cal fer
justícia

La unió
de les esquerres

- . -1

Una Constitució
tirànica

Això és inconcebible. Una entitat
Diumenge passat, un jesuïta, prosegons La Tierra:
El Diluvio s'ocupa de la untó de
nunclà una conferència en Ull local de la força de l'església catt·lica no
Augusta Vivero parla des de He·
les esquerres... que tan poca gràpúblic de Barcelona 1 desenvolupà pot parlar d'aquesta manera. Bo és
cNosotros, como Isabel de Oastllla,
raldo de Madrid dels que voldrien
..,.r.o:PREUS DE-SU~SCRIPCIO': - "
ha
justlcla
la
que
te.mb16n
creemos
soels
llenguatge
un tema social, sota el titol de «Els que emprin aquest
cia ta a les dretes.
ter una Constitució tirànica per a
de hacerse -y mil veces màs enèrgil'50 otea deures socials dels catòlics».
c!al1stes, els comunistes 1 els anarsaroelt'na. un mes
la República.
JA la oclosldad, al tlero encono de
ca-con los de arriba, con los gran•
7'60
foruna
posseeixen
no
que
qulstes,
columnes,
mateixes
aquestes
En
fora un trimestre
des, con los poderosos, con los nobles. las derechns y de los republicanos apócMaa no sólo ha docidldo el Espiri·
poderosa
suficientment
orgànica
ça
padels
encfcliques
les
comentar
en
relos
responden
èrloa Llatina 1 Portu&al
¿Y dónde estàn aqui los graodes, los crl!os contra Aza11.a,
tu que se pulverlce tan aberrojador
u- » pes Lleó Xlll 1 Plus XI, ja hem per imposar llurs ideals.
nobles, los -poderosos, los responsables publlcnnos nutén~lcos estrechando sus articulo 43. Qulere que ee destruya
""~n trimestre
mayores de los dolares de Espaiía? En !11118. dlspuestos a unlrse cordlalm~n tamblén el 45. ¿Y por qué el 45?.
Com a. fet documental, podem
manifestat a bastament la nostra
Altres 11 ~tsos un trimestre talas or¡¡antzaclonea obreras, no. •El Dc- te para combntlr al enemlgo comun. ¡Ahl Porque el Espirltu, al transml·
opinió quant a. l'actuació social de oferir la. U. R. S. S. A Rússia, solaEn el nuevo !rente republ!cano tl- tir sus lnstrucclones a qulen hnbla.
bate» lo sabe mejor que nosotros. Esoe
ment an1b 17 anys d'estar al poder
l'Església.
grandes. esos poderosos, con los que guran elementos de los m.às variades de
ponerlo.s en el perl6dlco, equivocó
El senyor Laburu ens ofereix una. els SOCialistes i havent de llUitar
se debló hacer justlcla y no se ha be- mo.tlces: o.sl defensores del réglmen el articulo 45 con el 48. 1Eso in!ame
ebo, eatàn en otro lndo. Y nosotros va- de orlentnclón marcadamente conser- texto ampara la conclencia Infantil
altra ocasió per afirmar -la. hlstò- anlb inconverúent.S formidables, ha
mos a -procurar recordàrselo.
vadora, como de caràcter acentuadaria i els textos catòlics ens ajuden- aconseguit, el que cap religió domil.mposiclones lnndmlslblesl Eso
Los graodes y poderosos con qule- mente vanguardlsta. Todos caben con contra
precepto que reconoco a las
que l'església catòlica és la negació nant rú cap govern practicant d'alos l¡ual derecho en un bloque !ormado odloso
son
justlcla,
bacer
que
hay
nes
lgleslas •el derecho, sujeto a lnspecde la més lleu reivindicació social quella o altra religió no ha pogut fer:
que llevaran a las juventudes espalio- pam lo. defensa de la República.
Estado, de eoseliar sus resdel
clón
L'església catòlica partelx d'un donar feina a tot el que vulgUi treEl in¡reso de don 1\Ugue! Maura en pectlvas doctrlnas
laa a morir estúpldamente en los camen aus proplos espos a!ricanos a la mayor gloria del ese !rente politlco constltuye una ad- tableclmlentos»
punt fals: el reconeixement de la 'ballar i remunerar el treballador
1
Borbón; son los culpables de la derro- qulslclón vallosisl.ma. No compartlmos
la Repúbll·
es
ahl
-Demà, a dos quartS de vuit, tin- propietat privada com a cosa. invul- d'acord amb les seves necessitats.
To.mblén
ta de Xn.uen y los desastres de Annual las creenclas rell¡¡losas del setíor Mau- ca. Porque, según tirana
crazonlllt el dlvul·
drà lloc al Centre Excursionista de nerable, vinguda de Déu. També El senyor La.buru, en la seva. cony Monte Arrult; son los que llevaran ra· entre au ortodoxla católlca y nues- ¡¡ador de las 1nstrucciones
mlsteproppassat,
diumenge
de
ferència
a
com
catalunYa l'acostumada reunió set- accepta 1 practica la caritat
las tropas al desastre y hablaron dcs- trÓs arral¡¡ados prlnclplos en rellgtón, rloso Espirltu, co el Estadodel
es capaz
pués de clo cara que oostnba la car- mec.lla uno. distancio. lniranqueable.
)llanal de la. Secció de Fotogra.fla, en co3a o!!c!al de l'església. I el senyor combaté el socialisme per tal com
los
espiritual
unldad
la
reallzar
de
ne de ¡allina».
Pera como suponemos en el seiíor ciudadanos»- esta es, capnz de
)a qual el senyor Francesc Blasi Va- Laburu no ens desmentirà que un pren ell¡ obrers a l'església, pel fet
de lf
Constltula
plsotearon
que
los
Son
nosotros
que
Igual
tolerancla
Maura
!mmediamés
1
millors
d'oferir-los
caritat
de
viure
necessita
que
poble
o debe reuespinosa donarà. una sessió de proclón que habian jurndo de!ender, los en mo.terln religiosa y como nadle puc- conten laa. Coostltuclónser instrumento de qulejeccions explicades sobre «Amèrica és un poble pobre f1slcament 1 mo- tes solucions. Parlà d'aquest fet
Si hom examina totS els dominis que desperdlclaron las llbe1·tades de de dudnr de su firme republ!canlsmo. duclrse
l.mp~mga.
Estada
el
que
desea.n
nes
als
retreia.
ho
que
aquell
com
fent
ralmeut.
del d1·et, la Constituc-ió, el cod1 ci- un pucblo, los que ¡¡obernaron de es- seguroa esto.mos de que su rellglosldel Nord».
unldad dogmàtica en la Republlca.
Bé és veritat que el jesuïta senyor catòlics dolentS que, en no practi- vil, el codi de familia, la. legislació paldas a la ley y de cara a los capri- dad no ha de lmpedlrle que aporto su la
archlgentll
y
dilema
¡Oentll
laica.
concuri:'O a las ruerzas que se unen crlterlo amar1llol Se comprende, se
El c!rcol valencià «El Túria» or- Laburu, encara que no clarament, car les doctrines de Crist, allunyen social, etc., es podrà constatar que cbos de un general y un monarca.
Son los que aum.entaron la Oeudn para de!cnder la República.
;itza per al vinent dissabte un car l'església en la qual mlllta, l1 els treballadors de l'església. 1 els la dona. a la U. R. S. S. és absolu- púbUca.
que ni mtsterioso Espírltu
mlllode
mlllares
varloe
en
Las det·echas y sus colc.borndores se comprende
parezea horrendo el articulo ~
~rand 1 ós festival a benefici del mes- ho prohibeix, combat la caritat. porten cap als rengles del soclalis- tament igual que l'home.
nes; los que crearen grandes mono- unlràn bnjo la bandera de Ja revis!ón le
con au clalclsmo destructor», cl.mtre del quadre de balls regionals, S'enfronta. amb els rics i els retreu me «dissolvent» d'aquesta societat
No solament posseeix els mateixos pollos, los que empeiíaron las haclen- constitucional. Asl se presentaran eo puesto
a todos los ciudadanos contra.
que fan almoina amb els dinen que injusta, de la qual estan tan ena- drets que l'home quant a les possi- do.s provinclales y muntclpales, en con- las prlmeru.s eleccloncs leglslatlvas que au
Baeza.
enyor
Porque el Espirltu ol·
6 aom posarà en escena. la comèdia sostreuen alS treballadors, escati- morats els catòlics.
tra de la voluntad de lo.s provinclo.s y se celebren y nosotros debemos a-pres- vidavoluntad».
padres pueden Clar a
cómo
bilitats jurldiques, sinó que tanlbé de
los pueblos.
tarnos a la lucha ennrbol:wdo como aus hljos la loe
¿Com pot retreure el jesuïta La- pot intervenir en la leglSlac!ó del
religiosa. que a.
educaclón
valenciana titulada cCheperut i coi- mantrlos el salari.
Baren
obra
obreros
la
de
ca.zaron
que
los
Son
lntanglb1!1dnd
la
enselin
nncUe, lo que ee
cómo
y
ten¡¡an
blen
Nosaltres ho diguérem 1 ho repe- buru les riqueses dels fidels si el país. Poden prendre part i votar en celona; los que l.mpusleron las ejecu· -hoy ya !ruseadn- que renllzru:on las
xot ¡ la. graciosa comèdia li.rica «Mal
a un espaImPedir
puede
nadle,
dlce
de .Amores», que se1·an interpretades tim: la ce.ritat és immoral. Un tre- pontífex de la. seva església viu en totes le3 resolucions dels Congres- clones de Vera de Bldasoa; los que Constltuyentes de la República.
que en coleg1os parUcu!ares aprenexlgteron las cabezas de Fermin OaEn la Constttuclón de la República !lol
ballador útil, ha de treballar; un el més opulent dels luxes?
pel quadre escènic de l'entitat.
sos dels Soviets 1 els del Partit Co- làn
lc antose
dogmatlamos
cuantos
dan
y de Angel Garcia Hernàndez.
babràn de lntroducl.rse reforma.s. Es- jen. Pero esa Hbertad es tirania,
Un automòbil folrat de porpra i or munista.
com a fínal de festa, actuarà el treballador inútil, la coHectivitat ha
nba.
escapan
que
los
tarde,
mè.s
Son,
indudabl~. Pero las 1nnovac!ones
es
to
teUn
lires.
de
3.000.000
en
valorat
reputadlssim quadre de balls regio- de sufragar totes les seves despeses.
L'article 64 de la primera Cons- valerosamente el 14 de abril; los que no han de set· obra de las derechas, minaclón, escàndalo. Lo. única. llbertad
el
niega
que
la
otra,
la
es
admislble
un
palau;
immens
un
d'or;
lèfon
1
humà,
i
nals del cfrcol valencià «El Túria», Això és socialista, cristià
titució soviètica del 10 de juliol del exportan capltales para bolcotear la slno dil los que l.mplanta.ron el acdel nit1o a que no lo lncul·
que tant dignament dirigeix el be- ningú no pot combatre aquesta con- poble de súbdits del qual és re1 1918 fou proclamat per treballadors Repúbl1ca; loe que parallzan indus- tual régtmen. ¿Cree el setiar Maura derecbo
...
tuerza.
viva
a
dogmaa
pen
cepció de la societat, només que els -ciutat del Vaticà-; monedes en- d'ambdós sexes, els quals gaudeixen trlas y fàbrlcas -para. lanzar a la que entre las varlnclones que la Consneficiat.
à.ndese con Ueoto el misteriomuerte por hambre a las multltudes
rcquiere flguran los precep. sa Pero
que senten fruïció !cnt almoina no cunyades; guàrdies armades.
Esplrltu amarlllo. La reforma que
del dret al sufragi actiu i passiu obreras que rechazan incUgnadas el tltuclón
ws t·clatlvos a la rellglón?
_ El Ctrcol Artistlc, d'acord amb pel fet de fer-ne, sinó per l'ostenTot això contradiu, no ja les pa- des de l'edat dels divuit anys.
entre las nubes que lo envuel•
palndea
yugo monàrquico.
Oesde lue¡¡o reconocemos y ha6ta ven toda.vla
no so ha Jogmdo. Lo pr!·
un grup d'amics 1 admiradors del tació an1b què aque3t acte repug- raules del senyor Laburu, sinó les
Son los grandes monopollstas de las aplnudimos su slucerldnd, pues al pro- mero
Però la dona russa no és solaes obtener los 280 votos del
publicista senyor Rafael Moragas, nant es realitza. El senyor Manuel pròpies doctrines de Crist.
ment elector. Ocupa llocs preemi- comuntcaclones, de la electrlcldad, del clamar sus crecoclns no gana prosé- cquórum»
constitucional.
El senyor Laburu ho afirma. ca- nentS en el Comitès executius de la traba.jo y el trigo; eon los que pre- 11tos en el campo derechlsta y pterde do, que no se replta-queYsllovaseguu.
per tal de festejar l'èxit aconseguit Irurlta, bisbe de Barcelona, ho fa
a re•
tenden reallzar glgantescos negocies adictos entre los elementos populares. petlrse-nquel grandloso movimientó
amb Ja conferència tcEl barret de co- cada setmana, convertint l'entrada tegòrican1ent: «LA MASSA OBRE- Unió 1 també actua en els Consells sln
Importaries nada la mlserla o el Pero, en bien de la Repúbllca, tmpóncclas
como
Porque
abril.
de
14
del
pa a través de la història», donada del seu Palau sumptuós en un ve- RA NO ESTA AMB NOSALTRES.>> de Comissaris del Poble.
dolor del pueblo; son los que se en- gase el sefi.or Maura el sacri!lcio de
Res més lògic: el pobre 1 el ric
als salons de l'esmentat Circol, han ritable mercttde!g de la. misèria.
Hi ha dones entre els legisladors, rlquecen a medldo. que falta el pan aguardar la. ocnslón propicia para la sas vnyan por doneta arortunadamen•
misteriosa
el
días,
estos
cUscnrren
te
no poden ésser anlics com tampoc comissaris del Poble, Cos diplomà- en los estóma¡¡os obreros.
Digué el senyor Laburu:
reforma constitucional. Espere a. que
organitzat un sopar-homenatge, el
Estos, todos estos, creadores de con- s e a. m o s nosotros, los republlcanos, Esplrltu puede hallarse con la ver•
«¡Com es queixa el Vicari de Jo- no ho poden ésser el que explota 1 tic, alts magistrats, fiscals, presiqual tindrà lloc e1 vinent dissabte,
napaz
la
de
perturbadores
tllctos,
y, por tanta, slón nuevn del cuento vleJo en qu~t
qulenes
dents de Soviets regionals, directors clonal, levantlscos cuando algulen preste a. lala reallcemos
dia 30 del corrent mes, a. dos quarts sucrlst davant la. rebeHió, no dels l'explotat.
allaoza. en proyecto el otro reformista tué por lana y volvtó
I tot el que fins ara ha fet 1 fa de grans indústries, etc.
de deu de la nit, al Restaura.nt Nú- que no el segueixen, sinó de molts
trata cio mermar sus prlvUegtos e im- coucul'80 de su saber, de sus energias tro.sqUIIado...»
No hi ha cap estament, a la U. R. placables cuando alguten pide un y de su enardecldo amor por la cauria Rambla de Canaletes, 13. Per a catòliCISI ¡Es clar que amb una re- encara l'església del senyor Laburu,
tiquets dirigir-se al Círcol Artístic, bel:l:ió disfressada de submisSió! ha estat 1 és contrari al treballa- s. s., tancat per a. la dona. Cada poco màs de pan, son los grandes e- sa de la República.
de Espa.tia. Son los tuertes,
dor
man!fesque
ha
hi
Pa.sa el réglmen republlcano por un
catòlics
Quants
any hom constata un nombre cres- nemlgos
Ateneu Barcelonès i Restaurant Núpoderosos, los ¡¡randes con los que momento de dura prueba y neceslta
.
·
ten un acord amb els manamentS,
a. les los
s'incorporen
que
dones
de
cut
ria.
CastUia
de
Isabel
terminar
que
tuvo
el apoyo de todos aus adalldes. ClerRepasseu la ~istòrla, doneu una activitatS múltiples de la U. R. S. S.
diuen d'una manera fona mental.
para pacl!icar su reino. Son los con to.mente, no le negarà el suyo don MlEl Liberal, comentant l'actual
-L'Acadèmia de Farmàcia de Ca- perO la submissió que practiquen ullada pels pob,es: com més retiI si del domini politic 1 adminis- que tendra que acabar la República auel Maura, caballcro aln miedo y sin
moment Entrapeu, escriu:
miserable,
més
poble,
un
és
gló3
condiciona-¡
forma
d'una
sempre
és
al
semeJ:wtes
1ntentonas
Impedir
para
espa.tacha de la actual República
talunya celebrarà. sessió cientlfica
tratiu passem a la legislació civil,
10 de agosto y boicots crlminales y liola.:t
cPero no està mal eso de que Espademà, dijous, a les sls de la tarda. da. Lleó XIII diu que és pitjor més esclau, més llletrat.
hi trobarem idèntic prínc!pl d'Igual- est"l1pldos
exportación
la
de
el
como
tla deba procurarse la neutralldad,
continun
tenen
que
pobles
Els
ho
i
compliment,
de
mena
aquesta
presentahi
Izard
El doctor Arnau
tat.
indusparaltzaclón
la
y
capltales
de
se diga que esa neutralldad
aunque
Diu l'a.rticle 4 del codi civil:
rà una comunicació sobre «Obtenció diu referint-se al problema. de la · gent d'analfabetS més nombrós, són
trial.»
debe ser cdlgno.mente detencUda:t.
«El sexe, la raça, la nactonalltat,
dd les acetones aromàtiques». i el doc- justicia social ¿I quin és l'ordre els pobles creients. Portugal, cattUc,
En eso es en lo que debemos teua(
mayor cuidada, porque con esa
tor Ubald Cuffi una altra sobre cEl social? Ell ho diu prou bé en la se- més d'un 50 per 100. Itàll.a , ce.tòlica, la religió i l'origen no tenen cap
Sembla que la situació del se- el
orlentaclón vo.mos derecbamente al
sulfocreosotat càlcic; preparació, pro- va lluminosa enclclica en referir-se, més d'un 45 per 100. Russ!a, catò- importància, ni afecten per a res
PuLa
diu
ho
RoblesGfl
1l1/01'
vis pacem»...
csi
95
tsar,
no sols a l'ordre social, sinó a l'eco- Uca-ortodoxa en temps del
quant a. la capacitat civil.»
pietats 1 reaccions».
blicitat- no és tan segura com alEn nombre de la neutro.lldad, cdlg·
nòmic, al moral 1 al religiós. Es lm- per 100. Espanya, catòlica, més del
El codi de fan1illa (1927) està renamente defendldu, se puede llegar
guns creuen.
propi de tot cristià que es pensi 50 per 100.
git pel mateix principi; en el mala Veu de Catalunya. tira cona ser bellgerante.
Que compari el senyor Laburu trimoni, l'home 1 la dona tenen els
ésser-ho de debò, de confiar en la
cEls lectors assidus de la Premsa.,
El hecbo es que por nuestra. posi.
massa indino
I
Robles.
Gtl
tra
seva sola inteHigènc~a . car aquest aquests pobles amb Anglaterra, mateixos drets 1 deures, és a dir,
sense distinció de tendéncies ni ma- clón geo¡rràflca; por baber perdldo 1~
rectament, per cert.
una
ra
just
tot
que
recordaran
tisos,
por no habernos a.fectado
colonlas;
és un gest que vulnera tots aquells França, Rússia (actual), països del igualtat absoluta..
cEn sentir aquest llenguatge, que
cEl Oebate» publicava un en nada la rectlttcactón de tronteras
manaments que diu acatar. ¡Quants nord d'Europa, Mèxic (després de
Precisament potSer és el codi de sembla tan Impropi del cap d'un par- setmana
coI
recollit
rou
que
fons
de
article
con!lagraclón; por
la
hlzo
que
catòlics hi. ha que no saben ben bé la Revolució que enderrocà el po- fam.flla el document més audaç 1 tit que ra prop de els mesos compta mentat per tots els diaris. Nosaltres no estar en última
pugna nuestros lntereses
der de l'església) 1 vegi si nosaltres, més original que la legislació soviè- amb tres ministres al govern, I que, el vàrem reproduir lnteare a la secció naclonales con
llur deure en aquest camp!»
los de nlgún otro pals;
més, constitueix la minoria parla- corresponent, perquè fixava d'una ma- por no tener nada
Podriem d1r que són ben pocs a treballadors, no terúm sobratS ma- tica ha consagrat als drets de la. amentària
que perder ni ganar
natucosa
és
nombrosa,
més
nera categòrica la posició que davant en tan universal contlenda; por haber
judicar pel nombre crescudissim de tius per combatre la seva església, dona.
ral. que l'opinió pública es desorien- la
-partit
el
adoptat
ha
actual
realitat
como lnstru·
guerra
la
a
renunci.D.do
fidels de l'església catòlica i pels creadora. de misèria. i d'ignorància;
En contreure matrimoni, la dona ti. Semblaria, doncs, que el senyor
representa. L'article assegurava mento de politlca nacional; por se%1
PAGAMENTS PER A AVUI segles que aquesta domina el món. de misèria 1 d 'ignorància per als fi- russa pot adoptar el cognom del OU Robles, que actua des del Poder que
gran
amb
crisis;
la
produir-se
podia
no
pacl!lstas; por
Repareu que aquesta religió, amb dels, no per als militants destacatS. seu marit, si li plau; tanlbé pot con- com sl encara fos a l'oposició, voldria vivesa dialèctica demostrava que una constituclonalmente
Admlnlstrador Duanes, 2.380'85
a la incògnita inquietant de crisi ministerial en aquests moments tener de sobra con la guerra civil que
En una de les seves conferències servar el cognom dels seus pares o arribar
ela seus ressorts, amb tot el seu
late dentro de nuestras frooteras, 7
pessetes; Josep Aznar, 312'05; Josep tots
seose
electoral
cos
del
consulta
la
dan1unt lc3 consciències dels «SSlo para hombres», però radiades bé, encara., si els nuvis volen, poden haver passat personalment per la pro- significaria el triomf de la revolució por otras muchas razones que seria.
Antoni Busquet, 562'67; Calvo i fill, poder
governats i governants, amb totes per a tothom, féu el senyor Laburu adoptar el cognom de la dona. La va deflnltlva del govern. De la seva d'octubre, 1 com que la missió pri- prolljo enumerar, cio ún!co que pode•
3.23<i'49; Xavier Compte, H2; Albert les
mordial de la coalició radical-ced!sta
ser es neutraleS.It
riqueses 1 tenint una h!stò- la següent imatge:
dona, pel fet del matrimoni, no està actitud caldria deduir que aspira. real- era llquldar aquell moviment subver- mos
Compte, 3.000; Salvador Franquet, ria seves
Neutrales a todo trance. Esa es la
com
inédit
gairebé
romandre
a
a
ment
aneu
quan
joYes,
vo3altres,
«A
ha
segles,
per
compta
es
que
al
plagui
on
allà
anar
a
obligada
siu, el Govern no podia decllnar el suprema dlgnidad de nuestra neutra.l
pessetes 44550'72; Alfred Forn, 1.600;
presentar-se
poder
a
per
governant
a
tots els pro- : ballar an1b una dlsf~essa que us ex- mar1t sl a ella no li plau 1 fins pot
poder sense haver realitzat totalment lldad.
:E:mill Garcia, 1.082'54; Francesc Ju- agreujat de tal manera
davant del cos electoral amb la ban- la
dita missió posat que sl abandonablemes, que a. cada poble hi ha la- cita els vostres sentitS carnals per- viure en domicili a part.
¡Pero sl nos atacau!, se nos dirà.
dera de l'oposició.
rado, 9.902; Maurici Murillo, pesse- tent
la partida abans del terme tàcitava
¿Quién nos puede atacar? ¿A quién
una guerra ciVil i entre tots què us la imagineu bella, de vega..
La situació del pais demana, però, ment
En cas de casar-se amb un estrantes 10.364'80; J. f'érez Nin, 6<i.271'05;
Era
fracàs.
seu
el
confessaria.
conviene atacarnos? ¿Qulén noe
le
resulta que en treure-li la ca- ger, la dona russa conserva la na- com deia el senyor Ventosa, no equi- Impossible, doocs, que es produis la
Tomàs Ruiz, 233'38; Josep M. Puig els pobles preparen la guerra inter- des
atncó del otl.o 14 al 18?
libris de -partit ni hab1lltats de pole- crisis.
reta, és fastigosa 1 lletja i sentiu el cionalitat d'origen.
Jover, 7.000; Robeo, Ribet 1 Comp., nacional.
mlsmo estado de indefcns16n en
El
mista, sinó una rectificació essencial
L'actual pontifex de l'església ca- desencís. Doncs bé; això és el que
Es clar que l'òrgan de la Ceda des- que vlvimos en relaclón con los me.o
La dona casada pot signar tants do la politica espanyola I dels grups
2.148'75; Antoni Raso, 476'85; Josep
la
de
borúques
coses
les
sota
ha
hi
senparlat
ha
que
romana,
1
tòlice.
seves
les
amb
l'Imprevist;
comptava
dlos defenslvos y o!ensivos que ticdocwnents com vulgui en totS els que avui n'exerceixen l'hegemonia.
M. Salvà, 3.025; Admlnlstració Lotet·minnnts sortia al pas nen otros paises. es la tnAyor gara.n.
ordres, sense demanar consentiment El pais necessita dels governants{ no afirmacions
teries núm. 9, 50.100; Calvet i fill, se ésser escoltat, de la qtiestió so- numanitat: fàstics i misèries.»
rumors que havien circulat du- tia. de nuestra neutralldad.
dels
catòlic
un
a
per
argument
Feble
condemnés
que
dit
ha
no
res
cia!
tòn
abrandats
discursos
precl.s&ment
al marit.
290 (or), Ma.rio i Companyia, 1.430
rant aquells dles, amb motiu de posPrepnrados; bien -prep¡u·ados para la
la guerra internacional a punt d'es- que creu en Déu, perquè ¿vgldria
El divorci s'obté per una simple pics revell1ts, s1nó actes de govern.t
<or).
sibles discrepàncies sobro les qüestions defensa; armados basta los dlentes,
dir-no3 el jesuïta. Laburu, qui ha declaració urúla.teral i, naturalment.
clatar.
politiques que absorbien l'atenció en que es como precisa estar para poder
Quant al salari digué el senyor fet la careta, qui ha fet la capa. que si an1bdós ho desitgen.
aquells moments. D'aquestes qües- declr que estamos derendtdos; podria,..
~---------*:----------- Laburu:
tions, que eren dues, una, la de l'acu- mos Inspirar receles o temores a este
cobreix tanta misèria 1 tanta reQuant a la dona mare, està procontra el senyor .Azaiía, ja ha o al otro bel!gerrutte; pero como estasació
l<! anem al salari, segons ense- pugnànc!a 1 que ha ideat la. misèria tegida per l'Estat d'una manera.
canc«;Hada momentàniament: mos actuRI.mento. ni nadle nos temerà
estat
nyances de les encicliques. Els pa- 1 les coses repugnants?
preferent. Tant el pare com la mare
l'acord entre els coalitzats va manifes- ni a nadle tenemos que temer.
Fóra allò de mai no acabar, car tenen damunt l'infant els mateixos
res han de tenir un jornal suficient
tar-se amb lo. plasticitat d'una votaAún estamos bastants mejor que el
per a poder mantenir la famflla. són tan febles, tots, absolutament drets en relació a l'educació del fill.
ció favorable als designis de la Ceda; atio 8 del slglo pnsndo. Y a pesar de
absd'algunes
malgrat
radicals,
els
l'esde
socials
arguments
els
totS
Quan el cap de familia té un jornal
nuestra inderenslón en aquella fecha,
No h1 ha cap distinció entre els
tencloos, van marxar amb bona for- el pueblo espa.liol aupo escrlblr con
insuficient, ve la misèria 1 aquesta glésia. catòlica., que omplirlem tot el fUls maturals» 1 els «legitims».
mació al pas de la Ceda. Després de su saogre la epopeya del Dos de Mayo.
CAMISERS
congria l'extremisme. La justifica- diari per a refutar-los anlb èxit.
l'operació, tothom hauria dit que el
Espalia es un pueblo que aborrece
ció social mana que a un obrer Exit més sèlid -ho diem sense !albloc go·1ernamenta1 s'havia consolidat la guerra.
adult se li dorú el salari suficient sa modèstia- que no pas el que ha
visiblement, 1 que, per tant, l'anunci
Tleoe bien ganada su independen•
de cEl Debate» negant la possib111tat ela y sabrà ser beU¡erante para defen·
perquè pugui formar una llar digna, obtingut el 'e~uïta Laburu en totes
1 la conveniència d'una crisis responia derla cuantas veces ruera preciso¡
honrad3 i no hagi de caure a mans les seves prediques 1 conferències.
a una realitat efectiva. Avui, però ...
pera da la !ellz Cl'.Stlalldad de que esa
Acabarem dient-li que els trebamercenà.Í:ies que l'embruteixin. Què
Més ben dit: dissabte, l'endemà de lndependencia nuestra a nacUe estorlladors catalans, ja sabem massa bé
es fa en aquest sentit?»
l'éxlt parlamentar! I al cap de cinc ba, ni molesta, ni siquiera preocupa.
Amb aquestes paraules afirma, el que pot dOnar-nos la seva esglé·
cUes de l'article sensacional de cEl a tal o cuàl potencia.
Debnte», sembla que la coallcló no se
aquest senyor, la no3tra. tesi quant sia, i rerordant aquell pensament
Es mucbo lo que tenemos que hacer
senyoreta
la
de
Aportació
ni de bon tros consoUdada com para reconstrulroos. Y no podemos cUs
sent
a la nuHitat de les doctrines predi- d'Ernest Renan, que diu:
.11
suposar
permetin
éxlt
aquell
nada en aventuro.s guerreras.»
traer
ha
no
necis
«La temença dels
«Unlcos modelos para la defensa de ood,es pels sociòlegs de l'església.
Mercè Carbonell
Encara. es parla de l'obrer mancat d'ésser un obstacle perquè els holos pueblosn
La senyoreta Mercè Carbonell, per
de la remunera.ció per a. poder viu- mes esbrl.nin 1 parlin seriosament
(De «La T!erra».)
listes, sota. la. direcció del nostre
AL CASAL DEL METGE
re, ma.lgrat el seu esforç per enri- de totS els afers que tenen caire de segona vegada, ens ha fet un donatiu de vuit volums:
eximi mestre Lluls Millet.
gravetat.»
quir la. societat.
dia 31, a les deu de la.
Diumenge,
Oteiza..
cLos poetas», de Luls de
El concert Marian Anderson està vetlla tindrà. lloc al Casal del Met•
«Los poetas», d'Eduardo Mendaro.
assenyalat per a divendres, dia 29. ge la Vetllada commemorativa de~
«Un marido ideal», d'Oscar Wilde.
250è arúversar! dels grans clàssiC&
«Casa de muñecas», d'Enric Ibsen.
EL CICLE BEETHOVEN Bach i Haendel, en la qual pren·
4!Una apuesta original», d'E. PhiA L'ASSOCIACIO OBRE· dran part el muslctleg Enric Roig,
CINC CONCERTS D'OR·
lips Oppenheim.
RA DE CONCERTS
el qual parlarà sobre els autors de 1
QUESTRA, A «MUSICA DA
«El balcón de Verona», de Frande la. depurada 1 apro- música. clàssica. 1 els eminents artts. 1
mitjà
Per
CAMERAl>
Villaespesa.
cisco
Hom ha notat una. lleugera millofundida tasca art!sti.ca que el Quar- tes mestre Carbonell, senyoreta Ro- 1
El senyor Morel..Journet, presi«La parada de l'anlor:t, d'Alfredo
Els concertS fins a final de curs tet de Corda de Barcelona-després cha. i senyora Sagu~. els quals do· 1
dent de la Cambra de Comerç de ra.cló del consum a. Europa. Els Es- Vanni.
milions
26
importat
ban
Units
tats
de l'Associació de Música «da Ca- d'una perllongada preparació- esLió, ha exposat l'evolució del merun recital de música de Bach
«El capitàn Blood», de Rafael Sa- mera» resultaran d'extraordinari in- merça en la interpretació dels quar- inaran
cat de la seda en el curs de l'any de qullos del Japó, contra 31'5 mi- batin!.
Haendel.
consi1933.
esforç
el
un
lions
representen
1
terès
soels
de corda de Beethoven,
1934.
a. invitacions al Casal del Me~
Agraïm l'interès de ~ senyoreta derable de l'esmentada Associació tets de l'A~soclació Obrera de Con- gePer
A Lió sembla, però, que tendeix
Pot considerar-se el 1934 com l'any
(Via Laietana, 31).
Carbonell per les seves valuoses tra- per tal de donar a. la vida musical els
«LES PRORROGUES
ultra. intimar an1b les més
certS,
de la crisi quant a la seda, no obs- a millorar:
meses.
2.288.000 kgs.
1932. . • • •
barcelonina el relleu que només po- personals obres del Músio Sord
-Està una mica arnat, però en· tant haver-se manifestat un aug• •
1933. • • • • • 2.676.000 J)
den proporcionar les grans mani- frueixen de le3 innombrables belle~
cara podràs portar-lo una altra tem· ment en les comandes 1 els preus
Redacció,
nostra
la.
a
Aportacions
1934. . • . . • 2.854.900 'I)
PD rada
festacions simfòniques.
cap al darrer trimestre de l'any.
ses emotives que en tanta quanti1
dia.
del
hora
qualsevol
a.
L'exporta.ció de la indústria fran-Aquest vestit avist semblarà el
Cinc concerts de gran orquestra i tat es troben contingudes en les
El senyor Morel..Journet diu que
Pressupost."
la presentació de la meravellosa so- immortals i insuperables pàgines
l'esmentada millora no té res a veu- cesa es troba pertorbada per les
re amb l'eqtúlibr1 espontani que restricctons de les Duanes 1 també l - - - - - - - * : - - - - - - - pran negra Marian Anderson, els dels quartetS beethovenians.
(De «La Veu de Catalunya».)
concerts de la qual a Paris es comphom preté haver trobat a França. monetàrie3.
Aquest tan gran interès musical
Diu que d'aquesta millora s'han de
ten per plens imponentS, formen els del Cicle Beethoven - ¡¡ubratllat enI'Asso~
de
General
Junta
La
ARTIFICIAL
SEDA
LA
buscar les causes fora de la indússls concerts que l'Associació de Mú- tusiàsticament per la nombrosa conEn el mateix raport el senyor Mosica «da Carnera.» oferirà al seu se- currència que ha assjstit a les tres
.
tria.
ciació de la Premsa
El Japó 1 l'Amèrica del Nord s'es- rel..Journet donà unes xifres sobre
lecte auditori fins a. primers de sessions celebrades serà. mantingut,
L'assemblea general celebrada el1
El diwnenge, a la tarda, va tenlr juny.
forcen per a remeiar la crisi de la la. producció mundial de la seda arper no dir augmentat, en les dues diumenge passat per l'Associació de
lloc la Junta. General reglamentària
sobreproducció, el primer en la seda tificial.
(dies
celebrar
per
Entre els concert3 d'orquestra, hom que resten encara
Presidi l'acte el president de l'en- compta amb la sensacional actuació Sl de març 1 7 d'abril) i serà palesat la Premsa Diària. de Barcelona a
El 1934 ha assolit nous progres1 el segon en els teixits. Una commoció sfsmica 1 algunes vagues han sos i ha arribat de 330 a 840 mi- titat, senyor Burgada, el qual era d'un dels més grans directors ao- alx1 l'encert d'aquesta audició in~ proposta del soci senyor Piracés, (
secundat la tasca dels japonesos. Fi- lions de quilos per any o sigui gai- acompanyat a. l'estrada presidencial tuals: el mestre Otto Klemperer; gral dels quartets, magne esdeveni- acordà per unanimitat fer constar
nalment, el cultiu dels cucs de seda, rebé nou vegades mé3 que la pro- dels membres de la Directiva se- l'actuació de la Simfònica de Ma- ment artistic en l'historial de l'Asnyors Clapera, Rodrfguez Codolà, drid, dirigida per l'!Hustre Arbós, sociació Obrera. de Concert3, que el seu sentiment per l'absència dels
al Japó, ha estat severament reduït ducció de la seda natura.l.
La producció de la seda artificial Carbajal, Romea 1 Mates.
d'Un 20 per 100. A causa de les mean1b diverses novetats en els pro- suara •tan brillantment celebra el consocls senyors Companys 1 Tauler
Oberta la sessió, el senyor secre- grames, i el magne Festival Bach aeu primer centenar d'audit"'ons mu- i la satisfacció per l'alllberan1entl
sures preses pels japonesos, la sedB., està repartida d'una. manera aprollegi
Mates,
Eduard
accidental,
tari
mad'aquesta
quilos
en
i
que havia descendit a WlS preus im- ximada
per l'Orfeó Català, orquestra 1 so- sicals.
del senyor Bernades.
l'acta de la sessió anterior, que fou
ooss!bles, ha augmentat el seu va- nera:
1934
1933
reglamentàMemòria.
la
i
aprovada,
Ior en un 5 per 100 i, darreran1ent,
«EL PADRE LABURU
ria, que tanlbé meresqué l'aprovació
ha experimentat un nou augment.
de l'Assemblea.
Estaú¡ Units • • 70.000 90.000
Els establimentS tèxtils de Xina.
DON ABUNDIO. - 1 Habló como
Després es procedi a la votació
11 n hombre do acclónl
• • • 41.000 63.000
Japó.
1 de Canton, que restaven abandoper a. l'admissió de socis. Foren adAnglaterra. , • • 37.000 41.000
DON ACISCLO.- ¡SII ... ¡De «Ac- na.t.S, hom ha pensat a donar-los un
mesos. per unanimitat, els senyors
.IÓIl Popular>> lll
Itàlia. . . • • ;. 36.000 40.000
nou impuls.
següents: Enric del Castlllo Yurrtta,
35.000 <iO.OOO
Alemanya. • •
Als Estats Units, com sigut que
<De cEl DUuvloJ.)
de cDiario de Barcelona»; Joan Mar~
França.. • J • • 26.000 26.000
ha a.ugmentat el treball en dlverco, de «El Dlluvio»; Josep Manuel
: • 10.000 10.000
Holanda •
ses indústries, 1 per tant ha augBèlgica • • • • , <i.OOO MOO
de Emilio, d'«El Full Oficial», i cEl
mentat el poder adquisitiu, les co4.000
11.000
Suïssa • . ; , (
Correo Catalàn»; Llufs Ma.scias Osmandes de seda. augmentaren de
16.000
11.000
•
•
Altres paisos
teret, de cLas Notlcla.s», 1 Antorú
manera inesperada, per ésser tan
Vós podeu tallat· fàcilment
Com es pot veure, aón els Estats Ros VUa, de «El Liberal».
crescuda, en el mes d'octubre propEs proced!, tot seguit, a la reUnits que van al davant dels pa.ïsos
passat.
qualsevol refredat, catarro o
novació parcial de la Junta DirectiNo obstant, la. producció mundial productors de la seda artificial.
de la seda (primera matèria.) ha
grip si preneu a temps ASPI·
va. Resultaren elegits els senyors
LA LLANA Llufs Ferrer Egulzàbal per a secrerestat estable:
Convé tenir·la sempre
En la indústria de la llana, a tari primer; Agusti Plro.cés, per a
40.960.000 kgs,
, ;.
1931-32.
França continua la cr!si de manera secretari segon; mons. Pere Lisbona
1933-34. • • ; ; 38.803.000 •
a casa
singular.
1934:.S5. • • ; • 88.845.000 1
Alonso, per a. censor, 1 per a vocals,
- . . . . - - - - - * - - - - - - ! El 1934 l'activitat d'aquesta. indús- els senyors Joan Soler Janer, Alfred
tria a França ha estat en un terme Romea Catalina <reelegit), Vicenç
Bernades Biusà <reelegit), Adri~ Vi:fó d:f :9ta~r 1oo in!ertor amb r&- lalta Vidal i Miquel Mas.
NOTICIARI
«MURMURACIONES
També fou aprovada una 1)fO'POla producció de la lla.na pentina·
- Avui, a les deu de la nit, el
0 -La verdad es que tu aotuales Sindicat MercantU de Barcelona da. ha. minvat & les x:l!res més bai· slc1ó del senyor Piracés 1 altres protao~~· no dan nlnglln paso lmpor- (F. U. T . M.) celebrarà l'Assemblea xes, com mai no s'havia. vist:
posants que es nomenés una Comis-A Rouba.!x, 19.700.000 quilos; a sió que efectués gestions per tal
General ordl.naria, al aeu estatge,
IUJCtómo van a dar un paso, sl tOdo Portaferrissa, 19 pral.
Tourooing, 39.485.000 kg8.; a Re1ms. d'intentar la untó, fusió o federacló
n erés està en los paslllos.»
de totes les entitats de Premsa barHom recomana l'assistència de 1.838.000.
(De cLas Notic!asJ.).
A tinals d~ desembre del 1934 els celonlnC$.
tots els assoc~ats.
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INFORMA.C IO DE -l'ESTRANGER

Aspectes de la Nova Turquia

EL

PERIODISME

per iodisme t urc és força vell.
No delxa, amb t ot , d 'ésser interessant, en la nostra època on tot es
d esenvolupa amb una amplitud i
rapidesa excepcional, de fer-ne un
c urs històric donant un cop d'ull
damunt el seu estat actual.
Fou en novembre del 1831, que
aparegué el primer diari oficial a mb
el nom de cTakvlml Vekai», que vol
dir Annal$ dels e$deventments. D'una banda, el primer diari popular fou
editat pel gran escriptor Slnasi el 28
.1!:1

tanbul» <en francès), 67 anys; «Yeni
Aslr:t (Izmir), 40 anys ; cJ amanak»
<Instanbul) <en armeni), 26; «BabaUk» <Konya), 25 anys; «Ane.dolu.
(Izmir), 24 anys; «Kurun» (Instanbul), 18 anys; «Journal d 'Orient»
(Instanbul), 18 anys; «Aksam <Ins·
tanbul), 17 anys; «Yeni-Adana»,
«Journal Officiel» i «Levant» <aquest
darrer apareix en francès a Izmir),
16 anys; «Ulus» (Ankara), 15 anys ;
«Kllis» <KUis), 13 anys; «Türk SOzü»
(Ada.na>, i «Cumhuriyet» <Instanbull, 11 anys; «La République» (edició francesa de «Cumhuriyeb), 1
«Apoyer Matiru» (apareix a I nstanbul, en grec), 10 anys
El més antic periòdic, «Erzurum»
el qual pren el nom de la ciutat on
apareix compta 68 anys.
El «Bulletin de la Chambre de
Commerce et d'Industrie d'I nstanbul», és el degà de les r evistes amb
els seus t9 anys, a continuació segueix el seu confrare anglès «Bulletin de la Chambre de Commerce
Britannlque», (4'1 anys), 1 per «Uyanls» (antic «Serveti-FUnum»), el qual
en compta 44. - s.

MEMEL, PUNT NEURALGIC D'EUROPA

El

Quatre nazis alemanys condemnats amort per delicte d'alta traïció
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serveix de motiu per a una campanya
irredentista del territori
EL TR IB UNAL MI LITAR
CONDEMNA
QUATR E
DELS ACUSATS A MORT I
ELS ALTRES A CAD ENA
PERPET UA
Kowno, 26. - Enmi¡ d'w1a atmòsfera plena d'agitació ha estat
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LA VIDA INTERIOR
D'ALEMANYA

BELGA
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La composici~ é.s de catòlic8
a socialistes

perpetuïtat i diverses penes per un
total de 300 anys de treballs forBrosselles, 26. - El sen
ça.ts, a individus sobre els quals so- Zeeland
ha aconseguit !o Yor Van
lament recauen petites sospites.
El «Berllner Tageblatb espera nou Gabinet. La composició~ un
aqueat
que les sentències de Kowno obri- Gabinet és com segueix·
ministre, Van· Zeel
ran els ulls a les ¡x¡tènciPs
· rp 1 Primer
Ministres sense cartera vand.
velde i Hymans.
' ander.
Defensa, Deveze.
Justfcla, Soudan.
Agricultura, De Scbryver
t•'inances, Oérard.
'
Interior, De Wharnarre.
Educació, Bovesse.
Obres Públlques 1 Atur F orA"'· "·

e o
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LA SITUACIO D 1 EUROPA La sentència causa emoció a Alemanya EL NOU MINISTERI

(Ve de la pàgina I ) tre d'Hisenda, que ha sofert la pèrdua de la seva esposa.
lat amb gran claretat per ambdues
SCHUSCHNIGG DEMANA
parts; però que les converses s'han
celebrat dintre la major cordialitat.
L'EQUIPARAMENT
D'AR·
MAMENTS
Afegeix que Sir Simon, sembla
que començà posant de manifest l'esViena, 26. - En el curs d'un lmtat d'opinió del poble anglès, en re- portant acte del Front Patriòtic, el
lació a les decisions alemanyes, bo l canceller Schussnlgg ha pronunciat
dient que aquesta opinió era de des- un discurs declarant que «Austria
content, I que, després de les darre- ha de trobar-se en condicions de
res declaracions alemanyes, l'opinió fer respectar la seva. independència».
anglesa sospitava de les intencions Per això -ba afegit- és ben natud'Alemanya. Sir Simon, sembla que ral que reclamem també la Igualtat
va afegir que l'enrenou de caràcter de drets.
internacional, podria continuar sl uS EGONS GIN EBRA, AUS·
na nació com Alemanya fa el sea
TRIA VOL TENIR CENT
curs independentment de les altres,
MIL HOMES EN P EU DE
i que és aquesta la raó per la qual
GUERRA
cal examinar detlngudament les
Ginebra, 26. - Segons noticies reqüestions per a la creació d'un siste.
ma collectiu de seguretat. El mateix collldes als círcols autoritzats, Ausdiari diu, també, que Sir Simon di- tria està. seguint l'exemple d'Aiema-·
M. Moro-Gtalfert - Moro Toca- gué que sl Alemanya continuava des- nya i està. procurant l'establiment
envolupant
la seva poUtica indepen· del servei militar obligatori per tal
ferri, que li diu un amic nostre tenir un Exèrcit de 100.000 hoés un advocat tllustre, especialitzat dentment, encara que aq11esta fos de
mes.
en la defensa de cau.çes perdudes. justtficada, Anglaterra 1 França es
fonts diplomàtiques diuen que
El nombre dels seus clients in ex- veurien en un dilema, i que ha<l- el Les
Govern austriac ha informat a
rien de resoldre entre un acord amb
tremis que han anat a la guillotina Alemanya
un acord amb la políti- Anglaterra, França i Itàlia que no
n.o el priva, però, de gaudir d'una ca d'altres onacions,
i que la seva vin· pot mantenir la seva posició sense
fama molt merescuda t ésser un guda
KEMAL ATTAT URK
a Berlin, tenia, com a principal que les clàusules militars del Tracdels
primers
;urisconsults
de
París.
objecte,
la
contemporització
d'amb- tat de Salnt-Germa1n no siguin miart lfex màxim de l redreoament cul·
Actualment, M. Moro-GiaiJert as- dues tendències. Simon afegeix que tigades.
tu~ l de la nació turca I decidit propira a la dignttat de batónnier, be calgut una gra 1 dosi de fermesa
pulsor del seu periodisme
molt cobejada pels advocats de la per a venir a Berlin, després de les
GOMBO ES DIU QUE ITA·
LlA AJUDARA HONGRIA A
de juny del 1861 sota el nom de cour partse11ca. Té contrincants t declaraclon alemanyes; però que tot
hom
preveu
una
lluita
moguda.
L'EQUIPARAM ENT
D'AR·
«Tasvlrl Eflta.n, que significa «Ecos
ho !ela en benefici de la causa de
Dtes passats, M. Moro arribà tard, la pau
MA MENTS
de l'oplll1ó».
com
de
costum,
a
l'audMt~cía.
El
Budapest,
26.
El
president del
Durant l'interval de cinquanta
ELS FRANC ESOS RECO• Consell, Goemboes ha pronunciat un
anys, compresos entre el 1831-81, el president lt digué, sever:
-Mestre Moro, la cour us espera.
NEIXEN LA DIFICULTAT important discurs durant una. reunombre de publicacions editades a
-Senyor president - replicà MoDE LA S. DE N. EL P ERI LL nió electoral, I ha anunciat que HonTurquia tou de 135, de les quals 96
gria es disposa tramete a la Sociero -. confesso que allò que m'enutD'OPOSAR-SE A MOSCOU
eren diàries i 39 periòdiques.
de Nacions un document demaA partir d'aquesta darrera data 1 ;aTia és «que no m'esperés».
Paris, 26. - Segons un comunicat tat
Tothcm va recollir la doble inten-- de l'Agència Francesa, l'única difi. nant la Igualtat de drets.
especialment des del 1888 el despoGoemboes ha afegit que Hongria,
tisme insistent i grosser s'ensenyori ció d'aquests mots. I va haver-ht co- cuitat que pot produir-se en les cona la seva amlga Itàlia, esdamunt la vida intt>Hectual 1 perio- mentaris per a tots els gustos.
verses de Berlln, entre delegats ale- gràcies
perava
aconseguir els seus objecdística del pafs on els seus òrgans
•••
manys 1 anglesos, és la del reingrés tius.
hagueren de suspendre llurs publlEl mateix M. Moro-Giafteri, du- del Reich a la Societat de Nacions,
El primer ministre ha acabat dient
caclons sens~:: que durant aquell rant la guerra, bon punt el mobilit- aixl com també la protesta del Gotemps ningú sospités que la suspicà- zaren, tingué la sort d'ésser adscrit vern francès. Caldrà. cercar la ma- que per tal de rosldre els problecia i les trapaceries del palau pre- a una estació telefònica, a cobert de nera de resoldre aquests dos punts. mes europeus, !a !alta, en primer
paressin l'evolució del periodisme, el les bales.
Parlant del punt de vista del Reich terme, eliminar les injustícies i huqual acabà per erigir-se en una veUn ge11eral Jerren11, dels que s'in-- relatiu als armaments terrestres 1 ae- mlllacions imposades als Estats deritable professió.
dignaven, amb raó, contra els em- ris, l'Agència francesa diu que Ale- clarats vençuts a la Gran Guerra.
El 1908, any de la proclamació de boscats, n.o va veure clar el perquè manya serà obligada de designar un
FRANÇA PR OHIBE IX L'EX·
la Constitució I durant els dos anys de les Juncions del legista tora de coeficient de seguretat, d'acord amb
PORTACI O DE PR ODUC•
euccessms, el periodisme turc, el qual, la línia de toc. El cridà i l'interrogà. el perill a què estigui exposada, i
T ES QUE CO NSIDERA MA•
de bon antuvi s'havia fet prevaler,
-¿Quina circumstància oferiu, qui- que Alemanya pot manifestar que
T ERI ES PR IMES PER A
travessà un periode de crisi, que na competència o especialitat, que els progressos de l'exposició exposen
LA FABRI CACIO DE MU·
produ1 lentament la desaparició suc- 1usti/iqut les vostres juncions de te- el seu pafs a sotrir atacs aeris de
NI ClONS
cessiva 1 fatal dels fulls que no lefonista? -va ter-li, sorrut.
tots costats, I que els acords signats
Paris, 26. - El Govern ha acorreflectien les fantasies i rancúnies
-Mon ge11eral - contestà M. Mo- 1 en preparació obliguen el Reich a dat
prohibir l'exportació temporal
dels periodistes d'ocasió. Amb la ins- ro, quadrat militarment-, és evi- prevenir-se contra aquest perill.
d'alguns articles entre ells desferres
tauració del règim republicà i l'adop- dent que els meus antecedents
«Le Journal» escriu que Berlin po- de
cotó, magnesi, fustes i altres.
ció dels caràcters llatins, el perio· m'abonen. Fa trenta anys que sóc sa en oposició els Soviets amb Angla•••
disme turc entrà. resoltament per les abonat de la xarxa telefònica de terra, I que el pitjor error en què
París, 26. - El Consell de minisvies del seu normal desenvolupament. París.
podria incórrer França seria oposar tres
celebrats aquest maU ha aproActualment, el nombre de publicaLondres a Moscou.
vat un decret prohibint, provisionalcions editades a Tur9,Uia és de 219,
El mateix diari diu que la lluita ment,
l'exportació de certes matèNOTICIARI
de les quals 38 són diaries, 73 periòestà. en plena activitat, puix que
ries primes que interessen a la ciediques i 108 són revistes.
S'estan acabant els treballs d'im- Sir Slmon 1 Mr. Eden avui lliuraran tensa
nacional
Dels 38 diaris, 22 apareixen a Ins- pressió de la noveHa catalana «Hil- la seva resJ?OSta a Hitler 1 Von NeuEn el comunicat facilitat després
tanbul, els quals són escrits set, en de», escrita per Baptista xuriguera. rath. AfegeiX que no. sembla que els
del Consell es declara que en aquest,
llengua turca: «Milliyet», «CUmhurL'autor ha volgut condensar en alemanys estlgum diSgustats de Ja
als rumors circulats,
yeb, «Zamam, «Kurun», «Aksam», un llibre de narració l'esperit que marxa de les converses de Berlin, i 1nocontràriament
ha estudiat cap problema de
cHaber» 1 «Son Posta»; 5, en fran1 j
t 1
·
que els anglesos mostren sobre la Tresoreria
i
per
tant no ha tractat
mou a o_yentut ac ua · «Hi~de• és, mateixa qüestió un raonable opticès: «Beyoglut, cTurquie», «Répu- doncs,
de la petició al Banc de França d'un
una obra representativa. En misme
bllque», «Journal d'Orient» i «Ins- ella
avenç de 3.000 milions de francs,
es veu el reflex de les cri3is
·
tambub; 4, en armeni: «Arevelik»,
Hlorals de les noves promocions, la
COMENTARIS ITA LI ANS per a eventuals despeses militars.
cAztaran, «Norkin i «Jamanak»; 3, lluita
passional d'ambdós sexes, els
.
.
en grec: «Ta Neotera», «Dlmokra- grans dubtes
EL SAN T PARE PREDICA·
que hom ha trobat en
Roma, 26. - Els perlòdtcs italians,
tia» 1 «Apoyevmatini».
RA LA PAU EL DIA PR I•
la
vida,
¡ altres p. unts interessants. comentant les converses de Berlln,
A Izmir apareixen en llengua turMER D'ABRIL
Baptista Xuriguera amb «Hilde» posen de m~nifest que la pau .e~roca 4 diaris: «Yeni Aslr», «Anadolu>>,
'
. . .
_ ' pea requereix l'adopció de poslctons
Roma, 26. - El primer del prò«Halltin Sesi» i «Ulusal Birlik»; n'a. fixa j a. e1 seu .e3til prop¡ ~ lmposa netes i clares de la voluntat decidi· xim abril, el Sant Pare Piu XI tarà
una nova tècmca en la literatura da de les potències responsable d - una fervorosa crida a tots els països
pareix un en llengua francesa titu- catalana.
• d
.
.
s, es
1
lat «Le Levant».
Aquesta novella de l'autor de «De pres e 1 anunci de les mtencions del món, i en especial als d'Europa
El «Journal Officiel» i «Ulus», als
.
. - alemanyes.
1 els invitrà aè qu cessí l'esperit ué
En general els periòdics italians 110 discòrdia 1 de desconfiança existent,
quals cal Incloure «Ankara», són edi- sembre», mtensa i acurada, posseeLx
tats en francès i apareixen a An- e~ do de retenir l'atenció del ~ector es refereixen als rumors que neixen
1 perquè els pobles prestin tota la
fms acabar-la. Hi abunda una 1mat- a Paris sobre w1 suposat apropa- seva ajuda als Governs que tan
kara.
«Tür SOzü» i «Jeni Adana», apament germano-brità.nlc.
lleialment estan fent esforços sinreixen a Adana.
cers per a l'establiment d'una pau
«Türk Dlli» i «Savas», a Balikesir.
PRE PA RATIUS A MOSCO U digna I duradora, per la qual cosa
«Yeni Mersim 1 «Ege», a Mersin.
Moscou, 26. - El Govern dels so- farà. els seus més fervents vots l'Es·
IBaballb i «Yeni Ses», a. Konya
viets fa grans preparatius per a fer ser Suprem.
de la Catalunya actual
cUnal», a Malatya.
el més agradable possible la seva ts«Aydin», a Aydin.
HA ESTAT SIGNAT L'A·
Orgamtzada per «El Dia Gràfico» tada a Moscou al mimstre britànic
«Kills», a K.ilis.
CO RD COMERCI AL RUSO•
del «Segell Privat», Anthony Eden.
del 30 de maro a l 14 d'abril
Els periòdics diaris del mati, conTX ECOSLOVAC
Aquest s'estatjarà. a l'ambaixada britenen la majoria unes 33 pàgines, Palau núm. 1 de Montjuic tànica i no en un hotel com 11 fou
Praga, 26 - S'ha. signat un acord
contra 5 pàgines els del vespre 1
proposat.
de Comerç i Navegació entre Txesón: «Aksam», «Haber», «Son PosStalin 1 el President del Com¡tè coslovàquia. i la U. R. s. s., amb un
ta» 1 «Beyoklu», els quals apareixen geria literària de qualitat. I l'as- Executiu del Partit Comunista Ka- anex relatiu a la propietat Indusa Instanbul, i 1m, «Ulusal Birlik». a sumpte, presentat de forma viva 1 linin, donaran recepcions a honor trial.
Izmlr.
contundent, dóna a aquest llibre un seu.
El record del més petit format valor considerable.
Eden serà. obsequiat amb un banl'assoleix «Kllis» (31 x 20\ i «Unal»
- Tots els amics de les lletres ca- quet de gran gala, al qual assistiran
(41 x 28).
talanes esperen amb impaciència nombroses personalitats polltlques
Dels 73 periòdics, 70 són pubil- l'aparició de «Lluna i llanterna» la soviètiques.
cats en llengua turca, 2 en francès 1 selecció de poemes xinesos tradÚïts
Tots els periòdics soviètics druen
un en italià.
per Josep Carner, que llançaran que la visita d'Eden tindrà únicaQuant a les 108 revistes qu~ apa- molt aviat al mercat les Edicions ment caràcter informatiu.
reïxen a Turquia, 62 són publicades Proa. dintre la colleccló «La MlBerlin, 26. - El «Berllner TageEL DIARI CO NSER VADO R blatt• comenta el decret del Ministea I nstanbul. D'aquestes darreres, 55 rada».
ANGL E 8 «TH E T IMES» ri d'Educació del Reich i de Prussia,
es publiquen en turc, 4 en fran- «L'inútil combat», de s. Juan
VOLDRIA QU E ANG LA· senyor Bernhard Rust, sobre la fucès, 1 en anglès, 1 en grec 1 , 1 en Arbó, publica.t per les Edicions Proa,
T ER RA FES UNA PO LIT I· tura educació naclonàl-socialista, que,
hebreu. Ensems Ankara n edita fou la revelació d'un escriptor in·
CA PRO PIA SENSE DONA R com és sabut, farà sensacionals eli23, de les quals una és redactada en tens i profund d'un noveHista «de
COMPTE DELS SEUS ALS minacions entre els alumnes. Diu el
llengua francesa. Finalment, les 23 raçall. L'obra, 'en dos volums, que
ALTR ES S l GNANTS DEL periòdic que el nou sistema farà pos.
restants, totes en llengua turca, són llançarà molt aVl!lt al públic la ma-3 DE FE BR ER
fa~Ucades Pn altres diverses clu- teixa editorial, consagrarà definiU·
sible la creació d'un cos escolar de
Londres, 26 - El cTimes» diu en selecció.
Les dades que precedeixen, ens vament aquest jove escriptor com
Com é~ sabut, la disposició del mipermeten establir que, damunt un I un valor positiu de les lletres cata· el seu article de fons que la prime~moció, molt natural, que el res- nistre cntlca el règim de liberalisme
total de 219 publicacions, la ciutat lanes.
. ra
tabliment
del
servei
militar
obligaen l'ensenyança, que concedia massa
d'Instanbul és la primera amb 87 dia- «.Els Nostres ~oetes». Aquesta
ris 1 periòdics la qual cosa repre- collecc1ó, ja populantzada, acaba de tori que havia fet né1xer a París i Importància a les qualitats puraaltres
capitals,
s'ha
calmat
ja
quel·
ment inteHectuals mentre que hi basenta gairebé ún xic més de la ter- 1 publicar el V?lum quart amb una com.
via despreocupació per la salut racera part. Ankara es classifica en se- I antologia dedicada a les obres de
periòdic crida l'atenció sobre cial, corporal i moral.
gon lloc amb les seves 29 publica- Pere Serafí. Aquest poeta, del se- lesElparaules
el passat
D'acord amb la disposició del miclons
gle setzè, poc conegut entre nosal- divendres pelpronunciades
senyor Lava!, i sobre nistre, es farà una selecció a les
ClaSstficats per ordre de les matè· tres, ja que l'última edició la va el comunicat facilitat.
el
dissabte
a
r ies que tracten, els 111 diaris es fer Rubió i Ors en .«Els Trovad?rs Paris, i fa notar que és afortunat escoles secundàries i s'apartaren els
malalts o que pateixin malalties
reparteixen com segueix: 105 poll- Nous», és molt ben mterpretat din- que els Governs francès
i Italià ha· nens
hereditàries.
tics 1 per a infants, 3 humoristlcs 1 tre aquest volum, puix que conté el gin aprovat la finalitat de
la
vista
2 eèonòmlcs.
«Els nens que es neguen a observar
«Llibre primer d'amor» i «Obres es- dels ministres anglesos a Berlin.
«Els nens que es neguin a obserDe les 59 revistes que es publiquen pirituals», que són la principal obra Hauria estat preferible, amb tot, que
a Instanbul, 'l són «Magazines», 1 d'aquest poeta del segle setzè.
no hagués fet !alta tal seguretat. var les prescripcions de la higiène
h umorista 4 teatrals, 3 esportives, 1
- «El lllbre de la Jungla». Aceba El Govern anglès hauria de poder seran exclosos de l'escola, Igual com
agricola 5 tracten les belles-arts, 6 d'ésser publicat aquest llibre, de prosseguir la seva pròpia politica els que demostrin mal caràcter o
ressenyén el moviment intellectual, Rudyard Kipling, en segona edició, sense veure's obligat a explicar i a manca d'esperit de camaraderia.»
1 va destinada als enginyers i arqui· tradult per Marià Manent. Aquesta justificar cada un dels seus actes,
El «Berliner Tageblatt» aplaudelx
tectes, 5 són literàries, 1 tracta de obra, que ja havia publicat E<U· 1, sobretot, a fer-ho per un grup de- sense reserves aquestes disposicions
Dret, 12 les ciències mèdiques, 1 éa torla! Catalana fa una quinzena termlnat d'Estats.
i demana una enèrgica selecció en
consagrada a l'Urbanisme, 1 de re- d'anys, torna a posar-se d'actualiLa. conferència di! Stressa és un el professorat.
l!glosa (òrgan del Patriarcat de Pha- tat amb l'edició que n'ha !et la Lll- acte de cortesia als altres dos GoA LA FlEGIO DEL RH IN
verns, ja que aquests ban expressat
nar ) , i 2 són destinades als pal- breria Catalònia.
·
ES PR ACT IQUEN DETEN·
sans.
- «New York 1935». Pere Segura els seus millors vots pels resultats
ClONS DE RELI GIOSOS
De les 23 revistes que s'editen a ha publicat una. visió ràpida 1 se- del viatge delll ministres anglesos.
Paris, 26. - Un diari holandès diu
Ankara, 1 va dirigida. als aficionats gura del que és la gran ciutat dels Es, per tant, juts que aquests els
al cinema, 2 són esportives, 1 a l'estil gratacels. Aquest llibre conté les comuniquin les seves impressions di- que es practiquen nombroses detenlnfantU, 2 són agrlcoles, 3 tr acten m emtTies condensades d'un viatge rectament 1 confidencialment. Es cions de religiosos 1 religioses catòdel moviment inteHectual, 2 van di· a la ciutat nord-americana. Aquest d'esperar, amb tot, que en el cas que lics a la regió del Rhin. No es diu
rlgides als enginyers i als arqui- llibre a més de donar-nos el caràc- contra tot ~ò esperat les conver- als empresonats de què se'ls acusa.
tectes, 4 a les ciències mèdlq-..tes, 4 ter dels ianquis estudia els proble- sacions de Berlin no donin resul- La policia secreta realitza, a més,
tat satisfactori, no ocorre res que nombrosos 1 minuciosos escorcolls
són literàries 1 2 polltiques.
mes econòmics de la N . R. A.
Per ordre <!'~antiguitat, els diar.ls
- «Perspectives econòmiques». Vi- pugui donar a la conferència de a molts convents, 1 provoquen la
són classificats com segueix: «lns- cenç Bernades acaba. de publicar Stressa l'aparença d'un conclave an- natural intranqu!Hltat entre els seus
ocupants.
tlalemany.
aquest llibre, prologat per Carles P1
Un dels
de la mateixa sèrie,
1 Sunyer, que porta per subtítol «El tal vegada,f1ns
MES LIMITACIONS A LA
en posar-se d'acrod per
moment social a la República 1 a a la celebració d'una segona confe·
PREMSA
catalunya». Aquesta obre., de prop rèncla, en la qual participarà. AleBerlin, 26. - El President del
de 200 pàgines, ve a assentar uns manya, la U. R. s. S. i Polònia.
Relchstag ba publicat una ordre que
AUTOGH.AFS, DIBUIXOS
principis econòmics a Catalunya.
prohibeix
a tots els membres del
AQOAREL-LES
Desitgem bona rebuda a aquest lliEL GOVERN FRANCES ~ part~t J>ertanyents al Reicbstag la
1 ei més unportant assortlmenL
XAMINA ELS RESULTATS pubhcac1ó de tota informació refebre.
- cRomes de la terrat. Aquesta
de OR AV A TS de Barcelona
DE L'E NTR EVISTA DE PA· rent a la reforma del Reich.
obra de Domènec de Bellmunt està
RIS
L'ordre diu que la projectada reExposloió 1 venda a preus In·
a punt d'exhaurir-se. El popular esParis, 26. - Oficalment es decla- forma no es referirà solament a les
versemblants a
criptor catall prepara a1x1 mateiX ra que al Consell de m1n1stres ce- noves demarcacions de l'Estat i prouna obra humoristica per al Di& lebrat aquest mati, s'examinaren els vincles, sinó que tractarà també de
METROPOL i T ANA
del Llibre d 'aqueet any. PortarA per resultats de les entrevistes del dis- tot el que es refereixi a l'adminisLlibreria vella 1 Nova
titol «L'àngel bohem!:t i serà una de sabte amb Eden 1 Suvicb.
tració i que s'ha d'evitar que totes
lea obres que crldari. mé4 l'atenció
No ee tractaren qüestions finan- aquestes matèries siguin obj<-cte de
canuda, a1 tbaixos sala Mozart>
del públic.
ceres per trobar-se absent el minis- .cornc~t' i<: .nrcmatul'!'
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Colònies, Rubben.s.
Economia, Van Isacker.
Treball, Délattre.
Comunicacions i transport 8 ,.,. ...
El nou Gabinet es reunirà' per~
mera vegada avuL
.....
El primer ministre, Van Ze.>J.....
s'ha encarregat també de la ~
de Relacions Exteriors.
l'&
El Gabinet comprèn representantc
de Bèlgica catòlics, liberals 1 s
listes. Van Zeeland és catòlic. ocla-

La situació interior
de França
L
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EN LA PR IMERA VOLTA UN O
. PUTAT FILO-FE IXISTA 'G UANY~
I A UN RADI CA L • SOCIA LISTA
·
·~ris, 26. - En les eleccions legjs.
:;¡ttves de la primera circUlllSCripe¡
Je B~ois, la victòria ha correspost al6
candidat dredlsta Dorgeres del
Front Camperol, que ha oiÍttn t
6.760 vots mentre el radical ~
llsta Laurent obtenia 4.848.
Es tractava de reemplaçar el senyor Camil Chautemps, elegit sena.
dor.
Tota la Premsa del mati comenta
amb gran interès l'esperat resultat
d'aquesta elecció que consideren Pr&sagiador de futures novetats en el
panorama politic de França
«L'Oeuvre» diu que sense· tenir 1a
intenció de pintar quadros dramàtics
dlu que el «feixista-realista» Dorg&res· no sortirà elegit en desfer-se el
«ballotaje».
«La Vlctolde» considera que l'eacrutlni d'ahir constitueix un magne
èxit per al Front Camperol 1 una
magru!!ca esperança per a l'esdeV&nidor.
Als círcols independents es decl&ra que l'èxit electoral del senyor Dor
gares suposa un canvi radical en ela
afectes polltics dels camperols.

LES TERRES ALEMANYES DE L'EST
Memel, situat a l'angle superior dreta d'aquest mapa, territori que el
Tractat de Versal~s reconegué a Lituània 1 que els alemanys mal no han
Buenos Aires, 26. - S'assegura que
deixat de reivindicar
l'Argentina ba rebut la seguretat qu,
el Paraguai acceptarà molt aviat l'opublicat aquest mati el veredicte les 1njust1cies que es cometen amb feriment de mediació de Buenoe
del Tribunal militar.
els alemanys de Memel. Esperem Aires i Santiago de Xile, en el con·
Es condemna a. mort a Emll Bell, -afegeix- que les potències no !llcte del Chaco.
Walter priess, Heinrich Wannagat desaprofitaran aquesta ocasió d'hai Emll Lepa.
ver efectiva labor de pacificació.
BOLIVIA TAMBE ACC EP·
Es condemna a treballs forçats a
TA LA MED IACIO
perpetuitat els germans Johann 1
ES VOL RECLAMA R LA
La Paz, 26. - El Govern bolivià
Ernst,. Waallat.
INTERVENCIO D E LES anuncia oficialment que el seu JD.in.ls.
A aqu~ts sis se'ls considera culPOTENCIES SIGNATAR IES tre a Washington ha visitat el so!$pables de l'assassinat del doctor JesDE L'ESTATUT
secretarl d'Estat nordamericà per tal
sult!d.
Berlin, 26. - Augmenta la indig- de dir-li que Bollvia accepta sense
Altres processats són condemnats nació a tot Alemanya pel veredicte
a menors penes, a treballs forçats I pronunciat pel Tribune.l de Kovno, reserves els oferiments de mediació
en el conflicte del Chaco expressau
a. la confiscació dels seus béns.
condemnant a mort quatre ale- per l'Argentina i Xile, amb la ge.·
manys de Memel, acusats d'alta rantia del cessi de les hastilltats.
S EGURAMENT ELS CON· traïció.
Ha afegit el ministre de Bollvla
DEMNATS SERAN INDU L·
La sentència dictada s'interpreta que el seu país
espera que el ParaTATS
com senyg.l evident que és necessà- gual adoptarà
lgulll iniciativa.
Kovno (Lituània), 26. - Es molt ria la intervenció de les poténcies
probable que la sentència de mort
de l'Estatut de Memel
ELS EST RA NGERS RESI•
dictada pel Tribunal contra quatre signatàries
l'objecte de posar fi a la siS:
DENTS A BO LIVIA
nazis de Memel, si~ui commutada amb
temàtica politica de persecució de
per la de presó perpètua.
la població alemanya per part de
La Paz, :.!6. - Els reswents estranCom és de suposar l'execució deis les autoritats de Lituània.
gers en aquesta capital s'han reuní\
reu3 no serà realitzada immediataEl «Lokal Anzeigen, comentant i ban constituït un Comitè, el qual
ment, puix la sentència està enca- la decisió del Tribunal de Kovno, la ha redactat un memorial dirigit a 1&
ra pendent d'alguns tràmits neces- qualifica de ((desgraciada i impru- Societat de Nacions per tal de d~
saris.
dent» i demana a les potències flr- fensar els punts de Bollvla i protesmants de l'Estatut que acordin que tar contra l'actitud del Paraguai.
HITL ER FA UN CO P DE la. llei s'apliqui amb igualtat.
Afegeix el document que els estran·
T EATRE O U R A N T LES
Diu després que si s'executen les gers residents a Bollvia, identificau
CONVERSES
sentències de mort dictades pel Tri- amb els sentiments pacifistes 1 bU·
Berlln, 26. - El veredicte de bunal de Kovno, això constituirà. manitaris de la Societat de Nacions.
Klaipeda ha produït a Alemanya un assassinat i que tota la vista han vist amb satisfacció les sancion.l
gran excitaCió.
del procès ha estat una provocació que estudia per a aplicar al Paraguai
El mate1x 'Adolf B.itler que en re- contra tota la nació alemanya
1 davant de la seva
bre le. noticia es trobava reunit que aquesta provocació ha e:rtat co- titució de la pau. retirada de la il:l5amb els ministres brità.niCIS, suspen- m~a pels lituans en aquest precís
També han ~cordat els estrangers
gué les negociacions 1 comunicà la moment, no sense propòsit i sense I residents,
entre els quals es trobell
noticia a Simon 1 Eden posant de ajut.
molts espanyols, constituir un !0111
relleu l'insult que suposava per al
El cBerllner Tageblatb> escriu so- benèfic amb destí als ortes de la
poble alemany l'anunci de la rigo- bre el mateix afer i diu que és evl- guerra.
rosa sentència pronunciada contra dent que
la polltica lituana va dlrlELS PARAGUAIANS PRE·
els alemanys de Memel.
glda contra Alemanya, 1 considera.
PAR EN UNA GRAN OFENaquella com molt perillo3a, 1 afegeix
SIVA
LA CAMPANYA DE LA que creu molt probable que LituàLa Pau, 26. - Noticies proceden"
PR EMSA
nia la porti a ~ap ~ta la influèn- de V1lla Montes donen compte que
Berlin, 25. - La Premsa alema- cia dels seus vems cnentak;. posant en les darreres vint-i-quatre horel
~d~g:~n~~ :~dí~reas~~~U~i~ re relleu el contrast que significa han estat rebutjades diverses inCUf"
pel tribunal de Kowno contra els 'excessiva !:Olerà.ncia amb aquest 1 slons de patrulles paraguaianes 1
a!emanys de Memel.
la persecució del~ ~lemanys.
han estat copturats alguns presonel'l
La «Gaseta General Alemanya»
~l mateix periòdic qualifica de els quals anunciaren els grans pr~
diu que «el veredicte infecte 63 pro- «B rbar» , el veredicte; expressa, no paratlus que realitza el general Estlducte de l'odi i la força. arbitrària ob~tant, 1 esperanço. que servirà. per- garribia per tal de llançar-se, en el
que s'han associat contra el dret i qu les potències responsables 1nter- curs del mes d'abril a una ofensiva
la. justicta per tal d'oferir al món vingum perquè Kovno no prosse- a fons sobre l'exèrcit bolivià, 1 prin·
aquest drama execrable.
gu~a seva politica a.~tual.
clpalment sobre els sect"r;: de BoyuiQuallfica de veredicte monstruós diu que e~i"'~~;e~~e~:~~~ ~~~~g~ be i Vllla Montes.
cel dictar quatre penes de mort. i arbitrari, i que desencacfenarànf Des del dt'a
de març, el
dues condemnes a treballs forçats aprotesta de tot el món civilitzat. a
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La guerra del Chaco

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

El Campionat d'Eurepa
del pes ploma

Japó deixa de tenir obliga·
cions amb la S. de N.

putades a gran tren 1 han resultat
Ginebra, 26. - Demà, dia 27 de
aferrissades de veritat.
març, expira per al Japó el te~
Una bona part del públic ha 1 ro- de
dos anys que, segons el para te
testat la decisió per creure que ·els tercer
de l'article primer del ~
jut¡¡es s'havien impressionat per la de
la
Lllga de Nac1ons, ha de
a·
braó del campió de França.
córrer de~ de la denúncia de la q~
Mentre Holtzer superà Tamagnini litat de membres d'Un Estat per I.
en la lluita de prop, l'italià. fou amo nyent .a l'or¡anisme internaclonllES
absolut a la distància.
fins a la seva sortida d'aquesJiroea dir que, a partir de demà.
.
passà un moment se· eres,
I la decisió és protestada rlósTamagnlni
el Japó deixarà. d'ésser meill
de perill en el transcurs del desè
Paris, 26. - Al Palau dels Esports ~ssalt, quan Holtzer el tocà fort a bre de la Ll!ga de Nac10ns. d Na·
A la Secretana de la Lliga e ue
s'ha disputat el combat per al cam- 1estòmac, però el trasalpl es refeu
clons s'ha declarat aquest mati o~lt
pionat d'Europa del. pes ploma en- ràpidament i completament.
el Japó pagà fa poc les seve~ per
tre els boxadors designats per la
zacions fins el d1a demà mc1 tari3
Internacional Boxing Unió, Maurlce
Els
plans
de
Lloyd
G
eorge
la
qual cosa resmenta?a Seóc;f ooHoltzer, campió de França, l Vlctori
ha dlr1g1t una comun1cae1
ue
Tamagnlni, campió d'Itàlia. .
__
vern ae Toquio constatant bl1
Després dels quinze rounds conceraquest ha complit les seves 0Ia í.J.
Londres, 25. - S'ha publicat un cions internacionals prop de . del
tats ha estat declarat vencedor per
punts 1, per tant, proclamat campió interessant opuscle de Lord Snow- I de N. integroment, i que, a p~ll' r-se
den
en el que aprova el «New Deab 27 de març no podrà consJd~n
d'Europa, el francès Holtzer.
La victòria d'Holtzer, encara que de Lloyd George sense cap reserva ja membre de l'organisme giD~ 5 931
L'antic ministre de Fmances de~
El Japó pagà, l'any 193.4 1. tre de
ens ha semblat justa, h1 ha que reconèixer que fou dificillssima 1 per clara en el seu escr1t que el pla pro- 1francs i per al pnmer trUlles
posat per Lloyd George per a portar l'any o.ctual 423.294 francs. erà deS
poc marge.
,
•
Encara que el Japó no 5 e de ~
Holtzer ha arrancat la decisió a l a cap ia magna obra de la reconsseu favor gràcies a la seva constant trucció nacional «és perfectament sa de demà oficialment, mTembJ0 té la
LI. de N se sap que OCI treballS
cforcing». Tècnicament, l'italià l'ha I viable'.
mtenció de coHaborar en els NaciOJlS•
superat. Holtzer - repetim - donà.
Snowden declara que el New Deal , no pol!tws amb la Lliga .de d'estu·
una major act.ivitat a la llulta . amb proposat per Lloyd George és poc alxf com en les comisstons econola seva magnffica combativitat.
probable que sigui acceptat per l'ac· . petaents tracta de blanques.
Les outnze represes han estat dis- tual Gabinet.
mir> ' m · tnrllltÀ~iE'S

HOLTZER ES DECLARAT
VENCEDOR DE·TAMAGNINI
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AHIR, AL PARLAMENT DE LA REPUBLICA
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LA SITUACIO POLITICA
(Ve d& la V pàg.)

aprovada, definitivament i amb gran
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;;YoR PORTELA I EL SENYOR PIC TENEN LA FORMULA FOU
D'ARRANJAR El PROBLEMA DELS HOSPITALS --pROJECTE DE CONSTRUCCIO D'UNA NOVA PRESO PER

o~s
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El se

iodlstes.
costum, començà dient
COIII tenia noticies, que no passaque no 1 ue no tenia res per a dir.
VIl re~ !1tat ac! - continuà dient
- ~~ent coronel cap del cos de
- el ttat, senyor Caballero, el qual
seguredonat compte dels serveis de
m'ba tat que marxen perfectament,
&egureosàltres haureu pogut constacorn v uè a la més petita alarma
tar. perqroduelx a la ciutat, h1 acuque es fot seguit dues o tres parelles
deiJCen rdles També m'ha donat 100
de gu~s que un desconegut, el qual
pesse ' é donar el nom, va murar
no vol~~rd!a per tal que fossin disa un..~es entre les vlctimes dels fets
trlbUI r de Provença.
del ~~rr~lsltat també el doctor GuerMdef Rio, representant de la Gera 1!fat a l'Hospital Clinlc. El senera ' erra. del Rio ha exposat, en
nyor 1~s'tàncla, la situació alarmant
una u econòn.lcament parlant, en
I gres troba •lquclla institució. He
què
aml· l'alcalde sobre a~··est
conv te 1 el senyor Pic, que té Iniassu!IIP 1'que coneix el problema, per
ctatl~c~et ul~un trrba.ll, s'ha av•ngut
bli~Jebrar una reunió arn~ mi, per
a 1 de veure de donar solució, no so.
ta ent al Olinlc, sinó també als al·
1aJJl hospitals, els quals pateixen la
tresteixa crist econòmica. Això eXIglma tser una reorganització de
~ ~ital 'Clinlc. Sl la Generalitat 1
~·~juntament es veuen en la necessitat de sostenir-lo, com a hospital
· clal o municipal - com era
pro~~ _ caldrà que aquestes corpo~~ions hi tinguin els òrgans de control necessaris, que corre~onen a
qui en definitiva, paga les rregue:s,
i qÚc com a dret minlm, ha de temr
~ de' saber com s'inverteixen els di-

~b els

Sàez de Vlcuña, arquitecte del Mlnisterl de Just!cla, que ve a estudiar
el que es refereix a. la construcció
d'una nova presó per a dones, construcció de molta Importància, que
respon a una necessitat i que és d'Interès, tant pel que afecta el règim
de presons com perquè donarà treball als obrers sense feina.
El senyor Portela acabà. la llista de
visitants. Després digué que havia
estat conferenciant amb el general
López Ochoa.
- ¿No hl ha res, encara, de les
Comissions Gestores? - preguntà,
en to festiu W\ periodista. <Seriosament això ja no es pot preguntar.)
- De tot en sortirem. Tot s'acabarà. Tot arribarà. Aquesta és, almenys, la meva. convicció. Convé
trigar una mica, però fer-ho bé.
Un periodista preguntà si, degut
a l'anunciat viatge del capità Santiago, seria nomenat el nou cap de
policia i qui r ~ria aquest.
- No és qüestió meva. No sé res.
Això correspon a la Direcció General de Seguretat.
El Governador General s'acomiadà
dels Informadors bo I dient:
- Estem en un tombant del camt.
Veurem on desembarcarem i el que
en sortirà ...

rapi esa? a prorroga e S preSSUpOS OS per
al segon tri mestre 1935
El senyor Alba obre la sessió a
les quatre i deu minuts.
Aprovada l'acta es voten definitivament tots els projectes pendents d'aquest tràmit, llevat el de
Treball que es refereix a la institució d'un Consell Suprem per a la
restricció d'estupefaents.
Es llegeix després una proposició,
no de llei, sobre la desapanció de
l'Institut d'Estudis Penals, suprimit
pel Govern.
El senyor RECASENS SICHES la
defensa 1 es lamenta del procediment que s'ha seguit per tal de fer
cessar el personal de l'Institut d'Estudis Penals i molt especialment al
director senyor Jiménez Asúa al qual
efecte llegeix cartes creuades entre
l'esmentat senyor 1 el mimstre.
Assenyala desprès alguna irregularitat que a judiCI seu s han COlllèS
en la transformació de l'Institut d'Es
tudis Penals. També es lamenta que
no es reconeguin els drets del personal excedent.
El senyor AIZPUN rectifica, insistint en l'escassa labor del Gabinet
Psiquiàtric de l'Institut d'Estudis
Penals, les tres fitxes del qual hau
sortit a 11.000 pessetes. Afirma que
el senyor Recasens, més que a l'Institut al qual ha defeusat, ha estat
al senyor Jimènez Asila.
El senyor RECASENS nega que
hagi tractat de defensar el senyor
J1ménez Asúa, sinó el director de
l'Institut
El senyor AIZPUN: Doncs ho ha
dissimulat bé.

Càbales a la situació
Madrid, 26. - Aprovada la pròrroga de pressupostos, en la qual cosa
el Govern tenia un especial interès
abans de plantejar el problema polltic pendent amb motiu de la sentència de Gonzàlez Peña, hom assegurava que el divendres, en el qual
dia es celebrarà segurament l'esperat Consell de Ministres, el problema tindria. una resolució. Aquests
dos dies el senyor Lerroux els aprofitarà. per a continuar les seves converses amb diverses personalltats polltl<r..tes, per tal de procurar un
acord entre les all.udides personalitats politlques prop de la reorganització del Consell.

Declaracions ambigües
de Gil Robles
Madrid, 26. - En retirar-se de la
Cambra el cap de la Ceda, senyor
Oll Robles, diversos periodistes ll
feren la següent pregunta:
-Demà, com hom diu, b1 haurà
alguna cosa?
-Podria ésser.
-Però, admeteu la possibilitat?
El cap de la Ceda eHudl la contestació concreta i digué:
-Jo no sé res. Això ho heu de pr&
guntar a l'àrbitre dels destins polltics, senyor Mart!nez de Velasco.

ria resultat passable, però és que nyen a les Germandats existents,
s'augmenten les despeses en virtut però els que Ingressen als respectius
d'Innombrables crèdits extraordina-- Ajuntaments d'ara endavant, hauris. Ja es demana l'emissió de 1.000 ran de pertainyer a la nacional, i es
mlllons de pessetes per a cobrir el declararan a extlngulr les actuals.
deute, i aquests mll milions de pesEl senyor BECA insisteix dient
setes es necessiten sense comptar que en els casos als quals all.udeix
en el fet que cal atendre problemes
el senyor Vega es poden entendre
com el de l'atur obrer 1 altres, la so- el
Monteplo local i el nacional. Sollució dels quals és urgent. Amb això licite.
es mena Espanya a la fallida. El nada. votació i aquesta queda ajorpressupost anterior és llquld amb un ne:¡ per no trobar-se presents els
~--------------~*:----------------dèficit de 800 milions de pessetes, seus
autors.
per bé que el senyor ministre de FiEl senyor MADARIAGA en denances creu que solament és de 744 fensa
una altra que es refereix a la
milions de pessetes, perquè les obll- creació
del Cos de secretaris de la
gacions contretes durant l'any ante- tercera categoria.
rior van a ésser pagades durant
El senyor VEGA DE LA IGLESIA
aquest.
la proposta en el sentit que
El senyor MARRACO respon als admet
s'entenguin
Inclosos en l'escalafó els
oradors que han pres part en el de- secretaris interins
que portant .n
bat.
any consecutiu de servei es trobin
Diu al senyor Mangrané que el que en
la plenitud del seu empleu en
s'està discutint és la procedència o promulgar-se
la llei.
no procedència del projecte de presEl senyor CASANUEVA suspèn la
,
supostos, i per això entén que la se1
va intervenció ha estat inoportuna,
definitivament
el
pro
jeci que ha fet manifestacions gratuites
per tal d'atacar violentament con- te de llel prorrogant els Pressupo¡ftra el Govern, com, per exemple, en tosEs torna a. la llei de bases munlMadrid, 26. - Sobre el moment lasco y don Melqwades Alvarez esaixò que ha dit que si estem acf o cipals.
polltlc el senyor Martínez de Velas- tuvieron todo el dla en relación, 7
no per la voluntat del pals, 1 que &i
El senyor CASAS es refereix als co ha dit el següent:
.
seguramente se pusieron al babla
jo be volgut estrangular Catalunya. acords de la Comissió acceptant els
-El meu cnteri sobre la Sltuacio con el Sr. Gil Roble:¡, antes y desAl senyor Chapaprieta li diu que secretaris interins, per creure que polltica és tancat
respecte
un
punt:
Dimissió d'un funcionari
ell hauria volgut seguir una altra això pot perjudicar els opositors que lque aquest Govern és el que ha de pués de hablar con el jefe del Gopolitica en matèria de Finances, però actualment s'estan examinant per a resoldre la. qüestió de les penes de bierno. El jefe de la O. E. D. A. esFa diversos dics que va presentar
tuvo en contacto con los mlnlstros
que no li ha estat possible, ni tam- la segona categoria.
la seva dimissió del càrrec de Cap
' mort, ja sigui Indultant, ja. sigui popuiares agra.rlos, espec4almente
poc a la Cambra, degut als greus
El senyor VEGA DE LA IGLESIA executant. El que no es pot fer és con el de Justicia.
de la Secció d'Estadlstlca de la Geproblemes que han requerit l'aten- contesta que aquests tindran dret deixar al President de la República
neralitat, I el senyor Manuel Mallén
Los jefes agrano y llberal-demóció de la Cambra i del Govern.
exclusiu a les secretaries de sego- aquesta papereta sense resoldre, amb crata acudieron a la Presidencla..
Garzón, per al qual càrrec fou noEl
senyor
MANGRANE
rectifica
1
LA
PRORROGA
DELS
na I també dret preferent als de la minva de la seva autoritat, havent Conferenciaron con el Sr. Lerroux
menat per Decret del 24 de desembre
insisteix que no s'ha fet res en ma.- tercera categoria.
PRESSUPOSTOS
de resoldre-la ell, ja que en haver al qual expusleron su criterio sobre
passat, i acced1 a retirar-la a precs
tèria
pressupostària.
Manifesta
que
Acaba
aquest
assumpte
i
es
posa
El senyor IRUJO es lamenta de de formar un nou Govern, sabent la el asunto màs importante,
del senyor Portela; ínsistf, però, el
pendient&
senyor Mallén, 1, davant les raons a discussió la pròrroga pressupostà- manté tot el que ha dit 1 que la seva la forma en què es veuen obligats posició <lels diversos partit&, lllurar de resoluclón. Su actitud colncide
critica contra el Govern està justi- a portar la discussió per ésser una el Poder a un o altre partit serà
aHegades, 11 ha estat admesa dita di- ria.
El senyor MANGRANE consu- ficada. El senyor Marraco, l'únic que base tan llarga. Diu que no solament executar la. sentència o proclamar a este respecto con la del Sr. Gll
tlefSambé ba estat a.c1 - segui dient missió.
meix el primer torn. Comença re- ha fet, és presentar 1 aprovar el pro- cal defensar els funcionaris, sinó l'indult. Crec, per tant, que aL'<ò és Robles. Es la que éste ba expuesto
en su dlscurso de la Coruña, y el
cordant que ha ocorregut el que ell jecte del 21 de juliol del 1934 1 con- que també cal defensar els interes- el que no pot ter-se.
je!e agrario ha manlfestado en
anuncià. Que, acabada una pròr- cedir a l'Ajuntament de Saragossa sos del contribuent.
.
Respecte
l'execució
de
les
penes,
Al carrer del Bisbe Laguarda uns roga, se n'intentaria una altra ràpi- els edificis de la Universitat de l'esAcaba dient que modifiqui la cons jo ja sabeu que mal no be estat Ciudad Real.
guàrdies dispararen uns trets enlai- dament, quan faltin quatre dies. No mentada capital, a canvi de determi- titucló del Tribunal de sancions 1 p~rtldari que s'afuselll ningú, però
La a<:Utud de los tres grupos gure per tal de detenir un lladregot m'he eqUivocat ni en els dies.
bemamentales puede tener derivanades obligacions. Podrà o no estar apeHaclons que es crea.
el
que
no
pot
fer-se
és
deixar
l'auSeguidament
es suspèn el debat I
.
que havia donat una estirada a.l moclones, si no colncidiera oon el cri(Continua el senyor Mangrané)
content amb allò. La consciència se s'aixeca la sessió
a les nou de la toritat del Poder publlc al carrer 1 terlo de los radicales.
neder d'una senyora. El lladre, malManifesta. que en matèria pres- ho dirà.
nit
que
quan
ocorrin
suocessos
tan
la.f
ir
é
supostàrm
no
s'ha
fet
res
I
que
el
Han expuesto los jefes citados la
Acaba la discussió de la totalitat.
grat els trets, pogué ug sense s- ministre de Finances solament s'ha
.
mentables com el d'ahir al mati, necesidad de que no haya desigualEl senyor Toledoa.ixòooarUesETA ------~*
ser detingut.
preocupat de demanar autorització
que
ha
costat
la
vida
a
uns
emdades
lnjustas en el cumplimiento
El senyor TOLEDO CRomuald» 1epleats de Presons, immediatament de las sentencia.s, con perjuicio de
QU E VE per a emetre Deute amb un import fensa un vot particular al dictamen
UNES PES S ETES
• de 1.000 milions de pessetes. El mies facl públlc que s'indulta al cap los débile:¡. Aludieron al estado de
NEN SENSE SABER COM
nlstre de Finances solament ha pro- i és refusat per 84 vots contra 20.
de la revolució a Astúries.
la opiruón, especiaimente en AstuVISITA DE COMIAT
A la Prefectura de Policia es tro- curat estrangular Catalunya com ho
S'aproven, sense discussió, els arAquest afer té diversos aspectes, rias, y a las maniobras y atentados
Vlsit~ ahir el cap interl de la po- ba actualment un individu a.l qual hauria fet a qualsevol regió autòno- ticles 1, 2, 3, 4 i 5.
entre elis, que crec que s'ha donat de los revolucionarios.
El sisè, la Comissió accepta un vot
uc ·1n, , ~.enyor Santullano, el coronel es detingué per sospitós i al damunt ma. Aconsella al ministre que marxi
una interpretació viciosa a l'article
Se babló del Informe <lel Supreli foren trobades 1.150 pessetes perquè a j udie¡ d'e u h o ra molt ma- particular del senyor Vlllanueva en
de ..la guàrdia civil senyor Santlste- seu
122 de la Constitució respecte
la mo.
en bitllets, la procedència dels qua1s li
t
el
sentit
que
el
Govern
pugui
emetre
tramesa.
de
les
sentències
al
Tribuban que ha cessat en el comanda- no va saber explicar.
a~n ·MINISTRE DE FINANCES:
El jefe del Gobierno anunció que
nal Suprem. El Tribunal Suprem ha querla meditar su resoluclón, que
meÓt del tercer terç, de la guàrdia
com sigui que els noms i cognoms Lamento que s. s. estigui en mino- Deute del Tresor amb un interès del
fet
polftica
en
aquest
afer.
ha
de ser decisiva.
çlvU 1 marxa cap a San Sebastlàn, coincideixen amb els d'un conegut ria, puix que sl estigués en majo- 4'50 per 100 anual en un termini
LA POLICIA CONTINUA
d'amortització no superior a dos
Per últim ha. dit el senyor Ma.rt!on ha estat traslladat.
ACTIVAMENT LES SEVES
professional de delictes contra la ria jo marxaria ara mateix <Rialles) anys.
Se ba convenldo entre los reunínez de Velasco que la seva opinió dos, en el caso pendtente, relativo a
GESTIONS
(Pren seient al banc blau el cap
A GAFEN UN TAXI 1, PER propietat, i com que les empremptes
S'aproven els articles 6, 7 I 8.
era que sobre l'ànim del cap del la llquidación del movlmiento revoGAR Co digitals no són les mateixes, actual- del Gove¡n).
Madrid,
26.
La
Policia,
durant
El MINISTRE D'INSTRUCCIO
Govern ha de pesar la força que lucionario, lo deba resolver este
COMPTES DE PA
•
• ment s'estant fent els esbrinaments
El senyor MANGRANE continua el PUBLICA
la
tarda
d'ahir,
anit
f
de
matinada,
explica
la
partida
destial Parlament representen els oo.ps
Gobierno, porque si se planBREN
necessaris per tal d'aclarir-ho.
seu discurs t diu que està a la vista
continuà les seves recerques amb de grups que amb ell collaboren en mismo
A primeres hores de la matinada
que el Govern ho fa molt mala.- nada a l'intercanvi cultural.
teara de otra forma un plelto polimotiu
de
l'atemptat
contra
els
ofiEl
senyor
CALDERON
rectifica.
el
Govern.
pas<q1a uns desconeguts llogaren a
ATENCIO AMB LA MAl· ment i que no segueix les orientatioo, tendrla que ser el jefe del EsEl senyor RODRIGUEZ DE VI- cials de Presons. Sembla que s'han
Francesc Belda el taxi que mena I
NADA
clons que en matèria de Finances
te.do quien en realidad resolviera.
fet
nombroses
detencions,
a
alguna
GORI.
en
nom
de
la
Comissió,
ma-~ feren portar al carrer de Sant
El nen de 10 anys anomenat Me.- està rebent de tota la premsa de
cosa que se considera lmprocedente.
de les quals es concedeix imporJoaquim. En ésser prop d'aquell lloc, nuel Rambla Abelià, jugava en una Madrid, des de «La Nación» al «He- nifesta que la Comissió aprobà a. tància.
Todo queda aplazado, por lo tanels vil'.tgers, en actitud poc correcta, paret de l'estació de sants 1 tingué raldo» i de la premsa de tots els ma- questa partida destinada a l'interto, para el próximo Consejo que el
L'amo 1 el conductor de l'auto
canvi cultural creient que no existi- que
comminaren el xofer a lliurar-los la desgràcia de caure i produir-se tisos de Barcelona.
Sr. Lerroux convocarà. a final de la
llogaren els agressors foren potot el que hagués Ingressat durant ferides greus. Tot seguit d'ésser assemana.
Diu que ha escrit al ca~ de l'Es· rien dificultats.
a disposició del jutge per la
Es llegida una proposició d'arti- sats
el dia en l'exercici del seu comerç. sistit de primera intenció al dispen- tRt sobre aquestes coses. Es promet
Policia, junt amb els diligències
Parece que, ademàs, antes de
Belda accedf de mala gana l els sari d'Hostafrancs, passà a l'Hospital. solucionar tots els problemes I no cle adlcional soHicitant que sl el instruïdes, i l'autoritat judicial, desplantearse problemas de fondo, se
dia primer d'abril no s'hagués flpro- prés de prendre'ls declaració, els
urà vtnt-1-clnc pessetes, que era
es fa abSolutament res.
desea que las Cortes aprueben la
el que portava recaptat.
ATROPELLAMENT
Pregunta què s'ha fet en relació vat el pressupost de l'Africa ocel- posà en llibertat; però aquesta maMadrid, 26. - «El Debate» diu: prorroga de los presupuestos.
amb les promeses donades al pals, dental s'entengui prorrogat l'ante- tinada, en virtut de diligències, qut>
«Establecer
categorlas
entre
los
L
MEMORIA D'UN
Una camioneta del Parc Mòbil de diu que si el cap del Govern no vol rior.
Durante el Consejo de ayer el jees mantenien en la major reserva,
A
A
· la Policia. atropellà al carrer Corts escoltar-lo, es d~rigirà al cap de l'Es
El senyor RODRIGUEZ DE VI- foren novament detinguts per la delincuentes, lo que equivalc a que !e del Estado pronuncló un dlscurso
la justícia se quiebre por la parte de hora y media. acerca de la siCOMPANY
.
I
Catalanes Ramona López López, de t
El
Gil Robles tornà a GURI explica aquesta proposta.
Policia i ambdós quedaren incomu- màs débil, es cosa que no se harà
Diversos agents de la policia co~o-~26 anvs i li causà lesions greus.
p~;lar a s~¡o~orunya, i com altres
S'aprova l'autorització.
tuaclón internacional, a.duciendo
nicats.
caren ahir, damunt la tomba de 1 a· '
vegades oferi resoldre en 15 dtes els
con nue.stra presencia y nuestro gran
El senyor RECASENS SITJES reacopio de datos. Al terminar
El ferit se..yor Barciela, que es consentim.lento.
¡ent de vigilància senyor Gutlérrez
S UI CID I problemes econòmics. Tampoc ara es tira
As!
se
expresó
el
.s&una esmena després d'unes ex- troba hospitalitzat a la cllnica mill·
dijo que, frente a esta situaclón,
de Guevara, diverses corones amb
Al seu domicili del carrer de Mas- resoldrà res, puix que encara que plicacions
ñor
Gil
Robles
en
el
rnltln
de
la
del senyor Villanueva.
era. menester la un16n y concordia
tar del Bonsuccés, segueix en estat Coruña.
.Ql.Otiu d'ésser el primer aniversari 1 pons, Josepa Soler Canudas, de cln- compta amb majoria aquesta no serEl senyor ALBA diu que, acabada gl'eu.
de todos los españoles. s1n lucha3
de la seva mort, ocorreguda arran 1 quanta-cinc anys, ingerf una quan- veix més que per a aplaudir unes
El dia de ayer fué también en fuertes
la
discussió
de
la
pròrroga
de
presentre los part!dos, para que
de l'atracament que tingué lloc al titat d'àcid clorh!dric que li causà frases boniques però inútils, sense
MANIFESTACIONS DEL SE· Madrid otro dla de conferenclas po- España. aparezca oomo una naclón
supostos, tornarà aquesta mateLxa
Cinema Mirla.
la mort. El Jutjat de guàrdia or- fer res en Ja resolució dels proble- nit el text definitiu. (Ocupa la Prellticas. Don José Mart!nez de Ve- fuerte y unida »
NYOR VAQUERO
denà l'aixecament del cadàver i la mes econòmics. Mentrestant l'econoA DISPOSICIO DE L'AUDI· seva conducció al Dipòsit Judicial. mia espanyola s'enfonsa i hl ha ml- sidència el senyor Casanueva).
Madrid, 26. - El minlstre de Ja
TOR
lers d 'obrers que es moren de fam.
ES REPREN LA DISCUSSIO Governació manifestà a primera noL'ESTAT DEL VIGILANT
Ahir, a la tarda, fou posat per la i
ra de la ta.rda als periodistes, que
DENUNCIA PER ESTAFA La responsabilitat de tot això és del
DE LA LLEI MUNICIPAL
FERIT
policia a disposició de l'auditor de 1 El liquidador del Banc Peninsular Govern. S'ha de canviar el cami que
El President de la Comissió, se- el Governador general d'Astúries
Madrid, 26. - El guàrdia de preGuerra, Josep Pastor i Gorri, al do- presentà al Jutjat de guàrdia una es segueix en la política eco~òmica nyor VEGA DE LA IGLESIA, ex- acabava de comunicar-li que en una sons
que resultà ferit en l'atemptat
micill del qual foren trobades dues denúncia contra dos corredors de a fi de portar a cap una ~llt1ca que plica les esmenes acceptades a la galeria de la fàbrica de Mieres s'ha- d'ahir, senyor Bartuella, continua
pistoles 1 està, a més a més, segons l'esmentat Banc per la qual se'ls acu- tingut tendència a afavorir la pros· base que es refereix als funcionaris via descobert un arreplegament de en greu estat.
bombes !et segurament abans de
la
d
1 t
del pals.
La policia continua els seus trepolicia, cotl'p ica en l versos atra- sa del delicte d'estaf a per va1or d'u- peritat
El senyor
CHAPAPRIETA (lnde- municipals.
Es fixa especialment en l'esmena la revolució. El pes de dites bombes
eaments.
nes 44 255 pessetes.
pendent) consumeix un altre tom en global del senyor Sala.zar Alonso, la és de tres tones 1 mitja, i moltes balls per tal de detenir els autors
del fet. Encara que s'han practicat
ORDRE PER QUE ELS
UN AMIC POC RECOMA· contra.
.
part principal de la qual ha estat de les quals estan carregades. Adetencions, no sembla q.t¡e
BALLS «TAX ISll TANQUIN
El Govern no es pot sentir com- admesa, l U prega que lll•tsLri la questes es faran explotar pels en- diverses
ginyers militars, i les que no estan es tingui la pista dels autors del
EGLAMENTA
NABLE
plagut per la tasca realitzada t'D Cambra.
ELS DINERS DE JUDAS
fet.
~.!''HORA R
• ¡ Jull Garcia lllurà a un e·· :;;; t l'aspecte econòmic, i tampoc la CarnEl senyor SALAZAR ALONSO es carregades seran foses.
Després
digué
el
senyor
Vaquero
.
.
t
1
400
pessetes
En
la nostra anterior parlàrern,
per
tal
que
pagués
13.
bra,
perquè
no
ha
acomplert
~b
el
felicita
que
la seva esmena ha¡l esAnit, en rebre els penodlS
e cap contribució i l'amic, com que era se" deure en aquest aspecte 1m.port t li que continuen les actuacions de la
Alvaes,
ocasionalment, de Judas. Judas,
rez San· . de confiança, es quedà amb els di- tantlssim.
"'
super Ior de po11e1a, S r.
Aquesta és la situació en tat admesa gairebé en la seva o a • policia per tal de deten1r els auamics, és, per dissort, un persotullano, digué que havia rebut qu.ei- · ners. El fet fou denunciat al Jutjat. aquests moments.
tat.
tors dels assassinats d'ahir, amb
natge etern. Ju.das és més innoble
les que els balls anomenats «taxis» 1
(Entren els ministres de Treball 1
El senyor BECA defensa una altra moltes esperances d'aconseguir-ho.
encara que Satan, ta que mentre
tancaven a hores més tard de les 1
D·UNA FALSIFICACIO DE Instrucció Pública.)
esmena que es refereix a que no s'oTornà a parlar el mlnistre de la
aquest es revolta i impreca conreglamentàries 1 havia donat les ~r- 1
TITOLS
Hi ha un altre greu problema en bligul als funcionaris que tinguin circumstància estranya que el matra Jahvé, Judas, hipòcrita, Ja tm
dres oportunes perquè es sub.jectm · Al Jutjat número 5 estigué ahir això de la nova pròrroga. Si s'hagués Germandat local a pertànyer a la na- teix automòbil hagi estat utilitzat
petó a aquell que tracta de vena les hores que marca la llei. Del prestant declaració el comandant de portat una nova fórmula que prorro- clonal.
per a dos fets dlndole igual I resdre. El Geni del Mal és gran dincontrari -digué- em veuré prec~- 1Marina d'aquesta plaça referent el gués els pressupostos del 33, amb el
El senyor VEGA DE LA IGLESIA saltà la necessitat de realitzar una
tre l'abominació i, aixf, un eximi
sat a prendre mesures més enèrg¡.- I sumari que es segueix per falsifica- I mateix dèficit, la solució encara hau- diu que no s'obli¡a als que ja perta- minuciosa investigació per a. la mapoeta italià ha pogut cantar-lo.
trícula d'automòbils de lloguer. on
<lUes.
La
Comissió
"lA
activa
sos
ció
de
tftols
de
pilot
de
cabotatge.
_
_
__
_
Mat cap poeta no l'ha inspirat
EL CAP DE POL 1v
•
- --és indubtable que existeixin molt
amb Judas. Judo.! és la mentid<J
la seva tasca
bons treballadors amb el ft d'obtenir
TE UNA ENTREVISTA
FALLIDA IMPORTANT
..
i la tra'ició. Judas ér l'especimen
un guany legltltn, però tampoc hi
AMB EL CAP DE (<ACCION
En el repartiment d'afers civils
Madrid, 26. - A les cinc de la
de la batxesa humana...
ha dubte que entre ells s'hagin barCIUDADANAn
del Palau de Justfcia es pre~entà un
Judas és un personatge portat
rejat altres classes de gents que es tarda s'ha reunit a la Presidència
Amb el Cap Superior interí de escrit de fallida voluntària, soHicita(Ve de la 1.• pàg.)
pels cabells - diuen aquells que no
relacionen amb elements criminals. del Consell, presidida pel senyor
Policla conferenciaren ahir llarga- da per la casa «<nformaciones». L'accurso de Coruña, y el jefe agrano
accepten l'Evangeli. ¡No ho creAquest control -afegl- no és su- Moreno, sots-secretari del dit deparment el capità de la guàrdia civil tiu que presenten és de 60.000 pesha manifestada en Ciudad Real.
guéssiu past Ju®s és viu i ..ar.
(Ve d& la 1.• pàg.) ficient i per això des d'aVUi mateix tament, la. Comissió formada per a
senyor Thió, el qual té al seu càr- setes.
La.
actitud
de
los
tres
grupos
guhe començat a treballar per tal d'ar- remar els traspassos a. la regió aurauletx a cad4 cantonada. a punt
rec «Acclón Ciudadanal>, I el comanbernamentales
puede
tener
derila de la burocràcia oficial. Els seus ribar a una reglamentació de ca- tònoma.
de petonejar-nos i dur-;. • a vendant del mateix cos senyor Recio. .
vacione3, si no ooincldiera con el representants han demostrat la més ràcter nacional
dre. Si ua voleu oonvèrn.er de la
Com sigui que els periodistes preLa reunió ha acabat a un quart
criterio de los radicales.
Un
periodista
preguntà
al
senyor
absoluta
incapacitat
no
ja
per
a
fersupervivència de Juda.s no heu de
illntaren al senyor Alvarez Santu- L
contra
Han expuesto los jefes cltados ne un organisme viu, que això ul Vaquero sl aquesta reglamentació de nou de la rut. En abandonar
/er més que llegir un llibre recentllana sl la conversació sostinguda
es .JOVen t UtS rad'cal
I S
la necesidad de que no haya des- tan sols s'ho han proposat, sinó per seria de personal o de material i aquesta els membres de la Comissió
ment
publicat que ha 1Mgut 1Mlt
no han fet cap manifestació.
8'havla tractat d'afers de la Prefec- el senyor Pic a causa de la
igualdades
injustas
en
el
cumpllel
m!mstre
contestà
que
es
tracta
a
resoldre
fins
els
més
Insignifisorou t que no m'està bé dir quin
tura. el Sr. Alvarez Santullano resEl
sots-secretari
ha
manifestat
als
miento de la3 sentencias, ~n per- cants «asuntos de tràmite» com és el d'un servei global, tant de personal
llibre és. En aquest llibre hi desPongué que no havien parlat de res
pi'Ocessó del Corpus
jucio de los débile:¡. Aludieron al tan elemental de cobrar una sub- com de material. Les autoritats que- periodistes que no facllltava cap recobrireu, de seguida., l'empremta
que tingués relació amb els serveis
Ahir ni mat!, e.cudi una Comisslò
estado de la opinión, especialmen- venció i pagar ·,ms bidells o unes daran encarregades d'aquest tre- ferència, ja que la Comissió havia
del mal apòstol, del detxeble maZ,.
de Prefectura.
I de les Joventuts radicals al despatx
te en Asturias, y a las maniobras mecanògrafes. L'èxit de la gestió ball, però per de prompte es dedi- nomenat un secretari 1 aquest és el
vat, de l'avariciós curt de lluc que
caran
a
realitzar
una
labor
d'inque
havia
de
donar-la.
y
ACES
atentados
del
senyor
de
los
Ple
revolucionaf
Poc
a
protestar
de
rectoral
del
senyor
Mur
i
dels
seus
l'ho abarrota tot per trenta moDENUNCIA PER A.ME N . . l'intent manifestat per l'alcalde govestigació minuciosa.
consellers
àulics
és
patent.
Nosaltres
nos.
Els
informadors li han
indicat
nedes ... I, associant el$ vostres reHan ~assat a l'Auditona. les .dill- vernatiu de deL'<ar celebrar la proAcabà insistint el ministre que la que creien
Se habló del informe del Su- els desafiem perquè també ells ens
que
el
mateix
que
altres
corets a les pàgi1tes llegides, no ua
Kèn~les mstruïdes amb motiu d una cessó del corpus. La Comissió era premo.
expliquin què es proposen I quina és majoria del personal són persones vegades faciUta.rla el senyor Moreno
denuncia per amenaces. presentada presidida pel senyor Alexandre Mucostarà gaire d'identificar els comEl jefe del Gobierno anunció llur Idea de la Universitat. Que tin- honrades, tal com ho demostra que la referència, i per això havien esller Joan Sierra Liana, el qual rebé 11 ñoz
ponents del sanedrí que, entre
que queria meditar su resolución, guin la valentia de sortir de l'om- en diverses ocasions ha premiat a perat. El senyor Gonzàlez Parrado,
dlvt'rso¡¡ anònims en els quals l'ame•
nosaltres, va pagar Juda.s perquè
1
bra on actuen i de descobrir-nos llurs alguns d'elis, però com que el ser- secretari de la Comissió, havia ja
que
ha
de
ser
decisiva.11
.
.
consumés la traïció. Els fariseus
ne.çaven que de no admetre a la
I afegia, encara el mate1x dlart: plans o de confessar que no en te- vei es presta a aquesta classe de marxat sense donar cap referència.
seva fàbrica uns obrers seria vlctima
de la Passió victoregen l'empera.
s'ha de vigilar-lo estretament
«Se ba convenldo entre 103 re- nen cap I que sols han pensat a. fer crims
El
senyor
Moreno
ba
respost
que
clor
Tiberi. No costa gaire de loper
a
encausar
la
defensa
dels Inde la violència 1 que li seria cremat,
unida& que el caso pendiente, re- obra de destrucció portats per bai- teressos nacionals.
com que probablement e:¡ reuniran
a. rn~~- el cotl<'e de la seva procalitzar les zo11es polítiques de Ca.
1
lativo a la. llquidactón del movi- xos interessos personals. Que ens exnovament demà facilitarien les dues
talunua, capaces de retre home.
miento revoluciona.rlo, lo deba re- pliqui el senyor Gil Vernet el cr..te
~ENTERRAM E NT DELS referències.
natge a un poder estranu. Es molt
NOVAMENT GARCIA OLI·
solver este mismo Gobierno, por- és una Facultat de Medicina o el seDOS VIGILANS
lògic creure que d'elles han sorNo obstant, els periodistes s'han
que si se planteara de otra forma nyor Soler i Batlle com es governa
VER HA ESTAT DETIN·
tit les trenta monedes. No ho ajirMadrid, 26. - Aquesta tarda fo- pogut entrevistar amb el sots-secreun pleito politico, tendr!a que ser una Universitat autonòmicament, U'TM categòricament per manca de
tari de la Comissió, senyor Hipòlit
el J efe del Estado qulen en rea.l1- lustrant la conferència amb anècdo- ren conduits des del dipòsit judi- Gonzàlez
'La poE~: detingué anit el signi- No aconsegueix el «placeb>
proves. Però com que ho penso,
Parrado, el qual elzl ba
tes <ell que és un ccauseun tan ple cial a la Presó Model, els cadàvers
dad resolviera, cosa que se consi- d'amenitat)
~cat
demtmt de la F. A. I . Joan
del Govern mexicà
dels Claustres que va dels guàrdies de presons Francesc donat la següent referència oficial
no m'estic de dir-ho. Si se'm dedera improcedente.
arc!a. Oliver.
I, a més, que tant ell com Tenencia 1 Josep Alvarez, morts en de la reunió:
'TMStra el contrari, rectificaré.
Todo queda aplazado, por lo presidir.
El detingut, després dels succesS'a!ibcgura que el Govern mexicà
senyor Carreras Artau i alguns al- l'atemptat d'ahir.
Entre els Judas contemporani&
-AVUi ens ocupem <lels serveis
tanto, para el próxlmo Consejo el
~ del gener del 1933, que estigué ha denegat el cplaceb soll.lcltat pel que
tres, ens diguin com es concUla. llur
I el de la Pa>sló hi ha una difeAls voltants de la presó hi ba vla traspassats corresponents a Finanel Sr. Lerroux convocarà. al conducta
Matngut a Barcelona, marxà cap a. Govern espanyol per a nomenar
amb l'haver estat mem- una gran gentada continguda per ces local 1 aviació civil.
rència essencial. Aquell va penfinal de semana.
extdrid per ta l de dirigir el diari i ambaixador en aquella República a
bres de la Junta permanent del n guàrdies.
jar-se perquè se l'endugués el diParece que, ademàs, antes de Congrés
-Han pres algun acord?
u'ah~lnista c. N. T. i la detenció · un destacat membre de la minoria
universitari
català
1 haver
Durant
el
temps
que
romanguemoni. Avut els pen;ats som els
plantearse problemas de !ondo se signat l'Estatut de la Universitat ca- ren els cadàvers a la capella
la 1r fou feta moments després de 1 radical
-No, hem estudiat I continuarem
de
Ja
que 1J.O ens diem Judas. I Judas
desea que laa Cortes aprueben la talana aprovat per aquell.
det seva arribada a Barcelona. El
Recoi:uem que circulà com a canpresó, es guardà absolut sllenct a l'estudi d'aquestes matèries.
tracta de convèncer el Maligne
pròrroga de los presupuestos.»
ca~ngut passà a la disposició del didat a l'esmentada ambaixada el
l'interior de la presó per tots els
-Quan
recaurà
acord sobre les
perquè ens prengui a nosaltres i
Aqul U el lector Q1U Uegefxt ensuperior de Policia.
nom del senyor Emiliano Iglesiaa.
presos.
.
no a ell.
dites matèries?
tre-.ratUu, tot. ~ element! de 1uA
les
quatre
de
la
tarda
s'organitJ. M. FRANCES
(1) Cal repetir tantes vegades com
-Probablement
a
darrer.;
de
setdid necusam per a exambu.tr la
DETENCIO DE GENT DE
aigui necee6arl, Ja que d'això no se'n zè. la comitiva fúnebre.
MAL VIURE
-----------*~---------- lituacf6 present. ~la hf proporcio- volen
La comitiva, nombrosissíma, en la mana que enviarem al Govern una
aa&abentar,
que
la
Oeneralltat
te
114 un òrgan autoritzat del minf8- nia. con.signa.clons per a la Universi- qual figuraven representacions dels proposta sobre l'afer ja complimenga~~¿ agents de la brigada d'Invest1teri rad~fatc..4gran.
eJ.s c.runmal. foren detinguts ahir
tat a.mb lea quals s'havia de paaar Cossos de Seguretat, vlgilàncta i as- tat el seu estudi I amb els acords
s_eguents malfactors:
Ahr Iu Corts aprovaren la el personal docent, admlnlstratlu i salt 1 representacions del Cos de de la Comissió, acords que es prenpròrroga d.z. Pressupostos -que subaltern nomenat~! Patronat 1 que Presons. Tancava la marxa. dues ca- dran en les properes reunions. La
lletoJep Gimeno Antonio, reclamat
re <la pel Sr. Mur no
nu Utjat núm. 16 per estafa; M.a.revtsió es farà amb tota la brevetat
f*' <*'f 1611 ~Cl ell con/~ a la Unlveraltat
culdat de oo rar. El senyor Por. mionetes d'assalt.
Navarro
Saavedra,
Teresa
Nanat1 f*' Ull UlUifre català desapa- e'ban
la comitiva arribà fins a la pla- possible en aquests serveis anunciats
tela, en unM declaracions, dl¡u6 dar0
lei Pérez, Isabel Montes Gonzà..
regut, mlnfltre del cblennlt: Jau- rerament que no s'havien !et gestiona ça de Rosales on s'acomlà el dol, I per a continuar-la amb altres serl.ntoco negudes com a. ccbutxaqueres»;
prop d'ell per a !er efectives dltea foren coll.ocats els fèretres en fur- vels.
1M Carmr.
Garcia Oliver, en llibertat
Madrid, 26. - El Govern ha llellei ~1t Arregui Bonafonte, reclamat
.Re.wU al.t:ò1 tota la sltuacf6 gira subvenciona. Sl no es paaa. el perso- gons per tal d'ésser conduït el que
La pròxima reunió la relebrarem
nal a1 h1 ba bldell que ha estat dea- portava les despulles de Josep Al- demà. i l'altra el divendres, amb git a la Cambra el projecte donant
~ ~ Jat número 15; Antoni SuàDesprés d'haver prestat declaranovament ~or• el mateix proble- nonat
compte de la pròrroga de l'estat de
pel propietari de la casa per no
tlala pez, al qual li ocuparen una ció, ahir a la nit fou alllben.t el
1114, la sol11Cfó del qual S'a;oT?la pagar el pla 1 a'ha creat un problema va.rez a l'estació del Nord per tal l'objecte que el mateix dissabte puguerra en algunes provlncies i de
tedè~q~ta l unes arrecadea la pro- conegut element de la O. N. T., J~ per al pr~m ComeU, de diven- social
d'ésser
conduït
a
Leon,
i
el
de
Frangui el Govern tenir al seu poder la l'estat de prevenció en altres, la
a la Untveralta.t, cal demanarllllcar~ de les quals no sabé ex- sep Ga.rcla Oliver, el qual bavi& •
dru.
ne compte. ala actuala c11rtaenta de cesc Tenancio a.l poble de Casara- proposta de la qual us he parlat pròrrog& anterior de lc:¡ quals acanleloa a lJL nrovincla de Madrid
tat detingut en arribar de Madrtc1.
la Universitat 1 a nlnlr'l mM.
abans.
Col t~-hi la màxima atencf6.
bava el 81B d'abril.

irsat

L I egr· u cada dia LA HUMANITAT
EL CAP DELS AGRARIS
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Unes declaracions del seny or
Martínez de Velasco sobre
l exe eu ei o de les sentències

L'ORDRE
PUBLIC
*

~

Després de l'atemptat contra els oficials de la Model

I UN INTERESSANT ARTICLE
DE «El DEBATE» SOBRE El
MATEIX TEMA

I

Focs
de Bengala

LA REVISIO DELS TRASPASSOS EFECTUATS ALA
GENERALITAT

Cronica de Madri"d

L'anormalitat
universitària

*-------

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

lltet:~t

El CANDIDAT
A l'AMBAIXADA D'ESPANYA

I

,a:;

Ultima hora
*

------------*-----------LA PRORROGA DELS ESTATS
DE GUERRA I DE PREVENCIO

·ta humanitat

6

•

fbarra y c.a, S. en C.
Línies regulars de grans vapors per a ls destins
que es delallen
SERVEI RAPID ENTRR BARCELONA I BU.BAO
Sortides tota els DIMECRES a la nit cap a València. Alacant. Màlaga,
Sevllla., Vigo, Vlllagarcta. Corunya, Musel, Santander 1 Bilbao.
Alteltlant-se les escales de:
Tarragona, Ceuta 1 Huelva cada ducs setmanes
Sant Carles 1 Ferrol cada dues setmanes
SERVEI CORRENT ENTRE .BARCELONA l. BILflAO
cada dues setmanes.
Sortides els DIVENDRES a. la nit. cap a Tarraaona, sant Carie~~ 1
Vlnaroç, València, Cullera. Ala.cant. Canaaeoa, Aaunas, Almeria, Melilla, Motrtl, M&laaa, Ceuta. Cà.diz, Sevllla. Huelva, Vi~ro. Martn, Vi·
lln¡arcla, Ferro! COrunya, AvUéa, Musel, Srult.andel·, Bilbao 1 Pasajes.
SERVEl ENTRE BARCELONA, SE.''l'E 1 MARSElLA
Sortides Quln.zenals els cUJous cap a Séte 1 Marsella
Senet Quinzenal cap a OENOVA
LA càrrep es rep Pl Tln&lado de la Companyia Moll del Rebaix.
Telèfon 13585
·
-o---

SERVEI RAPl.O CAP AL BRASlL- PLA rA
per moto-transatlàntica corre1.1.11 espanyols
SOrtides ttxes cada ~1 dies
Cap a SANTOS, MONTEVIDEO 1 BUENOS AIRES sortirà el dla 9
d'Abril del 1935, la maa:niCica motonau

CaboSaltAg
Que admetra passatgers 1 mercaderies
del Moll de Balears, Telé!on 181!74
VIA LAIETANA, 1
TE.LEFON 22057
Consl¡natarls:

La cArrera es rep llllll la vetlla del dla de sortida. 8.l ttn¡la.do nllm. 1

'I

LA CULTURA •

Manifestacions del Rector •••
Els salaris del personal no..
menat pel Patronat ••• Conferència del senyor Pompeu
Fabra
En rebre ahir al migdia els periodistes el Rector accidental, els manifestà que havia adreçat una comunicació al Governador general d.e
Catalunya senyor Portcla, en la
qual li expressa el seu agraiment
per haver lliurat la quantitat necessària per pagar fins a la data el
personal ad.m.lnlstratiu 1 subaltern
nomenat pel Patronat UnlversltarL
El doctor Mur afegi que havia
demanat al senyor Portcla que lllu·
rés la. quantitat que resta fins a les
250.000 pessetes, que era la subvenció assenyalada. per la Generalitat
al Patronat i que no ha estat !eta.
efectiva, 1 de la qual -afegt el Rector accidental- es podrà pagar els
salaris dels professors e.UX1llars i catedràtics nomenats per oposició.
Continuant el cicle de conferèn·
cies organitzat per l'Associació Profe3Sional d'Estudiants de la Facultat de Dret 1 Ciències Econòmiques
i socials, el proper divendres, a un
quart de VUit de la nit, ocuparà la
tribuna de l'Ateneu Bnrcelonès l'U·
1\IStre filòleg 1 President del Patronat dissolt, senyor Pompeu Fabra,
el qual desenvoluparà el tema:
cL'obra de la Universitat Autòno-

Preguem en gran manem a V. E.,
com a Comissari general d'Ensenyament a catalunya, que se serveixi
disposar el que calgul per a la propera reorganitzactó d'aque¡¡ts estudis, ja que el temps perdut podria
recuperar-se en part organitzant
uns cursets trimestrals o bé que
se'ns digui clar 1 concret la solució
que es dóna al nostre modest, però
vital problema, car js portem una
pUa de m~ vivint d'ajornaments
1 eva.slves.
A1x1, Excm. Sr., esperem que el
seu recte procedir ens sabrà ter Justicla.
Visqueu molts anys per al bé de
la. República.
Barcelona, 25 de març del 1935.
Excm. Sr. Comisasrt
General
d'Ensenyament a Catalunya.»
Signen aquest document Alvar
Cartca, Gu1llem Cbicot, Francesc
Pejuan, 1 la majoria dels alumnes
matriculats en aquest darer C\U'S
de 1934-35.

Inauguració de les Escoles
del Patronat Escolar Bori
Fontestà

Diumenge va tenir lloc l'acte
inaugural de les Escoles del Patronat Escolar Bori 1 Fontestà, del Poble Nou. La sala d'actes del Centre
Republict\ Democràtic Federalista,
on se celebrà la festa, es veié plena
completament d'un públic entus1o.sma».
ta que segui amb Viu interès els
parlaments dels oradors que hi
ELS ESTUDIANTS AL COMISSARI prengueren part.
D'ENSENYAMENT

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.
VIA LAl.ETANA,

TELUO!'I 22057

DIMECRES, 27 DE MARç DEL

¿Per què no han estat represos els Estudis Universitaris per a Obrers establerts sota els auspicis del
Patronat?

dcf~~~a~~e;;y~rocR~a;¿e~~~~

MAGISTERI

Relació d'Escoles Nacionals adjudl·
cades a les comarques gironines. R elació d'Escoles Nacionals vacants
adjudicades a les comarques gironines, segons el que preceptua el decret del 20 de desembre del 1934 l
ordre de la mateixa data, Inserida
a les cGacetes» del 22 i del 28 dels
esmentats mes 1 any.
Per a mestresses: Poble de la va-cant, Figueres; classe de l'Escola,
graduada pàrvuls; data de la vacant,
4-3-1935; nom de la mestressa Interina nomenada, Dolors Tresserras l
Canet; número amb què flgura a la
llista d'interina, 123; observacions:
No és nomenada la número 124 perquè serveix com a interina. Aquesta
vacant és produïda per la renúncia
de la mestressa número 125, de data
4-3-1935.
Poble de la vacant, Girona; classe de l'Escola, secció graduada; data
de la vacant, 6-3-1935; nom dc la
mestressa interina nomenada, Florentina Barretó i Florensa; número
amb què figura a la llista interina,
9: observacions: No és nomenada
la mestressa número 8 perquè serveL't interinament. Aquesta vacant és
produïda per mort de la senyora Ma·
ria Viñas 1 Turró, esdevinguda ei
5-3-1935
Poble de la vacant, Hostalric; clasS9 de l'Escola, unitària número 1; ~----------*:----------data de la va{!ant, 12-3-1935; nom de
la mestressa Interina nomenada, As- Exposició de nines vestides
sumpció Terradellas i Gulteras; núEntre els molts atractius que commero amb què figura a la llista d'intertna, 121; observacions: No és no- prendrà. l'Exposició de l'Art del Vestir i el Saló de Creació de la Moda
que han d'efectuar-se al Palau número 1 de Montjuïc, formant part
EXPO~I[lO
de les grans festes de Primavera que
patrocina l'Ajuntament de Barceloi Saló de Creacions
na, w1 dels que més haurà de cridar
lnstttutts per aE I Dia Gràftco» l'atenció serà indiscutiblement
l'exdel 30 de març al 14 d'abril
posició de nines vestides d'època,
procedents de les principals conecPalau núm. 1 de Montjuïc clons
de Barcelona, entre les quals
r.
menada. la número 122 perquè ser- destaquen les del senyor Manuel Roveix int erinament. Aquesta vacant és camora, la de la d ibuixant Lola Anproduïda per la renúncia de la mes- glada, la del mestre ApeHes Mestres,
tressa número 7, de data 12-3-1935. Lluis Tudela, Renard, etc. Entre
Per a mestres: Poble de la vacant, aquestes es compten algunes nines
Sant Joan de les Abadesses; classe vestides per Paquin, d'una valor exde l'Escola, secció graduada; data traordinària.
Aquestes exhibicions de ntnes amb
de la vacant, 10-3-1935: nom del mestre interi nomenat, Antoni Suàrez i vestits d'època comprendran totes les
Bermejo; número amb què figura a. que podran servir per a continuar
13. llista d'interi. 110: no són nome- l'evolució de la. moda des del senats els números 112 l 111 perquè gle XVII al XX i formen un conjunt
servebten Interinament. Aquesta va· admirable pel seu valor intrínsec l
cant és produïda per la mort del art is tic.
qui l'e.xercla.

DE L'Akl DEL YEHIR

el qual amb breu i emocionant parlament féu ofreno. a la familia
d'Antoni Bori 1 Fontestà, alli representada pel seu fill i famllia, de les
Escoles que s'estaven inaugurant.
A continuació féu ús de la paraula, en nom del Patronat, el senyor
Riera 1 Punti. Remarcà l'enorme
A continuació reproduün la còpia transcendència de lo. festa espiriMADRID: Passeig de la CJasteuana. 14. - ~AHCJELONA: VIa Laietana, :¡ de la instància dels alumnes del tual que estava realitzant-se. Agra1
curs d'Estudis Universitaris per a en nom del Patronat, la ferma col·
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · CADI2 ·CANARI ES
Sortides setmanals els dl~sabtes. a les lli Etectunran el bervcl les wot<.ouaus obrers que fou lliurada al Rector laboració moral 1 material que en
cCIUL'AD DE SEVILLA• 1 aVILLA llE MADRID»
accidental, do et or Mur, perquè tot moment havlen rebut de la ProLINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · PALMA DE MALLORCA aquest la trameti al Comissari Ge- tectora de l'Ensenyança. Catalana 1
SOnldea cada dla !llevat , ls diUmenges¡ de Barcelona ' Palma, a les
neral d'Ensenyament a Catalunya. la decidida collaboració que haVien
111 bores. per les motonaus
rebut d.el Centre Democràtic FedeL'esmentat document diu aixi:
l
•CIUDAD DE BARCELONA• 1 uCIUOAD DE PALMA»
ralista
«Excm. Sr.:
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA. VALENCIA. ALACANT I PALMA
DE MALLORCA. BARCELONA · MAO 1 BARCELONA · EIVISSA
Dues escoles catalanes ~
Els qui sotscriuen com a repreW.NlA (.;OM.l:.HCJlAL AMB B::;CALES A TOCS !LS PORTS lJE LA MEU!·
dels obrers matriculats en dientr- inaugurades en un 1ntèrval
~
TERRANIA. NORD D'AFRICA 1 CloNARIES. - SorUdes Qumanala de l::lar• sentants
breu, junt amb quatre escoles que
cetona els dijous. UN lA COMERClAL BiLI::IAO. úADIZ · CAN ARlES, AMB els «Estudis Universitaris per a l'esforç
particular transformarà see' ESCAJ.A A TOTS I!:LS PORT~ DEL NORD O'E.Sf'h.'ü' A. - Sortides QUln- Obrers», a V. E., respectivament.
EXPOSEN: Que havent-se inau- guidament en realitat, equivaldran
zen.ala de l::lllbao els diJous. UN lA RAPIOA REGULAR EN fRE E'.SPANY A
l TERRITORIS DE LA GUlNEA ESPANYOLA CF'ERNANUO POO). - Sorgurat sota els nusplcls de la. Facul- per al raval poblenovt, a aquell
tides el cUa l'I de cada mes. amb escales a València, Alacant oacultatlva), tat de Filosofia 1 Lletres de la Uni- Grup Escolar tantes dotzenes de
Cartagena etacultattva) , Càdlz, Las Palmas. Santa CJruz de reuerlfe, Rlo versitat de Ba rcelona en el curs vegades promès, com dotzenes de
CONFERENCIES
de Oro ctacultatlva). Mouròvla o Freetown (lacultatlva). Santa Isabel de
Associació de Mest es Pintora de
l"ernl\lldo Poo. Bata (facu ltativa I, Kogo I Rlo Benlta efncultatlva¡ ocla vapora 1933·34 uns cursos de Cultura gene- vegades oblidat.
Explicà la gestació del Patronat Barcelona. - Demà, dijous, dia 28,
ral per a obrers 1 que foren aco«PLUS ULTRA» 1 uLEGAZPio
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
llits per la nostra clnsse, frisosa de que es creà sota l'ègida. del mestre tindrà lloc al local de l'Associació de
Sortides de Barcelona elS dilluns 1 diJous. a tea 110 bores
saber, amb les més grans esperan- Bori i Fontestà, del qual tan bon Mestres Pintors de Barcelona, Casp,
«CIUDAD DE VALENCIA1
ces, com atXi ho demostra la nodri- record ~:;ervaven els que n'havien 38, a un quart de vuit de b tarda, la
Prou a coberta: 8'00 pessetes. Bitllets d'anada i tornada a oreus redolta da
inscripció, tant per al primer estat deixebles. Féu una relació conferència iHustrada amb projec·
SERVEI QUINZENAL MEDITERRANI A· CANT AB RICA
amb escala a tota ets ports de la Penlnsuta Sortides de Barce1onn els dtwecres com per aquest segon curs de 1934- dels projectes que tè en estudi el ctons que sota el tema «Lletristica»,
35. suspès abans de la seva obertura, Patronat i que a no tardar posaran donarà. el notable dibuixant i lleLINXA REGULAR ENTRE BARCELONA · ALACANT · ORAN · Ml!.'LlLI.A
VlLLA ALHUCEMAS · CEUTA I VICE-V~RSA
en virtut dels fets del mes d'octu- el Poble Nou en un elevat nivell trista creador senyor A. Sa"o.Jri Sirés.
Sortides de Barcelona cada dtumen¡e. a 1es 8 nor"'s; d'Alacl\Ot els dimarts
L'acte serà públic.
bre 1 sense que flns a la data, mal- cultural.
d'Oran els d1mecrea. d'Oran cap a Alacan~ els dlmnrta. l d'Alacant cap à grat les diverses reclamacions
Escola d'Assistència Social per a
forParlà a continuació el senyor A.
Barcelona, els almecres
mulades verbalment per nosaltres
en representacdó de la. Protec- Ja Dona. - Demà, dijous, dia 28,
! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ al Rectorat, hagin estat represos, Gall
tora de l'Ensenyança Catalana 1 en a les set de la. tarda, tindrà lloc a
dient-nos que esperaven l'arribada nom de la família Bori 1 Fontestà. l'Escola d'Assist~ncia Social, Corts,
del senyor Comis3arl a Barcelona Posa. de relleu el goig que sentia en 669, pral., una Interessant conferènper a soluCionar-ho i tenint en inaugurar una nova escola catalana cia a càrrec del senyor J. Rubió, el
compte que passa el temps sense en un indret eminentment obre- tema de la qual serà cL'a<:ció social
que hàgim pogut tenir l'honor d'en- rista. Remarcà la importància pri- de les biblioteques».
Per a Invitacions a la Secretaria
trevistar-nos amb V. E., Interpre- mordial d'ensenyar els inlants en la.
Les ducs primeres ratlles 1'00 pesseta
tant el sentir dels nostres com- seva llengua. materna.. Narrà el de l'Escola.
Conferències pedagògiquC'ò. - El
panys. en3 atrevim a formular comportament de Bor! 1 Fontestà
Alexandre Gall donarà el diaquest escrit manlfe.!>tant:
)}
Cada ratlla de més ••.•••
a incorporar a l'escola de Catalu- senyor
Que no eXlSte1x a criteri nostre nya uns mètodes autòctons fins vendres vinent, dia 29, a les set del
cap obstacle per a reprendre els es- aleshores del tot oblidats, 1 digué vespre, 1 al local de l'Escola Blanl
mentats cursos, ja que durant el paraules d'elogi per als components querna, la segona conferència del ciCORREDOR,
vlna
I
olis
COMPRO
SAlO
TU·
El tema serà: aind.icac!ons soL HOSTES
a domicili es solllc1ta.. Es- RISME. Esc. LA HUMA- passat exercici acadèmic les classes del Patronat , que en tant breu cle.
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- - - soluta i sense incidents de cap tant obra cultural.
<<L'art romànic I gòtic a Catalu·
PENSIO ANDREU, per
BOTIGA RELLOTGER mena.
En
nom
del
Centre
Democràtic
XALET mOdern, espa.- traspasso bon preu. FresB estada, viatgers, abonanyal>. - Divendres, a les deu de Ja
Que
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d'aquest
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ederali¡¡ta,
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ser, 12'1 - A.
ments 1 coberta, bany I
oors demostra la importància. que les paraules d'elogi que s'havien nit, el senyor Cèsar Marti.nell dotel. Duc Cle la. V1ctòrlo.. aúnuts Placa Catalunya.
Venc tmmlllornbles coo.
a aquests dóna la classe obrera de pronunciat per al Centre que acolli narà una conferència amb projec.. 6, p.
dlctons. Dtnglr-se a LA OFERTES
Barcelona.
desinteressadament 1 sense mires cicos sobre el tema: «L'art romànic
HUMA.NITA'l' num. 153
Que el profe30rat estava disposat partidistes al Patronat de nova 1 gòtic a Catalunya», al local de la
PENSIO: Pelai, ll.r.. Ser.
i
DEMANDES
a treballar sense interès ni recla- creació. Digué que el Centre que te- Unió Excurs10nlsta de Catalunya.
2oa... Gran contort. J:Sa.ny.
LLOGARIA dos pisos
MOSSO O COBRADOR, macions d'ordre material de cap nia l'honor de presidir seguiria
teléton.
en una. mateixa casa, mt> de<~ltja
cococació 45 anys mena.
derna 1 cèntrica !los 11 l bones reteréncies Esaportant la seva d.esinteressada colhiOTICIARI
I que el resultat del curs anterior laboracló a l'obra netament cultuFACILITO
GRATIS 90 ptes. Escriure a LA
a LA HU.!I.lANIEmenyament tècnic. - La tarda
pensions 1 habitacions. HUMANITAT n\lm. 1511 criure
va ésser completament satisfactori, ral que estava realitzant el Patro- del dijous, tal com estava
TA'I num. 534.
anunciat,
Rambla Flora, 10, entre·
com pot demostrar-se per les proEscolar Bori 1 Fontestà.
tingué lloc al Saló de Consell de la
sol.
1110DISTA s·oreretx a ves escrite3 finals dels alumnes sot;. nat
VENC AUTO d'ocasto casa
Tancà
l'acte,
el
President
del
Panostra Umversitat la reunió preli.m.i·
1 a domicili. Preus mesos voluntàriament a elles, sense
10 H.P. bOn estat 1 con- econòmics
HABITACIONS
casa diClO.IlS
tronat, el qual agraf l'assistència a nar per tal de fundar una AssociaRocafort. 154 que d.'elles en percebin altra
lmmlllor.lblea
cosa
particular, sols dormir o Escriure
pral.
l.a
aquest
1
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coHaboració,
cada
dia
en
ció Tècnica de Metallúrgics i Motoa LA HUMANI·
~t estar, S&nt Pau, 6, 2on
que la satisfacció moral d'adquirir augment, dels ciutadans del Poble ristes organitzada a l'estil de les
TAT n\lm. 161.
SENYORETA taQulnle- uns coneixements tan necessaris a Nou a l'obra del Patronat Escolar conegudes Associacions Tècniques
CASA PARTICULAR,
canQS'rafa amb coneixe- les classes treballadores.
d'Alemanya i Estats Units. Concorque s'honorava a presidir.
habitació aoiB domúr, lnMODES, contecclò acu. ments d'otlcion domi.o.ant
regueren a l'acte les més desta~ades
Clependenta, bon preu. rada de vestits 1 abrics català 1 castella, s·otcre1x.
Ta.mnrlt, 149, ler. 2a.
personalitats de la nostra Industria
per a senyora 1 nena
Escriure a LA HUMANI.
Preus moderats. Roca.- TAT num. 162.
MetaHúrgica 1 de Construcció de
PENSIO EUZCADI • tort. 154, pral., la.
motors
i ensenyament tècnic, 1 ha
cuina 1mm1llorable, ca-PER A TREBALLAR
assolit l'acte un relleu tal que prolefacclò, bany, telet. bons
ANGEL MARTI. l'nllcl orovincia Girona desit 1o
met grans fruits en el desenrotllapreus. Rrunb1a Canaletes, d ·enQuadernacló cMartl- comoany amb cotxe. LA
ment i perfecció tècnica de la nostra
6, 4art.
nez de la Rosa, l'I. T• HUMANITAT.
Indústria MetaHúrgica.
léfon '15352 · Barcelonn)
---HABITACIO 1ndepen- _ _ _ -·
Presidia aquesta reunió el conegut
FALTA APRENENTA.
d.cnt. VUrunari, 35. E. treball fàcil. Pere Serati.
VENC
BOTIGA
comesenginyer senyor Serra i Bonastre el
Boqueria,
Sra. prop corts.
tibles amb habitació, bo- 7, ler. lra. (Gràcia).
qual digué que acceptava la presines condicions, per no
dència com a. homenatge a la seva
26 DUROS MES. jove poder atendre negoci. Espectailtats - <.,'am1ses a
PRECISA no! per a reedat 1 labor constant de cinquanta
tot eatar. Valéncla, '16, Escriure
LA
HUMANI- cados, presentat pela seus
mida
Adam
i
model
RA·
Sr. la. prop Rocafort.
anys en la. nostra Indústria Metalpares. C. de Cent, 308.
TAT n\lm. 203.
GLAN <patentada)
lúrgica.
-------~Exposà amb detalls molt interesVIAT.JANT
a·orereu:
FALTA
SERVENTA
MITGES aFERRO»
DIVERSOS
per a Catalunya rom Jove, guanyarà 40 ptes.
sants el desenrotllament viscut per
<de garantia)
DESPATX complet venc de te!.xl ts 1 génercs de Ca.sanovo., 16'1 biS, entreell,
de la. Indústria Siderúrgica i de
a preu molt redult per punt. Amb bOnes reia. eol 1_ra_._ _ _ _ _ __
Construcció Mecànica de cinquanta
PREUS BARATISSIMS • anys
traslladar-me a tora. Es- clona cHentela. Escriu·
ençà fins a l'estat actual que
criure a LA HUMANl· re a LA BUMANTTAT
MODISTA, falta aprequalificà. de sorprenent i esplendo·
TAT n\lm 535.
núm. 160
nenta. Còrcega, 252, pral.
rós.
Cedi la paraula al senyor Joan
Castells el qual exposà als reunits
perquè se'ls havia convidat a aquest
acte i l'orientació que es proposaven
seguir per tal de treure resultats positius d'immediata aplicació, resolent problemes latents en les Indústries interessades. Indicà que aquestes reunions seran purament tècniques i amb esperit universal, i les
dirigirà un Comitè que classificarà
els treballs, dictarà normes 1 orlentarà la tasca a desenrotllar per t:ll
VEN OA 1 eL 1N 1e A que resulti d'aplicació i donarà
compte de les solucions modernes
adoptades a l nosLre pafs 1 a l'estranD'ENCENEDORS
ger. Aquestes activitats es concretaran a. la MetaHúrgia en general
i al Motor, i acceptarà la. collaboració de les altres branques indusHospi1a1, 42 • Tel. 13651 trials que puguin considerar-se auxiliars d'aquestes dues especialitats.
Assenyalà la conveniència. i gran
ner~ssitat d'emprendre una decidida
campanya destructora e n principi
d'egoismes i sistemes de secret, ja
que ningú no ignora que els països
de més coHaboracionisme són, precisament, els pròcers en la Ciència I
en la Tècnica.
Tot seguit prengué Ja paraula el
catedràtic Dr. Soler l Batlle, el qual,
en representació del Rector de la
PRISMATICS - BINCJCLES · CINEMES
Universitat, donà la benvinguda als
PEL·LICULES - PATHE BABY · MAQUINES
assistents 1 ofert la. coHaboracló de
DE
MOBLES,
PIANOS,
RADIOS,
CAIXES
DE
FONO GRAFS DE TOTES MENES DISCOS, eto.
la Universitat.
El Dr. Josep Ibarz, en representaCABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DE CQ.
RELLOTGES • OBJ~CTES DE PLATA
ció del catedràtic Dr. Jimeno (abSIR, MALEl'ES, DISCOS, eto.
sent>, o!ert la coHaboració del Laboratori Quimic-MetaHúrglc que tant
encertadament d.irigelx l'esmentat
professor, 1 orientat en el camp de
la ciència d'aplicació i desitja que
la magnifica. tasca que en aquests
moments s'està emprenent assoleixi
CORTS
una gran eficàcia en realitzar-se una
veritable compenetració al labora-tort cienti!ic 1 la indústria, UmldaCarrer de Sant Pau,
ment fins a la data.
Dels assistents a l'acte, pru-laren
<prop Rambles> TeL 14237
els senyors Sxhmitter 1 Morral, els
304~
LONA
~
quals proposaren enceitadissimes orientacions, que foren molt estima-des per tot l'auditorl
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CASA SUBIROS

APARELLS
FOTOGRAFICS

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA! VENDA I CANVI

JOIES- BRILLANTS

TOT D'OCASIO

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

CASA BAGUES
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B AR C E l O N

Telèton

PARC E

Rebem la nota següent:
«La Junta administrativa de
l'Hospital Cllnic, en la seva darrera
reunió examinà detingudament el
seu estat econòmic i en vista
que malgrat haver anunciat públicament la lmpossibllitat de poder
continuar exercint l'acció benèfica
hospitalària. amb 850 llits 1 no hareaccionessin en favor de l'Hospital
aportant els mitjans necessaris per
al seu funcionament, acordà per:ustir en l'amortització de 300 llits, el
qual acord s'havia suspès da.vant
l'~perança de veure realitzades ràpidament les lloables IniCiatives del
senyor Alcalde, adreçades a resoldre
el problema hospitalari 1, a més a
més, per haver estat lnslgnlúcant
el nombre de donatius rebuts per
al manteniment de llits durant l'any
actual.
Subsistint, dones, la. critica situació financera del Cllnlc, la. Junta es
veu obligada a complimentar l'esmentat acord 1 a ampliar-lo sl és
necessari, 1, al mateix temps, a adreçar-.se al senyor Governador General de Catalunya, exposant-li la. di·
ta situació per tal que sigui la Generalitat la que es preocupi d'aju.
dar l'Hospital en la. màxima proporció en la seva qualitat de copatró de l'esmentada institució benèflco-<iocent.J
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F. C. METROPOLITA
D E B A R C E L O N A, S. A.

Hom posa a. coneixement dels senyors obligacionistes d'aquesta Com.
panyta que, com a conseqüència del
pagament per aval acordat per l'A·
juntament de Barcelona, amb data
23 del corrent mes, en compliment
de l'escriptura pública de 26 de març
del 1929, autoritzada pel Notari senyor Narcis Batlle 1 Baró, el Banc
Hispano Colonial d'aquesta plaça
farà efectiu, als posseïdors de les
obligacions núms. 80.001 a 98.000,
ambdós inclosos, avalades per l'Ajuntament. emeses en virtut de l'esmentada escriptura del 26 de març del
1929, l'import del cupó núm. 25, que
venç el 31 del corrent mes, amb deducció dels impostos corresponents.
Barcelona, 26 de març del 1929.
El Consell d'Administració

--~-------*:----------Seguidament es procedi a l'elecció
d'un Comitè Directiu, i resultaren elegits, per aclamació, els senyors Josep Serrat 1 Bonastre, Dr. Emlll Jimeno, Joan Castells, Sebastià Nadal, Gil Triginer, Francesc Riera,
Max Sxhm!tter, F. Folf Morral 1
Emili Lluch.
S'acordà celebrar les discussions
tècniques cada primer dijous de mes
a les set de la tarda..
A aos quarts de nou, enmig de
gran optimisme, es donà per acabat
l'acte.
Homenatge a Narcls Oller. -Han
quedat ..Utimats els preparatius de la
vetllada que l'Ateneu Barcelonès de·
dicarl\ a la memòria de Narcls Oller.
Ht prendran part els prestigiosos
lltera.ts Manuel de Montoliu, Caterina Albert (Víctor Català), Alfons
Maseras, Ernest Moliné i Brasés 1
Joan Santamaria.
L'acte, que promet revestir veritable solemnitat, tindrà lloc demà, dijous, dia 28, a les deu de la vetlla.
Ateneu Catalunya del districte setè.
- Dilluns passat, al domictli del carrer de la Diputació, número 69, prin·
cipal, primera, es constituJ l'Ateneu
Catalunya del districte setè, entitat
que es dedicarà a fomentar la cul·
tura dintre de la barriada eminentment obrE-ra de la nostra ciutat que
radica al districte setè 1 fou eÍegit,
per unanimitat, el següent Consell
directiu: President, Josep Vila; vicepresident primer, Agustí Gou; vicepresident segon, Eduard Neira; secretari, Marià Font; sots-secretari
primer, Isidre Tort; sot-secretari se-gon, Josep Rodriguez; caixer Antoni
Robles; comptador, Joan Queralt·
bibllot~cari, Teresa Collado; vocals~
Antom Pous, Josep M.a Quintana,
Pere Sala, ~oan Bombi, Ramon Pinyol i CebrJà Calatayud.
Aquest Consell directiu en prendre possessió dels seus drrecs saluda a les entitats germanes 'i es
posa a la seva disposició per tot
quant pugui ésser d'utilitat, aixi com
també saluda als socis de l'Ateneu
que amb el seu ajut han permt:s
que es pogués constituir aquesta nova entitat.

AVIS ALS CONTRIBUEN
Advertiment de molt d'Interès Ts
als senyors contribuents Pe-ls Per
';!fntrs de «Producte netJ 1 <Xln·
ma», de les Societats Anò~ota
L'Ajuntament de Barcelona es:
a coneixement que els senyors Posa
tri~uents pel «Producte net» i
ta núnl.mu de les Societats An-o¡UO.
mes, que el Negociat d 'Ingressos0nl·
la. Intervenció General (baixos ~e
la. Cas~ de la Ciutat), admetrà ee
pagament dc les liquidacions noti!Ll
cades pels susdits conceptes fin •
~:~. 30 de desembre del 1934' dw!
term.I.Ju «que finlrà el dia 5 d'ab e
proper»i passat el qual seran
des a 'Agència Executiva les certlflcaclons d'aprem!, corresponen~
a les quotes no liquidades dins l'es
ll).entat termini que ha de finir El
dia 5 d 'abril propvinent.
*:.......:...._ _ __
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Els nous magatzems SEPU
Ahir tingué lloc a la Rambla dels
Estudis la inauguració dels magat.
zems SEPU.
Amablement atesos per la Direc.
cló, recorreguérem el local de referència. que consta de part baixa
I pis. A la planta balxa bl ha un
bar esplèndidament installat, secció
de comestibles, merceria, bisuterta,
teixits, gèneres de punt, roba blanca, perfumeria, marroquineria, art!.
eles de viatge, etc., etc.
Al pis hi ha les seccions dedicades
a la venda. de joguines, articles per
a present, vaixella de cuina elec·
tricitat, escriptura 1 neteja '
Féu ús de la paraula ei senyor
0~, el qual en nom de la. raó
social Sepu féu algunes considera·
clons d'interès general 1 recordà que
la Sepu es mou únicament 1 exclU·
slvament per tal d'oferir al públio
els màx.ims avantatges.
Prova evident -<ligué el senyor
Gari amb satisfaccU~- de Ia capa.
citat de rendiment de la. 1ndústrll
espanyola, està en el fet que l'assortit
de les mercaderies de la Sepu es com·
posa d'un 90 per 100 d'articles espanyols. La Societat vol aplicar la
seva organització de compres per tal
d'oferir a la Indústria noves lnlclat!·
ves per a la producció de noves mostres 1 mUlera de les actuals i, en
general, per a modernitzar el comerç.
Ln Societat, que ja. explota un ma·
gatzem a Madrid, i que obre avu!
el segon a Barcelona, dóna !eina
a uns 400 dependents espanyols.
Després del parlament del senyor
Garf, els convidats foren obsequiat.s
amb un delicat lonx, al final del
qual es procedi a l'obertura definl·
tlva al públic.
No cal dir que desitgem a la dl·
recció de Sepu l'èxit que el seu esforç representa amb aquesta. nova
instaHactó 1 que tant diu a favor
de Barcelona.

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

LLEGIU CADA DIA

LA HUMANITAT
------------*:---------LES SARDANES
El dia 7 d'abril, a la tarda, pr!·
mera competició de SardanistesLllde
Catalunya., or¡anitzada per la •
ga Sardanista de Catalunya, a l'Or·
feó de Sants.

------------*:---------Exposició Històrica Fotogra·l
fica de la Catalunya actua
Una de les més destacades apoos;:
tacions fetes amb desti a l'EXP
ció Io'otogràfica. de la Cataiu;n:a ~:
tu al serà, sens dubte, la de I ~J~ès
ment de Tortosa, el qual b~ rn 395
una lmportantisslma coHeccJó de a
fotografies 1 que seran agregtadesde
les que 14'\ tramès el direc or
l'Observatori de l'Ebre.
rs
El Comitè executiu del co~ a'
«Catalunya en 1934» ha proce talll•
la classüicacló de les 2.200, (u~e¡xar·
bé han d 'ésser exposades,
edlr
les enllestides perquè pugui proc
immediatament al muntatge. ·tuirà
El jurat qualificador es corstl rotoavui per a examinar totes. ~r tal
grafies que optin a premleredicte t
de procedir a establir el v
atorgar els premis.

GASOLINA
NEUMATICS
OLIS
ACCESSORIS
El millor servei a

Servi ce Station, S. A.
Aragó, 270 i 272
i Passeig de Gràcia, 45
Telèfon 11550 i 11559
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ComMemoració de Lope de Vega, a' Madrid
LA MATERNAL, pro'ducció de la ~niver- «Fuenteovejuna», a càrrec de Margarida
Xirgu i Enric Borràs
sal, al Capttol
El tema d'aquest !11m és força inessant. Amb ell hom podia espet;~ un film d'elevada categoria. Es
tema dc sucós contingut social.
calla sols una mica d'habilitat en
la seva realització per tal de presentar-lo amb forma amena i agra-

Diez..Canedo escriu a. «La Voz»:
«Como era de esperar, el teatro
Español, para. conmemorar digna..
mente a Lope en su centenarlo, ha
hecho un admira ble esfuerz;o trayendo nuevamente a la. escena acaso el
màs vivo de sus dramas: «Fuented~~ebé tota l'acció del film trans- teovejuna». El adaptador, Cipri::.no
çorre en un establiment benèfic-,
Allà se'ns hi porta per a. enfrontaros amb dos sistemes directius, Sisremes que provenen del caràcter
dels dos distints personatges que
exerceixen en aquell una influència
dec1siva. Els manca a. aquests personatges tota. la valor simbòlica que
l;:alia donar-los, però amb tot, constituYts en eix de l'assumpte, tenen
un gran calor d'humanitat, de vida.
Els infants recolllts en aquell institut benèfic sofreixen un tracte
ben disUnt d'aquells dos personates. La directora l'un, la cuinera
f.eJtre. La primera, subjecta estrict,a~nent a un reglament mancat de
flexibilitat, de sentit humà, d'amor.
De no ésser per la cuinera, dona
d'acusat sentiment maternal de3vet;..
llat més fortament davant aquelles
criatures malaurades, els hauria
znancat a aquestes aquell caliu de
llar tan necessari.
L'ambient d'aquest film és força
reeixit. El director no ha estalviat
pas les tintes ombrlvoles que calien
MARGARIDA XIRGU I ENRIC
quan surt a escena la. mare d'aque1111 nena, una. dona. de la vida, que Rivas Cherif, ha visto como hombre
ba de donar lloc a. escenes doloro- de teatro el drama de Lope y ha tesament punyents 1 a altres que, sin- nido la fortuna. de darle una reallcerament, gairebé repugnen. Per la zación magni!ica, ayudado por el esseva cruesa en algunes d'aquestes cenógrafo, por el entusiasmo de Marescenes el film adquireix un caràc- garita Xirgu y por el trabajo conjunter realista força impressionant. I to de los actores.
per elles precisament també el con¡Qué fuerza adquiere vista como
~derem que no és pas indicat per a es debido la. gran comedia de Lope!
certa classe de públic, especialment Su espiritu de protesta contra la.
per a. nens.
tirania. tiene una vibraclón que balla.
Cal assenyalar, a més, que aquest eco firme a través de los tiempos.
film ens ha estat presentat en do- Es inútil considerar como «de época»
blatge espanyoL I hem d'advertir su sentida y su apelaclón al poder
que aquest doblatge és absolutament real en contra de las demasias feuInacceptable. Sobre considerar que dales. La protesta es lo vivo. No poels doblatges en general són, al nos- demos negamos a oirla con nuestros
tre entendre, una. mena d'estafa que oidos de boy en forma diversa de
es !a al públic en robar-los la veri- cómo se pudo oir algún dia. El arte
table veu dels intèrprets, el que ens C3 esto: salta por encima del tiempo
ocupa és quelcom que ha d'ésser re- y aplica un mismo latido universal
cusat per tothom. No sols el caràc- a circunstancins d1ferentes. En Ruter de les veus prestades no con- sla, donde «Fuenteovejuna» se recorda gens ni mica amb la que hem presentó como ejemplo de dramàde suposar als intèrprets, sinó que, tica vida, de «teatro de mnsas», no
a més, és completament desincronit- la. estimaria nadie en las antlguas
zada.
versiones escénicas como elogio al
Ens interessa remarcar també que poder real; pero aun sln las modiés necessari que amb els anuncis ficaclones introducidas ahora allf por
dels films hom ha de descobrir al el joven director Litvinof, que le dan
públic el caràcter d'aquests. La Uni- sentldo moderna, la tragedia de Lope
versal ha deixat de fer-ho 1 es pot es verdaderamcnte un grlto de lldonar el ces que, de bona fe, hi hagi bertad contra tirania, estén donde
persones que portin nens a la. visió estén una y otra. ¡Magnífico drama.,
d'un film que els és contraindicat. escrita en los màs vallentes versos.
Cal tenir una mica de sinceritat 1 que culminau en el romance de los
això és el que no ha fet la. Uni ver- ultra.jes con que Laurencia aviva el
sal.
JOSEP SAGRE

!'w

Una nova. gran obra mestra. de
W. S. VAN DYKE

METRO POL
El programa més atractiu
de Barcelona

per WILLY FORST
l la. graclosisslma comèdia

musical

CONTIGO A LA

ESTRATOSFERA
TEATRE VICTORIA

SOL DE LIBERTAD, sarsuela en dos
actes de M. Russell i el mestre Estela
Amb vells materials Manuel RusseU ha construït un bon llibre. Un
llibre en el qual la part dramàtica
és ben aconseguida i la. part còrmca
força moguda 1 d'exellent comicitat.
Heus acf sintèticament exposat el
tema o argument d'aquesta obra.
Del presidi d'Ocafia. surten -ja
acomplida llur condemna- dos homes als quals la justícia. humana va
castigar per haver comès un delicte de sang. Una ferma. i sincera.
amistat els ajunta. Un d'ells salvà
la vida a l'altre en tràgics moments
de revolta de la població penal.
Surten del presidi, l'un content, ple
de Joia per tornar a gaudir la tan
anhelada llibertat 1 freturós per
abraçar l'esposa 1 els fills. Surt l'altre, consir6s, amb recança, car al
defora. dels sinistres murs no hi ha
nlngt¡ que l'esperi. De bona gana no
sortiria del presidi, però, pel que
Pugui ésser, s'hi deixa la cullera.
TotJust arribats al poble nadiu,
ja un dels ex-presidar!s està. a punt
de cometre un altre homicidi, però,
OpOrtunament, el seu company ho
evita. 1 ha fet bé, perquè, d'altra
manera hauria comès un parricidi.
tS'ha de veure la mala intenció que
sempre porta la fatalitat!
Dels dos flllets que té l'ex-presidari casat, tan sols el noi -el bord egàs que cercà disputa al pareés. fill seu. L'altre -la. nola- és
hlla de cet't subjecte el qual aprofità l'avinentesa d'estar a presidi el
SUPosat pare per tal de seduir -emprant tota mena d'innobles mit;..
1~nts- l'esposa desval~da. Una. maa hora tothom la té.
a passos accelerats arribem a.
1a I tragcdia.
El mal subjecte -el
traidor de Ja comèdia- no està per
històries i vol emportar-se'n a la se~ filla. Ací, cal advertir, que el sutolat pare 1 ex·presidnri ho ignora
Està a dalt de la figuera, com
:CUlgarment es diu. Però no alxf el
u company el qual en assabentar~e del que po.ssa, mata el mal subjecte. -el traïdor- per tal d'evitar
~~ PUblica deshonra. del seu a.mic.
tornarà altra. vegada. a presidi
;;;Per alguna cosa hi deixà Ja culte- 1 aixi, també, d'aquesta mane~· tno quedarà pertorbada la innon felicitat del seu company, El
~u~~ a la fi, es decideix a baixar de
gut tguera no per esbrinar l'ocorreli • &!Dó per a. marxar a. les Amèsates, a la recerca de l'oblit de no
na m qumes penes i d'una fortu})A~.!_>er tal d'assegurar-se un bon
-ment.
Aquest assumpte, ja un xic resse~lt al teatre, ei senyor Russell l'ha
li~~t dese~volupar .amb rara ha.blcc El Pnmer acte és un model de
enn¡;truccló. Sobri, concís 1 punyent
tiva \Part dramàtica, tot seguit capdos temoc!ona l'espectador. Hi ha.
lJn 0 , res trets de gran dramatisme.
tre ~ eMsu. l'escena de la baralla en1 els dos prcsidarls -destra
ment Preparada- és de gran for-
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ànimo de los hombres, aun indecisos!
En este pasa.je, el brio de Marga...
rlta Xirgu alcanza una de las cumbres de su arte. El personaje encarnada por ella crece y se tran!igura,
como en los versos mismos por la.
màs perfecta compenetración de la
actriz c9n la Poesia. Enrlque Borràs
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El VIl Exposició Internacional
de l'Automòbil

DE L'HOMENATGE A GIRONES

PROGRAMA PER A AVUI,
DIMECRES
7,15: Primera edició de «La Paraula.», diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos,
8: Senyals horaris de la Catedral.
- Lliçó de gimnàs radiat, a càrrec
de la Federa.cló de Gimnàstica..
8,20: Segona edició de «La Paraula», diari radiat de RADIO BARCE.
LONA. - Discos.
9: Senyals horaris de la. Catedral.
11 · senyals horaris. - Servei MetéorÒlògic de la. Universitat dc Bar·
celona.

A les oficines del Comitè organitzador 'del pròxim Saló de l'AutomQ..
bil, s'han reunit, sota la. presidència.
del senyor Casajuana, tots els elements que constitueixen les comissions.
Fins ara han estat esct>lllts els
dies 6, 7, 8, 9 i 10, en què es tractarà d'honorar, com es mereixen, An·
gla.terra, Amèrica, Alemanya, Ità.lla.
i França, respectivament, que són
els pafsos que aporten major nombre
d'expositors. S'assenyalen altres dies
per a enaltir la indústria de Suïssa,
Txecoslovàquia i altres nacions tambj representades en el Certamen Automobilista Barceloní, com també a.
honor de la fabricació nacional.

Ml GOJA

u: Senyals horaris. - Secció Fe-

menina. -

Música selecta en discos.

EMISSIO DE SOBRETAULA
Programa
de discos variats.
13,30: Fragments de la comèdia
policiaca, de J. Casa.novas, «Ml.ss
Thery», per la companyia :Vlla-Davi
del Teatre Principal Palace.
13,55: Secció Cinematogràfica.
14: «La Paraula».- Emissió de
les dues de la. tarda. - Informació
de Barcelona. - Actualitats teatrals
i musicals.
14,30: «Butlletí Oficial» de la Generalitat de Catalunya. - Sumari
del número publicat avui. - «El fet
del dia», per Joan Ala.vedra.- Continuacló de les Actualitats. - Borsa
de Treball de cE A J-1».
15: «La Paraula». - Emissió de
les tres de la. tarda. - Directament
des de Madrid. - Ministeris. - Re·
sum de la «Gaceta». - Sessió Radiobenèfica. - Discos escollits.
13 : Senyals horaris. -

BORRAS en uFueñteoveJUn&ll
da a.utoridad a su papel severo; Pilar
Mw1oz, Eloisa Vigo e Isabel Prada,
López Lagar, Diosdado, Contreras,
Guitart, Aguirre, Porredón, Merino,
ponen su acierto personal en el desempefio; pero casi no se debe hacer
elogio individual en lo que es primor
de conjunto. Burmann logra efectos
mara villosos en el juego de planos,
en la combinación de luces para su
decorado. Las mús!cas y danzas, documentadas por autorizados especia.listas, contrtbuyen con su eflcacia.
Nunca se han oido en el Espafíol
aplausos màs nutridos, mAs insis·
tentes.»

TARDA
16: «La Paraula». - Emissió de
les quatre de la. tarda. - Informació
general. - Programa de discos.
18: Senyals horaris. - Programa
del Radioient. - Discos a petició de
senyors subScriptors de RADIO
BARCELONA.
18,30: Suplement de eLa Paraula»,
dedicat a la Secció Infantil de RA·
Rondalles,
DIO BARCELONA. contes, consells útils, etc. - Continuació del Programa del Radioient.
19,15: liLa Paraultu. - Emissió
d'Un quart de Vuit de la. tarda.
Informació de l'estranger, Barcelona,
Madrid i provincies. - Obertura de
la. Sessió de Corts. - Continuació
del Programa del Radiolent.
19,45: cotitzacions de monedes.
20:

portiu.

Estrena de «Miratges», comèdia en tres actes de Manuel Martínez Carbonell
Com estava anunciat, va. tenir lloc
el passat dissabte, al teatre de la.
Sala Capsir, l'estrena de la comèdia
en tres actes «Miratges», original del
novell escriptor Manuel Mnrtinez
Carbonell.
Abans d'aixecar-se la cortina., es
va comurucar al públic que l'artista
senyor Drets, encarregat de representar un dels principals personatges
de l'obra, acabava de sofrir un aceldent a casa seva, que l'impossibültava de prendre part en l'aHudida
obra, per la qual cosa se'ns demanà
indulgència per a l'artista que havia
de suplir-lo.
Era necessària aquesta manifestació, puL'C que ella explica les deficièncie.;; observades durant la. representació, deficiències que, en certs
moments, es feren força ostensibles.
Per aquest motiu parlarem únicament de l'obra.
El senyor Martinez Carbonell ha
escrit una bella comèdia. A Plaença,
un poblet rural perdut entre muntanyes, es viu beatíficament, sense malícia, amb paa i tranquillitat. Però
un bon dia davant d'aquest poblet
s 'estimbà un automòbil, en el qual
viatja el senyor Raimond, ric poten.
tat de Barcelona, que, auxiliat per
Marcel, es veu obligat de romandre
una temporada a casa seva, entre
gent del camp senzilla i bona, fins
a estar guarit de les ferides. La seva
estada en aquesta casa desvetlla suggestives iHusions a Marcel, el q·Jal
sent ànsies de canviar de vida, de
conèixer les grans ciutats i de moure's en un altre ambient. Raimond,
agraït per l'heroïcitat de Marcel, al
qual deu la vida, se l'emporta a Barcelona, per tal de fer-lo «Un home».
Ac! acaba el primer acte. En els dos
actes següents, Marcel va donant--se
compte, a força de desencisos rebuts,
que la. seva felicitat no és al món
que ell somniava, i acaba per retor-
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eLa Paraula.». -

----------*·-----------BOXA OLYMPIA
Avui, a la nit, a. les 10.111

EAJ-39 Ràdio Badalona
Avui, dimecres. - A les 12: Obertura; senyals horaris; música variada en discos. A les 2: Música selecta. A les 2,30: Fi de l'emissió. A
les 7: Obertura; senyals horaris;
música simfònica. A les 8: Cotitzacions. A les 9: Noticies locals. A les
9,15: Audició de la. selecció de «Gigantes i Cabezudos». A les 10:
«Jazz». A les 10,15: Noticies de Premsa des de Madrid. A les 10,30:
«Jazz». A les 10,15: Noticies de Prem. sa des de Madrid. A les 10,30:
«JaZZ». A les 10,45: Fi de l'emissió.

*-----Sessió extraordinària del
Concurs de l'Associació de
Cinema Amateur, a la Sala
Studium

L'Associació de Cinema. Amateur
ha organitzat per al vinent dia 29
del mes que som una. interessant
&essió amb una relació de les pellipremiades en el recent Concules
AVUI, ESTRENA
curs que acaba de celebrar.
Un episodi inèdit de la. vida de
La sessió tindrà lloo a la Sala
SCHUBERT
Studium 1 hi seran passades pellicules d'Eusebi Ferrer, entre les quals
destaca la. titulada «Ceràmica. Serra», ! altres de :Vèlez, Roig, SermyO.
i A. Sarsanedas.
Les invitacions per a aquesta ses·
sió poden demanar-se al local de
l'Associació (Avinyó, 30, pral.), o a
les cases. del ram cinematogràfic.

A

«L'Escena Catalana»

MILLER

FREDDY

Campió del Món

LUIS

QUADRINl

ex-campió d'Europa.
Oenera.l, QUATRE PTES.

------*
AQUESTA NIT, A LA GAVINA
BLAVA

Una interessant vetllada de
lluita
Entre eis aficionats a. la lluita ¡reco-romana, ha desvetllat expectació
la. vetllada que, per aquesta nit, està
anunciada a la Gavina Blava (Avinguda M!stral, 50).
El programa serà el següent:
Lozano contra Cuesta II, Arlandez
contra Salabert, Esteban contra. Salvà, Parramon contra Cuevas i J.
Blanquet contra O. Cuesta (internacional, campió de Catalunya., pes
gall),

L'homenatJat, a1 qual acompanya sa gt-Barba, capità de l'equip de vet~
rans, moments abans de començar el partit
<Foto, Sagarra)

Noticiari es-

«Conferència documental
20,15:
de les tribus amaçòniques, en pro
de la magna i científica expedició
del capita Iglesias a l'Amaçones, pel
senyor Manan Martinez López.
20,30: Resum de Premsa. - Noticlar! comentat per J. Navarro Costabella.
20,45: Noticiari des de la redacció
de <<La Publicitat».
20,55: Cotitzacions de mercaderies, valors 1 cotons.
21: Senya.ls horaris. - Servei Meteorològic de la. Universitat de Barcelona.
21,05: Orquestra de RADIO BARCELONA: «Constant i fidel» (marxa.), J. Fucik; «Minuet Guilleret»,
E. Filippucci; Serenata, L. Ganne.
21,30: «ConfidèncieS», per Josep
Carner. - Continuació del concert:
Vals en La, A. d'Ambrosia; «Prop del
breçollt, M. Moussorgsh-y; «Romàntica núm. llt, J. M. Torrens
22: «La Paraula». - Emissió de
les deu de la nit. - Directament des
de Madrid. - Sessió de Corts. - Resum de les informacions radiades
durant el dia.
22,15: Radioteatre de «E A J-1».
- Primer, la comèdia en un acte, de
Josep Feliu i Codina, que porta per
titol: «EL mestre de minyons».- Repartiment: Senyor Colom, Josep Claramunt; Lliberata, Rosa Cotó; Tomasa, Carme Illescas; Salvador (alcalde), Antoni Muntal; Genis, Art-.u· Balot; Peret, Gastó Màntua; Diputat, Joan Cristófol; Socors, Enriqueta Benito; Climent, Joan Munté;
Nois, agutzils, poble. - Segon. el
sainet en un acte i tres quadres, de
Robreño, que porta per titol: «El
Sarao de La Patacada». - Repartiment: Auialia, Rosa Cotó; Matilde,
Enriqueta Benito; Gracia, Carme
nlescas; Joan, Oastó Màntua; Tadeo, Josep Claramunt; Don Lluis,
Antoni Muntal; Carles, Joan Cristófol; Batalla, Joan Munté; Brlnsa,
Artur Balot; Antonet, Pere Pla; Feliu, Lluís Arbòs; Un no!. F. F.- Dl·
recció: Adrià Gual.
24: «La Paraula>>. - Emissió de
les dotze de la nit. - Darreres informacions.
FI DE L'E.MISSIO
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nific campió motorista català anuncia el seu retom a Barcelona., acompanyat de la. seva esposa, per al proper dlssabte, dia 30.
El viatge el faran per la vla aèria
en un dels trimotors de la l1nia.
Stutgard-Barcelona, de la. Deustche
Luft Hansa, que ha tingut la. gentilesa d'oferir els dos passatges gratultament.
Ferran Aranda, en la. lletra tramesa anunciant la definitiva data del
seu retorn a Barcelona, prega fer
públic el seu agraïment a. tots elS
que han contribuït a les subscrip.
clons que hom ha vingut realitzant
a favor seu, ensems que el seu desig
de patentitzar el seu agraïment a
tots, de nou a cosa· nostra, es presenti ocasió de fer-bo, i de la qual ha
estat allunyat tant de temps amb
motiu dels seu accident.
L'hora d'a rribada de l'avió que conduirà Ferran Aranda i la. seva esposa és la. de tres quarts de tres de
la. tarda, a l'aeroport provisional del
Prat de Llobregat.

El retorn d'un gran campió

Dissabte arribarà
Ferran Aranda
Assegurat ja. el procés de milloria
definitiva de la greu lesió que sofri
Aranda en el Gran Premi d'Alema...
nya el passat mes de juny, per la
qual causa, des d'aleshores ençà, l'ha
mantingut hospitalitzat a. la «Kllnik
Kuechwald:t, de Chemn1tz, el mag-
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AL PALAU NACIONAL

Conferència d'Alexandre
Soler i March

BASQUETBOL INTERREGIONAL
Mude
Junta
la.
per
Orgarutzada
seus de Catalunya, el president de la Demà, el matx Castella Junta de Museus, senyor Alexandre
Catalunya
Soler i March, va donar diumenge,
al Palau Nacional, la seva anunciada.
Demà, dtjous, a les deu de la. n!t,
conferència. En primer lloc posà de
relleu 1a prova de cultura que repre- i a la. pista del Gran Price, tindrà
senta el fet d 'ésser visitat el Museu lloc una. gran vetllada., el principal
allcient de la qual el constitueix un
encontre entre els equips represenfag~~~~~s Federacions Castellana
Començarà la. reunió amb un par·
·I Salo' de Creacions
tit entre els equips infantlls de l'A.
lnstltults per «El Dia Gràfico• ~ Juniors i l'A. C. Mollet. A continuctó una selecció de Barcelona (ciudel 30 de març al 14 d'abril
tat) serà oposada a un combinat
•
'
de MontjUÏC comarcal i finalment es disputarà
Palau num.
el Castella-Catalunya.
De l'arbitratge d'aquest encontre
d'Art de Montjuïc, durant els tres en tindrà cura el competent coHeo quatre mesos que està obert, per giat català senyor Monerrio.
més de seixanta mil persones. A1x1
mateix diu que la biblioteca anexa
AQUESTA NIT, A L'OLYMPIA
ha estat també molt visitada i amb
conferències com la present volen
completar la divulgació de les coses El combat Miller-Quadrini,
d'art. El conferenciant s'estén sobre
base d'un programa
el significat de l'art gòtic 1 aporta
dades molt interessants i una. sòllda
interessant
documentació. Féu un estudi de l'art
El campió del món del pes ploma
gòtic en relació ar romànic 1 féu
història de l'arrelament de les dife- arribà ahir a. Barcelona, després del
rents escoles a ·casa nostra. Comple- seu triomf per k.o. sobre el pes lleutà la seva interessant 1n!onnac1ó ger anglès Harry Broocks, a. la. seteamb la. projecció de les principals na represa. i, com sempre, sense el
obres que serva el Museu 1 parlà més petit senyal de fadiga. A la.
de l'adaptació dels pintors catalans seva arribada manifestà que venia
a les dues tendències escultòriques, disposat a deixar ben assentat el seu
italiana i francesa. Per últim, féu 1 pavelló de primer pes ploma del món.
un resum de les principals obres que Afegl que coneixia les qual!tats de
e,; conserven dels pintors catalans resistència del seu adversari, l'exi diu que posseïm onres de veritable campió d"Europa Quadrini, i els seus
grans coneixements del ring, però
valor.
El senyor Soler i March, en aca- que encara que esperava. un combat
bar la seva interessantissima conre- molt disputat confiava. en un rotund
triomf.
rència, fou molt aplaudit.
Uns dels restants combats dei proDIBUIXOS
DE DIONIS grama. que amb major interès és
BAIXERAS
esperat pels aficionats, és el que disLa Sala Renart exposarà, a partir putaran Blay 1 Battalino. .Dos autènde dissabte, una interessant coHec- tics futurs campions front a front.
ció de dibuixos 1 apunts de temes
La presentació de Paul Swiderskl,
barcelonins de primera època., el no- el pes pesat que ha arribat a lluitar
table pintor Dionís Baixeras.
amb Max Baer 1 la darrera actuació
Aquests dibuixos tenen una valor del qual, fa pocs mesos, féu matx
documental i artística que desvetlla- nul amb von Porat, constitueix una
ran tot l'Interès entre el públic i els nota de gran mterès. Tindrà per prinostres coHeccionistes d'art.
mer adversari el fort colpejador Alcalà.
JOAN MARCE
Frog 1 Nlinguell i dos bons preliContinua a l'esmentada Sala Renart l'exposició de paisatges de Joan minars formen la resta de la reunió.
Marcè.

tXPUI[lÓ Df L'ART
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d'Art

Galeries Laietanes
Corts, 613
Pintura
P. casas Abarca
>>
Aureli Tolosa
»
Maria Muntadas
»
Ton Rosich
Exposició de pintures de diverses
signatures de fama. procedent de
collecció particular
Fins el dia li d'abril

SYRA
Telèfon 18710
Diputació. 262 ART I ORNAMENTACIO
OBJECTES PER A PRESENTS
Pintures
Lluls M. Güell
Retrats
Josep Pratmarsó
Fins el dia 5 d'abril

Acabarà la. reunió amb una. exhibició a càrrec del campió de Catalunya 1 Espanya. del pes mig mitjt.
Josep Salvador, el qual continua im·
batut després de deu anys d'actuació.
L1 donarà la rèplic'a el finalista de
l'últim camp¡onat d'Espanya del pes
lleuger mitjà A. Estragué.

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

La Justícia
*

AUDIENCIA
PRIMERA SECCIO
Suspensió. - Per no haver-se presentat diversos testimonis que esta...
ven citats ha estat suspesa. una vista
per injúries que estava anunciada.
per aquesta secció.
SEGONA SECCIO
Estafa. - Acusat d'un delicte d'estafa, es presentà davant el Tribunal
d 'aquesta secció Leovlgild Oliveres.
L'acusació es basa. en el fet que el
processat adquirl diversos gèneres l
per a. pagar-los donà unes lletres de
canvi, les quals, en arribar el seu
venciment, no abonà.
TERCERA SECCIO
Lesions greus. - En una baralla.
que tingué lloc al carrer de Sants,
entre Josep Blasco i Blasc 1 Pere
Arbones. el primer inferí al segon
lesions que foren qualificades de
greus pels metges que l'assistiren.
Després de la prova. testifical, el
representant del Ministeri Públic demanà per al processat la pena d'un
any 1 un dla de presó 1 la indemnit;..
zació al perjudicat de 700 pessetes.
QUARTA SECCIO
Topada. - Toparen un automòbil
1 un carro l en sorti perjudicat el
vehicle esmentat en segon lloc, per
1~ qual causa el fiscal demanà per
a Josep Gonzàlez 1 Gonzàlez que
menava. l'automòbil la multa de 250
pessetes.

NOTICIARI
Jutge malalt. - El senyor Manuel
Montero, jutge del jutjat número 12,
està malalt. Com sigui que li corresponia a cobrir les PETAOINETA
ponia el tom de guàrdia, aquest el
porta. a cap el jutge municipal corresponent.
Les fiscalies suplents. - Fins ahir
són 57 les instàncies rebudes d'aspirants a cobrir les 16 vacants existents de fiscalies municipals de Barcelona.
Ahir era el darrer dia del termini.
Un cadàver a la BarcolonetL A la platja de la Barceloneta fou
trobat, ahir, surant el cadàver d'un
home. El cadàver fou identificat 1
resultà ésser el' d'Alfred Plana 1 Rocamora, de 59 anys, funcionari de
Correus, de Tarragona. Hom creu
que es tracta d'un suïcidi, però s'lg.
noren les causes que el poden haver
.
motivat. .

*..._.,..____

El President de la República,
President del Comitè d'Honor
de l'Exposició del Vestit
La presidència del Comitè d'Honor de l'Exposició de l'Art del Vestir ha estat acceptada per s. E. el
President de la República, el qual
ha ofert un premi. El ministre d'Indústria 1 Comerç, senyor Orozco, ha
ofert també un premi amb destinació al 8aló de Creacions de la Moda.

Ocasió
Flassades llana grandíssimes
al preu de

16'so pessetes
Venda directa al vestíbul

HOTEL DE VENTAS
Cal~at••• Mobles... etc.

SEMPRE OCASIONS

CARRER PELAI, 8
Telèton 14370

Dimecres, 27 de març del1935
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Les converses

de Bél-lín

varen acabar ahir

únicament canvi• d'impressions
PER ALS AMICS EMPRESONATS

Plagues que tornen

La nostra subscripció

Captaires i venedors
ambulants

Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
-administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)'
Ptes.

Barcelona. torna a oferir l'aspecte
deplorable dels temps de major del·
xadesa en l'administració municipal. La venda ambulant 1 la cxar·
latanerla», particularment al c:Ust rtcte cinquê, ha pres proporcioD8
Imponents. Seria. bo d'esbrinar en
Virtut de quines atribucions s'han
facilitat tantes autoritzacions per a
la venda ambulant o bé exercir
una indústria que s'ha guanyat tan
mala fama, com la dels xarlataD8,
precisament a l'esmentat districte.
Els industrials d'aquella barriada
se'n queixen airadament 1 el barceloni enrogeix davant l'espectacle
que o!erei.x.en, a certes hores, les
Rambles 1 algunes de les vies urbanes més cèntriques que recauen al
Distr!cte v.
També la plaga dels captaires s'ha
desenvolupat amb proporcions alarmants. Barcelona, que en uns poca
mesos d'Ajuntament popular, haviA
passat a éser un mirall de arans
ciutats en aquest punt concret, torna a lluir la. tristesa dels captaires,
en veritables grups, entre els quals
no manca el necessitat de veritat,
és clar, però abunden més els professionals.
¿Fins quan duraran aquestee
anormalitata que demmclem?

Artur Sanjuan (2a. veg) ....
1'Josep Gavaldà .. . .. . . .. . ..
1'Suma an terior 66.108'75 Un grup de companys del
A S. i A. E. (3a. vegada) .. .
8'60
bar de l'«Angel» ....... ..
7'Vlcenç Ab Iols .............. .
0'50
Francesc Cuello .. . ... ... . ..
0'50
LES PLANES (Girona):
Crescéncla Pont .. . .. . ... .. .
0'50 Josep RI bas .. . ,.. ... . .. .. .
1'Ramon Sublrana ... ... ...
2'50 Benet RI bas . .. ... . .. . .. .. .
1'Un matrimoni català ... .. .
1'- Estrella Rlbas ............. ..
1'Una familia !Illa del VenMarlo. Rlbas .............. ,
1'drell Bové .............. .
7'- Miquel RI bas ... ... ........ .
l 'Una catalana, P. A. ... .. . .. .
2'Francesc Bargay, a la memòPREMIA
DE
DALT:
ria de l'Avi .............. .
3'- Pau Soley Sala, a la memòUna cntnlana de Brocà. a la
ria de PI I Margall .. . .. .
2'memòria de l'Avi ........ .
l'Vicenta Solsona .. . .. . .. . ...
1'Francesca Cnrreras, a la meMaria
Soley. admiradora de
mòria de l'Avi ... ... ..,
1'Lluls
Companys
........
.
0'50
Carles Dlego, 1dem .. . .. . .. .
1'1't:a.rme Solanas !dem . .. ...
1'- Andreu Planas Puig .. . . ..
0'50
tJn•1 catòlica, i dem .. . .. . .. .
1'- El nen Pere Planas Soley ...
1'VIcenta Roca, ldem ....... ..
1'- Teresa Soley Solà .. . .. . . ..
Joan Pulggemanal Soley, adEmill casanovas F. (segona
mtrador
d'Azafta
........
.
1'vegada) ... ..... .. ... .. .
5'- Emlll Carbó
Soley (2a. veg.)
0'60
E Casanovas, L. (!dem) .. .
2'Josep Riera ......... ... . ..
0'50
Un grup d'amics de La BoUn,
a
la
memòria
de
Rananova .................
6'15
mon Riera ............. ..
2'6'- Una
rabassaire .. . . .. .. . .. •
0'50
!fai':inioni ':Baciia:.Come;· ·<49.·.
l'vegada) ................. .
2'- Una admiradora de Lluhl ...
fam1lla: Maria Mnrcb,
Benet Cuadrat .. . .. . .. . .. .
1'- Una
Francesca
Comas
I
Josep
La Barbera, de Santa EuComaa, a la memòria de
làlia ... . . ... ... ... ..,
1'Macià ..................
1'60
Rosa Munell .. . .. . , .. .. . .. .
1'- Joan
Cortada ............
1'60
Magdalena Flix . .. . .. .. . .. •
l'~
Maria
Castells
..
.
..
.
•
..
..
,
1'50
Manuel López .. . .. . .. . . ..
1'Jonn Castellnou (segona vecatalans de la Casa Fet.
5'- Elsner,
a la memòria de Ma·
~~:~ll ..de.. Sant 'A.riCi"rèii :::
6'età:
Dos germans .. . .. . .. . . . . .. •
2'Diputats catalans
J. A ................... ..... .
1'- Josep Palau .. . ... ... .. .
2'Plus Ribosa ... ,.. ... .. .
Joan Snngenis Pedret, per
1'gràcia. a D. M. Azaña .. .
2'5'- Lluls Cull ... ... ... .,.
Per Catalunya .. . .. . ... .. .
1'2'60 Josep Florit ... ... ... . ..
Pere
Castell
.
..
...
,..
..
.
P. A. (sisena vegada) ... .. .
2'2'PamUin Ubacb (6a. vegada)
2'- J06ep Muntet ... ... ... . ..
0'60
Manuel
Soler .............. .
VIcenç Vergés .. . .. . .. . .. .
2'1'Ahir al migdia, tal com anunci~
Joan Royo ......... .. ..... ..
'ò2'- Antoni Nadal ... ... ,.. .. .
Maria Anglès ... .. . .. . ... .. .
1'- vem en la nostra edició anterior,
2'- Emili Peralta ... ... ... ...
Pere Ballarda d'Esquerra .. .
0'50 fou alliberat provistonalment, sota.
5'- Josep Macià ... ... ... .. . . ..
'Pere Ballarda d'Esquerra .. .
2'0'50 Lluls Berenguer ... ... . .. , ..
lOIICpa Ballarda. d'Esquerra.
2 - tiança, el diputat al Parlament de
0'60 Manuel Lladó ... ... ... ...
Josepa Buforn . .. .. . ...
2'- Catalunya, senyor Llufa Bru Jard!.
0'50 Josep VIves ... ... .. . ... . ..
Desideri Cardona . .. . ..
6'ELS
ESQUERRANS
DE
SANT
Navarro ........ . ..... .
1'FE· Al moll l'esperaven, a més dels seus
LlU l>E LLOBREGAT:
Giner ..................
famillars, un grup
nombrosfssim
B. C. R ....•.. , ....... .
2'- J06ep Molins con ... .. . . ..
1'Rigau ................. .
1'- Josep Cabré .. . .. . .. . .. . . ..
1'- d'amics que volgueren abraçar-lo 1
Armlnyo ............... .. .
2'- Estanislau Cabré ...... ... .. ,
1'- fellcUar-lo, com tinguérem la eati.sCarles Stumpte (2a. vegada)
10'- Josep Cabré Duran ... .... ..
1'Quatre catalans de la casa
Josep Grifoll ... ... .. . .. .
l ' - facció de fer nosaltrE:S. ahir a 1&
M. D.S.A ...... . ........ .
4'- Teresa. Duran .. . .. . .. . .. •
0'50 tarda, a la nostra redacció.
Quatre esquerrans ... ... .. .
4'- Antònia Grané . .. ... ... . ..
O'éO
Famllla Sublranes Urqulzu
2'- Joan Borrull .. . ... .. . .. . . ..
2Un grup de mecànics de eLa
Joaquim Batet, Antònia FtHlspano-Sulza. de les secgueras, Antoni Ba.tet i carUn azarusta. 1 el seu tUl ...
clons l-M, 2-M, 14-M, 28-A.z
les Batet .............. .
2'4-MF, <i MB, <i Mbls, o
Jaume Condem.lnas .. . .. .. ..
1' Un
grup de treballadors de
M. 8-M, 1o-M (setena veJoan Vlnyas .............. .
0'50
la Casa VUa. (2a.. lll.at&) :
Joan Mayol .............. .
l'gada) ......... ...... .. .
39''0 Pau
Agust!
Sarriera . .. .. . .. . .. •
Domingo ............. ..
0'60
1'Joaquim Raur1 (10a.. vegada)
1'0'50
1'- Dolors Casas .. . .. . .. . ... . ..
Adellna Serinyà (!dem) ...
1'- Jo ................... ..
0'25
1'- Una valenciana. .. • ... . .. .. •
Felip Radllla Mall.es .. . ...
1'60 Rafael Roca. ............. ..
J06epa Deu ...............
0'60
1'- Mercé VIgorós .. . .. . .. . .. .
On esquerrà de la Selva del
Lluis Ma1aaarr1p ... ... ...
0'60
0'óO Germanes
CIUDP ..... . .......... ..
3'- Marta Mayol .. • , .. ... .. . .. •
Costa
.
..
,
..
...
..
•
Antoni
Rovira
.. . ... .. . . ..
1'1'Baptista Soler ... ... ... . ..
1'Llorenç Pons .. . ... ... . .. . ..
0'50
1'- Antònia Gelabert .. . •.. ...
Dolors Sala Huguet, d'Agra0'25
munt (3a. vegada) .. .
1'- Teresa Montserrat .. . . .. . ..
6'- Pere Cortè& .. • ... ... •.. .. •
Adela
Montserrat
...
...
...
0'25
Joan
Ribaa
.............
..
1'Jo~ep Batlle Ribes .. . .. .
2'0'50
1'- Joana Navarro .. . ... ... . ..
N. N ................. ..
1'- Pere Ferr6 ...... ,., ........ .
Una
catòlica
.
..
..
.
.
..
..
.
.
..
0'25
Pere
Daimases
..
.
...
..
.
1'Matrimoni Federal . .. . ..
1'1'- N. N., n. la memòria de MA-Claur ................. .
0'50 Mart! Ablols .. . ... •.. .. .
cià ...................... ..
0'60
Andreu Ablols ... ... ...
0'50
Valero ................. .
0'60 Un
trabucaire .. • ... .. •
0'25
1'- Y. E ........................ .
Capdevila .............. .
O'óO Manuel
Mlngot ... .. . ... ...
l'Torres ..................
2'Suma I ..auolx 61U64'05
1'Deure setmanal d'uns amics
5'60 Francesc Esteve . .. . .. .. • .. •
1'Francesc Rasa . .. .. . .. . .. .
6'- Jaume Noya . .. ... ... ,. • .. .
1'1'. N ..................... .
2'- Joan Vendrell ...... ........ .
1'Dos clcllates pare 1 .tm, 1 nena TuAgustl Olivella ............
2'- Francesc Sancbo ........... .
1'- bau, de Sant Fel1u de Llobregat, ens
Roser Pijoan .. . ... . .. ... . ..
2'- Antoni Domingo .......... ..
Josep Carcercny .......... ..
1'- han lllurat un dècim del núm. 1.586
Antònta Oltvella ........... .
1'- Andreu
Grifo ... ... ... .. .
1'- del sorteig que es celebrarà el proper
Un d'esquerra .. . . .. .. . .. .
6'1'- primer d'abril, per tal que, en cas
On nacionalista .. . .. . .. . .. .
2'- Ialdre Montserrat ... ... .. .
B
Oliver,
a
la
memòria
de
de sortir ptemlat, algul afegida la
Montserrat Martlnez ... ...
2'la seva etila . .. . .. . .. . ..
2'- quantitat corresponent a. la nostra.
Un grup estudiants de Dret
17'50
Antoni Matlosaa .......... ..
1'- subscripció,
Joan Cervera, de Lleida ...
1'Joaquim Cortès ... .. . ... ...
1'Jbony 1 Tom de Badalona
(segona vegada) . .. . . . ...
3'- Un que no creu .. . ... ... .. .
En la llista publicada d.lumen·
Antoni
Ferré
..............
.
O'óO ge consignàrem a Ramon Coromines
Madrona. Casas (6a, vegada)
0'50
Antoni Clemente . .. .. . •..
0'50 6 pessetes, en lloc de 2. No obstant,
Un company de Cornellà
1'està d'acord amb la darrera xifra la
(sisena vegada) . .. . .. .. .
0'50 Francesc Palau .. . ... ... ...
0'50 auma total.
Una nitra (6a. vegada) .... ..
0'50 Isidre Juncè. .. . .. . .. . . .. . ..
Familia Ramonet ........ .
1'60
Teresa. Roig .. . . .. . . . .. . . ..
1'Marta Camfà, a la memòria
de Macià ......... ... .. .
1'Apolònla Tomàs . . .. . .. .. .
1'A. S C ................ .. .. ..
2'A memòria d'Eusebi Batlle
2'A la memòria d'Agustina Rovira .................... .
2'Pilar Bou .............. .
2'Existència en Caixa. el dia 17 de març
9.644'70
Quimet ................. .
5'Ingressat durant els dies 18/3 al 23/ 3
3.753'80
13.398'50
Manuel Piqué .............. .
25'Joan Sublrna, de St. Quirze de Besora . .. .. . .. .
2'P. Geli, de Bngur ... .. .
5'SORTIDES DE CAIXA:
Antoni Espelx ... ... ... •..
2'Antònia Muglnacb ....... ..
Subsidis a diversos .. . ... ... ... ... ... ... •..
0'60
420'35
Jaume Muglnacb . .. .. . •..
0'50
»
per mitjà Comitè Pro-Presos ... ...
3.680'Ramon Figueres Ferrer ...
1'El nen Joanet Carbó .. . ...
6'»
»
» Ctè. Pro-Presos a Exiliats
1.000'J
»
»
Comissió Badalona ...
25'SAN'! AURlA DE BESOS:
Amadeu Jorba .. . ... ...
1'»
»
»
»
Horta St. Joan
100'70
Carme Rabai .. . ... . .. .. .
0'50
•
J
»
&
Perafita - LluLaura Rogé ........... .
1'Domènec Rogé . .. .. . .. .
1'sanès ..... .
90'FranceRca Marra .. . . .. .. .
1'Sabadell ..... .
620'Joan VIla ................ ..
1'Benet Casollva .......... ..
1'J
Sant Vicenç
Germanes Mahó .. . .. . . .. .. .
2'Horts ... ...
100'R. Gomlz 1 T. Marcb .. . .. .
1'])
J
D. Arnellc ................. .
2'Solsona ...
50'LI. Domingo . .. .. . .. . .. . .. .
1'))
»
Vilanova i la.
A. Clemente ... ... . .. .. . .. .
M. Barba ................. .
Geltrú
500'1'Ricard Selva ... ... .. . .. . . ..
J
a empresonats Presó Model ...
495'Antoni Blgas ... .. ........ ..
1'»
»
Girona ........ .
80'80
Francesc Altlsén .......... ..
0'60
» »
»
Tarragona
85'85
Francesc Vlllegas .. . .. . .. .
1'» ))
»
Ramon vanes! .. . ... .. . .. .
Càdiz ........ .
1'382'20
Jaume Moral .. . .. ..........
1'))
»
))
Pamplona ..... .
30'7.659'90
Isidre Mayné .. . ... .. . .. . .. .
1'Josep Flores .. . ... .. . ... .. .
1'Lluls Jul1à ... ... ... ... .. .
1'Existència en Catxa el dia 24 de març 1935
5.738'60
Rafael Andreu .. . , .. .. . .. .
1'Orlstòfo' Pipo ............. ..
1'Un company ... ........... .
0'50
Eduald Cot ................. .
0'50
Josep Sà.nchez ... .. . .. . .. .
0'50
R ESUM GENERA L D' I NG R ESSOS
SO RT ID ES
Mart! Arenal . .. . .. . . . .. . .. .
1'A la memòria de Macià ...
F INS EL 24 D E MARÇ DE L 1935
1'J06ep Segura ... .. . .. . . ..
1'Joan Alarcon .............. .
0'50
Ingre:;sos fins el 2:1 .3 ...
Miquel Crespi ... ... .. .. .
55.108'75
0'50
Joan Rnlch ... ... ... ... .. .
l 'SORTIDES DE CAIXA:
UN GRUP D'ESQUERRANS:
M. F ............. .........
0 "50
Subsidis a diversos i exiliats ... ... ... ...
7.629'60
M. S ........................ .
0'50
»
oer mitjà Comitè Pro-Presos ... .. . 25.605'A. B . . . . . . . . . . . . . . . . ...
0'50
J r . ....................... .
0'50
»
a Exiliats per mitjà Ctè. Pro-Presos
1.000'A M . .................... .
0'50
»
per mitjà Comissió Esparrnguera ...
1'440'A. M .....................
0'50
T. M ........... ..
0'50
»
»
»
»
Hospttalet
840'F. M ........... ..
0'60
»
»
»
•
Horta St. Joan
573'80
0'60
F. T ...... ..... .
0'50
T. B. O......... .
»
»
»
»
Perafita
360'M. S. ......... . ..
0'50
:t
»
»
»
Sabadell .. . . ..
4.360'A. M ......... . ..
0'50
0'50
M. P . .......... ..
»
»
»
li
Sallent
800'0'50
J . M. P ......... .
»
»
»
»
Sant Marti SesUN GRUP DE CATALANS
gaioles
405'D'ESQUERRA:
1
l>
»
1
Sant
Vicenç
1'J . s ............... .
0'50
M. F. . ..
.. ....... . ..
dels
Horts
400'0'50
D. V. ...
•......... ..
J
Sols•Jna
650'0'50
B. a....
....... ..
J
Ulldemolins
0'50
li
E. a ....
»
180'0'60
G. V....
VIlanova. i la
lt
J
J
0'50
A. H ................... .. .
M. C . .................... .
Geltrú ...
2.205'0'50
M. M . .................. ...
0'25
a empresonats Presó Model ...... .. .
J
990'F. P ....................... .
0'25
lt
•
»
Girona ..... .
277'80
Lluí!; Riga (2a. vegada) .. .
5'J
»
•
Lleida ......... .. .
823'90
2'Eduard Rlgal .... .. ........ .
2'J
»
»
Tarragona ••• ••• .. .
Víctor R1gal . . . ... . . . .. .. .
146'65
2'Jo:;ep Selva (2a . vegada) .. .
J
J
J
Càd.iz ....•••• ••• •••
120'49.370'15
2'Josep Guàrdlll (!dem)
1'J
»
J
Pamplon& ... ..... .
Jaume J. Riera (!dem) ...
120'49.370'16
2'Antoni Hurtodo (!dem) ...
1'Ratmond Camps ...... ..... .
1' Existència en cai.x.a el dia. 24 de març
J OSI!p Jaumlu . .. ... ... .. ·
6.738'60
1'Rtunon Ablzanda (2a. veg.)
1'Frnnc<>~C Ptcola ... ... ··· ...

EL PRESIDENT DEL CONSELL DE LA SOCIETAT DE
NACIONS CONVOCA REUNIO EXTRAORDINARIA
ES
MOLT POSSIBLE QUE EL CONSELL NO ES REUNEIXi
A MENYS QUE FRANÇA RETIRI LA SEVA NOTA

Avui Edensurt,apaMos,ouilavalhianiràa mit¡ans d·abril
TAT DE NACI ONS QU E
D EMANA FR A NÇ~ PERO
CONDIC I ONA DA

Olnebra, 26. - A petició del senyor
Tewflk Runshry Aras, el president
en funcions del Consell de la Societat de Nacions, senyor Avenol, ba
diri¡lt un tele¡rama a tota els membres del Oonsell per tal de notlflcar~011 p
l'esmentat oqaDIIIDe • ,._

alguns dels seus ministres, entre ells
Ooering i Goebbels.
En l'ambaixada anglesa fou lliurat
aquesta tarda als periodistes un comunicat pel ministre anglès sir John
Simon, en el qual diu:
eLes conferències anglo-alemanyes,
portades a efecte entre el canceller
Hitler i el ministre d'Afers EstranIWII del Rel~ baró YOn Neuratb , i

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

EL QUE ELS DELEGATS
ANGLESOS HAN DIT A
BERLIN

SOta la prealcUinola del 11nyor LMrdn, S'ha reunit en Conilli Superior de
Defensa Nacional, per tal d'examinar el pr ojecte de Llei d'organització
de la nació en caa de guerra - El general Gamelln, aortl nt de l'Elisi
deaprée del Consell

<Express- Foto.)
unirà el 15 d'abril per a examinar
la proposició del 20 de març del Govern francès.
En la comunicació existeix un afegit Interessant en el qual precisa que
l'esmentada reunió tindrà lloc sl els
Governs interessats «no objecten el
contrari.».
Comentant aquesta. comunicació el
c-Journal des Nations» diu saber que
a Roma 1 Londres existeix la tentència. a evitar la celebració d'aquesta sessió extraordinària del Consell
de l'organisme ginebrí.
ELS DEL EGAT S A N GLE•
SOS A L' A M BAIXADA DEL
SEU PA l S

Liquidació fins el dia 24 de març

,.

I
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Parts, 26. - Mentre s·anw>ela que
el s\'!nyor Eden romandrà a Moscou
des del 28 de l'actual mes al 31, es
declara, per altra part, q':le Lava!
arribarà a la capital soviètica el 20
d'abril.

Berlin, 26. - L'òrgan nacional socialista., cVoelkische Beobachter», comenta aquest mati les converses
germano.britàniques, en un interessant article en què diu, entre altres
coses, que l'a. pOlltica nacional sociA.lista mai no ha Intentat assajar un
sistema de blocs, per la qual cosa,
la posició que adopti Alemanya d'aci
endavant, en totes les seves negociaclons internacionals, mai no anirà
dirigida contra altres paisos, sinó
que, pel contrari, anirà encaminada
a animar la polltica de col:laboractó
internacional entre tots els patsos
europeus, sobre la base dels seus interessos vitals naturals.
L'o.l:ludit diari a1lrma que Anglaterra ctambé sustenta aquesta tendència. fonamental». Per això - afegeix. - creiem que en les converses
de BerUn regna una saludable atmosfera de mútua. comprensió, capaç
de produir excel:lents resultats.
La cGaceta. General d'Alemanya»
comenta. el discurs de Lava.l, en relació al que va dir aquest, referent
al fet que les converses de Berlin
«revelaran si Alemanya vol posar-se
definitivament d'espatlles a la pau, o
bé sl encara existeix l'esperança que
eucceelxl el contrari». ~uallflca de
¡ratuita. la primera suposició de Laval, i diu que els anglesos han pogut constatar que la predisposició
d'Alemanya és excellent.

1'-
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LA VAL A NI RA A MOSCO U
EL 20 D' ABRI L

LA PREMSA ALE ...... NYA
D IU QUE A NGLATERRA
I EL REIC H ESTAN D'A·
CORD A NO DIRIGIR LA
POLITICA CO NTRA NIN·
GU

LLUIS BRU. ALLIBERAT

1'1'--

El moment polític
a Catalunya i a la
República

INTERESSANTS DECLARAAustria i Hongria reclamen la llibertat d'armaments CIONS DEL SENYOR NIDe totes maneres, les Rendes franLA CONVOCATOR I A DEL dl\ britànica un banquet, al qual asCOLAU D'OLWER
CONSELL DE LA SOCIE• sistiren, a més del canceller Hitler, ceses han cedit algunes fraccions.

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

1'-, -
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Berlin, 26. - A dos quarts de deu
del mati, Simon 1 Eden marxaren a
peu a l'ambaixada britànica per a
unir-se a l'ambaixador del seu pals,
en companyia del qual, i en un automòbil alemany, es dirigiren a la.
Cancelleria presidencial.
En entrar 1 sortir de l'ambaixada
els tres homes d'Estat britànics foren ovacionats per gran nombre de
berlinesos.
ES REPRENEN L ES CO NV ERSES

Berlin, 26. - Aquest mati, a les
deu, han estat represes les converses gennano-brttàniques. Els Interlocutors han estat els mateixos d'ahir.
INTERRU PC IO DE L A SES·
SI O DEL M AT I

Berlin 26. - Prop de dos quarts
de dues de la tarda foren interrompudes les negociacions entre els senyors Simon t Eden, per part d'Anglaterra, i Hitler i von Neurath, per
1 part d'Alemanya.
Vivament saludats pel públic, Slmon i Eden, en companyia dels seus
secretaris, es dlriviren en dos automòbils, a l'ambaixada d'Alemanya,
on dinaren.

I

ACABEN L ES CONVE RSES.
HI T LER DIU QU E NO POT
TORN A R A GINEBRA A
CA USA D E LA PETI CIO
FR ANC ESA

Berlin, 26. - Les converses germano-britàniques d'aquesta tarda ban
acabat a les 17'30.
En les converses d'avui s'han examinat els problemes mil!tars, naval
! aeri.

I

el ministre anglès de l'Exterior sir
John Slmon i el lord del Segell Privat, Mr. Anthony Eden, en presència
de l'ambaixador d'Anglaterra a Berlin, sir Eric Phipps, i del tècnic alemany del desarmament Herr von
Ribbentropp, han acabat aquesta tarda. Els punts que s'han discutit a les
diverses reunions celebrades, han estat els assenyalats en la declaració
franco-britànica del 3 de febrer. Les
converses han estat portades a cap
amb tota franquesa I esperit d'amistat, i ha resultat d'elles una completa. aclaracló dels respectius punts de
• vista. Ha estat establert el desig que
guia als dos Governs en el desenvo.
lupament de la seva politica que és
assegurar i enfortir la. pau d'Europa
\ promoure la cooperació intemacional. Els dos ministres anglesos estan
molt satisfets de la uttllta.t que han
reportat les converse~ directes que
s'han celebrat.»
SIR JO H N SIMON TO R NA
A LO NDRES AV UI, I EDEN
V A A MOSCOU

Berlin, 26. - Acabades les converses anglo-alemanyes, el ministre anglès de l'Exterior, sir John Simon,
retornarà demà a Londres en avió.
Per la seva part, l'altr
:stl·e anglès, Mr. Eden, continuarà el seu
viatge a Moscou 1 després seguirà a
Praga i Varsòvla.
CONFIRMACIO
DE
LA
M AN CA D'ACORD
Berlin, 26. - De bona. font hom

sap que els ministres anglesos es troben molt satisfets d'haver vingut a
Berlin ,Jer tal de discutir amb el Govern alemany, ja que la visita bo.
servit per a. aclarir molts punts que
no apareixien prou clars abans de
la seva <;Ortida de Londres.
En les converses no s'ha arribat
a cap acord concret, nt s'ha intentat
aconseguir-ho. ja que, com hom sap
solament tenien caràcter informatiu:
Se sap que els quatre punts princl·
pals dels molts discutits a Berlin han
estat seguret:at. armaments. soétetat
de Nacions 1 Pacte de l'Aire. Tampoc no ha recaigut acord sobre
aquests punts. ja que el que interessa
a ambdues parts és una solució de
caràcter general.
El desig dels ministres britànics
era veure la realitat dels problemes
plantejats des del punt de vista. alemany i discutir sobre ells per a estudiar després la. solució que ha de
donar-se
Els ministres anglesos han declarat que les negociacions s'han portat
a cap dintre de la major correcció i
amistat 1 que tenen la ferma esperança que crtstallltzaran en acords
concrets 1 enormement beneficiosos
per a la pau d'Europa..

Hitler ha redactat una. nota que
publica la premsa d'aquesta nit. Diu
que Alemanya tomaria. a Ginebra a
no ésser per la. postura hlmUiant
en què la posa a Ginebra In protesta
francesa.
En la qüestió militar. Al nan.va
demana igualtat de forces amb Rússia en aviació, compatibles amb el
Locarno aeri.
En oposició al Pacte Oriental, HitLA BORSA R EF L EX A O~
ler proposa un elstema de seguretat
TIMISM E
garantitzat per la clè.usula de no asBerlin, 26. - Les cotitzacions d'asistència a l'agressor.
Aquesta. nit, el senyor Hitler ot~ vui a la Borsa de Berlin s'han desenrotllat en to favorable, degut a la
reïx un banquet " F.c!en 1 Simon.
bona marxa de les negociacions InLA NOTA DIU QU E HAN ternacionals anglo - alemanyes, que
ESTAT ACLARID ES L ES han acabat aVUi.
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POS I CIONS, PERO NO QU E
HAGIN ARRIBAT A CAP
ACORD

Berlin, 26. - A dos quarts de sis
de la tarda han acabat les conferències anglo-alemanyes que s'han celebrat a Berlin. La d urada de les sessions del maU 1 de la tarda d'avui
han estat de sis hor es.
Al migdia. es celebrà a lambaixa·

LA BORSA D E PA RIS A
L'EXP ECTATIVA
Paris, 26. - La Borsa de Parts en

espera dels resultats de les ccmrerències germano-britàniques de Berlin, observa un& actitud d'expectatita. La generalitat dels valors demostren, no obstant, bastant consistència i evolucionen entorn de les
cotttzac• )tlS precedents.

Londres, 26. - El corresponsal a
Berlin del diari anglès él'he TlmesJ
escriu que les negociaCions d'ahir
resultaren molt laborioses, 1 que ca·
dascuna de les delegacions S'esforçà
a aclarir els punts de la seva politlca, aixl com també, la seva actitud.
Afegeix crue les converses tingueren
més aviat un caràcter general que
no pas particular.
El «DaUy lv{aib escriu que, després
de les converses d'ahlr, els min1atres
anglesos, han quedat convençuts que
la seva visita. a Berlin, per tal de
discutir amb Hitler, ba estat una
idea feliç. otu, també, que s'ha par-

(Passa a la pàg. C)

L'ex-ministre de la. República
nyor Nicolau d'Olwer, inte se.
per W1 redactor del nostre c6~~t
4CEl Diluvio•, ha exposat aixl ~
seus pw1ts de vista sobre el
ment polltic actual a Catalunya.~
la República.:
a
-¿Sou partidari 1e la «Oni6n de
Izquierdas»?
-No unir-se 1~ t~ttuerres Slgll!f1
ca no sortir de la situació P<>liti~
nc.lual, si no és per a caure en una
altra de pitjor.
-Una a cció oon<.-vrnant ha d'Ullir
totes les esquerr~ que estiguin din
t~t' del règim. Le.; que esta.n ro~
d ell, naturalment, no ens i Ieressen en o.qu~t cas 1 l~ seva p.e!Jèn.
cia sols r au3arla. .l0t1 ftJSio•liSme 1
pertorbació.
-Procediments per a'Xlnse~thr·la ·
¿ha. de començar-se per la. Unió dè
les Esquerres Catalanes, o ha d'em.
prendre's al mateix temps la unió
dc totes les esquerres espanyoles?
-51 Catalunya ha d'és¡¡er real.
m ent autònoma, han d'existir en
ella solament partits catalans. Però
en tot allò que sigui d'interès general, les esquerres catalanes han
d'actuar conjWltament amb les espanyoles. A les Corts de la Repú.
bllca han d'establir entre elles un
perfecte acord.
- ¿Quin programa mlnim podria
ésser adoptat per la unió? ¿La defensa de la Constitució? La de le!
anomenade3 essènl'ies republicanes?
-La bandera sota la qual han de
lluitar Ics esquerres, és la no revt·
sió de la Constitució, el complimenl
dels seus preceptes i, per tant, l'establiment de l'Estatut de Catalunya.
Amb les esquerres espanyoles que
fessin reserves sobre aquest pun~
les catalanes no podrien coHaborar.
-¿El seu partit es
mantindrà
amb persona.lltat pròpia o es di&gregarà per als fins de la unió?
-L'amplitud que per a ésser efi·
caç hauria de tenir la Unió de lea
Esquerr~. no conslteix a estru~>o
turar-la en un partit únic. Fusions
que són confusions, no sumen; resten. Acció Catalana Republicana segueix al seu lloc.
-¿Quines dificultats s'oposen a ls
unió 1 com es podrien vencer?
-El!tablint uns obiectius ela~
concrets, realitzables 1 no entestantte & convertir la. unió en W1 parU~
no crec que hi hagi grans diflcu!·
t&ts a vèncer.
-¿Què opineu en aquesta. ma~
ria dels elementa exclusivament ng,.
oion a.ltstes?
-suposo que tots els nactona!l.$tes es donin compte que, per a la
oausa de Catalunya ~ millor una
lituacló d'esquerres que una de dretes, a Espanyf, 1 que obraran en
conseqüència.

SOTAL'ESTATDEGUERRA
INCI DENT EN LA CAUSA
PELS FETS DE SANT PERE
DE R I BES

Per l'advocat Carles Crehuet, defensor de quatre dels sometenistes
que intervingueren en aquells fets,
en ésser novament nomenat i accePtar l'esmentada. defensa, ba presentat al jutge senyor Mart!nez Pefialver un concís, però raonat escrit,
per tal d'oposar-se, en nom propi 1
en els dels seus companys de defensa, que segueixi admès i actuant com
a acusació particular en el procés,
l'Institut Agricola Català de Sant
Isidre. Defensa el senyor Crehuet la
seva petició en les disposicions del
Codi de Justlcia Militar, refermades
per una llei recent, del mes de gener
darrer, que prohibeix en absolut la
intervenció de les acusacions privades en els processos milltars.

LA SITUACIO DEL SE·
N YOR JOAN FERRER, SE•
CRETARI DE L C.A.D.C.I.

Després d 'actives gestions, el lletrat senyor Joanola, defensor ~e
Joan Ferrer i Alvarez, ha aconsegutt
que el jutge senyor Enric Bibiano
autoritzés el trasllat del processat a
una. clinlca, en presó atenuada, per
tal que pur:rui ~uidar del recupera·
ment de la seva salut. El senyor
Ferrer serà traslladat un d'aquests
dies al sanatori que el doctor RI~
Soberano té al terme de Sant Qult·
ze de Safaja.
LA CAUSA PELS FETS DE
V I LAFRANCA

Démà. anirà a Vilafranca del penedès el tinent coronel jutge senyor
Mar tlnez P eilalver, per tal de con!~
SENSE NOTICIES nuar la instrucció de diligències am t
Ahir, a.1 migdia, els periodistes no motiu dels fets ocorreguts el passa
varen poder entrevistar-se amb l'au- mes d'octubre en p~· · ·- ciutat.
ditor de la Divisió, per trobar-se
CO NSELL
DE
GUERRA
aquest absent del seu despatx ofiPER A A V U I
cial.
Aquest mati, a les deu, al ~Jó
LA CAUSA CONTRA UNS
EMPLEATS DEL DEPARTA· d 'Actes de l'edifici de OependèDCI:
M ENT DE CIRCULAC IO
Militars, tindrà lloc el consell 8
Ha estat elevada a consulta de guerra. per a veure 1 fallar la cau:
l'autoritat judicial per al seu sobreï- instruïda pel comandant jutg~;tf;u
ment la causa instruïda contra di- Ricard Blasco, contra el P d licte
vult empleats del Departament de Morera 1 Casa, pel suposat e sl·
Circulació de l' AjWlta.ment, entre d'àuxlll a la rebel:l!ó militar. Pre el
els quals figuren els senyors Plans, dirà el Tribunal el ti?ent co~o~c
Falcó 1 altres. El jutge instructor, senyor Artur Gonzàlez 1 Fra e na
comandant senyor Martinez Ifiiguez, tuarà de ponent l'auditor d~ ~:~sot
ha. informat favorablement en aquest senyor Martinez Lage. De e !!:!sentit.
actuarà el lletrat ~envor Avell
LA CAUSA PEL S F ETS D E tranger 1 Mac!è..
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VILANOVA

Avui es traslladarà a Vilanova i
Sitges el comandant jutge senyor
Urrutla, acompanyat del seu secretari, per tal de continuar la prà<;
tica de diligències relacionades amb
la causa que s'instrueix. pels fets
ocorreguts el passat :n€s d'octubre
a Vilanova.

L 'E NTERRAMENT DEL sE•
NYOR R I V ELL ES
de

Ahir, a dos quarts de ~ent
19. tarda, va tenir lloc l'en Bal'J'&'
del senyor Antoni Rivelles 1 j}itsr,
chlna, capità dels cos juridic llll'acte
agregat a aquesta Fiscalia. A 05 ju·
assistiren tots els oficials del gran
rldlc que són a Barcelona rme5·
A I XECAME NT D E R ETEN• nombre
d'oficla.lb de diferent~¡:Uttl~
CIO DE BENS
En la presidència oficial
tants
A causa de no haver concedit les l'auditor
de la Divisió I represeo
Corts el s.uplicatori demanat per a de les altres autoritats.
processar el diputat al Parlament
espanyol senyor Sunyol i Garriga, el
AUTES
DE
pRO CESSA'
jutge, comandant senyor Bibiano ba
M ENT
Manresa
aixecat la retenció que pesava sÓbre
Durant la seva estada a. or ?Jal"
els béns i comptes corrents del senyor
el tinent coronel jutg~ senY ren~
Sunyol.
tinez Pei1alver, despres de p estlt'S
ELS FETS D EL B ERGU EDA declaració al ve! de Navàs, races·
El diputat senyor Trabal estigué Nogueres. va decretar el set~: CD1¡SJ.
ahir a Auditona de Guerra per tal sament com a enca rt.~t en tfu de!J
d'interessar-se per les causes instruï- general Instruïda amb rno
des amb motiu dels fets del passat fets de Manresa.
octubre a.1 Berguedà. Segons ens ma"usES
MOVI MENT ~E ~o rebé
nllesta han estat sobresegudes les
causes, t'xcepte les que es segueixen
A11ir, a la nit, raudit~rsecretal'l'
contra el senyor Torrents. '.llcalde els periodistes. A la. seva ¡a qu!ll
de Cardona, I els senyors Royo t fou facilitada una nota ~nsentenc~
Espinet. de Borredà. El jutge ins- deia que h:l.Via aprovat \írtadO 1O·
tructor d'aquestes causes és el co- recaiguda. contra Josep H Jes caustf
mandant senyor Artur Galan, i seran ménez 1 que s'arxivaven y
elevades a plenari.
números 355 1 373 d'enguan ·

f

~

bl

e

C(

a

el

!!!!

