EL TEMPS. - A Catalunya el cel està completament serè. Els
vents són molt fluixos de direcció variable, per La Segarra, pla d!l
Lleida 1 camp de Tarragona I riberes de l'Ebre; I en calma per 13.
f'elita.
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No s'han registrat precipitacions durant les darreres '24 hore:>.
El gruix de la neu és: Envatira, 2.10 m.; Núria, 90 cm: Ra'lsoll,
cm. 1 Angolaster, 10 cm.

Barcelona, dijous, 28 de maro del 1935

LA DELICADA SITUACIO POLITICA

Lòrgan periodístic de la C. E. b. A. diu que 110 pot haver1
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"Gr:n Pri:•" La causa contra L'article que ha estat ben rebut ~edaracio~s

La conferencia el G.overn de la en els medis radicals, hauria
UN COMENTARI DE

•

I

comentaris
Comentaris a I' article
de «El Debate» que ha

de G a b ri e I Generalitat produït una aparent indignació
en Gil Robles
DEMA ES YEURA, AL TRIBU·
Alomar

indignat Gil Robles

una part de les quals vam reproduir
Com hem vingut anunciant, et
Madrid, 27. - Entre els que es
un lluminós judici de la situació proper
constituïen
cert
per
que
1
-,
~•altres
ll.,.,..
'
diumenge, dia 31 de març.
trobaven al Congrés aquest mati,
L~
polltica actual, l'interviuat, en referir-se a les jornades d'octubre, parla- a zes onze del mati, tindrl} lloc al
s'ha comentat l'article de «El Deba·
local «Gran Price», de la nosU"a ciufft del cmovlment separatista de Catalunya».
te», que diu que els ministres de là
L'alta personalitat del declarant - figura de primer rengle en el tat, l4 conferència a càrrec de z·uc. E. D. A. es sacrl.ficaran al Govern,
I
I
ja que la crisi donaria als revolucio•·
·
111ovlment autènticament republicà - 1 la consideració i estima al col- ~tr:z ~~~!:tor Gabriel ..tlomar, sonaris el motiu per a vanar-se del
lega que publicava l'interessant interviu, ens feren creure sense per- CATALUNYA I LA RECONSTRUCtrencament del bloc governamental.
(Oel nostre corresponsal especial)
CIO DE LA REPUBLICA
judicl d'Ulteriors aclariments, que no procedia de moment dedicar a la
El senyor Honori Maura ha pre,
Donada la gran ajluènda de ciuInJUSta visió de Sànchez Romàn, la rèplica adequada. Una norma de
el
Madrid, 27. - De sensacional pot qualificar-se polltlcament
guntat la impressió que aquest art!·
que acudir~ a l'acte, desitjoja famós article que publica «El Debate» d'aquest mati, amb el titol cHay cle havia produït al senyor Gil RadiScreció en el comentari ens semblà aleshores i per diverses raons més tadans
sos d'escoltar la paraula de l'illustre
Madrid, 27. - Ha estat fixada per que superar esta dlficultad». referint-se a la dellcadissima situació del bies, I aquest s'ha mostrat indignat.
convenient, per molt que consideréssim equivocat 1 lleuger el seu ju- mestre de ciutadania, les portes del
local seran oberles a les nou del a demà passat, divendres, a les onze moment polltic, que, des de diumenge tornava a entrar en barrina.
dlci.
El que diu el cap del
Però avui és el mateix col:lega que publicà les a.Hudldes declaracions mati per tal d'evitar les aglomera- del mati, la vista de recusació forL'article ve reproduït a continuació. però bé caldrà posar-hi uns co-eLa Llbertad»-qul replica a les paraules de Sànchez Romàn, amb un clons d'última hora.
mentaris. Per molt que ens pesi, donada la situació politica de «El DeEn successives edicio~ publica- mulada contra els vocals del TribuGovern
rem les inst7·uccions i detalls neces- nal de Garanties Constitucionals se- bate» - portantveu de la C. E. D. A. i de tot el cúmul de coses que es
Interessant comentari, un paràgraf del qual diu el següent:
«Amlgos muy querldos de Catalufia se dirlgen a nosotros doliéodose saris per tal que l'acte resulti, no nyors Pradera, Ruiz del Castlllo i mouen al seu voltant - les seves opinions han de pesar avui forçosaMadrid, 27. - El cap del Govern
de la denomlnación que consideran injusta de «movimiento separatis- solament una esplendorosa manifesta- Sabater pels lletrats defensors del ment en la situació 1, encara que el Sr. Gil Robles s'encabriti 1 doni la ha passat el mati al despatx de la
ta», con que un llustre republicano aludló hace poco a los sucesos de oc- ció ciutadana i republicana, sinó un senyor Companys 1 ex-consellers dc sensació de desacord amb el seu òrgan periodístic, ban de marcar amb Presidència del Consell, on ha rebut
la visita del comte de Romanones
wbre de Barcelona. Honradamente creemos que la califtcación esa no exemple de disciplina i ordre.
valor potser decisiu la trajectòria polltica del moment.
la Generalitat.
amb una comissió de Guadalajara.
materiall'article,
de
parlaven
li
tiene el alcance que ellos le dan, sino que màs blen se reflere al juicio
quan
tarda.
aquesta
Robles,
Gil
per tal de parlar-U de qüestions reInformaran davant el Tribunal els
diScrepànd'una
real
conseqüència
con que se le presentó al públlco, de modo oficial, en aquellos momentos.
eren
líder
del
salts
Els
saltava.
ment
lacionades amb l'esmentada provinsenyors Ossorio i Gallarda, Jiménez
també ha rebut el governador
cia;
¿No llegó a conocimlento de todos la alocuclón del Sr. Companys?
cia i d'una indignació, o es tractava de cobrir les ll.pariències? Val més
de Asúa i Barcia.
de Madrid, senyor Morata.
que no hi entrem. Però ac1 queda l'article. L'article - el lector podrà civil
PUes alll se ve muy blen - porque federalismo nunca fué separatismo
A dos quarts de dues de la tarda,
_ la orientaclón polltica de aquel movimiento.».
constatar-ho - ve a dlr això: passi el que passi no pot haver-hi crisL el cap del Govern ha abandonat el
No és el nostre propòsit el de polemitzar avui amb Sànchez Romàn
La CEDA ha de continuar formant part del Govern, encara que aquest despatx de la Presidència del Con¡obre un qualificatiu que estem segurs es conseqüència. d'una falta en
Indulti. La cCeda» és contrària a aquest criteri, però sabrà sacrüicar-se sell, i, en sortir, ha conversat breument amb els periodistes.
El general Ruiz Trillo
1a transcripció de les paraules 1 els conceptes que no d'una convicció sinuna vegada més.
Els informadors 11 ban preguntat,
I a continuació: aquest Govern és el que ha de liquidar la revolu- si, definitivament, es celebraria Con..
cera de l'iHustre jurisconsult. Però tota vegada que «La Llbertad» s'hi
sell de Ministres el divendres.
cessa com a cap del
ha referit en el seu comentari, no seria explicable que nosaltres silenció, el que ha d'anodonlr l'Obra. començada.
- Si - ha respost el senyor Ler·
I més avall: ara bé; cal decidir-se a actuar, cal acabar amb la len- roux.
ciéssim el nostre. I el nostre es resumeix en la mateixa pregunta del
«Cuarto Militar» del
titud actual, cal correspondre als sacrificis de la «CEDA»...
collega: ¿Hi ha al¡ú que no llegís l'al:locució que el President Companys
- Aixt, doncs, ¿que potser s'ha
Reproduïm de «La VeU» d'al1lr, el
Finalment una esgarrapada al Tribunal que ha votat per l'indult resolt la circumstància de què ens
adreçà al poble el dia 6 d'octubre? En aquella allocució - que no pocomentari,
interessantíssim
següent
ahlr?
parlàreu
dem reproduir avui però que és a la memòria de tots - hi ha tots els
President de la Repú- que en la qüestió de fons no tln- i el remei d'Un antecedent: dissolució, com va fer-se, segons cEl Deba- - En efecte,
ha quedat resolta.
el
que
Marina
i
Guerra
de
Consell
el
amb
1931,
del
maig
de
Sànl'onze
senyor
el
te»,
atenir-se,
què
a
saber
a.
per
necessaris
judici
de
elements
driem inconvenient a signar:
Un Informador 11 ha preguntat sl
«< com que el corrent venia en- dia 9 del mateix mes havia absolt a Berenguer...
chez Romàn i tothom qui, amb solvència, hagi de comentar el sentit i
havia llegit la Premsa d'aquest mablica
quadrat en les anomenades Lleis de
Fins aqui l'article. La realitat és aquesta altra: la C. E. D. A. és ti, 1 el senyor Lerroux ha respost:
l'objectiu del 6 d'octubre a Catalunya.
Conflictes del Camp i de Contractes avui presonera de la seva pròpia obra. Ni pot recular - no era el seu • - He llegit el «Diario de Madrid»,
Considerem dolorós que una boca autoritzada com la del senyor SànMadrid, 27. - Amb motiu de ces- de
«El Soh>, «A. B. C.» 1 «El Debate».
Conreus, aquestes lleis foren imPrela
en
cap qui afirmava «haver posat fora de la llei el front del 14 d'abril»?chez Romàn, però Injusta I lleugera en el cas que ens ocupa, doni aixf sar el general Ruiz Trillo
- Es Interessant - ha dit un pedevallajustament
i
placablement
la
de
M111tar»
del «Cuarto
l'article que publica
nt pot afrontar ella sola la tremenda responsabilitat del futur imme- riodista belllgeràncla a les banderes del «patrioterisme» que voldria tornar a l'Es- fectura
Presidència de la República, ·el Cap de3.
bé; aquell mateix conent diat. Li falta coratge: li falta sobretot, la sensació certa de saber-se aquest darrer.
panya anterior al 14 d'abril.
d'Estat l'obsequià amb un dinar in- es Doncs
- Si, certament - ha respost el
troba avui recollit, bàsicament, assistida per un estat d"opinió prou considerable per sostenir l'acció
tim.
senyor Lerroux, - i manté la mateie-&Sencialment, en la llei de parellers
radical.
Partit
del
la
a
semblant
molt
tesi que «El Sol». També m'han
xa
realitat,
la
és
Aquesta
Poder.
del
(elb «yunteros» extremenys són l'ebé les declaracions fetes anit
El substituirà el gene- quivalent dels rabassaires catalans) Els únics elements que poden permetre's cridar I gesticular, demanar semblat
diverses personalitats politiques,
en alguns preceptes de la llei d'Ar- sang i «Justícia», són naturalment els que no tenen força politica posi- per
jo segueixo el que em dicta la
UNIVERSITARIA
rendaments rústics 1 en la d'Accés a tiva ni ofereixen blanc seriós a cap responsabilitat: els agraris 1 els mel- però
meva consciència i el meu deure.
ral Batet?
la propietat. Amb la diferència reNo tinc res per rectificar, ni tampoc
marcable i agreujada que les pri- quiadistes.
no necessito que ningú m'estimuli.
contra
Espatlla
radicals.
dels
el
ni
«Ceda»
la
de
cas
el
aquest
és
No
De «El Noticiero» d'ahir, repro- meres lleis provenien del camp esCal que sapigueu que estic al meu
querrà., i es nodrien de ferments co- espatlla, es mantenen estintolats l'un amb l'altre, i el dia que en falli lloc i que acompleLxo amb la meva
duïm la següent informació:
«Ante la noticia publicada en al- munlstoides, mentre que les darre- w1 tot se'n va al diable. Clar que Ja posició de la «Ceda» és més com- obligació, que és la de resoldre tots
La Comissió que revisa els
gún periódico de la mailana de que res provenen d'un camp dJ.·età, 1
els problemes pendents que estiguin
al pasar a la reserva el general Ruiz s'alimenten de ferments pseudo- promesa, 1 les zones fanàtiques 1 tancades del partit comencen a des- a l'abast de les meves forces.
bordar les possibilitats dels dirigents. S'acusa d"haver donat alre a tot
\raspassos a la Generalitat,
Trillo, que ocupaba el cargo de jefe criStians.
I alguns propietaris catalans que això, amb la seva demagògia mitlnesca, a GU Robles, el qual de model Cuarto Militar de la Presidencia,
ha tornat a reunir-se
Gil Robles fa suspendre
En la. nostra edició d'ahir publi- habfa sido nombrada para substi- cridaven molt fort quan a Catalu- ment ha ordenat suspendre els actes anunciats per diumenge. Però de
aquepromulgaven
o
feien
es
nya
Dodon
Div1si6n
de
general
el
tulrle
l'accomentant
article
un
càvem
Madrid, 27. - Poc després de les
moment ja està. fet i el que cal és sortir del pas com es pugui. I com
els actes que havien de
cinc de la. tarda quedà reunida a la tual situació universitària 1 les mingo Batet Mestres, hemos logra- lles lleis, romanen ara bastant tran- ea pugui vol dir sense córrer al temporal d'una crisi de fons i sense prePresidència del Congrés, i presidida anormalltats registrades d'un temps do entrevistarnos esta tarde con el quils quan a Espanya es fan i pro- cipitar esdeveniments que podden carregar sobre la O. E. D. A. responpel sots-secretari d e 1 Departament ençà en el nostre primer centre do- general Batet, quien nos ha mani- mulguen lleis semblants, i acusen
celebrar-se a Màlaga
la Comissió revisora dels traspassos cent. En ratificar-nos del tot en el festado que no tenia todavia cono- més el volum de la pa1·adoxa aquells sabilitats per a les quals no està preparada ni se sent amb coratge per
fons del nostre article, ens plau de cimiento oficial de su nombramlento. propietaris que llavor¡¡ combatien a afrontar.
& la Generalitat de Catalunya.
Nos ha dicha también que creia, l'Esquerra, perquè els donava aqueAlmeria
La reunió acabà a dos quarts de fer constar que coincidint amb ell,
El següent comentari de «El Soll> d·avui, que també ha estat obhan estat pagats els havers del per- puesto que se lo habian prometldo, lla funesta. leg1slacd6, mentre que jecte de vius comentaris, precisa força bé la situació ministerial i el
nou de la nit.
Trillo
Ruiz
combageneral
de
el
deixen
cesar
al
que
solament
no
ara,
Els periodistes preguntaren al se- sonal nomenat pel Patronat UniMadrid, 27. - Els informadors, en
seria él nombrada jefe del Cuarto tre la Ceda, sinó que estan dispo- moment politic:
vista dels comentaris d'alguns diacretari de la Comissió sobre el trac- versitari.
Repúla
de
Presidenta
del
Militar
quan
protegir-la,
1
ajudar-la
a
sats
«Si el dilema en que podria desembocar el forcejeo que boy se ad- ris i dels nunors que han circulat
fat en la reunió, i els manifestà que
Celebrem sincerament que s'hagin
y que sl era cierta la noticia els dóna una legislació Igualment vlcrte entre los diversos intereses pouticos de los partidos gubernamen- sobre la suposada desharmonia entre
havien continuat l'estudi dels acords realitzat aquests pagaments, ja que blica
refede
periódico
el
en
publicada
funesta.
els grups governamentals han acu~esos per l'extlnguida e om i s s i ó tal com havíem manifestat en alrencia, probablemente a fines de es·
Per súmmum encara d'aquests tales se formulase asl en último término: continuaclón del actual Go- dit, avui, a les oficines d'Acció Poixta.
tres avinenteses, la &ltuació en què ta semana lo publicaria el cDiario
-Què hi ha amb referència a la es trobava l'esmentat personal no Oficial» y entonces marcharia a Ma- contrastos incongruents, dels quals, blerno Lerroux o cambio total de rumba polltlco. que presupondrla di- pular.
Una destacada personalitat del
per dissort, és tan pròdiga la no3tra solución de las Cortes, valdria la pena de consideraria, porque en ello
proposta que llegireu al Govern?- representava. més que una injustí- drid
para tomar poseslón de dicho terra, és molt possible que les mans entraria ya en juego la opinión pública. Pero esto tampoco puede ser. Partit, ha manifestat que la. posició
preguntaren els periodistes.
cia.
de la O. E. D. A. i del seu cap, ja
cometido.
pecadores que Iradament haurien
Avui n'hem formulat una sobre els
A preguntas de nuestro redactor, caigut damunt les galtes d'un Com- Hay demasiadas cosas pendientes que no puede liquidar nadie màs que el foren exactament definides 1 asseLra.spassos de segurs socials i règim
nyalades en el discurs que va proen
pensar
deba
se
entender,
nuestro
según
que,
para
actual
de
Goblerno
uno
luego,
desde
que,
----------~*----------contestó
1ocaI.
panys 1 d'un Aragai catalans, aviat
sus ayudantes seria el comand!lnte s'ajuntaran per aplaudir els seus una soluclón semejante. Y menos aún no se debe aceptar que una parte nunciar el senyor Gil Robles diu- ¿En quin sentit ho heu fet?
de infanteria don Arturo Herrero, no equivalents en ordre a la propietat lmportantisima se desprenda de él para hurtar su responsabilidad por menge passat, a La Corunya. Aques- En el sentit qüe es declarin
ta actitud coincidia exactament amb
sabiendo todavia qulén seria el otro. de la terra, que són els senyors Gil
subsistents, però amb les aclaracions
una Unea polltlca que màs que nadle ha contribuido a trazar. Lo nor- la dels senyors Melquiades Alvarez l
Según nuestras noticlas, el otro Robles i Ji.ménez Fernàndez.»
que figuren com a anex de l'acord
mal, lo prudente y lo digno es que el Goblerno, tal como està formado, Martínez de Velasco, per la qual coayudante que tenia el general Batet
de revisió.
afirmar que l'actitud d'acuando desempeñaba el cargo de jeprosiga una tarea en la que nadle puede sustltuirlo ni nadie se aven- sa es pot
-¿Quan us reunireu novament?
tres grups és Igualment ferMadrid, 27. - El fiscal de la Re- fe de la Cuarta Divis16n, comandante -----------*~--------- drà a terminar por él. El dia en que le ponga punto final, el panorama quests
- Probablement, com ja us fou
ma.
anunciat ahir, ho farem el divendres, pública havia concedit la pràctica don Trinidad de Lacanal, ha sldo
cap de la O. E. D. A. ha ordenat
La unió de les esquerres politlco ofrecerà por este solo hecho tales perspectlvas, que daràn oca- queEl siguin
utx que tenim molta feina per fer, de noves diligències en el sumari agregada a la Sección de Contabisuspesos els mítings que
sióu a soluciones màs variadas. Mientras tanta, creemos conveniente, amb la seva
lldad de esta División y, por tanto,
convé donar una major rapidesa a
assistència havien de
que es seguia per s-..tposada partici- no sabemos si le acompañarà.
1es revisions.
màs aún, Indispensable, que no se rompa el equllibrlo entre las fuerz!ls celebrar-se a Màlaga i Almeria el
Finalmente, dijo el general Batet,
pació del senyor Azaña en els fets
i diumenge pròxims, puix
dissabte
gubernamentales.».
que con motivo de la noticia publi----------~*----------- d'octubre de Barcelona.
que en els actuals moments, el sea que hacemos
nyor GU Robles considera que no
La Sala Segona del Suprem ba de- cada esta mañana
felimuchas
recibido
ha
referencia,
pot ni ha d'absentar-se de Madrid,
EL PREU DELS DIARIS
negat la petició, 1, per tant, hom pro- citaciones, no sólo de individuos del
ni tan sols una hora.
cedirà al sobreseïment de l'esmentat Ejército, sino de personalldades y
Madrid, 27. - Parlant amb un peHeus aci, reproduït a continuacic, :;t!, lh ,na. ~I à v1simo que es el wdulriodista, el senyor Alvaro de Albora.migos partlculares.»
sumari.
L'article de «El Deba·
noz ha manifestat que no creta que l'article de El Debate que ha don~t to, añadlrla en nuestro sentir otro
el Tribw1al de Garanties pogues dic- motiu al rebombori politic i que mal aúll màs grave. La dimisión <::eria interpretada. como un triunfo
tar una sentència condemnatòria en tindrà segurament reprecussi.ons:
te» és desautoritzat
«Otra vez-una màs, ¿qwén po- de les revolucionarlos, se vanaglorelació al cas del senyor Azai'la. En
aquest Tribunal hi ha juristes de dria decir que la última ?-entra- riarlan éstos de haber logrado d.iso.Madrid, 27. - El ministre d'Ingran vàlua i independència1 _i els ele- mos en una semana difícil en la ciar el bloque gubernamental, conpel senyor Gil Robles
sacrifi- politlca española. Inútil creemos tra el que precisamente se levantaments polítics més exalta.:~
dus1tria ha manifestat que presentarà
caran les seves passions a les seves ocultar la dificultad que se ha crea- ron, se considerarlan con garantías
a a Cambra immediatament un proMadrid, 27. - Una persona molt
consciències de jutges. Espero que do. De nuevo amenaza quedar in- de imptuúdad para la pròxima, va- afecta al cap de la Ceda, i que coJecte per tal que regeixi l'elevació
las
debido
lo
de
màs
en
lorarian
los
todos
con
justícia,
la
cumpllda
de
salvaguarda
la
sigui
Tribunal
ei
derll preu dels periòdics des del dia
neix les intencions del senyor GU
l'honor dels dOb grans ciutadans quebrantos consigulentes para la alianza.s y apoyos de que disponen Robles, ha manifestat que el criteri
P mer d'abril.
Estado
del
fortaleza
la
de
dentro
ejemplafuerza
la
para
y
autorldad
acusats.
Cola
~nterrogat el president de
del cap de la minoria agrària quedà
lll1Ssi6 de Pressupostos sobre l'afer
En relació al programa minim, en rldad, para el orden social, del Es- y cundlrfa esa impresión de inesta- fixat clarament en el discurs que
bllldad, tan propicia a todas las vr pronunciar a La Corunya. Són
el qual puguin coincidir els republi- tado.
relatiu a la presentació d'una proLA l.NJUSTICIA. - Porque se aventuras.
cans, ha dit que no és ell qui l'ba
partidaris d'aquest criteri els senyors
P<>slció perquè s'avanci a primer
UN SACRIFICIO MAS. - Los Martínez de Velasco i Alvarez. Pet
de formular, pel fet d'ésser solament ventila el indulto del jefe principal . minlstros
d'abril l'augment del preu dels petienen
partidos
esos
de
el
bajo
asturiana;
revoluclón
la
de
un intermediari entre els diversos
tant, es pot assegurar que• el criteri
riòdics, ha dit que si es presenta
partits. Són aquests els que han d'e- mando y la. dirección de este rebel- ademàs un plan y una misión pecu- dels caps dels tres grups governa~tad Proposició no prosperarà perquè
desprense
que
plan
un
llarisimos,
las
cometieron
que
otros
hubo
de,
que
laborar-lo. Jo crec que l'únic
mentals: populars agraris, agraris 1
ata acordada és la. de primer de
lltm- de de su ideario, una mislón que liberals
puc dir és que els programes cal que tropelias oonocldas, que no sepoliUdemòcrates, és ferm i deciMiol 1 a ella s'arribà en virtut d'una
subieron
que
en
circunstancias
las
movimlentos
simples
a
taron
nacionals.
dit.
principalment,
sig-..tin,
transacció.
cos, sino que cotlSistieron, sobre tn- al Poder les han impuesto. Tiene::1
impeavui
que
política
la
de
L'error
aquesta mateixa persona, el
Segons
dl E:l que sembla que hi ba, és que
ra fou el de voler eixamplar la base do en delitos comunes blen deli- que liquidar la revolución, aperci- senyor Gil Robles ha desautoriUa.t
versos periòdics de Madrid i alevigravisimamente
para
castigados
y
apropiadas
neados
leyes
las
blr
de la Repúbllca bo i de:¡plaçant-la
els comentaris i conceptes de rarti·
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que importa es saber basta dónde que nos vemmos refiriendo. No se que, convençut de la transcendència
Banc Exterior
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--------~*----------Es i.mposible a esos ministros im· cha gente que pide la crisis· ni dts- manera oficiosa, sinó en els seus llaMadrid, 27.- El Go\ern ha e.ccep.
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la mayoria del Gobierno. Pudieran VImlento tan explicable, y basta gui també la força de ia lletra eslm Mmblo que ara oomenvo • veu,....ho olarM.
Exterior d'Espanya, sen~·or Daniel por conslguiente, subrayar su actt.
VISAT PER LA CENSURA
.<Pw .Ba.rtolf)
Riu.
1 tud, marchàndose. Quien lo hicie(Passa a la pàg, 6)
(Passa a la pàg. 5)
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Les obligacions !errovtàrtes t m~
dustrlals, també amb molt d'ehca.l~
mament en les transaccions, 1 amb
força paper al rotllo, cotitzaren amb
bastant fluixedat.
Al sector de fi de mes, potser perquè era vigilin. de doble, es pot dir
qlfe el negoci fou lim1tadíssim, particularment, als rotllos d'accions fer~
roviàries 1 industrials.
Les accions Chade seguiren amb
tendència de puja, l els francs bel~
gues, que actualment és la divisa.
que està. en moviment, varen perdre
uns dos enters.
En el conjunt de les borses, tant
nacionals com estrangeres, es nota
quelcom de nerviosisme, per no veu~
re•s la perspectiva massa clara.
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f, En la. sessió d'ahir, els deutes de
)l'Estat, amb una gran manca de ne-

(goci, no feren més que sostenir can·
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¡puix quo es va veure que els amor'-itzables 1927, exemps d'impostos, estaven molt fluixos.
Les obligacions de Tresoreria de la
(leneralitat, Diputacions, Provincials
1 Municipals, amb reduït negoci,
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'Canvis anteriors.
rl
~~~-.~~.-we----~--~~~~~1

~AMVtS- ll! -~
F
85'26

85'15

líoliUNlll

Franca
Dòlars
Lires
Marca
SulSSOB
Bei(UCI!I
Florins
Escuts
cor, Pra¡a
Cor. sueques
Oor. noruegues
Oor. danesea

48'45

48'3b

7'37
60'85
2'06
238'00
150'50
4'975
32'20
30'80
1'82
1'78

'7'85
60'65
2'94
237'75
150'00
4'965
31'80
30'60
1'80
1''76
1'56

•

Borsl del mati
62'90, 63'00, 62'80; Alacant
3~'50, ~!1'40; Ford, 205, 204'60; Pê
I trolèts, 6'10; Explosius, 1W21, f05'00;
Rlf, 54'60, 64'25; Aigües, 1'71, 1'71'25;
Montserrat, 77'60, 78'50.; Filipines,
338, 340, 339; Chade, 395, 401, 398.
Nord

Borsa de la tarda

Nord, 62'76, 52'85, 62'70; Alacant
39'35, 39'(0 39'30; AlgUes, 171'so'
171'25; Coionial, 41'65, 41'35· Rir'
54'00; Ford, 204, 205; Petrolets 5'10'
1'58
6'05; Hulleres, 46, 45'75· ExpÍosius'
104'85, 103, 104'75; 1\lonts'errat, 78'00;
--------~~~--~----~
Ferrocarril•
Deutes de I'Eitat
TANCA
Ant. Avui
Ant. Avui
14 0(,
4u
14
•¡,
li
a.
1.•
Espanya
Norc1
25
60
Jnterlor ' 'I• A ....... .. 14 4U
14 61.
2.•s. a •;. tiJ 05
li
•
B .........
J
74 t.(,
/4 40
8.•e.3•1·
li
•
~10 """"'
I
14 61.
4.•s.S•¡, M•
•
O ........ . /4 411
I
74 50
/4 60
E ....... ..
)
5.•e.8•¡, liG'
•
/4 bO Esp. Pamplona S •¡, , ..
p ., ••.•••. 14 60
•
55 /6
11 ()(.
Prior. Barcelona a •;... . 60 2)
01 B ........ . 10 ¡;o
I
7~
go
/0
90
..
....
Medina
a
Segòvia
J;'erp. Ext. 6 '/• A .........
4/ 00
9C 7v Asturies 1.• hipoteca...
50 Ib
B ....... .. ~"
I
I
2.• hipoteca.. . 58 /6
»
IlO 00
0 ....... .. GCOO
I
)t
S.• hipoteca.. . 60 /6
•
8~ Ib
D ....... .. ~~ I&
I
I
bíl ~ Lletoa a Reus s •¡, .. .
aiSS
E ........ .
I
I
ó8 75
89 25
p ........ .
,
,
Vlllalbo. a Se¡Ovlo. ..... . b8 Ib
Lll 50
91100.. :especials Almansa .... ..
I 01H ........ . Ql¡(l¡
11
62 25
ij~ 40
Almansa a Val6nctn ad. o4 25
f4Amortit. 6 •¡. A ......... 85 40
85 2J Mines Sant Joan 3 •¡,,
t41900 B , ....... . 85bU
1
58 76
Alsusua i Sant Jonn .. . IU ISO
e ......... 8560 85 2~ Osca
1
a França ........... . 64Amortlt. 6 •¡. A ....... .. IJ/ 2)
Nord especials 6 •¡, ... QS112 75
1900 B ........ . 97 85
I
Valencianes 5 1/2 •¡, at o~
8/ 5\i
o ......... vt &:> IJ, lS ld
•
Alar a Santander ...... //2.1
~~ 1
D ........ .
I
...
blpoteca
l.•
Alncsnt
(,,
~8
62 65
E ..., ... ..
li
52 05
•
2.•
li
¡S 75
p ....... .. .,¡¡t.
•
,4.4 <
~ort1t. 6 •¡, A ....... ..
'
a...
•
/4/41917 B ....... .. :;bL
1
A
t
•¡, ... L1 15
l l:il ·····~···
B 4b •¡.
t
6185
0 ........ . ~~
I
D ........ . ,5 l\.
I
0 4 '/• """"' baSO
I
D 4 •¡, ......... 5860
li
5Ci75
E ....... .. 115 lO
I
E 4 1/:il •¡, , .. 68 6(1
li
es 6o
p ....... .. ¡¡50(,
•
/3p 5 '/• ......... ISli
Amortlt. 6 •¡, A ........ . 108 00
.........
•
•¡
6
o.
•
~
1t8
861926 B ....... ..
1
¡8 /5
102 60
102 1).5
7~.
..
'I•
1/2
5
H
I
0 """"' 102 40 10'.! to
I
I 6 •¡, ........ . 8~ :15
»
seD ........ .
li
lOJ 5 '/• ........ . ¡O•
E ....... .. 101 JU
I
Franca 1864 .. . 81 15
»
F ........ . 101 /IJ
I
.
..
1878
França
li
60
~~~
/5
84
8660
:Amort. 6 11:il •¡, A ...... .. Gil 65
Directes ........ . 48li
91 6l'
1928 B ........ . IJ96S
J
Reus n Roda... 84li
o ....... .. gil 6:i ~~SJ
,
Còrdova 3 '/•... •a 60
•
6.mortlt. 5 •;. A ....... .. 10:S 10 1~2 11>
Badajoz 5 •t.... 84 8~
1
1(;3 1.10
1 1827 sense B ....... .. 108 ¡¡5
1C2 60 Andalusos 1.• variable ..
711 impostos o ........ . 10S lO
11

t

»

,os to

D ....... ..
E •••••_. ..•
F, .. , .... .

10S

!IS Sn
98 85

98&5

o ....... ..

,

I
I

~8

ss 8S

o ........ .

20
7J 20

9885
¡9 ~o
,~

'A mortlt. 4 •;. A ... , ... ..
19:ii8B , ...... ..
t
~
~ortlt.

o

~4

6 •¡, A ....... ..
1929 B ....... ..

I

O '""""
D ....... ..

IKI

os ou

115 10
102 /~
102 115
102 ¡&
10'2

L• •.t.tttt t

I
li

85

E ........ .
F ........ .

Amortit. 6 •¡, A ........ .
1928 B ........ .
•

,

(l¡

1l8 00

6 •¡, A ....... ..
li 1927nmbB ........ .
• lm postos e .........

~mortlt.

eo

E ....... .. 102 85
p ........ . 11.2 6)

I
I

Bons or Tre80rerla A.. .
Bons or Tresoreria B.. .
Deute Ferroviari 5 '/• A
Deute Ferroviari 6 •¡, B
Deute Ferroviari 5 'I• e
Deute Ferrv. 41/2 'I• A
Deute Ferrv. 41/:il'l• B
Deute Ferrv. 41/2 •¡, e
Obllg. Tresor 61/2 'I• A
Obllg. Tresor 61/2 '/• B

244 7S
244 /5

101 ¡5
1v1

102 60

I~

1.•

li
li
li

11

2.• variable..
2.• 3 •;.......

;s 75

li

liS 76

t

244 /6

2;4 /6
11J;> 00
1v1 85

ll4 15

95 00

91 76

Ar&ua 1 Canals
Gas I Electricitat

Generalitat
fl'res. Generalitat 6 'I•· J100 50 I 100 50
AJuntaments
Badalona 6 •¡• ............ 1 8050
Barcelona, semestre ... 621906 A .... .. el li
1906B .... .. 64I
1906 e ..... . 61 50
•
1907D .... .. óS•
11110 D .... .. ca11
19l:il B ampl. 6S 7'
»
19l:il E .... .. 61»
191:il F ..... . 61 ISO
»
1913 B ampl. 15425
»
B .... .. 154 bQ
1910
»
1917 B .... .. 6450
»
1918 B .... .. ~60
»
1919 B ,.,.,, 64I
1920 li .... .. 64»
1921 6 'I• .. . 8460
I
1921 6 'I• dc S;ïJ
1925 6 '/• ,., fS 60
I
1928 6 •¡• ... é8 7~
»
19211 6 •¡• ... soJ
1922 Expos. saI
1925 Balmes 841
1928 Balmes 82 6(¡
»
1928 P. Fre. 83 2~
I
1928 6 '/• ... 6ll 75
I
» Eixampla 1907 b8 IS
Eixampl& 1913 61 6\.
1
Et.xampl& 1927 11860
li
» Bons R.efor.ma. 65Càdlz 6 l/2 •¡, 1929 .. . 76Màlaga 6 •¡, 1923 ..... . 67Màlaga 6 'I• 11125 .... .. ta 60
Sevilla Exposició 6 •¡•. 114València 6 •¡, .......... .. l : t -

84-

81J5
68 05

114 16

88 25

09 J6
82 75

/6bll-

Aigües de Huelva (S •¡,
Aigües Val6ncia 6 •; ....
.Barcelonesa Elect. 1907
Barcelonesa Etect. 1908
Barcelonesa Elect. 1912
Barcelonesa. Elcct. 1913
Barcelonesa Elect. 1920
Cannl d'Urgell ........... .
Catalana G~ D ....... ..
Catalana Oas E ........ .
Catalana Oaa F ....... ..
Catalana Gas O 6 •;.. ..
Catalana Gas Bona .. ..
Hlsp, Amer. d'J::lec. 6 •¡,
Hisp. Amer. d'Elec. bons
Regants Ebre Bons ...
Coop. Fluid Elec. 6 '/•..
Coop. Manresana Ener
Energ . .!::Iee. Catal. 6 •;.
Energ. Eleo. Catal. 6 •¡,
Enere. Eleo. Cat. 5 '/• or
Energ. Elcc. c. 6 '1•1928
Energ. Eleo. o. 6 •¡, 193:.!
Ener. Elec. O. Bona 1918
Ener. Elec. c. Bons 1924
Elèctrica Cinca 6 •¡, ...
Elèctrica Tenerlte 6 •¡,
Elec. 1 Oas Lebon 6 'I•
AlgUes Barcelona 3 •¡,
AlgUes Bru·celona 4 'I•
Aigües Barcelona 5 'I•
Aigües Barcelona6 'I• C
AlgUes Barcelona 6 'I• O
General R.egadlua 6 •¡,
Llum i Força Llevant.. .
Manresana Elec. 6 'I• .. .
Prod. Forces Motr. 6 •¡,
Prd. For. M. Bons 7 ·¡,
Pro. For. M. 6 •¡, 1923
Can. 1 Regants Ebre ...
Bons R.e¡ads. Llevant ...
Regadius Llevant 5 •¡,
Sevillana d'Eiec. 7 sèr.
Sev11lana d'Elec. 8 sér.
SevUlana d'Eiec. 9 sér.
Unló Eléct. Catalunya

b198 /5
llll98-

¡~~

98-

111 2s
1102-

98-

102 60

5$ 6(¡
929J¡¡a 25
1(12 25

101 104-

11564-

t8 60

83 50
1U2-

1W 85

1\JS

6(¡

6581~

/6

1011 /S
100-

:osl(f¿

25

101l oU
1:.4 2a
111U117 60
llll 2ó

eess-

lli103 76
1l8 60
IU-

114

6(¡

1JO-

//ll2-

b1 60

81-

103 50

1COGil 05
/U-

IJG-

11-

61 60
8/ 25
102-

/011125

9S1111tOUW

,t-

ge -

100 00

FARINES
"o
Aragó ....................... ,
64
Castella (corrent) ......
10
(extra) ......
ld.
8C
Força ........................
64
Local, corrent ..... .......
6~
Idem extra .. .. •.. .... .. ..
65
Regió ........................
l'reus en ptes. eis 100 qulloo.

lli

115

/1
G5
65

/O
06

9a 5(¡
9/ : ~

li

118-

9850

Empr. Austrtac 6 '/• A 1111Emt>r. Austrtac 6 'I• .B 98&.
Empr. Austrli\C 6 '/ • C lllloov. Imp. Marroc 6 •¡. 90Emprat. Mat.zen 6 'I• A 1(15B 104 60
t
1

90-

li

,

e

o

06<1. 7 'I• Costa Rica...

104-

66-

Tramvies
Ant. Avui
Gral. Tramvlea • •¡• •,.
Oral. Tramvtea 5 •¡, , ..
Eixampla i Gràcia 4 •;,
Tramv. St. Andreu .u ..
Tram v. Barcelona 1925.
Tramv. Barcelona 1930
Tramvies Sevilla 6 •;....
Tramvies Granada 6 •¡,

6&6(i

6126
11026
60 75
l 4 tiU

8875
8360
111 liO

Ravllere~

,_

Transatlàntica • •¡, ...
Trnnsatlànt. 6 'I• 1020
Transatlà.Dt. 6 •¡,

70-

1512-

19~

Trans. 6 112 'I• esp.l925
Trans. 61/2 'I• cns.1925
TransatlAnt. 6 •¡, 1926
Tro.n.sa.tlànt. 6 •¡, 1928
Bons Trnnsmedlt. 6 •¡,
U. Naval Llevant 6 •¡,

92 60

D2-

~00

11560

811118-

N-

ao-

so-

pessetes.

Obllsaclons lnduatriala
Aplicacions Eiec. 6 •;... 114Asland 6 •¡, preferents ~Aslnnd 6 •¡, 1916 ...... 811Asland 7 •¡ • ............... 102 25
Asland 6 'I• VUialuen¡a 93Asland 6 •¡, COrdava ... 11160
Auxil. Cons. cSansónll. 84Comp. Auxll. de P. o. 100Carbons Belga 4 l/2 •¡, 57 Colònia Güell 6 •¡, ... 9/ 25
Conat. Po.vlments 6 'I• 84Const. ~·errov. 5112 ·1· /5 60

111-

«-

cros. s. A. 6 •¡, ......... 100-

llll 85

98

so

8484

-

llll-

Accions I ndustrlal•
F. c. Grans Pendents.
Funicular Montjulc ...
Tramv. Bare. pte!. 7 •;,
Tramv. Bare. prer. 6 'I•
Tramv. Elèc. Granada..
Algües València, prer...
Catalana Gas s. D ..... .
Catalana Oas s. E .... ..
Catalana Gas a. F 6 •¡,
IDsp. Amer. Elec. ABC
IDsp. Amer. Elec. s. D.
IDsp. Amer. Elec. s. E.
Algues del Llobre¡ut .. .
Elec. Gas Lebon 11. B.. ..
C.• Trausme<Uterrània..
Banc d'Espanya ....... ..
Banc Ext. d'Espanya .. .
Ciment «Asland» ord...
Ciment cA&Iand» preC...
Ciment «Sansón• ord ..
O. cSansón», pret. 7 •¡,
Cros, S. A.............. ..
Const. Ferroviària ..... .
Cobertes i Teulades .. .
Espanya Industrial .., ..
Carbura MetàlliCB .... ..
Foment d 'Obrca ........ .
Tabaca F1llpines ........ .
Hispano Suïssa ........ ,
Hotel Rttz 6 •¡. ........ .
Indústries Agrlcoles .. .
Maquinària 'l'errestre...
Monopoll PetroUs ........
Salinera Catalana ptes.
Telefònica 7 •¡, prec ...
Telefònica ordlnàr1ea
Unió Sallnera Espanya

1-

15-

48-

69-

60-

12~-

1~6-

11:i 60

102-

1183-

102-

1106-

11450
80124;,oS82-

75 50

7H<I
121-

61-

1102560-

25-

181-

180 50

10092-

12511111<15-

38~ b(¡

llll851.M-

24-

100 ISO

206

-

12:1101U3 C58
11Jti¡ç-

108 115
01 _

.. ..
I
I

••••••••••••••••• •
••••••••••••••••••
._

.................

-'•••.
··········••••'
...............

Marroc .....................
~fc xl cans

....... ,. .......... .

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

t'REUS

I I

DESPULLES
~ ~
Segones , ............. , .. .. ..
20 &(
Terceres .................... ,
1~, ~
Qunrtes .. .. .. ... .. .. ... .. .. .
....
Num. 8 .....................

120
1SO
61
64
JO
65
48

52
105

120
80

64

~
~

80
I :S

04
68
50
1L6
62

18S
11»
Sauo .........................
Prous en ptes. els 100 quilos.

28

21

Menuts prl.m.a ............ I ·¡5 ;)(,I 16
18
11 6C
Segonet •.. .. .. .... .. .... .. ..
18 60
1~
Se¡¡ó .........................
Preus en ralli la auarter11. de 70 11tres

Faves Andalusia ....... ..
1dem Extremadura .... .
I dem Mal]orca .......... ..
Favons Andalusia .... ..
ldem Extremadur& _,,
Veces Andalusia ....... ..
I dem estrangeres ...... .
Era pals .................... .
I dem estran¡ers ....... ..
Guixes ...................... .
Pèsols estrangers ...... ..
idem pals ................ ..
U en tUies Andalusia .. .
ldem Salamanca - .... ..

PALU

Palla d'Urgell ............
ldem curta ........... .,..
Preus en ptes. els •o

85

~

j8

5o

51

44
4G
40 60

!~ ~

42
42

44

42

I

IlO

~

1~

1~15

eb

.: ~-

!I f\.
4

u!loa.

GARROFES
Oastelló, ne¡ia -......, ..

E1vl88a ................ ,,t.•••

Mallorca ................... .

85

46
45

, - AfFAi.a

.Al!all 1.... ........ ,.. .......
Al Cala 2.• •• ••••• ...........

1W

44

21

20

1 :tt 1
Preus en ptes. els 60 (luUos.

Num. 4 ,.,.......... ........

ORDf,MORÈSOÏ CIVADES
Civada Extremadur~ .. .
I dem Manc ba .......... ..
More!IC Plata, dlspon,.,,
Idem pals ............ , .... .
Ordl1 Urgell .............. .
E&cruola. Andalusia ... .

1

•

REUS
Preus a l'engròs del dia. 25 de
mà"(ç del 1935 fnci11tats pel CoHegl
òficial d'Agents Comercials de Reus:
Fruita
Avellana gra. 1.•, a 110 pessetes els
41'600 quilos.
Id. id. petita, 103 ptes. 1d.
Id crosla negreta, 6• ptes. els 58'40.
Id. crosta comú, 62 ptes. 1d.
Ametlla molla, 67 ptes. els 60'40 qg.
Id. gra llar¡ gs., 320 ptes. els 100 q.
Id. 1d. 1d. propietari, 300 ptes. fd.
Id. fd. esperança 1.~. 265 ptes., íd.
Id. id. esperança 2.•, 260 ptes., id.
Id. íd. comú pafs, 250 ptes., 1d.
Id. 1d. comú Aragó, 250 ptes., 1d.

N

il8-

llt-

----;

PREUS

BLATS
Aragó ...................... ..
Casr.ella ................... ..
Extremadura (corrent).
111~ 11. F....
1
I
(cruixer).
Idem
de Tarragona .. .. .. OS 00
1
M.ancha .................... .
Nnvarra .................... .
Penedès .................... .
Valora amb nrantla de l'Estat
~
Urgell ...... ,.................
Preus en ptes. els 100 quUos.
~1 lO
Catxo. d'Emis. 6 •¡, ... , 90 /5
D4 ~l
Hldro¡ri.Clca Ebre 6 •¡, GB 6v
ARROSSOS
11<>
üomba ................... ..
Valora aue ea cotitzen com efectes
125
ldem Calaspar ......... .,
pública
60
Bell-lloo o. ............. ..
68
Floret ...................... ..
Banc Blp. d Esp.• 4 ·;. 9268
Ornnja ow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 •¡. 81•
•
. »
b4
118 25 Sel'llcta .................... ..
6 '/· 98 5(¡
•
•
•
4¡
Trcncnt ................... ..
6 •¡. 106 6~
»
•
,
~
104 50 Farina d'nrrOs .......... ..
I 6 1/ 2 'I• 1ll8 6&
»
I
96 26
116 :i:>
11 Cr6dlt Local 6 'I•
MONGETES
» b 112 'I• 91 2)
li
I
liS C{¡
9311 Lnterprv. ó •¡.
•
100..
..... ,
(corrent)
Castella
t lnterprv. 6 ·¡. 1W ¡5 1~1J /5 !dem (selecta) ......... ..
li
118
5\.
Orédlt Local 6 •¡, 1932 102..
.............
Estrangeres
62
Bona Expos. Internuc... llHt. 100- Mallorca .................. ..
85
Local 6 'I• amt. per lots 11UPrat ........................ ..
60
València .................. ..
Deute• 1 Oblisaclons
CIGRONS
1bb
oêdulca At·gentlnes .....
Andalusia ................ ..
EmPrèst. Argent16 '/• A g¡B

MERCATS
DE c·ATALUNYA

l'IERtJAT DE LLO 'J'JA

,Juntes d'Obres Públiauos

,

Aerl Montserrat, 79'00; Chade,
398, operacions; Chade D., '19'00, pa·
ritat; Cha~e E., 78'40, 'P&.rltat: FUlpincs, 338, operacions; Rif, 64'00; Sevillana. d'Electriçltat, 79'00, parlt$tj
Marroc, 6 pel' 100, 90'00, operacions.

94 50
/2 60

Antlaues Diputacions
Barcelona, 9 mutons .. . 1>35 mllions .. . /8 7il
»
sèrie B ..... . /41
sérte e ..... . 14 l<5
t
6 •¡. 1926.. . 90•
6 •¡. 19::10.. . 115 5\.
»
Provtnclalll.. W6 Ió
»
Mancomunitat 1914 ... 611Mancomunitat 1920 ... 68Co.lxa Crèdit Com ....... 12-

I

Borsa oficial

Elect.ro Met. Ebre 6 'I• llllEl Tibidabo 6 •;....... 8/Com. d'Obres Oed. 6 •¡, 86Energ. lnd. ArngOn 6 •¡, 92Esp. Carbura Met. 6 •¡, llllConstruccions Etec. 6 •¡, V2 60
Colo1·ants 1 Explos. 6 •¡, 100 60
IKI82- Fin. l Fid. Arnus-Garl
Fom. d'Obres 4 1/ 2 •¡. DS......
•
•¡
6
Fam. d'Obres
88Fam. d 'Obres 6 /.1923 9SFom. d'Obres 6 'I• 1925 1111Fam. d'Obres Bons 6 •¡, 98 Fam. d'Obres Ced. 6 •¡, 111 to
Magatzems «El StgloJ. llllHotel Rttz 7 •;......... . 1>4Hullera Espanyola 1924 SllHullera Espanyola 1926 t400 25 Hullera Espanyola 11l3:.! 110Ma<1r1d-Paris 6 'I• ...... 82 1t2- Manufactures de Suro 110Maqu. Terres. Mar. 6 •¡, 85Mctropolltan& de Cons. 10A1in. Potnssa. Súria 7 •¡, 103 70
Productes Plrelll 1928.. 119Sert, S. A. 6 •¡, ........ . 40Teletòntca 5 1/ 2 •¡, .. . llllTenerla Moderna '7 •;... 85Unió Cotonera 6 •¡• ... 41 60
Unió Salinera d 'Es. 6 •¡, 102Valèn. Millores Urbanes 89-

18 60
6 Ib
'1150

1907, 8 •¡, ... 12 15
«Bobadilia. .. 141918 6 ·;.... 13 /5
1920 6 •¡• ... 15•
93 85
61 /S
94 /5 P. O. de Catalunya 5 •¡,
6 •¡. eo•
•
&3 75
li Central d'Aragó •¡,
15/lllO
00 F. O. Oest Eopanya 3 •¡, 42,_
I~ CU
F. C. Cremallera 6 'I•· ..
860
P. O. Secundaris ........ . 8~Gran Metro 1022 6 •t.. .. 85Gran Metro 1925 6 '/•.. . 84611
Medina a Salamanca .. . 41Metropolità Trans. 6 •¡, 24 60
102 fO Orense A B O O E F ... 81Orenae O I H prior... . tiO 7:>
F. C. Sarrià 6 •¡, .... .. 514Tànger a Fez 6 •¡, .... .. 102GB 60

100 50

Port Barcelona 11108 .. •
11 Barcelona. diverses
li de Càdiz .. .. .... .. ..
• de Otjón Musel...
li de Sevilla s. D. ...
s. E .. ..
1t
I

a ·;.......

6

~~~b. 3~~~te¿'h;3~ Jo6,1~~~~~7'6g~a.

Id. fd. marcona grossa., 3~5 ptes., ld.
Id. id. id. propietari, 270 ptes., fd.
Vins
Vl blanc cam, a 8 mls.
Vl negre camp, a 8'60 rals.
Vl blanc Conca l Urgell, à 8 rals.
Vi rosat, a 8'50 rals.
Vl negre, a 8 rals.
Vi negre Priorat seo, a. 10 rals.
Vl negre Priorat amlstelat, 11 rals.
V1 blanc Ribera Ebre, a. 9 rals.
Vi negre Ribera Ebre, a 9 rals.
Vl blanc Mancha, a 9 rals.
Mistela. blanC&, a 13 rata.
Mistela negra, a 14 rals.
Most blanc ensofrat, a. 8'50 rals.
Most negre ensofrat, a 8'60 rals.
Pre~ per grau 1 càrrèga 121'6 11·
tres franc Reus.
Alcohol industrial 96/97°1 250 ptes.
Id. refinat vlnic 96/97°, :<:42 ptee.
Id. destilat 95/ 96o, 238 ptes.
Preus per hectolitre franc Reus.
Cereals • Farines • DISPUII"
Blats de força, a. 65 ptes.
Id. comarca, a 52 ptes.
Farines de forçaJ a 69 ptes.
Id. corrents, a 6o ptes.
Farineta, a 38 ptes.
Tercerlllo, a 30'50 ptes.
Trits, a 30'50 ptes.
Segó, a 36'50 ptes.
Ordi, a 35 ptes.
Civada, a 34'50 ptes.
Faves, a 46 ptes.
Favons, a 43 ptes.
Moresc (blat de moro), a 46 ptes.
Guixes, a 44 ptes.
Vesses, a 32 ptes,
Erp, a 43 ptes.
Garrofes
Garrofes, a 7 ptes. el quità. de 40
·
quilos.
Arrossos
Benlloc zero, a 48'50 ptes.
Id. 1d. superior, a. 49 ptes.
Id. mig floret, a 54 ptes.
Id. flor, a 54 ptes.
Id. ideal, a 56 ptes.
Id. matisat corrent, a 60'50 ptes.
Id. matisat superior, a 53'50 ptes.
N
Id. extra, a 57'50 ptes.
Bombeta, a 63 ptes.
Bomba pur, a 85 ptes.
Id. extra, a 110 ptes.
Arròs en brut, a 32 ptes.
Tot els 100 quilos s. v. origen.
Reus superior 1.•, l'O gr., 170 ptes.
Id. id. 2.•, 1'5 gr., 160-65 ptes.
Id. id. fluixos, 5'0 gr., 153 ptes.
Urgell superiors, l'O gr., 165-70 ptes.
Tortosa corrents, 5'6, 160-65 ptes.
Aragó fl, l 'O gr., 170 ptes.
Tot els 100 quilos.
Olis d'oliva
Reus superiors, 1.•, de l'O g.o 170
pessetes.
Reus superiors 2.•, de 1'6, 160, 165

.Matarera, negra ... , .. , ..
RoJa ....................... ,,,,
V1Daroç, negra .... ...... ..
Preua en rals els 42 QUilos.

l

Reus superiors fluixos, 6'0, 153.
Urgell superiors, l'O, 125, 170.
Tortosa, corr.ents, 5'5, 160, 165.
Aragó fi, de l 'O, 170.
011 de remolta
Vert tipus Reus Basc 10, 115 ptes.
Id. id. fd. per a saboneria. 96 ptes.
Groc, a 96 ptes.
Fermentals, a 70 ptes.
Oli de coco blanc, a 104'50 ptes.
Tot els 100 quilos.
Sabons
D'oliva de remolta. blans, 106 ptes.
Id. id. verd l.a, a 90 ptes.
Id. fd. ld. 3.•, a 85 ptes.
Coco extra, a ll4 ptes.
Plntaxetra, a. 92'50 ptes.
Tot els 100 quilos, magatzem Reus.

______________*______________

COMARQUES
*

TARRAGONA
INCIDENT A LA NOU DEL GAIA.
ALTRES NOVES
Tarragona, 27. -Ha produït general indignació esborressin el nom
gloriós de Pi i Margall, d'un d~ls
carrers d'aquella vila.
Dla vindrà. que les joventuts republicanes haurem de passar per La
Nou ha fer-li el nostre gran homenatge de desgreuge.
Com ja saben els nostres lectors. aquell afer de la solució de l'atur forçós vin~é a parar a les mans
dels representants de les Cambres de
Comerç de Reus, Valls, Tortosa i
Tarragona, la qual cosa vol dir que
com tants problemes que s 'ban posat a les mans d 'aquests estaments,
va dormint la son dels ben-menjats.
Darrerament s'ha proposat que
de les 100.000 pessetes que guarda
la Germandat del «Natzarè» i dels
80.000 duros que guarda la Cofraria
de «La Sang», se'n destinin 50.000
pessetes a l'atur forçós, ja que així
hom creu servir fidelment les doctrines de Crist.
Per a a vul, el general cap de
la dlvlsió de Catalunya, senyor Sà.nchez Oeaña, té anunciada una revista de les tropes que formen la guarnició de Tarragona i a més, ·,ma recepció al palau de la Comissaria de
la Generalitat.

LLEIDA
VISITA D'INSPECCIO :: ALTRES
NOVES
Lleida, 27. - Aquest mati el general de la Quarta Divisió, senyor
Sà.uchez OcaÍla ha fet una. visita
d'inspecció a les casernes, així com
també als altres centres oficials.
Sorti després de dinar en direcció a
Tarragona..
-Al quilòmetre 6 de la carretera
de la Seu d'Urgell a Andorra ha
volcat el camió núm. aa de la matricula d'aquesta ciutat, propietat
de l'empresa Alslna Graells 1 conduït pel xofer Enric Cristòfol. Anaven de passatgers Pere Peny, ajudant, la zeva. esposa. Rosa. Marti 1
una amiga seva Joseja Ca.ldevila.
L'accident ha estat motivat per haver-se trencat la direcció i el cotxe
es precità al riu Balira des d'una
alçària de cinc metres. Resultaren
greument ferides les dues senyores
1 el cotxe va sofrir grans desperfectes. Les dues ferides han estat
traslladades a l'hospital de la Seu
d'Urgell.
-A Mollerusa. treballant en unes
obres d'una conducció d'aigües que
travessa la carretera enfront els
edificis del canal d'Urgell, ha estat
trobat el cadàver d'un nen de poca
edat. Es tracta d'una criatura que
desaparegué del domicili dels Heus
pares fa quatre mesos 1 es creu (¡Ue
ha estat víctima de segrestament.
La policia està realitzant actives
gestions per tal de descobrir els
cr1m1na.ls.
-Ha estat nomenat mag.lstrat dl)
l'Audiència de Lleida., Josep M. 01medo, pertanyent a l'escalafó de
l'Estat.
-L'arquitecte Joaquim Porqueres,
fill d'aquesta ciutat, ha estat premiat per l'Ajuntament de Barcelona.
en un concurs d'urbanització de la
f!~: baixa. de la. mwltanya de l.~ont-

GIRONA

..
8

mer d'abril, a- les quatre de la tarda, al saló d'actes de la Junta de
ReVisió 1 Classificació Mllltar, es
reunirà un Consell de guerra per
a veure 1 fallar la causa seguida
88ISO contra el paisà. Six-te Serra 1 Roca,
2a~ pel suposat delicte de rebellió mi;¡i
litar. El Tribunal estarà format de
la següent manera: President, ti52
lO 60 nent coronel d'artilleria, senyor
..d 60 Lluís Busqueta 1 Codina. vocals, rapitans senyors Torres, Alonso, Serrano, Rodriguez 1 Romay. Suplens

DIJOUS, 24 DE MARC DEL

• IES~ECTACLES
TEATRES
OLYMPIA

TEATRE

Avui, dtJoua, nit, a loa 10.
Estrona definitivament:

REVUE - RADIO - RECLAM
À- BENEFIOI' DELS HOSPITALS i
ABILS

Prenen part: EMILIA ALIAGA,
NEUS ALIAOA, GERMANES BA.
LLESTEROS, Antllnia Otero, RI·
card Fuentes, Pepe Acuavlva, Sl·
mone et Cardona, Los 7 M6nd!~
i tota la Companyia. • 50 01Ru:k
I ELS SEUS BOYS • 40 a~rofll·
tors del Slndloat Musloal do Catalunya.• Director de l'espectacle: JOAQUIM MONTERO • Animador: BALDOMER XIFRE • Ols
trlbució 8Tatulta d'inv1taclona.

POLI ORAM A
TEATRE
Temporada oflolal de
TEATRE CATALA
Avui, diJous, tarda, a les 5'16
1 nit, a les 10, l'èxit més ¡rau
assolit al Teatre Català:

LA RAMBLA
FLORISTES
DECadaLES
LA RAMBLA DE
dia:
LES FLORISTES.

Companyia

NOSTRE TEATRE

Avui, tnrda, a tes 4'30:

LOS CLAVELES
LUISA FERNANDA
DemA
de:

Telèfon 22021
A les 5'30 1 a les 10'15:

CISNEROS

Exit sorollós, tormldable èxit de
.Josep Ma. Pemàn. Magna creació de RICARD CALVO. - Demà,
a les 5'30 i 10'15: CJSNEROS Diumenge¡ a lea 11 del mati,
Festa de a Dansa 1 de l'Art,
únlca presentació al públic de
Barcelona. de l'artista ALMOT 00ROWA, l'ànima de la dansa clàssica. en els seus múltiples aspectes. Encàrrecs a Comptadurla A les 3'30, popularisslma. Totes
les butaques, a 3 ptes.: EL [)].
VINO IMPACIENTE, • A les 6 l
10'16: CJSNEROS.

APOL-LO
TEATRE 15948
• 12126

Telèfons
Selecta Companyia de Comèdies
MONTIAN • ROSES
Director: Emili Thuiller
Avui I demà, tarda, a les 5 I
nit, a les 10'15. La butaca m6a
cara 4 11tes.:

TU GI. TANO
Y Y O GITANA
L'èxit de Ja temporada
Dlvo cantaor: Manuel Gonzà·
Joz Guerrita: Miquel Borrul (mlt.gic de la guitarra); cantaora:
Pepita Sevilla i el guitarrista Ma·
nolo Bulerlas, tntcrpretarnn els
cantars de l'obra.
capitans senyors Ruiz de Porras i
Calderon. Ponent, tinent auditor de
segona, senyor Jesús Martinez Lage. Fiscal, el juri<lic de la. Divisió
i de defensor, tinent d'artilleria, E.enyor Rafael Mellado.
-El Tribunal Provincial del Contenciós·Admini.stratiu ha dictat sentència en el recurs contenciós Interposat pel senyor Massanés i Sala,
secretari destituït de l'Ajuntament
de Celrà., donant lloc a la petició
i revocant l'acord del 2 de març del
1932, adoptat per l'Ajuntament, pel
qual es destitueix del càrrec de f.Ccretari de l'esmentada Corporacló
municipal el senyor Massanes, i es
mana 1 s'ordena que sigui aquest
reposat al seu càrrec indicat en dret
al íet que se 11 aboni per la Corporació el:¡ havers que ha deixat de
cobrar des que va tenir lloc la destitució fins que sigui reintegrat al
seu càrrec, sense perjudici de la responsabilitat civil amb forma solidària reclamada. en els regidors que
varen votar la destitució.
-Aquest mati, ha estat al despatx
de l'Alcaldia., el senyor Jaume Ferrer, de la «David Ferrer i Companyia», de Barcelona., concessionària
de la tnstaHació de la Central Llelera de Girona, per a mani!estar al
senyor Tomàs que en rebre el telegrama 1 la comunicació oficial assabentant-los de la concessió, s'apressaven a remerciar la mateixa a
l'Ajuntament. Ha afegit el senyor
Ferrer que ta.l com la casa per ell
representava havia promès, l'Alcaldia rebrà. una comunicació notlfl·
cant-U que el primer de juny pròxim tindrà completament enllestida
la instaHació de la susdita Central
Lletera.
-Ens hem assabentat que ha estat a Girona un enginyer per tal de
visitar l'antiga fàbrica «L'Aurora»,
tancada des de fa molt temps, amb
l'objecte de comprovar el dos-cents
H. P. del salt per transformar-los
en fluït elèctric per enllumenat o
força industrial.
-Demà, dijous, a les deu de Ja
nlt, al Teat.re Municipal d'aquesta
ciutat tindrà lloc un ln1portant esdevenhnent artlstic organitzat per
les entitats corals Orfeó «La Regional» 1 «La Veu de Clavé», de Girona, a profit de l'erecció del monument que, com a tribut d'admiració,
ofrenen a la memòria del llorejat
poeta i músic, J. A. Ciavé.

REUS
Ha. estat detingut novnment Ra·
mir Ortega el qual ha estat posat
a disposiciÓ del Comandant Militar.
En un e.>corcoll efectuat al SC"..t dom.:.cm ha estat trobada gran quantitat de propaganda extremista.
Hom anuncia per al dia 2 d'abril la reaprició del diari local «Les
Circumstàncies».
Continua oberta al Centre de
Lectura l'expo~ició de material d 'excursionista 1 d'acampada, organit?.o.da per la Secció Excursionista de la
nostra primera entitat cultural, 1 la
casa Bavillesset. Es veu força vlsitada.
Avul, dijous, a dos quarts de
de·.t de la nit, tindrà. llvc a la Pelxera del Centre de Lectura, un xampany d'honor dedicat a l'artista. local Ceferi Ollvé, per l'èxit assolit
en la seva exposició de pintures celebrada recentment.
Les entitats econòmiques han subscrit una instància en la qual es demana sigui establert un nou horari
de trens entre Tarragona 1 Lleida.
Peticions semblants se n'han fetes Ja
divePSes sense resultat positiu.
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Avui, tarda1 o. lea 4 1 Dlt
2. La ,.:...a 1ee
10. 2 grana extts,
D•"c1oea
comèdia moderna:

CONTIGO A LA
ESTRATOSFERA
l la mngnltlca creac¡o de.
·
Will.r Forat

SECRETO QUE QUEMA

-

VARIETATS

tJmê
lO

Frontó Principal Palac;

l acte primer de

Av'!-!J _diJous, tarda: ISIDQ~

6 actes, 6
divendres, nlt, estrene

l i · ALUA~ABAL contra ~

I · TRECET. Nit: OURUCEAGA

CAZALIS l i
IBAR.LUCEA.

La Camagüeyana

Obra llrica de costums cubanes..

OSA I '
"

contra

AROMAS FLAMENCOS-

-

Foxtrot ,Espanyol del mtre. E. Canon..

TEATRE

VICTORIA

FRONTO NOVETATS

Gran Companyia llrica

TEATRE ROMEA

9, '

4'30.

45
REV1a.
TA PATHE • FEMENHiA
• El
CLUB DE MEDIA NO
Brook·Gtorce Raft> ..,.EHE (CJi~,
l'inunortal SCHUBÉR.....,. amera <I
deliciosa de lea PrOd~~r0 la lll~
llS: 11\
LLEGAR LA PRIMA
Jtagonltzat pel famósV~RA, Pro.
enor ar
CHARO TAUBltR
matinal• 10 30 _ -'0Diumensj,
la nu .. Datx llf
localitats Ptr
tll umence, tarda, 1 le!"~~ad• de

LLUJS CALVO

Avui, tarda, 5'15. Butaaues a
1 pta.: EL PAlS DE LOS TON·
TOS Nit, 10'15. Exlt delirant:

Mucho cuidado con Lola

13

~
atractl~
Nit
Tarda,

NOU
TEATRE
Cran Companyia Jlrloa de

El cantar del Arriero

Pel Perlita Greoo, Murlllo I tota
la Companyia. 50 belleses en escena Gran presentació - Demà,
tarda: EL PAlS DE LOS TON·
MUCHO
TOS. Nlt 1 cada nit:
CUIDADO CON LOLA.

Telèfon 145 44

de València
Avu1, dijous, tarda, a les 4'30.
EXTRAORDINARIA REPRESEN·
TA.CIO DE ELS HER~S DEL
TIO PERE - L~ !unció començar._ amb el1 sntnets: LA VIDA
DE LA TERRA
ES AD(JNA i
_ DIL GANCHO. Nlt, a Ics 10, EN·
1
TRADA l BUTACA, 2 ptes. Prl·
mer: LA VIDA ES AIXINA I el
monumental èxit dt riure:
ELS HEREUS DEL TIO PERE
o
A QUE TE MUIGUES NO ESPERE
L'obra més craolosa. La aue cal·
ma el malhumor. Tot Barcelona
ha de veure aauesta obra I riure
d'ella - Dem~. divendres, tarda,
EL NOVIO DE LA REINA • A80
ES UNA DESGRASJA • DE LA
TERRA DEL GAHCHO. • Nit: DE
LA TERRA DEL GANCHO I EL(J
HEREUS DEL TIO PERE - 01&sabte, grnn sorpres1. a preus populars. ESTRENA de SECRETS
DE CABARET - Es despatxa r
tots els Cen~res de Localitats.

----

~DIT

elA!.~ P~. ~ncel~ 1~ ~ I s

GRAN TEATRE ESPANYOL
del

lC
TEATRE LA. COM
REVISTA
PALAU DE

•

Avui, diJous, tarda, a les •·
CHIQOITO Bn.BAO • YJl.LARO
contra NAR.RU l i · ORZAY Nit
a lea 10'15: ZARR.AOA • AiiAso:
LO contnt. ARAQOISTAIN • LEo
JONA . .- Detnlls per cartells.

EL COI~DE DE
Tarda, 4'30:
LUX!MBURGO • LOS CLAVE·
LES. Nit, 10: POBRE VALBUE·
NA. Exit delirant: SOL DE LI·
BERTAD - Demà, tarda, popu.
lar Nit I cada nit, ènt únic:
SOL DE LJBERTAD
TEATRE CATALA

PR I NC I PAL PALACE
Telèfon 11882
Companyia VILA • DAVI

ESPECTACLES PER
A AVUI
>!<

le:~is~'l:ó~¿es~'\~J ~db~

TEATRES

TEATRE BARCELONA
do comèdies

Apol46. - Tarda 1 nit: cTu gitau
y yo ¡ltanu.
Barcelona. - Tarda 1 nit: cEl re7
ncgro» .
Cllmlc. - Tarda: cEl pals de los wn.
tos». Nit: cMucbo cuidada COll
Lola.
Espanyol. - Tarda: «La vida éa a¡.
xtna» cDe la terra del ganchoJ 1
«Els hereus del tto Pere•. Nlt: eLa
vida és al.xina» i cEls hereus del tió
Pere•
Nou. - Tarda. Primer acte de ti;l
cantar del arriero», cLutsa Fcrnan·
da» 1 «Los claveleSI.
Olympla. - Nlt: Revue-Radlo-Reclll!ll.
Poliorama. - Tarda 1 nit: eLa Ram·
bla de les floristes).
Principal Palace. - Tarda 1 nit: t.J•
gar a casats• I cMiBs • Thery?lt.
Romea. - Tm·d.a l nlt: •Cisnenet.
Victòria. - Tarda: cEl conde de LU·
xemburgo• i «Los claveles». Nit: «1!1
pobre Valbuenat I «Sol de llbertld

Primer: oJUGAR A CASATS. Segon. EXIT SOROLLOS de l'Intriga en 120 minuts sense entroactes (Nova modalitat teatral):
M I S S • T H E R Y•
Demà, tarda t nit: oJUGAR A
CASATS 1 MJSS • THERY'

Companyia
MORA·ESPANTALEON·BARROSO

Avul, dUous, tarda, a les 6'15
nit, a les 10'15, la darrera producció de Muf\oz Seca:

1

EL REl

NEGRO

de sorollós éxlt al teatre de la
Comèdia, de Madrid.

TEATRE NOVETATS

Gran Companyia d'operetes I Revistes de CELlA GAMEZ

CtNE MES
Amèrica. - «El beso de la muerteell
«Los Miserables», cUn drama eu
autobUs».
Astbria. - «La muerte de vacacloncs» 1 «Et hljo de Kong».
Avin&uda , - «La muerte do vacaclonen i «La babla de los ttgresJ.
Barcelona. - «DesUces», cLos Miserables». «Que calamldadll.
Bosc. - cWonder Bar•, «Música 1 mu
Jereat.
Bohemia. - lEl mlsterloso Sr. Xl,
«Toda una mujen 1 «Que calam!·
dl\dlt.

Avui, dijous, no h1 ba tuncló
per tal d 'in tenstrlcar elli assaigs
de:

Los

inseparables
l'estrena de la Qual tlndrt. lloc
molt avtat.

Orquestra Pau Casals
PALAU MUSICA CATALANA
PRIMER. concert de Primavera.
AVUlL dijous, a les 10 de la nit,
dlrl.g1~ per l'eminent mestre it&-

llà

ANTONI GUARNIERI
Programa: cSetena simfonia», de
BEETHOVEN, i obres de ROSSI·
NI, IVALDI, RESPIGID i ELGAR.
Despatx de localltats i entrades
a la tnqullla del PALAU.

CINEMES
PUBLI • CINEMA
Sessió continua. Seient UNA PES
SETA: NOTICIARIS· DOCUMEN·
TALS • VIATGES, etc.

FANTASIO
Avui, tarda, a les 4. Nit. a les
10: REVISTA FEMJNA-ORQUES·
TA SENSACIONAL (còmica per
la pandUia) - LA CUMBRE DEL
MUNDO (documental) • REVIS·
TA PATHE • SINFONIA METRO·
POLITANA (atrnccló). L'emocionant documental:

MALACA
(atacat peis cocodrils)

COLISEUM
Avul, tarda, a les 4. Nlt, a les
ENTRE DOS AGUAS (cò10:
mica) - REVISTA PARAMOUNTBETTY EN EL PAlS DE LAS
TOHTERIAS (dibuixos) i

LA PATRULLA PERDIDA

per Vlctor Mc. Laslen I Boris Kar
Ioft (Producció RADIO.

MARYLAND

Plaça Urquinaona, 6-Tel. 21986
Tarda1 continua: 3'30, 5'30 I
10:
7'30. NJ¡;,
NOTICIARI BAVARIA FILMS
LA CIUDAD SEPULTADA
(documental)

LA FAMILIA LO DESEA

per Adolf Wohibrück. Renate MO·
Jler I Georc Alexander • - Buta·
,
oa: 2'.20. A les 7'30: 1'66.

Broadway, - •Reporter detectlveJ,
cCompa.fteros de Juerga» i cEl uo¡ro Que tenia el a1ma blancsJ.
Caprtol. ·- «.ta es ellu.
Coliseum - eLa patruua perdldaJ,
Catalunya, - cMademolselle Zazàt
cPatriC1o mlr6 una cstrellu.
Cèntrlo Cinema. - cCongo», cSe hi
tugado un presot 1 «Adtos a las ar•
mas•.
Comèdia. - «El cantar de los canta..
res» 1 cSalvad a las mujeres».
Comtal. - cDiez dla8 mlltonerla• I
eLa mujer acusadu.
Diana. - cCaballeros rústlcos», cTI·
tanes del clelo,, «El rey de los fc)&.
toros».
Diorama. - «Desllces» 1 eLa dlllllll del
Boulevard».
Entenc;a. - cCanclón de cuna• i cHollywood conqulstadot.
Espiar. - cRa¡>~O», e& arrni>slt I eLS
muJercita de un gran seflorJ. 1
Excelsror. - cA ml me gusta as t
«Sed de justicla».
Fantàslo. - «Mnlacu.
Fèmlna. - «Al compàs del nmor~:...,
Foc Nou. - cEl bcao de la mu"""'et
«Los Mlserables• i cOn dramll en
..... r 1
autobllsl,
Frècoll. - «Los Miserables), ~0 111
cuartUias» t cLo que su...G:~c::s•Í:Maria Lulsa de Austri&Jt
cAai ama la mujeu 1 csorrel
lnW:.•·_ cCanción de cuna• i c.Por
lrí~~e_!rac'fJaar1tserablcs»~_, csorrtU 1
ntJo• 1 cTierra de prollllBlónd•;, CllDI<ursaal. - «El última vats
tJ
pin» 1 cAsi ama 1a muJer».
Laietana, - cOn clerto sr. aran d~
«'l'u seràs m!u i «CompaJieros
t cHoJuerga• .
MaJèstto. - «El pequetio reJI
nldadee•
llywood conQulstado».
Marina. - «El cr1men del Vny 00 et
clgnomlnia» 1 cTe qulero
deseat.
c;¡ulen ereSI,
Maryland, - eLa tnmUia lo ratoSf&Metropol. - «COnti~ a. la est

Mf:.:: - «Diez dlas mVlllonearrola~eU~
mundo es m!o» 1 « nqu
M~~l. - cAsi ama ln muJer», crot
de pOll"
la vida de su rlvall.
Monumental. - eLa doncel11a,La OIO'
tin» «La últlma senda»
eLa muer·
sa de la selva».
Mundial. - «<gnoml.nial 1
-•· de ebote de vacaciones».
Núria .- cEl ultr.mo v.....
plnl i c.As.i nma la muJ~.!~vera•
Paris. - cAl llegar la Pr.......cli!i club de media nocl!-e»..X• (foPedró, - «El m1S1.er1osa sr. lanÍidndJ.
da una mujen I cQue ca -ta asi'
Pathe Palace. - cA ml me gt.V;ed nulll
«Pcrdón y olvldo», cEl huéS.D
13».

B·

l c~túSI•

.
Principal. - «Wonder .U'»
t es d acen. y mujcres».
Pub li Crnema. - Reporta g
u ng», 1AI•
tuulitat
Rambles - cEl nljo de ""0
ma dc rasca cielos». d """tiJll
Royal. - «La doncella e .,der .aar1
eLa última senda».
Select Crnema. - cWon
cMusics y mujercSit. alS de CllD'
Smart. - cEl últ1mO v
Pin» i chlujercs olvtdadasrvos». ~
Splèndid. - cAmantes tutg~r• 1 ,c...
mujerclta de un ¡ran se
an sulp!cl0'
gamento salvnJe».
Talla. - eLa hennana 5 El¡seOO''d,..
i cEl rey de los camPObdel vant 110
Triomf. - ~Ef_,~lf~e qulero Y
c11o
des», clgnoJ.Ull."'>•
alS de
se qulen eres».
Tetuàn. - «hl últlmod v 1 eucrdsd»·
pln» ! eUna semane.dee lo. vldJli\\'IJII
Tlvoll. - cim.ltaclón írienes de
lofll'
Uraurnaona. - .X..as v
d ,g: ngt 1 '
polt St.rect».
r:Jfi"
Volca. - cEl hljo e 0
uno. de 11
etca y muJeres».
Xile. - cAntmaladas~n~JI11llollO'·
trl181 I cSuàrez Y

l
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EL FUTUR D'ANGLATERRA

relèfon 22122
únpremta:

clar que l'educació socialista del cos
electoral no és completa; per això
jo opino que la nostra tasca d'educació de les masses 110 s'ha d'interrompre; ans al contrari, cal intensificar-la. Es clar; en un règim de
democràcia com el nostre, el triomf
del socialisme va acondiclonat pel
seu ritme 1 el seu caràcter en l'estat de capacitació de l'opinió pública. Francament, jo més m'estimaria
anar a les pròximes eleccions amb
un programa netament socialista,
encara que perdéssim uns cinquanta diputats, que no pas iniciar el
combat amb qüestions superficials 1
D'una manera general nosaltres in- obtenir, d'aquesta manera, un triomf
tervindrem en aquelles indústries absolut, a base del fastigueig creat
que tinguen\ la seguretat d'aportar- pels nostres adversaris. Prefereixo
hi una organització millor que l'ac- una victòria reduïda, però positiva,
tual i que rendeixin una producció dels principis del socialisme. Els Uders han d'ésser d'una honoreblll·
superior.
La gran sort del socialisme està tat- a. tota prova. vers els nostres
a poder mostrar amb l'exemple que militants. Nosaltres no h em de vopot dirigir qualsevulga act!vttat in- ler saber res de les maniobres pardustrial, econòmica o financera, ml- lamentàries. Nosaltres haurem de
llor que la. més assenyada. empresa governar 1 educar al mateix temps.
Heu llegit l'opinió d'un dels prinparticular.
cipals líders del «Labour Party», la
-¿Creieu que la. vostra posició personalitat del qual no cal destaserà compresa pels electors?
car, com tampoc no cal que cornen-No oblideu que s'ha. !et 1 s'està tem les seves declara.v,ons, que marfent una. tasca d'educaoió socialis- quen una. nova trajectòria. per a
ta. molt Important. No hi ha dubte l'eoonomia d'Anglaterra en un pròque, avUl, les masses comprenen el xim futur.
socialisme ensems que veuen els deEl nostre deure infonnnllu ens
fectes del capitalisme d'una mane- obliga a publicar aquest Interviu,
ra. molt clam, com mal no s'havta a1x1 com ~ segUir de prop aquesta
pogut aconseguir en el passat. Es nova etapa de la politica anglesa.
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Les dretes, o l'honor
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De l'«ali jo», encara

L'eloqüent silenci

La Libertad eacriu, molt encer.,
Roberto Castrovfdo, el gran peLa Tierra publica la següent
L L r: R S, N U M, 4 ~
riodtsta, el gran republicà, comentadament:
nota:
f A Ttlllfon 14448
ta des de El Liberal el silenci de
cPor los clrculos politlcos y JudlciacLos debates acusatorlos mostraran
Manuel Azaña.
leB
sal
tn
y
brlnca
entre
aires
de
esla tnanldnd de 1118 propoolclones es• '
~US OE-SUBSCRIPCIO~
1
cHnblamos quedado en que tan de- gr1m.ld!UI contra loe sefl.ores Azafia. 11
càndalo 1 comem;arlos
de todos los
2'60 ote•
touos, ln noticia. eLa Llbertad» la re- 11ctuoso era socorrer a. uno como a Casares. ¿Qué quedó en ple de elias?~
ceJcna. un mu
coge esta matlana. Nosotros la sabla· ml! y que lo mtsmo sc mnlversabnn Nl rastro. lm tmeque, vé!UI6 lo dlchà
7'60 •
sar "'" trtmestr 8
mos desde hacc tlempo. Pero es ahora, los fondos secrctos del mln1ster1o de por el Sr. Azafl.a, cotéjese con lo mu..
f or:rloa Llatina 1 PortuaaJ
al parecer, cunndo va a tener la mà.- la Guerra gastando una peseta que cho que se dejó por rcb;\tlr de su ca.-.,
l i - 11
~"Jn trimestre
xlrna dltuslón y el mAxlmo Interès. un mlllón. ¿No es as1? Pues sl esto t1llnarla. y ello dlrll. cómo no se pu!i1
,
sos
un
trimestre
Es el caso que un d.istinguido ene- es asi, y de esta mnnera lo expuso de mantener actitud de desentendid~ ¡
ta~
85 1111
mtgo de In Republlca, uno de los pro- el oràculo de la ética. y de la Jurl- !rente a. las lnculpaclonea hech:lll poi
hombres màs destacados del campo dlctdad, sefior Anguera. de Sojo, al el ex presldente del ConseJo.
tlordellaado, habrà de ver en !echa nplaudlr at selior Hldalgo, o se nplauPasar de largo Junto a cso, cubrirpróx.lma. como se dlscute su morall- de tambléa al J"efíor Azafta, o se re- lo con espesn capa de sllenclo, deTal com anunciàrem - vegi's LA
dad nnte las Cortes. Y no se discu- conoce t.àcltamcnte que en él pare- jarlo al mnrgen de toda natural detirà --como en el cuo de Azafta, por ce mal lo que hecho por otros pa- puraclón, seria, de &ell'\lrO, mucbo màs
HUMANITAT del 20 dc març- en
ejemplo- 111 pudo delinquir por ayu- rece blen. porque no se perslgue la grave, por su e!ecto depriment-e en Ioe
publicar l'interviu a Hugh Dalton,
dar a estar o a aQuellas ideas polltlcas. reallzaclón de la justlcla, stno la espufl.oles, que rcconocer la conveinserim avui un altre interviu amb
sl cometló un delito estrlctamente perpretaclón de la vengo.n.za. polltlca. niencla de averlguar lo inaverlguada.
Herbert Morrisson, ex-ministre dc
polltlco. se dlscute s1 delinqu16 para Se buscau las vueltas al Sr. Azatla Sobre que nndle puede cole¡rtr por qué
Transports anglè8, president del
embolsat'S(: un buen putíndo de ml- pnra procesarlo, para tnutUizarlo, pa- interesarla sólo !ljarse en hecbos de
les de duros. Porque la petlclón de ra tusllarlo sl ruera poslble, cuao 1932 y 1933 cuanto al al!Jo de armas
«London County CouncU», 1, possisupllcntorlo, que al parecer no tar- generalislmo de la rebellón de Astu- habtdo en ~ptlembre de 1934. Lo jusblement, president del Consell de
darà
en ser dictada por la Sala Se- rias, ya que no !u6 poslble darle ga- to. pues que el aUJo tué en 1934, ea
ministres del futur Govern treba·
gunda del Tribunal Supremo, se rc- rrote como «conseller en cap• de la o.clar11r, ante todo, lo que conclerllista.
ftere única y excluslvamente a un de- algnrada. barcclonesn.
ne a él.
••
11to de estats. Y nunca, basta ahora.
De jurldlco no hay nada formal y
No; a Jas Cortes no les es ya
la estafa -<leltto cta.ramente común- serio en la acusaclón. Su fiu es poU- ble desentenderse de que constanposi·
-¿Qulnes seran les tendènc4es
pudo ser conceptuada n1 se concep. Uco excluRlvamente. como reconocle- el «Dlarlo de Seslonea• y en toda en
generals del Govern treballista en
la
tuó como deltto polítlco.
ron los tradlcionallsta.s 1 el Sr. Pr1- Prenso. republicana unas cnrgos de
matèria de polltica exterior?
Nosotros no dudamos de que en mo de Ri vera.
trascendencla. enormcmente superior
-El «Labour PartY» és totalment
esta Càmara, donde tantos supllcatoNada me choca de esta maniobra a los en que actúa. la Com.lsión de
favorable a la S. de N. En aquest
uAPETENCIAS
rtos se hnn concedldo por supuestos urdlda por los ncorrcpubllcanos ene- los 21. Es preciso que, por equltntlvo
delltos pollticos, de los que lue~~:o !ue- mtgos de la Republlca: lo que me crlterlo de lgualdnd ante la. ley, se
aspecte la nostra actitud serà esLOS DEL FONDO. - 1Qué làs- sencialment diferent a. la dels conron nbsueltos los procesados, se con- sorprendc dolorosnmente es ver me- mida por un ra11ero a todOB. Entro
ccderà éste. Aunque esperamos con tldos en la trama slrvlendo al Sr. Gil los acu.'l:l.dOI; no puede haber castas,
tima que no nos haga caso 1 1Con servadors. Naturalment que entre
gran curlosldad ver la torma en que Robles a dos republlcnnos emlnentes: Nl cabe que la polltlca propulae acu•
desarrolladlta
que
està!»
els conservadors n'hi ha. que són fa10
pretende defenderse el prohombre a don Alejnndro Lerroux y a don Mel- saclones contra unos, y se lnterponga.
(De «El Diluvio».)
vorables a la S. de N.; però també
acusado
Quíades Alvnrez.
como barrem lnfranqueable, entre la
B1es està este nsunto y a nosotros
El caudiUo que fué de los refor- Justlcla y los car¡os dlrl¡ldos a otros.
n'hi ha que participen del criteri de
nos
congratula.
Porque
servirà,
entre
m.lstas y lo es de los rcpubllcanos del'isolament, com, per exemple, BeaEl Sr. Sànche:.~ Romàn ha dlcho en
otr!UI oosa.~, para probar la moralldad mócratas llbcratcs, emplcó toda su su lntervlú algo que no ea pcslblo
verbrook. El nostre partit desitja
de clortos seftores que a todas borns elocuencta en reallzar el bloque de hacer oidos sordos, nl en IM Cortes
una àmplia participació en els trehablan de moral. Y para probnr que los partldos llberoles contra la ley del derechlstns, ni en el pueblo, Juez suballs de la s. de N. Vol també agluaquel cèlebre dlputado reacclonarlo de terrorlamo, mcnos aterradora Que la perior de las Cortes. «Es se¡uro -rljo
lM Constltuyentcs. contra el QUe se de Publlcldad, y combatló a Canale- el maestro 1nslgne- que cada espa.
tinar a Ginebra totes les nacions
h1cleron co.rgos concretos sobre con- Jas con una sada que contrasta. con
que durant massa. temps han restat
la màs penosa lncertrabando de capltales, no era un eJem- las car:mtoftas y arrumacos que hace flol sutrlràdehoy
lo que pueda ncontecer
allunyades de l'esmentat organisme
carles Marx escrigué una carta a tota la nit, jo l'injectava d'hegella- plar alslado en el campo de las de- el Sr. Gil Robles, vaticanista ajesulta- tidumbre
en
cualqulcr
momcnto
de su vida, sl
internacional; per exemple, els Es- un amic seu sobre la personalitat 1 nlsme -amb gran perjudici seu, per- rechas. Y que bay ocasiones en que do, muy Inferior en todo, lncompara- es que so para un instante
a cons!•
tats Units 1 Rússia. Nosaltres salu- l'obra de Josep Pere Proudhon. Pel què no sabent l'alemany ell no po- ctertos cabnlleros demuestran lo que blemente inferior, al gran demòcra- derar cuàles puedcn ser las garantias
son,
pero
de
Industria.»
ta
Cnnalejas,
al
grnn
liberal
Ca.Daledem aquests dos països amb motiu seu Interès, puix que a. Catalunya té dia. estudiar la cosa a fons-. El que
legales que disfrute un ciudadano a..
jas.
nóntmo cuando. a Qulen acaba de ser
de llur ingrél¡ a. Ginebra 1 desitgem Proudhon molts adeptes -recordi's jo havia començat, M. Karl GrUn,
Para consumar e~e bloque, que dc je!e honorable de Wl Goblerno
àel
veure com llur participació als tre- q-J.e Proudhon !ou traduït per Frnn- després de la meva expulsió de Franvtcioso ajuntnmlento puede en jus- réglmen, se le puede acosar con proballs de la S. de N. faran adquirir cesc PI 1 Margall- la reproduïm in- ça, ho continuà. I encara aquest prottcla ser calliicndo, se resucltan y po- casos judtclales sln base de realldo.d
nen 106 obstàcUlos tradlclonales en la ninguna» Clerto. Mas ..., ¿qué dlceo
encara més autoritat a les decisions tegrament.
fessor de filosofia. alemanya tenia so!ormnclón del partldo de tzquterda las
d'aquesta entitat. D'una manera par«Senyor:
derechas? ¿Self\l1ràn mtldas?
bre meu l'avantatge de no compren.
republicana,
olvtdando el tunestlslmo
ticular la nostra. simpatia estarà
Em demaneu una critica detallada dre res del que ensenyava.
resultado
para
el
réglmen
de
la
Mosempre vers les nacions socialli¡tes i dels treballs de Proudhon. L'\mento
Poc temps abans de la publlcació
-diu La Veu de Catalunya- narqula democràtica, representado por
demècrate3.
de no tenir temps per atendre el vosdon Amadeo de Saboya, de aquella
cHnn
estat prorrogats els pressupos- històrica dlvlsi6n de los radlcsles en
-¿Es que esteu plenament d'acord tre desig. I, a més, no tinc a mà cap
a-Té! Ara resulta que el P. La·
tos
per
un
altre
trimestre.
Som
a
les
sa¡nstlnos
y en partldarlos de D. Maamb la. política exterior que actual- dels seus escrits. No obstant, per a
buru és l'anunol d'un callicida ... !
Sonen amb massa pe1·sistència
envistes del mes d'abrU i encara les nuel Zorrllla.
-Mira que les dretes no n'encer- ment porta. a terme la U. R. S. S.? demostrar la meva bona voluntat, us
Corts no coneixen com quedarà en
Tan
dnftllla
!ué para don Amadeo
veus de guerra. Cal - diu El Dl-Veritablement em feu una pre- trameto, precipitadament, aquestes
ten ni una ... ID
definitiva el projecte de llei electoral. aquella discordis cua.n favorable reVol dir això que dintre de pocs dies sUltó pam la rcgencla de dofía Crisgunta que no pot contestar-se amb breus notes.
luvlo - que el proletariat ajegui
<De eLa Publicitat».)
serem al mes d'abril i no b1 haura tina el llnmado Pa<'to de El Pardo.lt
no recordo els primers assaigs
l a rapl·desa que desitgeu. El que s i deJo
aquestes veU!.
Proudhon. EI seu treball d'escolar
ni pressupostos ni convocatòria d'epuc dir-vos és que nosaltres cons!- sobre «La. llengua universal» demosleccions. Aquest és el resultat d'un
cNo n...., tlemos mucho dei a.xtoma
derem la U. R. S. S. com un poble
trimestre d'acceleració del ritme poque, para adormecernos sln duda., ha.
que desitja la pau i en aquest sen- tm la facilitat amb què atacava prolitlc I paramentar! del pals.
\
sldo
puesto en clrcuiación y que aftr•
tit els laboristes hem d 'aprovar la blemes per a la solució dels quals 11
T6 molta raó el comte de Romanom¡• que la futura guerra pròXima ha
nes en dir que una prova notòria. 1
seva. polltica. Estem segurs que la mancaven els coneixements més elede hacerla lrnposlble lo tremendo
evident que a Espanya els governs
U. R. S. S. no farà mal una guerra mentals.
del estrago Que, sl se desencadenara,
poden procedir com vulguin -1:omo
d'agressió. Noteu que fer la. guerra
La. seva. primera obra: «¿Què és
babrla de produclr.
les venga en gana, diu ell- perquè
Esa era. la tesis de Norman AngeU
propietat?» és, de molt, la millor
l'opinió passa per tot -lo aguanta
és "•empre perillós per una. dictadu- la
Contra rotes les tèrboles manio- antes
Aq-J.esta obra. marca una època, si
de 1914, desru-rolada en un 11•
todoés l'espectacle que ofereix la.
bre•
de
les
dretes,
comenta
Heralra, sigUl feixista o oomunista. No no per la novetat del que s'hi diu, I
bro magistral que atcanzó dl!us1ón
situació actuat dels Ajuntaments,
prodigiosa.
do
de
Madrid,
es
redreça
la
consés el cas d'un poble regit per una almenys per la. manera nova. i atre- ~
completament contrària al que preciència r epublicana.
democràcia que el Govern, en cas vida de dir-ho. Els socialistes franL!\ ¡uerra. que mucbos temen --sosceptuen la Constitució I les lleis. Mnl
tenia el emlnente ensaylsta tnglésno s'havia donat un espectacle semde guerra, pot estar assistit per cesos, dels quals ell conelxia els escHan
bastado
los
primeres
discures
una enorme llusión, lmposible de
blant,
nl
tan
sols
en
temps
de
la
l'opinió pública., mentre que una crits, havien, naturalment, no sola- 1
Dictadura, que havia suprimit siste- sos de la propaganda de los dl!erentes traduclrse en realldad, poraue lo
dictadura sempre ha de témer que ment criticat diversos punts de mira.
partldos
republ1cnnos
para
que
asuma
implde
Ja compllcaclón de la economàticament les consultes al cos elecels fusells i e~ canons que ha do- de la «propietat», sinó que l'havien
expres16n estruendosa el fervor neu- mia y del Estado de nuestro tiempo,
toral.»
«LA PERRA DE GIL ROBLES
sadamcnte dcmocrè.tlco de la conclenLetals el documentnl estudio de
nat al poble per a defensar-la, es utòpicament suprimida. En el seu UIeta espafl.ola.
Norman An&"ell y quedt\bnls deflni.
No vale Ja pena hacerle caso. Se Je tornin contra el Govern. Es perí- bre, Proudhon és més aprop de SaintEl tl'lstemente .ramoso debate sobre ttvamente ganado para el pacl!lsmo
llós...
S imon i de Fouriet, que no ho és
pasarà enseguida»
el
aliJo
de
annas
ha
con~ibuido en de la lnterno.clonal lntelectual.
-I de França, què me'n dieu?
Feuerbach de Ht!gel. Comparat 3.
gran lllllllera a los grand1osos éxi tos
y no oustan te a pesar de los teo(De eLa Libertad».)
Ho diu Gil Robles. I La Publi- de esta propagnndn. Es la reacclón de remas del soclólÓgo brltà.nlco. cunndo
-El nostre més fervent desig és Hegel, Feuerbach és ben pobre. Per
PERE JOSEP PROUDHON
citat contesta: Però els altres són la conclencla nacional ante una carn- Armlnlo tocó la. trompa. guerrera, las
d'ésser ben amics; i aixl serà per tant, «després d 'Hegel, ell va fer
pnfla lncalU:Icable de rencor Y de lcgiones germanas se movillznron coels coHaboradors de Gil Robles.
la. nostra. banda, mentre no ens vul- època, perquè ell accentuava els
odlo.
gu1 embolicar en certes combina- punts desagradables per la conscièn- de la seva segona obra Important:
cEl
senyor
Gil
Robles
recalcava
la
No habrt\ reacclonado de ese modo mo un solo hombre.
te
Filosofia de la misèria», etc., torça que el seu partit representa en noblllsimo
cions 1 aliances que recordin l'anti- cia cretina i Importants pel progrés «La
1o
el espado! que pam conA h or a ocurrtrla exactamen
me l'anuncià en una. llep 1
t
servar &us blenes no ve mejor pro- mlsmo.
ga politica. de l'eqUilibri.
de la critica. filosòfica, però deixats Proudhon
ls
i
tra molt detallada, on entre altres el
pa ell, cada
al ardia
ament,
orcaamb
que,més
se- cedlmlento nue
el palo y la suspenPor eso convlene estar alerta Y
gons
s'aferma
-..
-¿Però no us sembla que, vul- per Hegel dins un clar-obscur mfs- coses
es troben aquestes paraules: vigor. Però després d'aquesta exalta- slón de lM libertades cludade.nas. Pe- ner en ¡uardla a la cludadanla la oguem o no, els esdeveniments ens tic.
«Espero la vostra severa crítica». cló atc¡la que no els arribarà l'hora ro el espaflol conaciente de que Ja rlosa de todos los paises, para fru&l
porten a intervenir en aquesta poL'estil d'aquest escrit de Proudhon Però
aviat aquesta crítica. va caure de governar fins que els altres par- verdadero paz pública. Y la autèntica tror el plan slniestro que los man<
lítica d'equilibri?
,
és encara, si aixi puc dir-ho, in tengovernamentals hnurnn fracassat just.lcla solo !ructltlcan en un am- dones de Europa se han trazado.
d'ell (en la meva «Misèno. t1ts
-Feliçment hi ha una gran dife- sament treballat, i és l'estil, segons ade sobre
o sl no governen vindrà la dlssoluclo1 blente de respeto para todas las opiLas conRCcueuclas espantos.'\S que
la
Filosofia»,
etc.,
Paris,
1847),
de
rència. entre la. situació d'abans de el meu criteri, que dóna el gran mè- manera que va trencar per sempre del Parlament. En llegir aquesta rara nlones. en un ambiente de libertad la ¡uerra habrt\ fatalmente de tener
afirmació
és
dltlcll
de
repr1mlr
un
democràtica,
en
suma
-.que
nada
tlepara
la Bumanldnd entera, no seràn
la guerra 1 la. d'avui. Primerament rit. Es veu que aleshores mateix que més la nostra amistat.
moviment dc sorpresa. El senyor Gil ne Que ver con el llbenlnaje-, ese óblce para. que los fabrtcantes de arper l'existència de la. S. de N. Des- resorgeix, Proudhon descobreix que
Pel
que
precedeix,
podeu
veure
que
Robles
parla
del
tracà.s
dels
partits
cludadano
Integral
se
convencldo mamentos y los aaentcs que les propré.s perquè Alemanya, que el 1914 el que ell diu és nou per a ell i que «La Filosofia de la misèria o sistema governamentals com si el seu no en dc que sl no sale de ha
su contempla- porclouan cncargoo en lM nltas esfe·
l' ll
b el serveix com a tal.
tos
un,
com
si
no
fes
uns
qunnts
clón
paslva
del
panorama
nacional y ras politicas, lancen uuos pueblos con·
de
les
contradiccions
econòmiques»,
estava. animad a per a ança arn
L'audàcia
provocant
amb què ell
mesos que compta amb tres mtnls- no se apresta sln perder un momen- tra otros en el momento en que a la
«LA BALANZA DE THEMJS
Austria 1 podia. esperar una. inter- posa la mà sobre el «santuari» eco- havia, a la fi, de donar resposta a tres
al
Govern.
Es
possible
que
en
to
a
la
reconquista
de
la
gloriosa
Re- alta Banca y
la tlnnnza 1nternaclovenció a. favor seu per part d'Itàlia, nòmic, les paradoxes espirituals amb la. pregunta: «Què és la propietat?» algunes qüestions no puguin Imposar publica abrilella corre el rieSli'O de que nal les traiga acuenta.
-1 Cada dia pesa màs es te pla· actualment
no compta amb cap ajut
En efecte Proudhon no havia co- intcgrament el criteri del partit. pe- cuando a ello se declda serà ya defillol »
¡Alerta,
pues!
La guerra no !a han
exterior. Es clar, en semblant situa- les quals es lrJ.rla del vulgar sentit mençat eis seus estudis econòmics rò nlxò és
cosa molt natural en masladu tarde.
de evitar los que con ella hablan de
(De «El Liberal».)
ció, desfavorable per a. Alemanya, comú burgès, la seva critica cor- fins després de la. publicació d'aquest un Govern una
de coalició. L'optimisme
Pnra eso ha servldo el dcbate de las negoctw· y &nr!Quecerse ràpldrunente.
rosiva, la. seva amarga Ironia, amb
senyor Gil Robles 11 desfigura tal- actns acusatorlas. Hoy S..'lbemos Que
Han de abollrla las poslblet; y prono em sembla fàcil que provoqUi un sentiment escampat d'acf d'allà primer llibre; ha via descobert que del
ment
la
renlitnt
que
parla
del
fracàs
lO:
reacclón no ee detenderà ante nin- bables vlctlmas, los que fatalmente
per
a
resoldre
la
pregunta
posada
una. guerra. He d'afegir que Angla- de revolta profunda i veritable condels
alt1·cs
com
sl
ells
n
'estossin
lm-¡
~
escrupulo
para
al ad- han de morir y perderlo todo en ella.•
terra no ba intervingut en cap tra les infàmies de l'ordre de coses per ell, calia respondre no per in- munltzats, 1 en això s'enganya. Sl els ~ersarlo. Hoy tenemoseliminar
noclón exacta
aliança d'aquelles que s'estilaven establert, el seu esperit revoluclo- vectives sinó per un anàlisi de l'e- partits governamentals fracassen, que de todo lo que es capaz el enemJgo.
~ conoc1mlento de su !alta de esabans de la guerra; almenys nosal- nari, heus-acf el que electritzà els conomia política moderna. Al ma- no es !lici lllustons la Cedo., ntngú
no li estalviarà la part de fracàs cor- crupulos ha. sldo el màs eflcaz estttres no n'estem o.ssabentats.
lectors de cQuè és la propietat?» 1 teix temps va provar d'establir el responent
com
a
partit
de
govern,
1
mUlante
-¿Fóra. igual la. vostra actitud en que va donar un impuls puixant «sistema» de les «categories» econò- sense voler-lo afalagar, direm que la espafl.ola.»de la emoclón democrll.tlca
cas d'Un conflicte germano-rus que des de l'aparició del lllbre. Dins una miques al servei de la dialèctica. La seva Part no serè. la menor del !raen el cas d'un conflicte germano- història rigorosament clentifica èe «contradicció» hegeliana havia de els, tant més quan el seu grup parfrancès?
l'economia politlca, aquest escrit me- reemplaçar l'«lnsoluble» antinòmia lamentari és el més nombrós de la
Kant, com a mitjà de desenrot- cambra, 1 per tant, s1 en aquestes
-No trobareu cap distinció geo- reixeria amb prou feines una men- de
condicions no pot ter prevaler el seu
gràfica en la resolució referent a la ció. Però aquests llibres sensacionals llament.
criteri d'una manera proporcional notMJAiiA44JA%1U
la critica d'aquests dos gros- més
pau, presa en el nostre Congrés de juguen un paper dintre les ciències sosPer
atribuir a lnêpcla o a
volums he de dirigir-os a la meva manco.es depot
força efectiva.
Southport. Però he de dir-vos que !gual que di:;tre la literatura. Pre- rèplica.
REBUDES LES DARRERES NOVETATS PER A LES TEMPORADES DE
Hi he demostrat, entre alNo disposem de lo. llibertat que
el «La.bour PartY» té un interès es- neu, per exemple, l'«Assalg sobre la. tres coses, com pot Proudhon haver co.ldrla
PRIMAVERA I ESTIU
a parlar d'aquesta qüestió;
pecial, particularíssim amb tot el població», de Malthus. La. prl....uera penetrat en el misteri de la dialèc- però béper
Camises darrer model, conreccionndes immillorablement, estil
ens serè. permès de dir que
americà, obertes - Corbates, mitjons, cinturons, pijames 1 barque fa referència. a una República edició és netament un pamflet csen- tica cientlfica.; com, per altra ban- tlns a.ra no sabrlem trobar cap raó
nussos de gran moda. ExceHent assortiment de gèneres per a
. Usta
sacional», 1, per sota el mercat, un da, reparteix les iHusions de la. fllo- per a exlmlr la Ceda de les responCA?.USES A MIDA
Soc1a.
· ,
pla~i d'Un cap a l'altre. I per tant,
sabnlltats d'una sltuncló política Que
-I en lordre interior, ¿quines ¡qum impuls no ha donat aquesta sofia. «especulativa»: <ten lloc de con- no té res d'enco1·atjadora. Coneixem
Call,
30,
Plaça
República,
3
siderar les categories econòmiques la seva energia i abundància verbal;
són les r eformes que us semblen de sàtira al «gènere humà» 1
ltLOS MOVILIZADORES
Tele!. 19.873
BARCELONA
amb això es vivoteja politlca.ment,
millor realització per a la pròxima
Sl jo tingués a. la. vista el llibre de com a expressions teòriques de però
no es governa, que justament
HITLER. - Yo, herr profesor, mo· legislatura?
reports de producció històrics corProudhon,
em
seria
fàcil,
amb
al~llizart ya la kolosal Alamanla.
responent a. un grau determinat del és el que ta la Cedn.»
-sobre aquest aspecte hi he. dues guns exemples, demostrar el seu pri- desenrotllament
MUSSOLINI. - Moto bene; lo te- opinions
de la producció maen
el
si
del
«Labottr
Parmer
estil.
En
els
capítols
que
ell
nere tuta mlo populo movlllzate, mal
terial», la. seva imaginació les transty»
Francament:
hi
ba
un
grup,
en
mateix
considerava.
els
millors,
imita.
lo tenero una grandl pavura al pen·
forma. en «idees eternes» preexistents quelcom dur, estl? obligat a manteaare al el populo nos movlllzare a el 'qual em compto jo, que pensa. el mètode antinòmic de Kant, l'ú- a tota realitat, 1 d'aquesta manera, nlr-lo, encara. avut., mot per mot. Pe-l
que
no
és
possible
cap
millora
connie
filòsof
alemany
al
qual
c:meixla.
nosaJtrls.»
una. vegada, ell es troba al punt ro cal no oblidar q-,te al moment en
.
.
.
stderable i permanent a favor dels aleshores per les seves traduccions, I per
(De cEl Sol».)
de sortida, el punt de vista de l'eco- què jo declarava i jurava teòrica·
La soluCló de la cnsi belga merelX
d) Reducció de les hores de tretreballadors. sota un règim capita- deixa. una forta Impressió qu.e per nomia burgesa.
ment que el llibre de Prondhou no ésser subratllada. en aquesta. secció ball.
lista 1 per tant considerem indfsó ell, com per Kant, les antinòmies no
Després
demostro
com
n
'és
de
deera
més
que
el
codi
del
socialisme
pedel
treball,
per
tal
com
és de molt
e) Restabliment de les relacions
~--------*:---------- pensable procedir sense cap altre es resolen sinó cmés .enllà» de rente- fectuosa i de rudimentària la seva tit-burgès el mateix Prondhou fou interès per a la classe treballadora
remei 1 ràpidament e. prendre me- nlment humà, és a dir que el seu en- coneixença de «l'economia poutica», a.natemit:iat corn a arxi-revoluciona- de Bèlgica i de tot Europa, per la in- amb la U. R. S. S.
Es veu que als cercles financers de
sures de socialització. L'altre punt teniment per si sol és incapaç de re- de la qual ell emprèn, no obstant, ri pels economistes i els socialistes fluència que pot tenir la coBaboraLondres ha produït una impressió
de mira entén que les millores a fa- soldre-les.
la critica, 1 com amb les utopies ell d'aleshores. Es perquè jo no he mis- cló dels socialistes, i, més concreta- desfavorable la constitució del nou
vor deis treballadors es poden anar
Però malgrat el seu aire d'lcono- es posa a. la recerca d'una pretesa tificat mai la meva veu a. aquelles ment, del llder del Partit Obrer bel- Govern belga.
realitzant sense tocar els fonaments clasta, ja d.lns aquesta primera obra ccièncla» qae li proporciona una que feien les grans protestes sobre ga., Henri de Man.
Naturalment, ha començat l'ofende l'actual sistema econòmic. M'a- es troba la contrad.lcció que Prou- fórmula ben gratuïta per a la cso- llur «traïció» de la revolució. Això
Fa uns dies - vegi's LA HUMA- siva dels banquers anglesos
El nostre amic F. Grau i Ros, ens pres-so a dir-vos que no hi ha con- dhon, pe_r un costat, fa el procés lució de la qües~ló socla.lll, enlloc no era pas per culpa que, mal NITAT del 8 de marc - publicàvem el !ranc belga., que de seguidacontra
baixà
ha tramès, di!s del seu exili de ructe entre aquests 'dos punts de a la SOCietat des del punt de vis- d'extreure la c1ènc1a del coneixement comprès de bon principi per altres
a 22'50. No hi fa res. Suposem que
. t E més aviat una qüestió de ta i amb els ulls de petit pagès (més crític del moviment blstòrlc, movl· com per ell mateix, no ha respost a.
França, tres exemplars de «Cataluels socialistes belgues ja preveien
VJ.S a..
s
,
. 'ó b
tard, de petit burgès) francès, 1 per
nya-orient, del qual és autor.
priontat 1 també d apreClacl so re altre costat ll aplica el marc que 11 ment que deu ell mateix produir les esperances CfJ.e res no justificaven.
aquesta animadversió dels banquers
De Josep Barril Penadés, vUlt l'extensió
condicions materials de l'emancipa•
•
•
dels
rec~sos
financers
han
transmès
els
socialistes
Internacionals. A Bèlgica volen, revolums:
que poden ésser utilitzats sense proC!ó social. El que demostro, sobretot,
-sovint s'ha. comparat ProÚdhon a
gularitzar l'economia. i està vist que
«Arn!ora», de Ventura Gassol
vocar una crisi en les finances.
Per .altra banda, el mateix titol del és que Proud.hon no té méa que Idees J. J. Rousseau. Res no pot ésser més
tal com està el món és a vu1 un pri·
«Fruits de dolçor», de Maria Fau- Aquest darrer punt és important te- llibre md.lca la seva inS"J.ftclèncla. La imperfectes, confuses 1 falses sobre fals. Ell, s'assembla m és aviat a. Nira I Cots.
vUegi reservat a les esquerres i als
nir-lo en compte, car l'experiència. pregunta era massa mal feta. perquè la. base de tota economta. poUt1ca, la colau Svlnguet, del qual la. «Teoria
socialistes.
~ «Poema de Clinlca», de R. Suri- angl~ ens mostra. com una crisi es respongués correctament. La pro- yàlua canviable, circumstància que de les lleis civils» és per altra banda
uach Senties.
Vegeu, per altra. banda, la intereconòmica 1 financera greu a!avo- pietat greco-romana. havia estat re- el porta a veure els fonaments d'una. una obra de geni.
«Estat espanyol, Societat Anòni- reiX més aviat els conservadors que emplaçada. per la propietat feudal l jlova ciència dins una. Interpretació
viu que publiquem en aquesta matetEl temperament de Proudhon el
lllO.», de M. Rubió 1 Tuduri.
xa
secció amb Herbert Morrisson,
els socialistes
aqu~ta. per la _Propietat burgesa. La ?tòpica de la. teoria dels valors de portava. a. la dialèctica. Però no ha" D~sembre», de Baptista Xurldel «Labour Party». Els socialistes
·
ma.tei.Xa
hlstòna
s'havia
encarregat
Ricardo.
Finalment
resumeixo
el
meu
via.
comprès
mai
que
la.
dialèctica
..uera.
-¿Què en penseu vós de les sug- d'aquesta manera de la critica., dels judici general del seu punt de vista cientffica no porta més que al setisbelgues estan assistits pels treballis.~La Revolució d'octubre», de S. A. gestions de Lloyd George?
tes britànics.
reports de la propietat moderna amb aquests mots:
me. De fet, això derivava. del seu
PIOntkouky
-Lloyd George somnia en propo- burgesa. A la pregunta de quins
Recomanem als nostres lectors que
report econòmic té un cos- punt de vista petit-burgès. El petitM•La Revolució russa del 1905», de sar la despesa de grans quantitats eren aquests reports no podia res- tat«Cada
tornin a llegir el Pla d'Acció d'Hen-1
bo 1 un dolent: és el sol punt burgès, igual que el nostre historiaJquel Matveet.
per a la construcció de carreteres. pondre's més que per un anàlisi crfri de Man per tal que puguin for-J
el qual M. Proudhon no €s dor Raurner, diu sempre les coses
"~La rossa. de mal pèl», de Josep La nostra xarxa de ce.rret~res és tic de l'«economla política», abastant sobre
mer-se un:1 idea exacta de la trans-:J
desment. El bon costat ell el veu ex- dels dos costats. Dos corrents opo•uurla Francès.
molt estesa. No vull pas d.lr que tot el conjunt d 'aquests reports de procendència de l'entrada dels socialls·
r. Estperem noves aportacions a la. estigui fet quant a oo.rreteres, però pietat, no pas dins llur expressió posat pels economist;es; el costat do- sats, contradictoris, dominen els seus
tes al Poder a Bèlgica.
2~ ra Redacció, Ronda Universitat, sl afirmo que és un element secun- jurídica de reports de voluntat, sinó lent el veu denWiclat pels socialís- Interessos materials, i, com a conseEns plau de donar aquesta notites. 'Assenyala. als economistes la ne- qüèncla, les seves visions religioses,
dari. Per a combatre l'atur forçós, dins llur forma real de reports de la. cessitat de repor~ eterns, assenyala. cientffiques 1 artístiques, la seva. macia, perquè significa que el febtisrne,-'~
més que construir carreteres el que producció material. En subordinar als socialistes la 1Busló de no veure ral, I, en fi, tot el seu ésser. Ell l:s
que no soluciona res, es ba.t en r ec u-•
s'ha de fer és descruotllar la cons- Proudhon el conjunt d'aquests re- en la misèria més que la misèria. la contradicció vlvent. Si ell és, a
lada. La sol\lcló de la crlsi belga és
truccló de cases per a. obrers 1 pro· ports econòmics a la noció juridica Està d'acord amb els uns 1 els al- més, com Proudhon, un home d'espeauguri de m'Ulors temps. Saludem-la.
cedir a. l'electrificació dels ferrocar· de la propietat, no podla anar més tres en voler referir-se a l'autoritat rit, avtat sabrà jugar amb les pròcom a demòcrates 1 com a republi·
cans d'esquerra.
rils. Però no ens hem de fer mu- enllà de la resposta donada ja per de la ciència. La ciència, per a. ell, pies contradiccions i elaborar-les, seVAN
ZEELAND
ahir als periodistes el sions; solament amb els treballs pú- Brissot abans del 1789 dins els ma- es redueiX a les esquüldes proper- gens les circumstàncies, en parado0fe~negatrebre
del Treball, digué que ho blics no s'arribarà a eixugar total- teixos termes: «La propietat és un clons d'una fórmula científica; ell és xes suggestives, sorolloses, de vega- President del Consell 1 ministre de
Negocis Exteriors de Bèlgica
l'home de la recerca de les fórrnu- des brillants. Xerrameca clentlfica. l
robatori».
1 la SOlament pel gust de saludar· ment l'atur forçós.
Ja que 110 tenia cap noticia ln- ¿Quines són les m esures sobre
La. conclusió que pot treure's de les. Es aixi que M. Proudhon es conformacions polltiques són insepa- el Pla. d'Acció redactat per Henri de
&Sant que comunicar-los.
la. socialització que creieu realitza- tot això és que les nocions jurfdi- vana d'haver donat la critica de rabies des d'un punt de vtsta sem- Man i aprovat pel Partit Obrer.
!iM.¿I del vostre vtatge efectuat a bles de seguida?
q·.xes del burgès sobre el «robatori» l'economia politica i del comunisme: blant. No resta més que un sol mòLa. Mútua de Xofers contra l'Atur
Es interessant la solució de la criJrun~d, què ens podeu dir? U pre- En l'ordre industrial s'ha. de co- s'apliquen perfectament a llurs bene- està per sobre de l'una 1 de l'altra. bil: la vanitat de l'individu, i com en si perquè els socialistes belgues con- Forçós de l'Institut Pro Obrers S enPer
sobre
dels
economistes,
perquè
tots
els
vanitosos
no
es
tracta
més
un dels Informadors.
mençar per la naclonautzac4ó dels ftcis «honestos». Per altra banda com
Treball l d 'Acció Social, celebrarà
a filòsof, que té a la mà una que de l'efecte del moment, del suc- dicionaven llur participació al Minis- se
t.t;Rcs -contestà el delegat-. He transports, de les mines i indústries que el «robatori» en tant que la vio- corn
Junta General anual reglamentària
teri en l'aplicació del Pla d'Acció.
fórmula
màr
ica,
ha
cregut
poder
escés
del
dia.
D'aquesta
manera
es
tonrlft amb el ministre de diferents anexe:¡. Referent a les altres indús- lació. de la. propietat, cpressuposa la.
El fet de participar-hi cinc socia- avui, dijous, dia 28, a les deu de
rò toftes d'aquest Departament, pe- tries, el problema és més complex 1 prop1etab, Proudbon s'cmbollca d.lns talviar-se d:entrar en detalls pura- perd, necessànament, el simple tacte
vetlla a l'estatge del carrer de Tallstes,
1 especialment Henri dc Mau, llers,
ment
econòmics;
per
sobre
dels
E<>moral
que
preservà
Rousseau,
per
cap iln&ssumptes de tràmit i sense cal e..'<tudiar-ho detingudament. El tota classe de nocions confuses i fannúm. 22, pral.
ha causat sensació a. tot Europa, car
<Ui és t>Ortàricia. El que si podeu Banc d'Anglaterra haurà d'ésser na- tàst1ques sobre la cveritableJ prople- ciallstes, perquè no té nl prou co- exemple, de tot compromis, ni tan això
significa l'aplicació immediata
ratge ni prou llum per a elevar-se, sols aparent, amb els poders exis•
Cletart qdue el senyor Ayats, sots-se- cionalitzat. El c!Abour Party» ba tat burgesa.
del Pla de Deman.
encara. que sigui especulativament, tents.
La Cooperativa Taxistes Barcelona
Cle 1
e Treball, continua millor pres una anàloga. determinació amb
Durant
la
meva
estada.
a
Paris,
a
Potser la posteritat dirà, per tal de
en es lesions sofertes el diumenge això que fa referència a les cjoint l'any 1844, valg entrar en relacions de sobre de l'horitzó burg~.
Segons les informacions de les convoca als SC'J.S associats a l'Assern·
e vol produir-se com a home de caracteritzar aquesta fase mes re- agències, s'atribueix al nou Govern blea. General ordinària que tindrà
res~accident d'automòbil, del qual stock bancksll,
encara que hi he. qui personals amb Proudhon. Recordo cièflèia
per
damunt
dels
burgesos
l
cent
de
la
història
francesa,
que uns projectes unmediats, que són:
•~es amb un braç trencat 1 dl· pensa que en la nostra tasca ini- aquesta clrcumstàncfa perquè fins a
lloc demà, divendres. dia 29, a dos
dels proletaris; ell no és més que el Lluís Bonaparte fou el N!lpoleo I
COStelles fracturades.
quarts de deu de la nit, de primera
c!al no serà necessària la naelona- cert punt sóc responsable de la seva petit
a) Control en la Banca.
1
burgès.
colpejat
constantmc?t
Proudbon
el
Rousseau-VoltaJie.
i segona. convocatòria, al carrer Me<
mésto. Com poden veure els lltzacló de les cjoint atock bancks». csofisti.tlcació, mot que empren els entre el capital i el
b)
Rebaixa
de
l'interès
del
diner.
1
treball,
entre
I
eDevotament
vostre.
néndez Pelayo, mim. 26.
DiiP&. ec rs no és molt per un No hi hA conflicte, car, de moment, anglesos per a designar la falsüiomia. política 1 el comunisme.»
KARL .MARX
e> Emprèstit de conversió de la
de 'l{~tnent de la importància del n'hi hauria pr o u q u e f o s si n cació d'Una mercaderia. Durant llarEs prega l'assistència de tots els
coEncara que aquest judlc~ sembli
T..ondres.
24
de
11ener
del
1865.»
e au. I de Catalunya
renda.
associats.
controlades pel Banc d'An~~:laterm. gue.s discussions, SOYlllt ,ProloDJtades

Interviu arnb Herbert Morrisson
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~~~E~!i~~~ ~1~f~~t~;I~~T.~~~ fiiDV!rn al!many fom!nta una f~rta Hllta[m !D tot !I Jau lontra ll!lilii
c1~ vegades, les seves pàgines ma-

nuscrites de dibuixos que feien, o
no feien, referència a l'obra en curs.
Tenim entès que l'edició espanyola
de l'admirable «Vida patètica de
Dosto!evski», per André Levinson,
en reprodueix una mostra ben notable. Ara no fa gaire, però, Beltxlkoff descobrl, als arxius nacionals
de la U. R. S. S., uns manuscrits
dostoievskians plens d'aquests dibuixos. Es veu que mentre escrivia
«Crim 1 càstig», «L'idiota., «Els poseeïts», «L'adolescent», «Els germans
Karamàsob, Dosto1evsk1 omplia els
ma.rges 1 els clars dels seus manu~
crits amb croquis, barrejats amb notes, projectes de títols i escenes esbossades. Tot reunint els materials
que h havien de servir per a crear
les figures de Raskolnikof, de Stavroguine, del pare i del fill Verkhovenskl, Dostolevsk1 feia croquis de
Joves de mirada diabòlica 1 de vells
de testa altiva i de barba llarga. Es
admirable un retrat de l'«adoles.cenb, plenament d'acord amb l'esperit d'aquesta novelia, 1 un de vell
de «Els posseïts», que fa pensar en
Leonardo da Vinci.
Sembla que Dostoievsld cercava,
d'aquesta manera, de precisar els
primers projectes de les seves obres.
De totes maneres, pot molt ben ésser que la majoria d'aquests dibuixos nasquessin, per pur relaxament,
en aquells moments de saturació
psíquica, quan l'esperit es veu impotent per a coordinar les idees.
Devia ésser aleshores que Dostoievski es relaxava dibuixant un jove,
un home madur, un vell (Beltxikof
fa remarcar l'absència de figures
femenines en els seus manuscrits)
o bé escrivia noms de la seva admiració- Juli Cèsar, Napoleó, Rafael- o el seu mateix i altres noms
russos - Dostoievski, Visopliassof,
Umetzkaya, Svidrigailof, etc.- amb
una caHigrafia bella 1 impecable,
que fa pensar en les iHumlnacions
dels manuscrits medievals.
Dostoievsld esbo3Sava, de preferència, testes, i s'interessava particularment pels cran.ls i els fronts.
Aquest interès el devia a circumstàncies especials. El doctor S. Ianovsk1, que havia guarit Dostoievskl quan tenia dinou anys, testimonia l'interès singular que sentia per
1& frenologia. «Fora de la literatura
-escriu- F. Dostolevski em manllevava illbres de medicina, sobretot
els que tractaven de malalties del
cervell i del sistema nerviós, de les
malalties mentals 1 del desenvolupament del crani segons el sistema
de Gall, que encara s'usava per
aquell temps.» Més que enlloc, el
rastre d'aquests estudis es veu en
el profund anàlisi de la psicologia
de Raskolnikof. Es de notar que la
majoria dels dibuixos conservats
resten al manuscrit de «Crim 1
càstig». En els projectes de les altres novelles són molt menys nombrosos. En aquests, més sovint, bl
trobeu croquis perfectes d'edificis
gòtic.ll (façanes, finestrals, ogivals,
etcètera). Els dibuixos ocupen, en
alguns llocs, un recó de la plana o
una part del marge; en altres, la
plana sencera. Aque3ts croquis, ve-
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LA SOLUCIO
La guerra del Chaco La inundació de Xina
Faz, 27. -Noticies que arriben
Xang-Hal, 27. - Tal com ea t&DE LA CRISI BELGA delLafront
de Vllla Montes, anuncien mla., el riu Hoang-Ho s'ha desbordat
DEMA ES PRESENTARA EL
NOU GOVERN AL PARLA•
MENT l 1 HOM SUPOSA
QUE NO REUNIRA MAJORIA
BrusseHes, :n. - Passat demà,
divendres, es presentarà el nou Govern davant la Cambra, i s'afiança
la creença que no obtindrà. majoria
1 es reproduirà la crisi, perquè les
minories catòlica i liberal es mostren contràries a la participació socialista a l'actual Gabinet i sospiten
que el president del Consell Van
Zeeland, té la intenció de desvalorar
sensiblement el franc.
DOITOIEWSKI
tersburg quan hi estudiava l'enginyeria mllitar (1839-1843). En el seu
«Diari d'un escripton parla aixi
dels seus dibuixos: «En les sis classes de l'escola veníem obligats a dibuixar plans de fortificacions, d'edificis, d'establiments militars. S'exigia de nosaltres la capacitat de fer
un bon pla, tot sols, sense cap
idea, 1 tots ens esforçàvem a passar-lo al lavat, que anava del fosc
al clar i al ·blanc. Ben fet, el lavat
donava al dibuix una. certa elegància.»
La majoria dels motius arquitectural& gòtics es troben en els quaderns de borradors de les novelles
«L'Idiota» i «Els posseïts». Cosa que
fa suposar que les impressions de
Do&tolevsk1 mentre visqué a l'estranger, sobretot a Dresde i a Baden, Influïren molt en aquestes dues
obres escrites, durant el seu exili,
del 1867 al 1870.
A Dostoievski li agradava. també
dibuixar, encara que amb menys
freqüência, flors e3tllltzades a la
manera dels antics ornaments russos Fet que oonobora el caràcter
sedant que tenien per a ell aquests
dibuixos. ¿No us ha passat a vós
mateix, lector, de3prés d'un treball
mental obstinat, de dibuixar coses
arbitràries amb la vostra. p1oma, fer
calligrafia amb el vostre nom o
amb el de les vostres admiracions
màximes, bo i intentant de reproduir un tret facial que us ha fra-

EL BIBLIOTECARI DE LA S. DE
N., MR. BREYCHA-VAUTHIER,
A MADRID
El dissabte arribà a Madrid, procedent de Ginebra, el senyor A. C.
Breycha-Vauthler, bibliotecari juridic de la Societat de Nacions i vicesecretari de la Federació Internaclonal de B!bllotecarls.
El senyor Breycha--Vauthler s'entrevistà. amb els senyors Lasso de
la Vega, Serls, Pérez Bua, Luna,

-'"'

.
BREYCHA-VAUTHIER
Bibliotecari de la Societat de Nacions
Chamorro, Sànchez Malo, Vicens 1
Ruiz Morcuentle, que composen el

Aquests dl~uixos de Do3toievsk1
estan en els manuscrits de les seves
obres, que es conserven als Arxius
Centrals i a la Bibllot~ Lenin de
Moscou. La seva existència ha estat
revelada recentment als lectors amb
la. publicació de ¡x>ssa tges inèdits de
«L'idiota:~~ 1 «Els po.;seïts». En un
d'aquests dibuixos, el que fa referència a «Els posseïts», al costat de
Ja testa «vinciana» d'un vell, es llegeix, en bella lletra anglesa: Moscou, •i a. sota, Mockba, Mockba, que
és la forma ru3Sa del nom de la
gran ciutat del riu Moscova
J.

s.

pressa. amb dificultat en espanyol,
àdhuc 1 entendre'! perfectament.
Actualment s'entrena a superar
aquest obstacle, 1 estudia el castellà, per tal de servir-se'n durant
l'imminent Congrés.
No és massa planera la tasca del
senyor Breycha-Vauth!er, per tal
com la Biblioteca que té al seu càrrec conté no menys de 200.000 volums. En nombre, resulta inferior a
altres grans biblioteques internacionals. Però en qualitat, no. Matèries
especialitzades en qüestions universals. Dret internacional, Economia,
Dret politic, eto. També una intercssantisslma coHecció de revistes
bibliogràfiques. Una altra d'articles
publicats en tots els periòdics del
món sobre altes qüestions Internacionals.
El senyor Breycha-Vauthler és, a
la vegada, autor d'una interessantlssima obra de consulta per a juristes, economistes, estadistes 1 pelitics.
A la Biblioteca. de la Societat de
Nacions treballen sis bibliotecaris
especialitzats en distintes matèries,
&ecundats per catorze auxiliars. La
blbliotece compta amb la coliecció
més complete. sobre qüestions de
Dret internacional. Les manifestacions juridiques de tots els països
del globus estan compreses en obres
d'inestimable valor.
Posseeix, a més, la biblioteca una
prodigiosa !nstaHacló micro-fotogràfica, mitjançant la qual es trameten a tot Europa, anualment, més
de 5.000 textos soHicitats pa: advocats, polltics, professors, bibliotecaris 1 particulars. Es de remarcar que
la major part de les obres demanades es refereixen a temes de legjslació. L'exemplar més important,
pos9!blement, del valuós arxiu, és
un de la Conferència de la Pau de
Versalles del qual n'existeixen solament nou a Europa. Actualment,
amb motiu dels esdeveniments desenrotllats a Centre-Europa arran
del repte germànic, es consulten
obres relatives a traotats i a normes de Dret a Itàlia, França., Alemanya, Austria, Estats Units, Rússia, Japó 1, Anglaterra, principalment.
Hem cregut oportú recollir aquestes dades, que no tothom coneix, per
tal que el poble tingui la sensació
que no es perden del tot els diners
que hom despèn a l'organisme de
Ginebra. Al seu dia, ens ocuparem
extensament del Congrés de Biblioteques i Bibliografies.

Comitè espanyol del n Congrés Internacional de Biblioteques i Bibllo¡rafia que, com ja hem dit, se celebrarà a Madrid, Salamanca, Sevilla
l Barcelona, del 20 al 30 de maig
pròxim.
El senyor Breycha- Vauthier sort!
a la nit cap a. Sevilla, on visitarà el
senyor Jordi Barrada, bibliotecari
de la Universitat de Lima, persona
c¡ue pot realitzar la unió de Iea biSc.
blioteques americanes amb les d'Europa, a través d'Espanya.
TENIM DAMUNT
El senyor Breycha-Vauthier és de
nacionalitat austrlaca. Jove, molt
Jove, esca.ssament ultra.pas3a la trenLA TAULA ..•
tena. Ocupa. el càrrec des de fa vult
anys. El seu exterior té més d'anlflo-6axó que de germànlo. Parla
Blasco Ibàiícz, polittco, opuscle de
francès, anglès i alemany, però s'ex- J . Tarin Iglesias, pròleg de Fernando Gasseb. Impremta Atlas. Barcelona.

¡LLJB.BES%
AUTOG!tAFS, DIBUIXOS,
AQUAREL-LES

1 el mes unportant. assortiment
de O RA V A T B de Barcelona
Exposició I venda a preus InverSemblants a
METROPOLITANA
Llibreria vella I Nova
canJda, :u (ba.lxos Sala Mozart>

A LONDRES EL GOVERN
NO ES BEN REBUT
Londres, 27. - A la City es segueix acolllnt desfavorablement al tual de la Indústria belga en el cas
nou Govern de Bèlgica. Tant és que Bèlgica desvalorés la seva divi,
a !xi que el franc belga. s'està venent en sa, fa presagiar que ser1en precaris
grans masses. Després s'han pro- els avantages que obtindria l'ecoduït demandes excitades per a Brus-~ nomia belga de les disposicions que
selles, però de totes maneres s'ha. s'atribueixen al nou Govern de
posat de manifest un nerviosisme BrusseHes.
clar.
Als clrcols econòmics londinencs
LA DESCONFIANÇA E S
es considera que el nou Govern de
REFLEXA A LA BORSA
BrusseHes haurà d'elegir entre adopLondres, 27. -A la Borsa ha destar noves mesures per a mant~nir el cendit bastant la cotització del beltranc bel~~:a a la seva paritat actual o ga.
bé desvalorar la divisa amb relació
al seu valor-or actual, o bé, abanA PARIS, TAMBE BAIXA
donar simplement el patró-or.
EL FRANC BELGA
Les mesures duaneres ja edoftaParis, 27. - S'ha accentuat avui
des per la Gran Bretanya per ta de ¡ la baixa del franc belga iniciada
ter front a una competència even- a!úr a_la Borsa de Paris

*

1 ha inundat m!lers de quilòmetres

quadrats al Xantung, Hu-Pey 1 Honan.
Les primeres noticies són molt
confuses 1 parlen d 'haver mort
arrossegades per les aigües, unes
cinquanta mil personea.
Les aigües del Hoang-Ho, formant
terribles torrenteres, s'abaten ja
contra les muralles de Sia.ng Yan¡.
Milers de voluntariS treballen incansablement consolidant la muralla que serveix de dic, per a la qual
cosa. amunteguen contre ella mllera
de se.cs de terra.
Les últimes noticies són francament pessimlstes perquè es tem que
les aigües del riu, que augmenten
constantment, enfonsen els dica 1
provoquen una nova catàstrofe de
proporcions incalculables.

El Govern de De Valera
HA FET DETENIR EL GENERAL
DE L'EXERCIT REPUBLICA l
L'ESCRIPTOR O'DONNELL
Dublin, 27. - El Govern ba donat un dur cop a l'Exèrcit republicà irlandès en detnir més de 80 dels
caps de la dita organització. Entre
ela detinguts bi ha el general de
l'exèrcit republicà irlandès, Donogbue; el noveHista O'Donnell 1 dos
procuradors.
Aquest moviment contra l'exèrcit
republicà irlandès, que ha causat
gran sensació a Dublin, es cr-eu que
està relactone.t amb la vaga de
tra.mviaris de Dublin que encara con
tinua.
L'exèrcit republicà irlandès publicà fa uns dies una proclama anunciant que donaria el seu ajut armat
als vaguistes, atacant simultàniament el Govern per emprar soldats
per al funcionament dels servet.s
d'Ul'f"ència.
L'a.cc!ó realitzada. és la més àmplia realitzada per la Policia contra. els republicans d'ençà que CQs..
grave estava al Poder.

paL?
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EL GOVERN TE GRANS
PROJECTES
BrusseHes, 27. - Al nou Govern
que presideix el senyor Van Zeeland
se li atribueixen, segons sembla,
sensacionals projectes.
S'assegura que el nou Gabinet
desvalorarà la moneda 1 posarà
després en execució un pla de reconstrucció econòmic semblant al
que exe"eutà Franklin Roosevelt als
Esta~ Units.
Van Zeeland reduirà les hores de
treball a quaranta per hora i reclamarà plens poders per a uny.

que les tropea bolivianes han obtingut una nova important victòria al
sector que defensa aquesta plaça.
S'afirma que el foc bolivià d'artlll~
ria portà. a cap la formació d'una
cortina de foc en el moment precls
que realitzaven un considerable atac
els paraguaians, per la qual causa
sembrà el desconcert i l'espant entre
els assaltants i actuà amb tal precisió que els seus projectils varen caure a la lin1a on operaven en major
concentració. El nombre de baixes
s'ha declarat oficialment que passa
de mU 1 s'ha recoillt més de 300
cadàvens. Un testimoni ha declarat
que mal no s'ha vist en la guerra del
Chaco un espectacle més esgarrifós
que el causat pels efectes de l'artillena boliviana.
L'alt comandament bolivià ha
anunciat que ha recoillt abundant
material bélllc, que consiSteix en fusells, armes automàtiques, cartutxos
\ granades de mà.
S'anuncia també que, amb les successives derrotes que està. sofrint l'exèrcit del Paralfllal es veurà debuttat en forma crelxent la seva ofensiva sobre Vllla Montes, i es considera que es troba en la seva decllnació.

Suplement núm. 1 al llibre «Del
Present l del pròxim Avenir»: Joaquün Cases-Carbó. Catalòni&, 1935.
Geometria Descriptiva Elemental,

de Ricard Madlrolas Polit.
Prb.ctiques Elemental& àe Química
Mineral, de O. F. Moraga.s de Mon-

El vostre
receptor
ha .d'éssér

588 A. per ll corrent
588 alterna,
t1ltre de to-

nalitat, altaveu dlnimlc,
ones curtes l llargues,
consum min!nl. Ptes. 826,
588 U. 1déntlc a. l'anterior,
però per a corrents CQll·
tinua I alterna. Pess.!'tll
846

per

e Les seves característiques tèc·

niques que responen al més
modern principi en ràdio.

e
••

La seva qualitat de recepció de
ones curtes i llargues que us
permetran de rebre l'emissora
nacional d'ona llarga que s'instaHarà a Madrid, i totes les regionals espanyoles.

A. per a cor5 21 521
rent alterna, alta.veu dlnàm.lc, onea curtea
1 llargues, consum mln!m,
gran abaat. Pessetes 496,
521 U. d'IdèntiQues cara~
teristiques Que l'A.i però
per a corrents cont nua l
alterna. Pessetea 616.

. ..i perquè un ~ H I L I P S
S U P E R • O C T O O O representa la
millor inversió del vostre dine~ en ràdio
521

per a corrent alter·
na, altaveu dlnt.mlc, ones curtes
; llargues. consum
mrnlm, gran abast. Pe..
aetea 496.
A. R

¡Demaneu una demostracíó
gratuita a qualsevol
Representant Oficial Phi/~IJs!

tl3.

Publicacions de l'Escola del Trebali de Barcelona (Generalitat de
Catalunya). Ca.se. editorial Bosch,
1935.

De totes aquestes obres en parlarem oportunament.

UNA MA N I F E S TAC I O
MONSTRE A BERLIN
Berlin, 27. - Per a aquesta nit
a les deu, s'anuncia la celebraciÓ
d'una manifestació monstre que farà
parada a les principals places de
Berlin per tal de protestar del veredicte del Tribunal de Kovno.
En els anuncis fixats profusament
es qualifica dit veredicte d'«assassinat pollt!c:t.
Manifestacions semblants es celebraran aquesta mateixa nlt a gran
nombre de ciutats alemanyes.
CONSOL HONORARI DE
LITUANIA QUE DIMITEIX
Munic. 27. - El cònsol general
honorari de Lituània a aquesta capital ba. dimitit el seu càrrec com
a protesta contra la sentència dictada pel Tribunal de Kovno condemnant a mort quatre alemanys de
Memel

dol'a JUstlcia lituana1 «Rec
justici& per ala nostres· germ 18.lnelll
manya de Memel».
ans aieEls manifestants obeïren les
caclons de la. policia 1 no s'ha Indi.
de lamentar incidents.
gueren
LA PREMSA ANGLESA ,
LARMA A CAUSA 8A•
0 EU
FETS
Londres, 2'/. - Els veredictes di
tats pel Tribunal militar de K c.
contra els memelesos alemanys ~~
provoca certa a¡ltació a deterui~
cercles de l'opinió pública.
ta
Als cercles polftics londinencs
creu que aquests actes no detxa ea
de tenir repercussió.
tan
Els periòdica de la tarda 1 de
dia, publiquen a primera plana ¡~·
articles i fan història del PrOCés fl:s
«Evening Standard:t 1 «Ev ·
News» parlen d'obstacles POSa~~
Govern lituà a. l'advocat anglès ""'
Alexander Lawrance quan aquest 81r
voler anar com a testimoni al
de Koruo. Recorda també l'ordre
d'exputsw emanada del Govern lituà
contra l'advocat anglés Norris
qual volgué acceptar la defensa 'de~
acusats.
A més, «Evenlng Newsu fa
sent novament el caràcter alem~~
del territori de Memel.
,..

L

prO:

N. de la R.
Les emübores radi
tò_nique_s aleman¡¡es tot el dia d'~
htr esttgueren radiant discursos car
regats de demagògia a causa d',;.
quest tet àe Memel. En aquesu
moments, en què hi ha damunt 14
taula jets tan importants com ze1
recents converses de Berlín t el viat.
ge de lord Eden a Moscou aquu.
ta actitud del govern alemanv abn.
vant el seu poble contra Lituània
ta tot l'efecte d'un recurs dem~
gògtc per evitar q~ eJ.s nazis, u.
capant per un moment al control
poguessin compltcar els jet! amb
actes contra altres veïns. Abona
aquest criteri el jet que ahir matel:c
el govern de Lituània donés a ent endre q~ els condemnats no seran
aju~ellats, cosa que demostraria que
l'actitud del govern alemany no relpondria als jets reals, sinó a una
seva necessitat interior.

ACTES DE PROTESTA A
KOENISBERG
Koenísberg, 27. - L'agitació a
aquesta ciutat és considerable des
que fou conegut el veredicte del Tri·
buna! de Kovno.
En ~r coneguda la noticia., els
obrers 1 empleats abandonaren en
senyal de protesta fàbriques, tallers,
comerços I oficines i Improvisaren
manifestacions populars.
Immediatament es formà una manifestació, precedida de grans cartells, que deien: «Abaix la ultratja-
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EL REPRESENTANT PERMANENT DEL JAPO DIU El President reunirà la sobi·
QU( EL SEU PAlS NO TE
CAP QUEIXA NI CAP 0- rania dels poders executiu,
BLIGACIO AMB LA LLIGA legislatiu i judicial i serà cap
Ginebra, 27. El representtmt
de l'exèrcit
perman~nt del Japó a la S. de N.
Mr. Yoltoyama., parlant sobre la. reVarsòvia, 27. - Es coneixen aJ.
tirada del seu pais de l'organisme guns detalls de la nova Coosti.tu·
internacional, que aVui ba pres es- ció polonesa, aprovada el dissabte
tat oficial, ha dit que jurídicament, pa3Sat, especialment en el que tt
les relacions entre el seu país i la gran diferència amb la del març
Lliga de Nacions han de donar-se del 1921.
per acabades, I que el Japó no t.é
La distinció que es feia en la
queixes ni obligacions amb la Lliga, constitució del 1929 dels poders exetal com ja ho ha peclarat el seu cutiu, legislatiu i judicial, ba estai
Secretar! General, Mr. Avenol. Ha substituïda per una. disposició que
afegit, que, a pesar d'això, la Lliga figura en la nova, que declara la
no ignora que el Japó és una de indivislbllltat dels poders estatals.
les primeres potències mundials Y dels quals solament es troba tnvesque el seu país no delxa de reconèi- tit el President de la R.epúblloo, ser
xer l'organisme de Ginebra com a ta la sobirania del qual es troben
entitat internacional. Afegeix que els diferents òrgans de Govern, oom
és, per tant, impossible que cessin el Gabinet, Parlament, Exèrcit I
totalment les relacions entre el Ja. Judicatura.
pó i la Lliga; però que en el futur,
Aiximatelx, el President que abans
la cooperació del seu país a aquesta, era elegit per l'Assemblea. Nacional.
serà solament de caràcter tècnic o composta pels dos organt.smes l•
humanitari.
glslatius, bo serà en endavant per
Mr. Yokohama segueix dient que votació direc•ft. 1 no hi podrà haver,
els representants japonesos que &.c"'"
d t.
tuen a les diferents comissions, no no obstant. més que dos candi aA,
4
b
1
t
ió
f1
1
1
d
1
al
lloc.
un
deia
quals
serà
destgn
...
Ja am
represenprestant
ac o elaa seva
e pel President que cessarà 1 l'altrt
seu
pals, aseguiran
a.sslstència personal fins que la tas- per un Comitè especial d'electors.
ca dels comitès hagi acabat.
La influència del Govern en la
En referir-se a la qüestió deis qUestió legislativa es redueix oonsl·
mandats, Mr. Yokoya.ma., ha dit que derablement en la nova constitució.
el Japó segulrta trametent un infor- El Govern podrà ésser destituït, some anual a la Comissió correspo- lament en el caa que les dues C~
nent, sobre l'administració dels ter- bres aprovin un vot de desoonfiaDretorls colonials que li foren con- ça; però el President podrà treure
flats per la Lliga de Nacions, 1. .que, els poders al Gabinet i també ditdintre d'aquest any serà ja illurat soldre el Parlament.
un d'aquests informes, que contin-I La immunitat dels representanll
drà, a més, la respoota del Govern 1 populars e. lea dues cambres. ~
japonès a diverses preguntes de la fins ara quedava. re6tringida a
Comissió de mandats.
seves activitata parlamentàries. s'f:f1 tén ara. a la seva oonducta part!cu-

I

El seu gran abast i perfecta
selectivitat •
La seva puresa de reproducció
i la seva potència de so.

MANIFESTACIONS I Ml·
TING8 A ALEMANYA
Berlin, 27. - Avui s'han celebrat
nombrosos mJtings 1 manifestacions
de protesta contra les sentències del
Tribunal de Kovno, condemnant a
la darrera pena quatre alemanys de
Memel, a presó perpètua dos més I
a diverses penes altres.
Els actes de protesta han tingut
lloc a tot Alemanya i foren especialment importants quatre grans mitinga a l'aire lliure celebrats a Berlin, en els quals coneguts oradors
ban expressat la Indignació que han
causat en el poble alemany la sentència de Kovno, que han qualificat
de veredicte sagnant.

-----------------*:---------------1
. .A SEPARACIO DEFINITIVA I La nova Constitució
~EL JAPO DE lA S. DE N.
polonesa

un

•

L1 incident és considerat perillós
a Londres

La Gartntla grttulta MINIWATT representa un segur de vida per a les vàlvules del vostre receptor

~~NAR~~~~~~~~A~1 L~: lak~~~t abolida la representació
MANIFESTACIONS DEL SE· proporcional, que ba estat 5f~it
NYOR YOKOYAMA
tuïda per un nou sistema e¡;essló
ral, que s'aprovarà en una
Ginèvta, 27. - El representant de extraordinària del Parlament, que
Xina a la Societat de Nacions,
tindrà lloc dintre poc, i segons
Hoo, ba presentat un~ enèrgica pr~ qual, les eleccions tindran lloc
testa per les declaraciOns fetes ah1r · darrers del present any.
pel secretari general de la Lliga,
La posició del Senat és més feriD8
senyor Avenol, sobre que ~1 Japó no amb la nova constitució, guanyant
tenia queixes ni obligac10ns amb . en autoritat El Senat estarà com·
l'organisme ginebri.
,
·
d
bres nomeMr. Hoo diu que aquesta declara- post d un terç e mem e úbllc&,
ció està en pugna amb l'article nats pel President de la R. Pelecció
primer del Conveni de la s. de N. 1 els altres dos terQOS per
en el qual es disposa que cap mem- popular.
bre podrà retirar-se fins després rle
dos anys d'haver donat l'avis de reLes activitats nazis
tirada.
Mr. Hoo pregunta al senyor Avenol si tot allò disposat en dit article ha estat ja complert pel Japó
afegint que el secretari general no
pot fer declaracions com les fetes
sense l'autorització del Consell o del
Comitè que entén en les diferències entre Xina i Japó.
El representant xinès diu que ~e
Berna, 27. - Han causat /~
gens les declaracions del senyor Avenol, cap membre de la S. de N. in- Impressió les informacions q~s tro-bllca la. premsa, parlant que núsr~t
fringiria el Conveni, si és retirés.
ba segrestat a Alemanya un e JaCOb·
alemany anomenat Berthold b ¡ou
La lluita del Govern francès Els periòdics diuen que Ja~e per·
atret a Basilea per un grup a ent.S
contra l'atur forçós
sones que se suposa. que s~leofanr•
alemanys, i internat a
el oUELS FUNCIONARIS NO PODRAN per la força. S'assegura que vtsitat
nistre
de
Suïssa
a
Berlin
ba
Reicll•
EFECTUAR CAP MES TREBALL
el ministre de l'Exterior
de Ja
Paris. 27. - En la reunió general Von Neurath, per a parlar;rts tou
5
del Consell d'Estat, celebrada avui. dita qüestió. El ministre
tat des'ha adoptat un important acord informat que Jacob baVla es espe;"
1
que segons la pròpia nota oficiosa tingut en territori alem~. però
facilitada als periodistes després de ra que es vegi el seu P Jes' autola reunió diu en la seva part essen- no se sap res d'ells entre
00 ~en
cial el que segueix:
ritats alemanyes. Es dCSCen lel
«Tot funcionari públic, deu tot el també les ctrcumstànc1es
a
seu temps a l'Estat.
quals Jacob entrà a. Ale~~yp'roceEn el successiu, es prohlbeix als
Les autoritats suïSseS ·()(l.i.SU s.lefuncionaris de l'administració cen- dit a la detenció del pel'l
enrer&
tral exercir qualsevol professió in- many Weseman, que temPS del qual
dustrial o comercial, o exercir un era molt amic de Jacob, 1uat Jtlolt
càrrec particular que sigui retribuït, se sospita que havia trebauest perllevat de l'aprovació del mateix mi- per tal de persuadir a aq
nistre. en cada cas particular.»
auè tornés ·a Alemanya

Mr. l

1!

I

SEGRESTEN EL PERIODISTA
JACOB I DIUEN QUE NO SA·
BEN ON ES

deh

1

1

la· humanitat

S 28 DE MARÇ DEL 1935
pJJO U '

d1 Alemanya
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AHIR, AL PARLAMENT DE LA REPUBLICA

interpretació de
La
D'ésser exade l'informació anglesa, significaria una
1
renovació del mapa d'luropa i una preponderància Ala sessió de la tarda van aprovar-se .els
125
article
1
d'Alemanya sobre

Les pretencions

Fron~a

suplicatoris contra els senyors Tomàs i
Piera i Aragay

Si va endavant l'intent de reforma de la Constitució espanyola pot presentar-se el problema de la tnterpretactó de l'article Í25, problema que és susceptible de revestir aspectes delicats.
Aquest article, no solament s'allunya de la tendèncta més moN. de la R. - Malgrat que la inderna en matèria de reforma constitucional, ans encara és d'un
tormac1ó publicada en el diari snglès coincideix en un tot amb les
sentit literalment voc clar en alguns dels punts importants del
Madrid, 2'1. - A les 4'10 obre la
CONCESSIO DELS SUPLI- llegeix un projecte de llei, relatiu als
reivin<licaclons alemanyes a Europrocediment a segutr.
Alba.
senyor
el
sessió
agricob.
crè<lit
del
serveis
SE·
ELS
CONTRA
CATORIS
pa, la noticia ha d'ésser acollida
N'ht ha prou amb plantejar aquest problema per a comprenAls escons hi ha. 15 diputats i les
Es reprèn la discussió relativa. al
NVORS TOMAS I PIERA I
amb reserves. Una ac·titud de tal tribw1es
concorregudes.
poc
estan
alcohols.
dels
problema.
ARAGAI
et seu gran abast.
dre
mena mantinguda amb fermesa per
Al banc blau pren seient el se• • •
El senyor ARMASA pregunta. en
Es llegeix un dictamen de Ja. Copart del Reich portaria Inevitable- nyor
w
Conde.
Abad
missió de Suplicatoris conce<lint els quina ordre es va. discutir l'a.ssumpt d l ev flota è · ment a un conflicte. França, en declons:
poàrtl ésser reformada a
Constttuctó
la
que
125
l'articLe
Dtu
la
de
l'acta
s'aprova
i
llegeix
Es
a na finitiva. pot avenir-se, encam que
e a s ta Anglaterra
1· Iguazta
solllcitats contra els senyors Josep te, ja que el grup de viticultors no
les de França
sessió anterior.
proposta del Govern t a proposta d'una quarta part dels membres
una
trobar
de
el
que
desig
més
té
Aragal.
Amadeu
i
Piera
i
Tomàs
a.~n'l>tes .,er a poder-se .. dejensar d'un sigui de mala gana., al ret que AleEl senyor MARIAL demana que fórmula.
del Parlament, i afegeiX:
manya s'equipari amb ella. quant a
sos
t
" d'
;..
L'ATUR OBRER no s'aprovi el dictamen. Diu que el
El senyor ALBA 11 contesta dient
forces aèries, però és molt dificil
atac aeri aques pat ·
cEn cualqu1era de estos casos, la propuesta sefialarà concretaz un augment de 400.000 tones que s'avinguí a veure's depa;sada en El secretari senyor MADARIAGA senyor Tomàs i Piera s'absentà que la base aprovada es convertl en mente el articulo o artlculos que hayan de suprlm1rse, reformars'han
ella.
a
tant,
per
que,
i
dictamen
la seva flota, amb la qual cosa armaments navals. També seria llegeix una. proposició no de llei re- d'Espanya i no ha pogut declarar
se o adicionarse; seguirà los tràmites de una ley Y requerirà
:Onseguiria major percentatge del una cosa un xic estranya que en lati va. a l'atur obrer de la. qual es en el seu descàrrec davant la Co- de referir les esmenes.
El senyor ARMASA diu que s'han el voto, acorde con la reforma, de las dos terceras partes de los
missió. Nega que dit senyor interue aconsegut ~rança a la Conte- l'actual situació, Alemanya plante- autor.
refós diversos vots particulars i pre- diputados en ejerclclo del cargo durante los cuatro prlmeros aftos
Seguidament el senyor l\iadar1aga vingués en fets delictius.
ges la. qüestió del corredor de Dant~ència de Wàshmgton.
dis
E! senyor VELAYOS de la Conús3 Reintegració a Alemanya de zic i de l'anomenada Prússia Orien- es trasllada. des de la tribuna de sió relata. eis fets atribuYts als se- gunta. quines esmenes es van a.
· de vida constitucional, y la mayoria absoluta en lo suceslvo.
cutir.
'pníssfa Oriental í del corredor tal. Equivaldria al trencament im- secretaris al seu escó des d'on deAcordada en estos térmlnos la necesidad de la reforma, ques'atén
que
diu
ALBA
senyor
El
diu
i
Aragai,
i
Piera
i
Tomàs
nyors
que
Diu
proposició.
seva.
la
fensa
~lonès i a més, llibertat absoluta mediat amb Polònia.. Una pretensió
arntota
amb
respectar
de
costum
al
demostrats,
plenament
estan
que
automàtlcamente dlsuelto el Congreso, y serà convocada . uedarà
una
senyalant
van
estadístiques
les
dels trés milions t mig d'alemanys d'aquesta. envergadura no podria
àdhuc la. intervenció armada. de
""e avui estan sotmesos a Txecoslo- ésser mantinguda per Hitler més visible agravació del problema de dits senyors en la. rebeHió de la. Ge- plitud el dret de tots, sempre que va elección para dentro del término de sesenta dias.
i no es fa res pràctic per neralitat. Demana que s'aprovi el aquest s a.xerceixl sense el desig de
que en el cas que tinguessin raó els l'atur
v;iquia.
La Càmara ast elegida, en funciones de Asamblea constttutal d'evitar-lo.
pertorbar.
dictamen.
comportament
el
que
creuen
que
ço
d'Austria,
económtca
untó
yente, decidirà sobre la reforma propuesta, y actuarà luego como
se·
el
blau
banc
4
al
seient
<Pren
que
insisteix
ARMASA
senyor
El
breurectifica.
El senyor MARIAL
"ll¿ ve a stgnijicar l'anextó del dit d'Anglaterra. és equivoc, i que ho fos nyor Anguera de Sojo).
insistint en els seus anteriors tenia. desig de conciliació, però ja. Cortes ordinarlas.,
fins a. tal punt de canviar de front
Pa.ts.
El minL~tre del TREBALL inter- ment
Davant d'aquest text. un hom es pregunta: ¿JoJs que ta Camque aquest no s'ha aconseguit, se li
arguments.
d'Alemanya
favor
a.
posar-se
a.
fins
reivindicacions
d'aquestes
~rés
l'atur
de
problema
el
que
Diu
vé.
Des"
Queda. aprovat el <lictamen amb ha. de perme,re la. presentació d'es- bra, en acordar la necessitat de la reforma, ha d'adoptar uns deen contra de França., d'Austria per la seva. complexitat no es pot
Alemanya es consideraria satisfeta -amb Ja qual té signat un pacte abordar d'una manera. simplista com la consegüent concessió d'ambdós menes.
terminats textos nous o esmenats, sobre els quals haurtl de proEl senyor ALBA: Seran admeses nunciar-se el poble d'una manera indirecta en les eleccions sub' per tant, podria participar en l'o- 1 d'ajut- i Txecoslovà{}ula.
a. mesum de Govern i de Parla- suplicatoris.
el
en
presentin
es
que
esmenes
les
MUNIBASES
DE
LLEI
LA
ment. Fa. falta una labor conjunta.
següents, í haurà de decidir la nova Cambra directament, lidia. d'avui.
CIPALS
1 extensa la realització de la qual
~-------------*:--------------Entre els senyors Armasa i Pérez mitant-se aquesta a acceptar o rebutjar les modificacions propoSeguidament es reprèn el debat
ofereix serioses dl!lculta ts.
Madri~al es diuen algunes paraules. sades? ¿O bé la proposta de reforma ha d'assenyalar només els
El senyor MADARIAGA: La !am sobre la llei de Bases municipals.
Es llegeix un dictamen de la. se- articles afectats, sense adoptar un altre text completament preno admet espera, senyor ministre;
Inte rvenen els senyors I ruj o, Sa.- cretaria.
tècnica. arran dels drets reés perillós. <Rumors.)
lazar Alonso, Vega. de la. Iglesia,
que es ventilen, 1 que cisat, el contingut del qual hauria d'ésser dectdtt per la nova
glamentaris
altres.
i
ruo
del
Guerra
acaba
El minlstre de TREBALL
Cambra? I en el cas que calgui establir per endavant el text pre1
S'accepten tres esmenes que no defensa. el criteri del seny,.r Alba..
repetint que s'ha de decidir si s'esEl senyor CUARTERO diu que la. ci-J i literat de la reforma, ¿podrtl la nova Cambra, en funcions
comet el necessari estudi previ o es varien substancialment el dictamen.
Comissió accepta que es discuteixin de Constituent, adoptar un text diferent del proposat per la Cam(Entra el cap del Govern).
posa. en marxa la. Comissió.
S'accepta. part d'una esmena del les esmenes presentades al dictamen,
El senyor CALVO SOTELO, ha
nie m1tjà d'obtenir una. protecció
(Ve de la pàgina 8)
senyor Gómez Jiménez i una altra però no que es presentin més esme- bra anterior?
segura consisteix en l'evacuació de interromput diverses vegades al se- del senyor Rodríguez de Viguri. nes.
Tal com esttl redactat l' article 125, pot ésser objecte de qualveu
en
però
Sojo,
de
Anguera.
nyor
ELS ESTUDIANTS, CON· la ciutat. Aquesta. és l'opinió del
El senyor ARlV!.ASA diu qlle accep- sevol d'aquestes tres interpretacions. 1 cal tenir en compte que
També s'accepta. part d'una altra
que
vertiginosament
tan
I
baixa.
tan
TRA LA GUERRA
general Pouderoux, cap del Servei
seves paraules no es perceben esmena. del senyor Sainz Rodriguez. ta íntegrament l'informe que s'ha totes tres coincideiXen amb fórmules conegudes del Dret constiNova York, 2'l. - El moviment de Bombers de la capital, 1 Paul Ri- les
El senyor RECASENS SITGES llegit. El cas és que ens trobem amb
de la tribuna. de Premsa.
des
estudiantil contra la. guerra comen- chard, director de la. Policia. municidefensa una esmena.. Es mostra un rHnt<>'ncn nou I com a tal tenim tucional. Si s'adopta oficialment una d'aquestes interpretacions
rectifica.
MADARIAGA,
senyor
El
amb preferència a les altres, no sertl pas perquè la redacció de
rà amb una. demostració de les pal de Paris. Pouderoux, malgrat que
contrari que els serveis prestats dret a presentar esmenes a ell.
El mlnlstre de TREBALL, rectifi- amb interinitat e~ computin per ocurrganltzacions d'estudiants de la. manté la teoria de l'evacuació .com
El senyor MANORANE diu que l'article ho impost d'una manera inequívoca t neta.
anteriors
seves
les
en
insisteix
1
ca
opiUniversitat de MJssouri, durant la a necessària, ha expressat una
par càrrecs de funcionaris munici- l'assumpte que es discuteix és ur• • •
qual es prendrà un jurament ver- nió optimista: es necessitarien, al- manifestacions.
gent i que, per tant aquesta diferènpals.
més modernes és de propoConstitucions
les
de
tendència
La
avions
cinc-cents
mil
a
bal en la. forma següent: «No por- menys, de mil
El senyor BOLIVAR pretén inEl senyor VEGA DE LA IGLESIA ela. que ha. sorgit ha de resoldre's
sar la reforma constitucional sobre la base de textos concrets t
tarem les armes !ora. dels limits per a poder r~litzar un bombardeig tervenir en el debat, però els que s'oposa per la. Comissió a l'esmena. de bona. fe i ràpidament.
amb èxit sobre Paris. L'adversari ne- interrompeixen no el deixen par- 1 diu que estima. suficients les gaEl senyor l'.!ORFNO HERRERA es precisos. El text sotmès a l'aprovació del poble per iniciativa del
dels nostres 48 Estats».
Aquesta manifestació constitueix cessitaria reunir tots aquests avions, lar.
mostra partidari de la concòrdia..
rantles adoptades al dictamen.
Parlament, o al Parlament per inictativa del poble, del Govern
CHAPAPRIETA d
¡
El senyor RECASENS SITGES
una forma. del moviment a. favor la qual cosa requereix cert temps 1
El senyor MADARIAGA, U <liu: rectifica.
ema- o d'una part dels parlamentaris, pot ésser acceptat o rebutjat.
E ~P·wn;I es refusa. l'esmena.
de la pau, que amb caràcter nacio- preparació. Massa persones estarien Que em malmeteu la proposició.
Sense que acabi lae<ilscussló en la. na que es perllongui la. sessió per Però generalment no és admès que s'ht fact cap modificació sense
nal es proposen realitzar cent m1l en el secret de l'operació perquè no
menys de dues hores.
El senyor BOLIVAR: També s.
El senyor ALBA diu que es va a. passar pels trdmits de la reforma, tal com st es tractés d'una
arribés a oïdes de !"enemic amb S. i els seus ens esteu malmeten a. part del dictamen que es ref creix
e~;tudiants d'Universitats 1 coHegis.
h
ò
als funcionaris municipals, passa a
temps suficient per a. adoptar me- tots fa molt temps.
sl aquesta. pr rroga a. proposta nova.
preguntar
a
referents
bases
les
de
r-~e
ocupn
UN SEGON PLA DE DE· sures 1 organitzar represàlies. D'ad'onze
quarts
dos
a.
o
ara
d'ésser
prola
Si en el cas d'Espanya s'interpretés l'article 125 en el sentit
s'aprova.
debat
més
Sense
FENSA AERIA DE FRANÇA quests avions lla.nçats sobre la ca- posició del senyor Madariaga. consis- la qüestió sanitària en ordre a la de la nit.
que el Parlament nou pot redactar lliurement els articles afectats
Paris, 2'l. - El general Denain, pital, quants n'arribarien?
la
s'accepta
ordinària
votació
En
locnl
vida.
en el fet que es creï una Comissió
Assenyalant que hl ha. milers de tent
ministre de l'Aeronàutica, ha. lnforSON ADMESES ALGUNES pròrroga i que es rem·en .... ui la sessió per la reforma, seria molt possible que aquesta es tes en un sentit
parlamentària contra. l'atur que colinat aquesta tarda davant la. Comis- velis i nens entre la. població de labori amb les seves iniciatives a Ja
diferent del proposat i que donés lloc a sorpreses. No direm
ESMENES I REFUSADES a. dos quarts d'onze de la nit.
~ló corresponent del Senat i ha. ma.- París, afegf: «L'únic mitjà de pro- labor de la. ponència intennlnlsteEs suspèn la. sessió a les nou menys que algunes vegades els promotors de la reforma no mereiXessin
D'AL TRES
nlfestat que és necessari desenrot- tegir tots aquests éssers, als quals rlal ja existent.
El MINISTRE D'AGRICULTURA deu minuts.
aquest resultat paradoxal. De tota manera, el procediment reprellar amb tota rapidesa. la segona. part la. por pot paralitzar o les deficiènsentaria una greu amenaça per a l'estabilitat i la normalitat del
immopoden
quals
dels
ffsiques
cies
aèria
flota.
la
de
del pla de renovació
mllltar francesa 1 anuncià que el bilitzar-los, seria. l'evacuació abans
règim polttio. El més lógic i convenient és que no hi hagi reformes
Govern demanarà a la. Cambra. els d'iniciat l'atac.»
per sorpresa i que totes tes reformes, prèviament formulades i preorèdit3 necessaris per a. dit objecte.
stades, passin per uns mateiXos tràmits.
MUSSOLINI ACCELERA
Sobre aquests punts delicats, les Constitucions estrangeres són
L'ARMAMENT AERI
A PARIS, ELS GENERALS
PARLEN DEL QUE CAL·
molt clares. I no comprenem com va quedar redactat toscament
Roma, 2'l. - El Govern italià, en
ORlA FER EN CAS DE vista de l'a.u¡ment de les forces aèEl senyor Guerra. del Rio va res- l'article 125 de la Constitució espanyola, que és un dels seus artila. realidad nacional y los imperaGUERRA AMB LA POBLA· ries alemanyu i angleses, ha deci<lit
tivos de la conciencla. de esos gru- pondre:
cles més importants.
CIO CIVIL :1 PARLEN D'E· reduir el temps que havia assenyalat
pos reclaman seria. y escuetamente
-Això és freqüent en polltica.
A. ROVIRA I VIRGILI
(Ve de la 1.& pàg.) hechos en lugar de pa.labras. ComVACUAR LA CIUTAT
per a. l'execució del progmma d'augEl senyor OU Robles respongué:
Paris, 27. - Amb relació amb l'a-- ments en els seus efectius mllitars
prenda. el jefe del Oobierno que seno.
pures,
matemàt'!ques
en
-Però
provació de la. llei de Defensa. Pa.s- de l'aire. El programa havia de des- tan razonable, porque provlene de guir <liflrtendo la reaHzaclón del
-Efectivament ~igué el senyor
Jiva per la Ca.mbm de Diputats, d.os enrotllar-se en sis anys 1 ara s'ha. un noble anhelo de justicla. y es programa. trazado, seguir dando Guerra del Rio- però avui aixi llei, endos~a.nt-lo al Govern que el Per m1 sols podria. dir que vida.
destacats personatges autoritzats en reduït aquest periode a. tres anys. una legítima. protesta contra la. lm- !argas a. los compromisos contraidos ha. d'ésser i és molt possible que substitueixi. De fer-se a1x1 es cor- dolçor.
punidad de crimenes atroces. ¿Có- y ver pasar el ttempo sin resolver ni
tA qüestió de les necessitats de la Les despeses del programa. aeri pu- mo
reria. el perill que la solució de la
no hemos de reconocer esos sen- atender siquiera debldamente al pro- amb el temps canviïn els termes de crisi
lx>blacló clvll han convingut que l'ú- gen a. 1.200 rrullons de lires.
impliqués al Poder moderador
la comparació.
y cómo hemos de dejar
timientos
Gil Robles diu que dinen el problema. en la solució del
Entre els aparells que es construi- de compartlrlos? Mas sl los resul- blema. del paro, sin la. reforma iminterrompé:
periodista
El
prescin<lible en la Dirección General
cabombardeig
de
uns
figuren
ran,
a.lié.
d'ésser
ha.
qual
~--------*:----------tados de la crisis fueran desfavo-Aleshores avui és possible que
paços per a. portar explosius d'un rables, esa. mlsma oplnión seria. la de seguridad, sin dar reorganiza- un diputat radical valgui per dos
Per fortuna crec que Ja dificultat
tre de quaranta-vuit
conveniente de los mandos
pes de més de 1.500 quilos, amb un primera en lamentaria. Y entonces ción
està descartada..
de la. Ceda..
de
restablecimiento
el
sin
militares,
Per últim, el senyor Ma.rtinez
mdt d'acció de 1.242 milles 1 que sf que habria de ser grave y tal la. Hacienda., sin la ley Electoral y
hores es veurà tot clar
-Exacte -respongué el Sr. Guer- de Velasco ha <lit que la situació
poden aconseguir una alçària de vez en parte lrremediable el que- sin elecciones municipales, son mocirde
sèrie
una
Són
Río-.
del
ra.
per22.000 peus.
acció
una
requereix
d'Espanya
branto.
tivos màs que suficientes para. auMadrid, 2'l. - Comentant aquesta
Una. esquadreta completa dels aEs menester comparar esta. situa- mentar el desafecto de la. opinión cumstàncies que poden donar cas a severant, enèrgica i sense dubtes.
parells descrits serà construïda. din- ción a. otras anteriores; la experlen- y aun para defraudaria. Sl continua- aquesta. equiparació i en altres, ocór- Sols d'aquesta manem podran ésser tarda. el senyor Oil Robles la. sirer el contrari.
tuació politlca, i davant la. sèrie de
SEGONS «LE JOURNAL tre del pròxim any a. manera. d'ex- cia es el contraste del acierto poliencarrilats els problemes actuals.
ra. esa flojedad, tal vez el Goblerno
preguntes que se U feien, ha <lit:
DES DEBATS>>, EL SENYOR periència..
tico. Desde octubt·e hasta. el dia se se engai'íaria a. si mismo, pero no
-sobre això no vull fer més d&o
PRIETO, BADIA I ALTRES
han sobrellevado muchas contrarie- engañaría a. nadie. Por cierto, que
Diu que Gil Robles ha claracions.
El senyor Aizpun, d'a·
Dintre de 48 hores ja es
ANGLATERRA CONS· dades, se ha. transigldo muchas ve- para ha.llar precedentes a la. rapldez
HAURAN DE SORTIR DE
veumn les coses amb tota. claredat.
TRUEIX VAIXELLS DE ces; en todas parecló que se aumen- de acción, no necesita. ir muy lejos:
FRANÇA
el desgaste. Mas luego ha poeU- el 9 de mayo de 1931, por ejemplo,
cord amb Gil Robles
tramès una carta al
GUERRA PER A POLONIA taba
Paris, 2'l. _ «Le Journa.l des Dedo ser compren<lido y ha sabido ser
Gil Robles insisteix que
Londres, 27.-Entre unes drassanes aprecia.do el sacriflcio. El quebranto absolvia el Consejo de Guerra y
~ts» publica. una informació relatiMarina al general Berenguer, y el
ta als refugiats estrangers que el 1britàn!ques i el Govern polonès ha es- de a.hora., si llegara a. producirse, 11
maniLerroux
senyor
A mesura que avançava la tarda,
del mismo mes y año quedaba
tat s1gnat un contracte per a la serfa ta.mbién pa.sa.jero y habría de
periòdic considera «indesitjables».
els fets - que són im
els comentaris relacionats amb la.
el Consejo cltado.
Parlant sobre els refugiats polltics construcció de dos cuirassats lleu- estimarse en un sacriflcio màs. Pa.- disuelto
d 'un editorial a «El Dep~blicacló
partlesos
piden
ahora
Tampoco
disconfestant la seva
espanyols, assegura l'esmentat òrgan gers d~st~na.ts a la marina de guerra sajero, porque los que tal pensaran, dos ventajas particula.res: también bate)), en el qual article, a través
minents - parlaran --que el diputat senyor Prieto marxarà de Poloma..
vendrian pronto a comprender la e.hora lnsisten solamente en lo ge- d'una sèrie de consideracions, es
El contracte definitiu serà signat a- imposibilidad para. esos ministros neral, en lo esencial, en lo que a.ta- mostm favorablement inclinat al fet
,.ls Estats Units per a fixar la seva.
l'article
amb
formitat
residència temporalment «entre els 1questa mateixa setmana a l'ambalxa- de impe<lir el primer daño y las ñe y beneficia a toda. la Naclón. que s'arribi a l'indult de Oonzàlez
1 suspèn un altre acte
nefasta.s consecuencias de abando- Mas la experiencia. de promesas an- Peña, sense que això produeixi una.
Jeus correligionaris, els soclallstes . da polonesa de Londres.
Morayta.
senyor
radical
diputat
El
accentuat.
s'han
nar el Poder cuando la rebeldfa. si- teriores confiere especial caràcter a. crisi fulminant,
hi ha. intervingut dient que sabia
LES RELACIONS DE BUL· gue
.
dels Estats Units».
que s'havia de celebrar,
contenida y en acecho y cuando la. demanda actual. Se puede llevar
En un grup format pel ministre de d'una. manera. certa. que el senyor
GARlA AMB TOTS ELS los qUI)
D~u també que el senyor Miqu~l
con
vieron
la
octubre
en
AL TRES ESTATS BALCA· simpatia esta.rian <lispuestos a. con- el efecto y la a.bnegación hasta. sal- Justícia, senyor Aizpún; el d'Estat, Lerroux havia rebut una. carta. del
~Bd1a seguirà. igual r~b que el dlsenyor Rocha., i alg-Jns diputats raa Guadalajara
Robles en la qual U macertar con ella alianzas, màs o me- var del naufraglo una. y muchas ve- dicals~ es comentava aquesta. qüestió senyor 011 que
NI es
ilu!L! sJ;~~~ ¿:;r ~~~t~~ afegeix
el criteri seu, 1 per
ahonifestava.
de
amenazado
ve
se
quíen
a.
ces
veren
es,
Sacriflcio
francas.
nos
interès.
palpitant
de
búlgar
Angora, 27. - El ministre
1que la diputada. sociallsta. Margarida
tant el de la «Ceda», no em coinciMadrid, 2'l. - En abandonar el
el a.nteponer a todo Impulso garse; pero seria. insensato a.hogarNelken ha renunciat a tornar a. Es- a. Turquia., Pavlov, ha. visitat el mi- dad,
En ésser interrogat, de manera dent amb l'expressat en el fons de Congrés el cap de la cCeda» ha
popularidad y de amor proplo se deliberada e inútilmente con el concreta.,
parpanya., davant el temor de les a.cu- . nistre turc de Negocis Estrangers, de
si
el senyor Aizpún, de
«El Debate».
tornat a repetir davant dels inforque se empeña en naufragar.»
el servicio estricto de la Pa.tria.
ticipa va del criteri exterioritzat per
~acions que pesen sobre ella d'haver I Rushdi Aras.
El senyor Alzpun s'ha limitat a madors que l'article tan comenta\
UN LIMITE.-Nos pronunciamos,
«El Deba.te)), amb el qual, de mane- <tir:
Després de la reunió ha estat lliu- pues, contra la. crisis para evitar a
lnantingut estreta. relació amb elede «El Deba.te» no responia a.1 seu
ra oficiosa, havia. circulat el senyor
tnents comunistes 1 socialistes es- r~da. als periodistes una. nota. otl- Espa.ña perjulcios mayores. Mas no
-Es possible. Jo us repeteixo, com criteri n1 al del partit de la «Ceda».
Oil Rebles, ha. dit que ell, com sem- sempre, que mantinc el criteri que Els !ets ho demostraran dintre de
~ngers interessats en les qüestions c1osa. del tractat en ella en la. qual habriamos expuesto integramente
pre, estava d'acord amb el seu cap, el senyor G11 Robles sostingui.
es declara que el senyor Pavlov ha. nuestro pensamiento si dejàramos
ci'Espanya.
quaranta hores, 1 ja podeu afegir
1 que, per tant estava. decidit tamreiterat al ministre turc que Bulgà- de agregar algunas lndlcaclones útl·
d'actes
suspensió
la
certa
-¿Es
seguit dient- que a més dels
-ha.
que
conseqüències
Íes
a. enfrontar
EL MINISTRE DE L'INTE- ria no té ln~nció de denunciar les les y necesarias. Van directamente
anunciats per la Ceda en els quals actos suspesos a Màlaga. 1 Almeria,
(Ve de la 1.& pàg.) bé
pogués determinar aquesta actitud. anava
RIOR DIU QUE NO EX· clàusules militars d~l Tra.ctat de pau encamlnada.s al jefe del Ooblerno,
a participar el cap d'aquesta.? ho ha estat també el que s'anava a
Com que hom ha indicat que per
PULSA NINGU; NOMES de Neullly, per a.cc1ó umlatera.l.
y quisiéramos que en elias rèsplan- crita, podia <tir que l'únic pensament
-si el senyor Oil Robles ho ha celebrar el diumenge a GuadalajaEl m~?lstre turc ha trall;Smès la decieran toda la lealtad, toda la de la. Ceda era l'expressat per ell a molts la crisi era inevitable en <lit així, serà cert 1 res no tindria de ra, perquè en aquests dies no ea po~
FA INDICACIONS
ministre
el
breu,
molt
termini
un
declaració del representant búlgar als serenidad y toda la entereza con en el seu <liscurs de La Corunya i
particular que no volgués exposar·
Justicia ha. respost que, segura- se al fet que en absència seva. sor- sortir de Madrid.
Paris, 2'l. - El ministre de l'Inte- . altres membres de l'Entesa balcàni- que las pensamos.
que no em dels qua canviaven de de
distrobaran
es
ve
que
resti~
ment,
rlor ha. negat que el Govern francès ' ca, a.ixi com també al Secretariat de
el
en
creado
Por una. parte, se ha
enter! cada. vuit dies ni molt menys. cutint els pressupostos sense varia- gissin esdeveniments de tmnscenEl senyor Lerrou.< visita
hag1 ordenat l'allunyament de Fran- la. Lliga. de Nacions.
pais un estada de opinión que blen
dèncla polftlca.
D'aquest criteri participen els seLa declaració del ministre bUlgar puede considerarse como de descon- nyors Melquiades Alvarez i Martínez clons ostensibles en la composició
Ça d~ls refugiats poutics espanyols.
que
Rio,
del
Guerra
senyor
El
El mmlstre ha admès, solament, que ha causat exceHent impressió a tots fianza para con el Gobierno. Por de Vela.sco, la qual cosa fa que en del Govern.
també es trobava. present, ha conS. E., però treu imJentre les ;:>crsones citades en les els Estats membres de l'Entesa. bal- otra, los encargados de llevar la aquests tres homes governamentals
,
cretat el seu pensament dient:
~formaclons sobre el particular, hi cà.nlca., igual que a la. Lliga de les polttica española no acaban ae sigui Idèntica i igualment ferma la
és que, conegut l'editoMartínez de Velasco diu rial-Elde cert
desprenderse de sus viejos prejulportànci~. a l'entrevista
ua algunes que canvien constant-I Nacions.
«El Debate», de la rectificacios ni acabau de llberarse de la seva actitud.
l:llent de residència».
del senyor Oil Robles,
onclosa
ció
a.fegl:
Després
opinlón
La
historia.
su
de
prisión
En els cercles habitualment ben
que és a l'actual Go- el que queda és el fons de cEl De- Madrid, 2'l. - Conforme tenia.
- Indubtablement, ha estat una.
està descontenta. y recelosa por Ja
lnrorll'ats es declara igualment que
anunciat, el cap del Govern, des del
bate».
patinada de «El Deba.te», i l'estrany
Gobierno;
el
en
actividad
de
falta
h.o és certa. la. informació sobre sueongés es dirig1 a la Presidència
no és que jo no estigui d'acord amb
l uencia de decls!ón guberesta
y
licorrespon
que
vern
sades expulsions de refugiats esell, sinó que ell no hagi procurat
en
origen,
otro
tlene
no
namental
sts :rf~àta~o~~~osd~~ ~:
f~
diu
Lerroux
senyor
El
~Yols. El que únicament s'ha pronuestro sentir, que la hipoteca con- posar-se a la parla. amb ml abans
abandonà el senyor Lerroux el
vuit
dult és una cortès advertència. de la.
conseqüènles
quidar
pensament.
aquest
d'exterioritzar
ande
sentida por algunos politlcos
despatx oficial. Els periOdistes
que les cartes arriben seu
Policia francesa a diversos refugiats
El perio<lista <ligué que el senyor
tiguos hechos y de antiguas !or11 preguntaren sl tenia. alguna. noPer9u? s'abstinguin de desenrotllar
mas de pensar y de sentir.
Guerra del Rio, comentant això, decies de la revolució
ANIT, A L'OLVMPIA
ticla que comunicar-los d'interès 1
I
·
~cttvh~>.ts que suposin crebantament
Las fuer.z;as nuevas que compar- ia que, després de conèixer les ma.t ancades I e que les el senyor Lerroux respongué que cap
e les condicions amb què França
ten la. responsabilidad del Ooblerno nifestaclons del senyor Oil Roble.s
en absolut.
dóna acollida als refugiats polítics
no han encontrada hasta ahora i el fons de «El Debatc», u quedava
d'octubre
¿Tornareu al C~ngrés?
rep leS Obra quan VOJ -- Si.
rtrangers, per tal de no enterbolir Freddy Miller vencé Quadrini corresp•mdencia. apropiada a su es- amb això darrer.
He de recollir un decret Ie,.es bones relaciOI's entre els Governs
fuerzo y a su sacrificlo, Y no meEl cap de la Ceda. respongué:
a. un projecte de Llei d'Agriferent
punts
als
Ml\d.rid, l'i. - El senyor Martínez
\4& Hadrid 1 París.
rt>cen eso, clertamente. Invltamos al
-Aquesta és la més gran condemportaré a les Corts per
que
cultura,
set
de
quarts
dos
A
27.
Madrid,
Anit, a l'Olympia, tingué lloc 1a- señor Lerroux a que haga compa.- nació que pot fer-se del fons del de Velasco parlant amb els perio- de la tarda, ha entrat al seu des- tal que el llegeixi el ministre del
aempre
que
ma.nlfesta.t
ha
distes
la.
confronte
conductas;
de
ración
~---------*:----------- nunciada vetllada de boxa en la qual
periòdic esmentat.
patx del Congrés, el cap del Go- ram.
el combat «clou», anava a càrrec del de estos partidos con la de sus
En aquest moment arribà al grup havia defensat la tesi que el Govern vern, el qual ha conversat amb els
Ela periodistes esperaven a la Preles
liquidar
a
cridat
el
és
impaactual
la
examine
ayer;
de
a.migos
Fred«plomes»,
dels
mundial
campió
el senyor Guerra del Rio, el qual conseqüències de la revolució d'oc- periodistes.
A BADALONA
sidència per tal que acabés la reunió
die Miller i l'ex-campió europeu Lluls cienr.la, el arlSia. de poseer y dls- digué:
-Heu rebut la carta del senyor de la Comissió, que revisa els trasUN TRAMVIA ACCIDENTAT Qua.drmi. vencent el primer, àmplia- fruta.r de las ventajas del Poder
-Realment és per a tornar-se tubre. seria illògic 1 antipolltic-ha Oil Robles?-U ban preguntat els passos a. la. Generalitat de Catalunya
que han po<lido advertlrse en otros boig
deixés
Govern
aquest
que
afegitment, als punts.
«El
llegir la Premsa madrilenya.
i es veieren sorpresos amb la. nova
~ Anit pels voltants de les nou i
y el desinterés de las agruenlaire un afer de tanta. transcen- informadors.
En els altres combats Prats vencé partldos
-Per què de&itgeu saber-ho?-ha arribada del cap del Govern, a les
l'lluan Passava. un tramvia de la. iipaciones a. que hacemos referencla: Sol», que des de fa. tres mesos ba dència com el de l'aplicació de la
obTrincher
propunts;
i
als
Govern
el
Hernàndez
combatent
preguntat al seu tom el senyor vult de la nit. El senyor Lerroux
•va 4? prop de la. fàbrica de galetes
no han hecho bincaplé en la. ex1- vingut
Lerroux-. Jo he de dir-vos que pot- deixà el seu despatx a. les nou 1 els
al lct<ma)) uns desconeguts pujaren tingue el mateix resultat amb Ra.n- gencia de puestos lucratlvos ni de pugnava per un canvi de composició
Frog
davant
abandonà
Minguell
cho;
d'una
través
a.
avui,
governamental,
hl¡ seu interior mentre un d'aquests
ser hl hagi hagut intenció d'escriu- periodistes u digueren que estaven
mandos influyentes ni siquiera. de
re-la. Però les cartes són un docu- esperant que acabés la reunió abans
na~avba el seu interior anlb liquid in· en els transcurs de la. cinquena re- gobernadores civiles. Al contrario, sèrie de coses, ve a dir que l'única
llu~ le. Seguidament es calà foc i presa.; Alcalà fou declarat guanya- han cedldo y se han mostra.do dis- solució possible és l'actual, i per la
mens que arriba tancat i el que esmentada 1 que s'havien vist sorvencé
Batalina
i
Esvlderky
de
dor
un
publica.
Debate»
«El
part
seva.
completa.fuent dals POCS moments
les rep les obre quan ho creu presos amb la seva. inesperada tor.
puestos a la concordia siempre que
Blay als punts.
estruit.
oportú.
se lea ha. habla.do en nombre de article que sembla. escrit per mL
nada. al Congrés.
l'interrompé
uAfo CObrador dtl l'esmentat tramvia
Robles
Oil
senyor
E1
pa.sa.do
han
alto;
màs
interès
un
-coneixeu les manifestacions del
,
El cap del Govern respongué:
tle u arrabassada. la cartera. pels
senyor OU Robles?
por el desnlvel ev1dente entre su tot <lient-11:
-sor•1rc~os? per què?
el ~~reguts. Seguidament de comès
-Aquesta és la millor prova. que
representaclón guberna.mental y su
-Les conec.
-com que ens heu <lit que anàveu
' es !eren escàpols.
érem
on
allà
predomin.lo pa.rla.menta.rio, se han jo he d'estar disconforme amb el
Som
-I què ens podeu dir sobre elles? al Congres.
Ha començat la. sessió a les deu expuesto a compartir la lmpopula- que en aquest editorial es diu. No és
-Que és cosa. freqüent en aquests
-No -respongué el Sr. Lerroux-.
I UN NEGOCI RODO trenta-cinc minuts de la nit, sota la rldad y el descrédlto, con tal de una habilitat. Es tracta. d'una opinió
.
El senyor Porteta no rebé ahir els afers poUtics, que b1 hagin o es
\aP'e¡a solament qUinze minuts que presidència. del senyor Alba. Als es- poder continuar la obra patriótlca molt respectable d 'un periòdic, però perio<listes. No hl havia res noticia- produeixin <liferèncles entre els par- Jo vaig dir que anava a casa de
a recollir un decret i alxi ho
An~la estat cremat el tramvia, quan cons, onze diputats. Les tribunu, de liquidar la revoluclón y de res- no del pensament de la Ceda, I això ble. Tot segueix encalmat. Cada dia tits 1 els seus òrgans d'expressió. Pe- S. E. fer.
bOt~ desconeguts penetraren a una desanimades.
tablecer la autoridad del Estado. molt aviat es veurà. Són moltes ja es reflexa. una major desanimació rò jo espero que en bé del partit. valg
Ela perio<listes esbrinaren · que el
queviures de l'esmentad•i
loeaf1~
Continua la discussió sobre alco- Es natural que este proceder tenga. les coses que vénen ocorreguent amb al primer centre oficial de Catalunya. la. qüestió es reduirà amb faciSalcte a i i , darrera. de la. fàbrica de hols. Es discuteixen diverses esme- un limite: justamente el que le manca absoluta de lògica.
Ens imaginem que deu passar din- litat s~nse que hi hagi dn ... r,,ènc.èS. senyor Lerroux havia arribat a. casa
de S. E, a les vuit menys vint, 1 n lete s s emportaren unes 150 pes- nes, algunes de les quals són accep- marcan la necesidad de defender
Per exemple - segui dient el se- tre les cases de menys categoria.
Un altre informador li ha pregunamb el President de la. Re-&e dse a1ue hi havia al calaix produc- tades.
a. la sociedad y de restaumr el Es- nyor
Voldriem tenir, almenys, l'esperança tat si passaria quelcom el divendres mangué
en
donant
s'està
Rebles-:Oil
a recaptació d el dia.
.\
pública uns quinze minuts, i retornà.
Al banc blau hi ha. els ministres tado.
que es pensa. quelcom. Consti, però, l ha contestat:
cent-quinze
que
paradoxa
la.
politica
.}u~Oderats dels diners, els descone- d'Hisenda., Treball i Marina.
Immediatament a la Presidència, on,
Una promesa màa en los crftlque no enyorem manifestacions del
-Home. Les coses sl. un sol vol, com diem. arribà. 11 les vuit de la
marxaren sense poder ésser
lettn gut.s.
<La sessió s'ba. aixecat a un c¡ua.rt cos mementos actuales seria de todo vots, a través d'un Govern, vnlen governador general.
vuitanta-cinc
que
menys
ml.
de
depèn
no
Tot
passar.
poden
nit.
de dues de la matinaqa.).
oais,
del
opinlón
La
ef1ca.z.
punto

dres 27. - El corresponsal a
Lf{~ deÍ «Daily Telegraph)) ha coser at al seu dtart una intorma,~~~~~~~e afirma que és recolltda als
CID zes polítics alemanys, després
cerc les converses italo-alemanyes
de ns aquesta tnformactó, Alemasego per entrar novament en el conm;a. europeu i a la Societat de Na~~s ¡mposa les segtlents condt-

bra de reconstrucció europea.-cosmos.
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La situació internacional
d Europa

I

La delicada

.
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la humanitat

6
bruschlnl (Xile), A!Ired Lastres
(Peni), Jordi Perro Esteve (CUba),
Francesc Qu!Jano (Mèxic), Miquel
Ribot (Argentlnal, Jaclnt Vlñas
Muxl (Uruguay),

Noticiari
*

-El «Casal del Berguedà», entitat
constituïda pels naturals de la comarca de Berga. residents a. Barce-.
lona, ha convocat assemblea general
ordinària per a avui, dijous, a les

deu de la nit al seu estatge social,

per tal d'elegir el nou Consell Di~
rectlu.
-La MU.tua. General de Pensions.
de Barcelona, celebrarà diumenge
a dos quarts de deu del mati~ la seva assemblea. general ord1nar1a a

Vocals espanyols: Carles Badia
Malagrida., Andreu Bausill, Manuel
Bofill, Pere Coromines, Gustau Gili,
Vicenç Muntadas, Josep Rosales,
Pere Sensat 1 Llorenç Tous.
Director: Rafael Vehils i Grau.
-Ln. setmana passada s'han efectuat a la dependència central 1 les
U99 lmPQSiclon.s per pessetes -

sis sucursals les següents operacions: 4.199 lmpooicions per pessetes

2.896

U79,764'50;

reintegra-

ments, per pessetes 1.175.312'42; '1
compres rle valors, per pessetes
l'estatge de l'Associa-ció d'Enginyers 34.571'90,
Nous Imponents, 321,
Industrials
empenyoraments per pesseAcabada aquesta. assemblea en tin- tes1.478
U85 de.sempeuyora134.100'-;
drà lloc tot seguit una altra d'ex- ments, per pessetes
169,843'74,
tra.ord1n9.rin per a discutir i aprova r
el projecte de Reglament de la
Secció d'Accidents.
-lA SOCietat d'Obstetrlcla 1 GInecologia, de Barcelona, celebrarà.
seSSió, demà, a les set de la tarda¡
al seu estatge ooclal, (Casal :!e
Metge), El doctor J, Vendrell, presentarà la següent com~icac16:

--------*;--------LLEGIU CADA OIA

ELS QUE MOREN

,

Injecció de follcullna»,

-A la. junta. general orcllnàna.

darrerament celebrada pel «Centre
de la Segarra», fou elegida l.a. següent Junta de Govern: President.
Manuel Foix i Quer; vice-president
prtmer, Ramon Faus l Esteve; vicepresident segon, Francesc de P.
Condemines 1 Valls; bibliotecari,
Agusti Duran 1 Sampere; secretari,
Tomàs Cortadellas i Segura; vicesecretari, sebastià Vila. 1 Giralt;
caixer, Joan Palomera. 1 Carrades;
comptador, Miquel Farré 1 Palau 1
vocals: Josep Riu i Porta i Marcellí
Cortadellas i Guspi.
-La SOcietat Artlstica Culinària

de catalunya. celebrarà reunió general extraordinària, demà, divendres, a. les quatre de la tarda.
-A la darrera assemblea. general
celebrada per l'Institut d'Economia
Americana -Casa d'Amèrica- va
quedar constituït el seu COnsell de
Govern com segueix: President,
Joan Antoni Güell; vice-president
primer, Ramon Méndez de Cardona
(Puerto Rico); vice-president segon,
Pere Obrebon (Colòmbia); tresorer,
Josep Viñarnata; comptador, Josep
M. Olavé (Mèxic); vocals ameri~
cans: Francesc Alvarado (Venezuela), Humbert Cesarino (Bolívia),
Guillem Jordi (Cuba), Allred Lam-

lA CULTURA

Viatge científic

Laboratoris del doctor Esteve. Aquest
després d'àmplies i interessants ex~
plicacions tècniques sobre la !abrtcacló del producte antisi11litic, els
mostrà detalladament tota la prepa-

Angelina Arquer i Costajussà
Després d'una llarga 1 dolorosa
malaltia, ba mort a. la. ciutat de Sa~
badeU, la senyoreta Angellna. Arquer
i Costajussà, germana del conegut
periodista sabadellenc senyor Ramon
Arquer 1 neboda. del president de
l'Associació de Periodistes de Barcelona, senyor Joan costa i Déu.
L'afecte i la simpatia que hom 11
professava han quedat palesats en
l'acte del seu enterrament, celebrat
ahir, a la tarda. Aquest constituí una
gran manifestació de dol. Hi asslsti·
ren un grnn nombre d'in!ants pertanyents a les escoles de Sabadell lles
personalitats més destacades d'aquella ciut at.
El dol !ou presidit pels senyors
Ramon Arquer, Joan Llonch, Costa
I Déu 1 per altres familiars de la
dUunta,

En representació de l'Associació
de Periodistes de Barcelona., hi asslstf una comlssió formada per gran
nombre de periodistes barcelonins.
Expressem a la familia de la fi~
nada. la nostra més sentida condo.
lença.

OEFEUI'ES SEXUALS

URINARI ES
Y I E 8
Matriu. · Blenoll'àAvarlosL
gla. - Tractaments moderns. ~
Impotència, , Diatèrmia, · Alta
freqüència, - Raigs X, • Anàll·
ala cUn!cs <sang, orinal
Consulta de 10 o. 1 I da 4 a '
Diumenge, de 10 a 1

-·

fisos a 80 ptes.
nous, compostos de fi ¡rans 1 luxoses
habitacions, water, lavabo. dutxa, cutna econòmica, safareig, ascensor 1
teléton, al carrer Paris, números 20,
~ 1 2t {entre el de Tarragona l
plaça d'Ernest Ventós, autobús_de la
Llletra Eli

MERCAT D'OCASIONS

PIJUAN

FARRE

Metge Clpeclalista

•

RAMBLA CANALETES. 11, !er,

COMPRA I VENDA I CANVI

TOT D'OCASIO
CORT,S,

VENDA I CLINICA
D'ENCENEDORS

CASA SUBIROS

Telèfon 30422

BARCELONA

Hospital, 42 • Tel. 13651

APARELLS
FOTOGRAFICS
PRISMATICS - BINOCLES • CINEMES
PEL-LICULES - PATHE · BABY ' MAQUINES
FONOGRAFS DE TOTES MENES , DISCOS, eto,

RELLOTGES - OBJECTES DE PLATA
tiAI:tUELONA : Vta Laietana.
18. V85t.eua.na . li. LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA· CADIZ • CANARI ES

~

Sortlctea setmanals els dissabtes. a tes 1~ . Efectuara.a eJ &ervet lea motonaus
•CIUDAD DE SEVILLA• I uVILLA DE MADRID»
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA· PALMA DE MALLORCA
Sortides CAda dla (llevat 118 ctlumensee) de Barcelona t PaJ.ma.. a les
19 bores. per lea motonaus
•CIUDAD DE BARCELONA» I •CIUDAD DE PALMA»
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALEHCIA, ALACANT I PALMA

JOIES· BRILLANTS
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

DE MALLORCA, BARCELONA, MAO I BARCELONA, EIVISSA

Lal.NlA COMERCIAL AMB ESCALES A TO'I'S ELS PORTS DE LA MEDI·
TERRANIA. NORD D'AFRICA 1 CANAR.lES. - Bortildes QUinzenals Cle Bar·
celona ela <11Jous. L.1NlA COMERCIAL BILBAO- OA.OlZ ·CANARI ES, AMB
t)ortJdes Qu1nESCALA A l'OTS &LS PORTS DEL NORD D'ESPANYA. zenaJ.s de Htibao els dlJOUS. UNta RAPlUA REGULAR &NTRE ESPANYA
1 TER.alTORIS DE LA OUlN.EA E1:3PANYOLA (FERNANOO POO), - Sor·
tldea el d.lo. 17 de cada mes, amb escales a. Va16ncia. Alacant tto.cultat1va),
Cartagena (facultativa), Càdlz, Laa Palmas, Sa.nta Oruz de Tenerife, Rio

de Oro (facultativa), Monròvia. o Freetown ttacultatlva), Santa IBabel de
Feroa.ndo Poo. Bata (facultativa.), Kogo 1 Rlo 8en1ta lfacultatJva) pels vapora
uPLUS

ULTRA1

I «LECAZPh

LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
Sortides d.e Barcelona ela dtlluna i dijous. a lea 20 hores
•CIUDAD DE VALENCIAt

Preu 1 ooberta: 8'00 pessetes. Bitlleta d'anada I tornada a ot eus redultl
SERVEI QUINZENAL MEDITERRANI A· CANTA BRI CA

runb esca.!o. a tots ela ports de la Peninsula Sortides de Barcelona ela dlmecres
LINIA REGULAR &NTRE BARCELONA • ALACANT · ORAN ~ Mp:t,u .r.A
VILLA ALHUCEMAB - CEUTA 1 VICB-VBRSA
Sortides do Barcelona cada d.lumenae. a tea 8 nores; d'Alacant ela cUmarts,
d'Ora.a ela dimecres. d'Oran cap a ALacant ela d.lmarta. l d'Alacant cap a

Barcelona. ela d.Jmecres

CASA BAGUES

.Carrer de Sant Pau, 6
(prop Rambles)

Tel. tU3l

~ARCELON~

Ybarra yC. S. en C.
3
,

Línies regulan de grans vapors per a ,s destins
que es delallen
SERVEI RAPIU ENTRB .BARCEWNA I BILBAO

ANUNCIS PER PARAULES

Sortides tota els DIMECRES a la nit cap a Valéncla. Alacant Màlaga
SevUla., VJgo, Vtllo.¡arcla.. Corunya. Muset, Santander 1 Ï311bao. '
Alternant-se les escates de:
Tarragona, Ceuta 1 Huelva cada. dues setmanes
Sant Carles 1 Ferro! cada. dues setmanes
SERVEI CORRENT ENTRE BARCEWNA .l

BILBAO

dues setmanes.
Sortides els DIVENDRE~ a la. nlt. cap & Tarragona, Sant Carles .t
Vlnaroç, València. Cullera, Alacant, Ca.rta&ena, Aauuas Almeria MetWa, Motrll. MA.Iaa:a, Ceuta., Cè.diz, Sevllla, Huelva, V~o Marui VI~
llaaarcla, Ferro!, COrunya, Avilés . .Musel, SanLander, .BUbli.o 1 .Pa8aJes.

Les dues primeres ratlles J '00 pesseta
Cada ratlla de més ...... 0'30

cad.a

SERVEI EN'l'RE .BARCELONA, SETE 1 MARSELLA

HOSTES
i PENSIONS

25 DUROS MES, Jove

tot estar. VaJ.èncta, 76, per a Catalunya, ram
3r. la. prop Rocafort.
de tellllta 1 ¡ènerea de

PENSIO ANDREU. per
eet&<ia. viatgers, &.boue.- DIVERSOS
DESPATX compte~ venc
menta 1 coberta, bany 1
tel. ouc de la Victòria, a preu molt redult per
trnslladar-me a tora. Ee~. p,
crture &. LA HUMANITAT nUm. 535.
PENSIO: Pelai, 11, Ser,
2na .. Gran contort. Bany,
CORREDOR, vins 1 oHs
telèfon.
a domtc1ll es solilctta. EsLA HUMANITAT
criure
casa. nü.m. 201.
HABITACIONS,

partlcula.r, ao!a dormir o
tot es~ar. San~ Pau, 6. 20n

HABITACIO independent, sol, balcó carrer,

a'Oterelz

VIATtiAHT

XALET moctern. espaIós ja.rd.l I borta, a :.16
mlnute Plaça Catalunya.

punt. Amb bones rele.clons cJtentela. .Escriu~
re a LA HUMAN1TAT
D\ÍOl

SAID

Rea:om1r, 4 (FQrn).

!n.lten 1 o 2
estar. Santa
tf.osa, Sl, pral. 2na.
PENSIO ge.trebé gra..
t lS. Proveu-ho l ho com~
provareu. Untó, 16, ter.
lra.

-

CASA--PARTICÜL.AR

desitja senyor sols dorlra.

Jnir. Urgell, 69, 1er.

-PENSIO-EUZCAiïJ

cuina 1.mmlllorable, cs-

Teléton 13585
-<>-

SB:RVE1 RAPlD CAP AL BRASIL .. PLA rA
per .moto-uansatlè.ntics correus e:JPtulfOla
sorttdes fJ.J:es cada 21 dlea

TU·

RISME. Esc. LA ROMA~
NlTAT núm. 999.

BOTIGA RELLOTGER
aer. 127 • A.

traspasso bon preu. Fres.

OFERTES
i DEMANDES

venc 1m.mlllorables con·
MOSSO O COBRADOR,
sols dormir. DlputactO, dlclons.
Dlrlglr-se a LA
cococacJó 46 anys
137, 200.
HOMANJTAT nOm. 163. 1desitja
bones referències. Escrture a LA HUMANIHABITACIO, 30 Ptes.
dos pt.eos TAT aüm. 634.
telèfon, at.aua corrent • enLLOGARIA
una mateU:a casa, m~
Oa.sanova, 170, 1er. Ira. derna
I C6ntrlca Clns o.
MODISTA a'oferelx a
ptes. Escriure a LA
FAMILIA rcd.uida. ofe- 90
nUm. 159. casa. 1 a domlciU. Preus
HUMANITAT
reix habltaclO balcó carRocafort. 164
ecoobmJCB.
rer, a Unic hoste. Raó:
Pl'a.l, l.a
·- C RACIA,
Joves tot

Sortides Quinzenals els diJous cap a Séte 1 Marsella
Servei quinzenal cap a GENOVA
L& carre¡a ea rep el Ttnalado de la Companyia, Moll del Rebaix.

160.

COMPRO

7, ler. Ira. (Gràcia},

ANGEL MARTI, Taller
BARRETS SENYORA,
d'enquadernació (Marti·
nez de la Rosa, 17. Te- precJ&en aprenentes per
lé!on 76352 • Barcelona). a encàrrecs. Muntaner,

eomes--1

16, pral. 2nn.

bona plannyora., treball a domi~
cm tot l'any, Còrsega,
PRECISA

xadora. robo. interior ae267

1811

%::::!;!

lES ATRIBUCIONS
DEL TRIBUN~E CASSACIO

1i:

,
Recursos de cassació
trameten indegudame~~e es
Tribunal Suprem al
La. desorientació Produïda

que les. Sa!e3 del CIVIl

•

~I
.,

, Pel lel

Aucliènc1a, emplacin sovUit ~ &quest41
en els recursos de cass 1' es .Pat!;s1
al Tribunal Suprem, n~c 6 ctv11, lle~t
previngut en l'artlcle 35 :tant el
que creà el TrlbWlal de e la. lle¡
Catalunya, on es d.isposa ersació de
Riera I Godó, Elies Gutlérrez I Abad, plaçament davant aquest ~u etn,..
Francesc Albareda, Josep Pastor l 1 el compliment del qual artl bllllai,
Mag! Glbert,
b& de recordar, en una cir e1e aca,..
Aiegf que passava a senyalament Degà d'aquest CoHeg¡ d'AdcU!ar, e¡
per a vista 1

rau

la causa instruïda que ho té també reolamat

vocats 1

contra Modest Balaguer, i acabà dent del nostre més alt i:u,l''es!dient que s'arxivaven les causes nú- en comunicació del 25 d
Ullal,
mero 668 1 828, de l'any passat, I proppassat, ha indult al Pr~Jener
les número 325, 312 1 321, d'enguany. de Catalunya, al qual pel
.ador

de la llei correspon vetl!a~ter¡
TRASLLAT DE DESTI compet<:ncla del Tribunal d Pec' ~
L'auxiliar administratiu de la Se- ct6, a !er una recerca a. 1~ R.asa,..
cretaria. de l'Auditoria de Guerra tortes de l'Audiència, amb l'obj ela,
d'aquesta Divisió, senyor Salvador de comprovar si entre els rec ecte
Jordà i Ricard, ha. estat destinat a enviats al Tribunal Suprem ur;os
la Calxa. de Reclutes número 26.
capà algun la tramitació i se ne&·
cló del qual correspongUI al ~Iu.
Pe.
~------:*;--------- rlor Tribunal de Catalunya
El Procumdor ha realitzat' la
gestió en cinc de les s1s Reia seva
de la nostra Audiència, però n.:"[.l,ea

ALIMfHn OIETETIC~ I Df Rf61~1

Cosa~
EST0114AC 1 lNTEl:;TlNI>
DIABETIS- ALBUMINU·
RIA - INFANCIA - ETC,

CARRER LLURIA, 62

(entre Consell d• cent I Aragó)
SALMERON, 222

pogut efectuar a l'altra. perquè a

seu cap tingué el dubte s1 sense el
torització del seu lmme<Íiat je,àU·
que, podJa facilitar les dades ·q r.

ue
se 11 demanaven.
El resultat de la recerca fins ar
ha estat trobar, tramesos a Madri~

dotze recursos de cassació que a J
dic! del Procurador de Oa.talun u~
són del coneixement privatiu l~
Tribunal de cassació, pel qual '""'

Cap a SAHTOS. MONTEVIDEO 1 BUENOS AIRES &ertlrà. el

d 'Abril del 1935, la ma¡nlflca motonau

Cabo Sa11 A~ustín
que admetra. passatgers 1 mercaderies
del .Moll de Balea.re, Telèfon 16'274
TELEPQN
•
LAIETANA, 7
COnsignataris:

a Roma». L'acte serà pü.blic.

CONFERENCIES
delegat a Espanya de la Lliga lnter~
nacional dels combatents per la pau
-pronunciarà. una conferència avui,
dijous. a dos quarts de deu de la. nit,
a l'Ateneu Enciclopèdic Sempre
Avant. L'acte serà públic.
Conferència ajornada - Per ma.
tius aliens a. la voluntat d'aquesta
Associació, ha calgut suspendre la
conferència que havia estat anuncia·
da. per a avui, dij ous, a càrrec del
senyor Josep Boter, sobre «Teoria
econòmica d'Henry George»
Agençament de la llar. - Avui, a.
les vult del vespre, el senyor Jaume
Marco donarà la primera lliçó del
curset sobre agençament de la llar,
a l'Ateneu Popular de Gràcia. Aq-o.Jest
curset és pü.blic 1 gratuit 1 és especialment dedicat a les dones. Les Uiçons es donaran tots els dijous, a. les
VUit del vespre.
Conferència del professor Duculng.
- Demà, divendres, dia 29, a les
dotze del migdia i en el Saló de
Conferències d'aquesta Facultat de
Medicina, el professor de la Onlver~
sitat de Toulouse, doctor Ducuing,
donarà una conferència desenvolupant el tema «Le courage de l'es-pa.ce sousparothidien posterte-.J.r par
le videment du cou».
La puerlcul.tura. - A dos quarts
de nou d'aquest vespre, 1 al local de
la Societat Naturista de Barcelona,
el doctor Jeroni Moragues, donarà
la. quarta conferència del curset sobre «Educació t criança de la infància-', la qual versarà sobre el te~
ma «L'infant educat per la Natu~
ral esa».
«L'acció social de les bibliotequeu.

*

acusada. d\ln delicte contra la moral.

El Jurat va emetre un veredicte
d'lnculpab!lltat I la Sala a bsolgué la

processada.

sEGONA sEcc1o
Per malaltia d 'un
suspensió. dels processats, rou suspesa la vista

anunciada en aquesta Secció
Defensors malalts. - Els dos de-

fensors que havien d'lnfonnar en ~------*:-----

una vista. anunciada en aquesta Sec-ció, presentaren certificats d'estar
malalts i, per tant, la vista fou ajornada.

!12057

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.
VIA LAIETANA, '/

TELEl' ON 22051

CAMISERIA

Ferrer Batlles

i~OTICIARI
L'Acadèmia. de Taquigrafia de Barcelona
inaugurarà a primers d 'abril un curS
de taquigrafia amb classes de vult
a nou d~l vespre, els d~~. dimecres i divendres. Per a lllScripciuns
i detalls, a la Secretari ._ de l'entitat de set a nou de la vetlla.
Nou curs de català. - A primers
d'abril començarà l'anunciat curs
mitjà de català, organitzat per la
Protectora a. càrrec del professor
senyor Jaume Aimà i Maiol. A part
les pràctiques ortogràfiques 1 de mor~
folOgia. i lèxic, iniciarà l'estudi de Ja
Curs de taquigrafia. -

M!S & ROCA
CAMISERS

Col~ega de Professors de Català.

DUES DONES 1 UN HOME EN•
TAULEN UNA BATALLA QUE ACADA A LA DELEGACIO
Concepció Picia Canals, de 27
anys, que viu al PB.ssatge de Sant
Felip, 2, torre¡ Margarida. Torrats
Gou, de 16, que viu al Pozo, 7, baixos, i Vicenç Fabregat Jové, de 29,
habitant al Pozo, 7, primer, ptimera. s'agrediren mU.tuament a l'inted.or del Mercat de la Revolució,
1 s'ocas1onaren diverses lesions de

són pregats d assiStLr a la reunió que
tindrà lloc el dissabte vinent, dia 30,
~ les set de la tarda, al local de

constltults els dipòsits previngut~

podran presentar·se fins el momenu
que manquin dues bores per a 1&
celebració de l'acte de la seva. obet'
4

ciutat,

de _la Revolució
Al mercat _

Tots els professors de català del

proposició, acompanyats dels res;
guards acreditatius d'haver estau

d'Ingressos, on es troba de mau.u
el plec de condició, atxi com el~~~
patx de qualsevol notari de la n~.....

slntax! I seran assenyalats els prin-

clpals barbarismes en què incorren
en escriure, i el mitjà d'evitar-los.\
També seran exposats els trets Ulés
interessants de la correspondència
en català. Els dies de ela~ seran
els dimarts 1 dijous, de VUlt a nou
del vesp_re.

a les dotze del migdia, Eis plecs de

tura, a l'Alcaldia, al Registre d'Ell·
trada de la Secretaria, I al N~~~~

PEL SUBMINISTRAME NT
D'UNIFORMES A LA GUAR
.
DIA URBANA
.1!:1 Departament de Circul~c-Ió fa
públic que fins al dia 9 d'abril P~t

Vinent, s'admetran en aquell JJV'
partament plecs per optar al ~~Ó
curs de subm1nistrament de w
uniformes per a la Policia Urbana
1 de Tràfic, anunciat en el «ButlleU Oficial» de la Generalitat de catalunya ctcl dia 21 del corrent.
HS SALARIS DELS MES•
TRES
ElS sous i tots els altres emolU·
ments que cobren els

Municipi, corresponents

mes~ct~
a.

at:J

en

I A, P, de l'E, C, (Arcs, I, principal), les quals foren asslatits al Dlapen- mes de març, els seran abOna
per tal de Procedir a l'aprovació dels sari de GràcJa.
els dies 1 hores següents: d J del
Els contendents passaren després
Estatuts 1 constitució definitiva del
Dia. 29, de dos quarts de e
a la Delegació del districte,
CoHegt
mati a. la una de la. tarda,~~

Ocasió
Flassades llana grandíssimes
al preu de

16'so pessetes

Especialitats - Camises a
mida - Adam I model RAGLAN <patentada).
MITGES «FERRO•
<de garantia)

HOTEL DE VENTAS
Calçat••• Mobles... et(.
SEMPRt OCASIONS

pagats els professors les rguïn
dels cognoms dels quals es 1 tiiLS
compreses entre les lletres A
feS
a. la C, inclosa..
El mateix dia, de les cine ~guill
set de la. tarda, els qui no
entre les lletres D !!ns a la de deU
de
El cua 30, de dos quaèrts
del matt a. la una de la t.a.rd~te!S:
les lletres M a la P. I aquest ~a d(
dia, de cinc a set àe Ja tar •
les lletres U a. la. Z.

t1tl

Venda directa al vestíbul

,..

~

4

36, Soqueria, 38

PREU,S, BARATI SSIMS

AJUNTAMENT

QUARTA SECCIO

La c&rre¡a ea rep tlne la vetlla del dia de sortida al tlna:lado núm. 1
VIA

tr
1
p
reguem a s nos es lectors!
que, en fer llUrS COmpres,
donin preferència als establi·
ments anunciats en aquestes
planes

Lesions per Imprudència. - Diver~ -" ' l'ER LA FESTA DEL LLI•
ORE
sos amics anaren a fer una fon tada
lia visitat al senyor Pic 1 Pon una.
prop de Manresa i mentre Martl
Sentís bevia vi amb un porró, Ino- Comissió de la Cambra Oficial del
cenci Abad Garc!a 11 tirà un pinyol Llibre, per tal de demanar la con·
d'oliva amb tanta desgràcia que ll cessió d'una. subvenció amb motiu
tocà en un ull i el perdé a conse- de la Diada del Llibre, com en anys
anteriors.
qüència d'això.
També demanaren a l'alcalde que,
El fiscal demanà deu mesos I
un dia de presó per a l'Abad I el com es fa en altres ciutats, sigut
als llibreters, en els carrers
permès
defensor l'absolució.
Accident de cacera. - També pro- que l'amplada de les voravies ho per4
cedent del Jutjat de Manresa., es va meti, tenir tot l'any parades de lli•
veure la vista. d\lna causa instruïda bres a elles, davant ~ seus establ1·
contra Francesc Gasòliva pel suposat ments.
UN FOCUS lllFECCIOS
delicte de lesions greus per imprudència,
Ha estat traslladada, a les Oficl·
Segons el swnari, el processat i nes de Serveis Tècnics, Ja queixa
Eduard Otin estaven caçant quan formulada per la premsa local sobre
començà a ploure a. bots i barrals. l'existència d'Uns focus d'infecció en
Arrencaren a córrer per tal d'alxo. WlS solars del carrer de Iolanda, en·
plugar-se quan, de sobte, l'escopeta tre la Riera d'Escuder 1 el carrer.
que portava Gasòliba es disparà i de Port-Bou, per tal que sigui cor·
el tret tocà una mà del seu com. regida la dita deficiència.
pany, l fou precisa l'amputació.
El fiscal aprecià l'existència d"un
PER LA NOVA PRESO DE
delicte de lesions greus per impruLES DONES
processat
dència i demanà per al
L'arquitecte del Ministeri de JUS•
la pena de deu mesos i un dia de ticia, senyor Sàncbez Vicuña, ha es-presó,
tat a la nostra ciutat per tal d'estu
El defensor demanà l'absolució per diar el terreny on haurà d'aixecar..
- A V'úl, a les set de la tarda, tlndrà lloc a 1'Escola d'Assistència So- al seu patrocinat.
se la nova Presó de Dones.
cial, una interessant conferència a
càrrec del senyor J. Rubió, director
PER LA SUBHASTA D' UN
.NOTICIARI
de les Biblioteques de Catalunya, el
QUIOSC
tema de la qual serà cL'acció soEl testament del senyor Vlnaaxa.Havent.se publicat al Butllet! Oll·
cial de les Biblioteques~.
Davant el Jutjat núm. 4, tingué lloc cial de la Generalitat de Catalunya,
Conferència sobre el Jazz.-Avut, ahir la protocolaritza.ció del testa- corresponent al dia 18 del corres mes,
a les vuit, el conegut crític musi- ment olograf del senyor J. J. Vi~ l'anunci relatiu a la subhasta per a.
cal Otto Mayer explicarà la quarta naixa.
adjudicar l'explotació del quiosc de
lliçó del curset d 'introducció a la
Els testimonis reconegueren el tes· begudes situat al carrer de Francesc
musica moderna que ve donant a. tament com autògraf del !ïenyor Vi- Layret, xanúrà Rosal, sota el tip~
l'Ateneu Polytechnicum. El tema d'a~ naixa.
lnicial de 2,000 pessetes mensuals,
questa lliçó és «El jazz en la mü.~
es fa avinent que l'acte d'obertura
sica moderna i l'òpera de quat'suJs»,
de plecs tlndrà lloc • la casa de I~
1, igUalment que en les anteriors, aniCiutat despatx de la Comissió d'H1'1
rà Ulustrada amb exemples must~
sendfl.. el dia. 8 d'a brU propvinent,
cals.

cens de la ~e~tat de Catalunya

dia 9

La Justícia

venen en l'Administració de Jus.
l'Institut d'Estudis Catalans, desen·
PRIMERA SECCIO
tlcla,
rotllerà, a la Unió d'Estudiants (RIcelebrà,
Se
mcral.
la
Contra
vadeneyra., 4, segon), una conferòn~
porta tancada, la vista de la causa 1--..,.,~,.,.-"""'*'~-~---.
ela sobre el tema eLa vida. privada aque
es seguia contra Josepa Moreno,

-

VENC AUTO d'ocasiO

estat 1 conSENYORETA taQulmed1clons lmnllllornblea. ·
Escrluro a LA HUMANI· can~rnta amb coneb:c-.
ments d'ortcJna domJnant
TAT núm. 161.
oatn.là 1 castellà. s'oterei.J:.
Esct1ure e. LA HUMANl.
MODES, oootecctó ac u. TAT núm. 182.
rada de vestl ta 1 abrics
per a senyora 1 nena. ·
FALTA APRENENTA,
PreWI moderats. Rocatreball tè.cll. Pere Seratf,
tort. 164, pral., la.
10 HP. bon

le!aeéló, bany, telet. bons
preus. Rambla canaletes,
VENC BOTIGA
amb habitació, botibles
e, 4art.
nes condicions, per no
atendre negoci. •
DO<ler
HABITACIO lndepen..
clent. vuaruarl, 35. E. • Escriure LA HUMANITAT núm. 203.
8ra. prop Corts.

tes l'auditor de la Divisió, coronel
senyor Ferrer, als quals manifestà
que havia aprovat les sentències re~
caigudes en Consells de guerra celebrats darrerament contra Antoni Salas, Agustf Gonzàlez, Salvador Vila,
Enric Moreno, Amadeu López, Pere

o.Camf de la paU». - Amb el tema
cCami de la. paU», Gasten Leducq -

DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAIXES DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE ()().
Sm, MALE.TES, DISCOS, eto.

.MAUKW : t>a&SCJ& ao

MOVIMENT DE CAUSES
Ahir, al migdia, rebé els per!odls·

Algú ba deflnlt l'humorisme bon-

DEL

ttu es proposa plantejar en ronna
•
MANSO, 12 (davant del Mercat} la. qüestió de competència..
Assabentat de l'ocorregut el Prest
dent del Tnbuna! de Cassació. ~
------~~*;--------- trl\mès al president de l'Audièncta
uno. atempta comunicació, recordant
la que va envtar-11 el 25 de gener
darrer, i interessant que passi al re.
lator que oposà, al Procurador de
Catalunya, l'escnípol d'un dubte les
ordres pertinents, a l'objecte 'que
faciliti al dit funcionari la tasca que
la llei 11 té confiada 1 a la qua¡
AUOIENCIA
dijous, dia 28, el Rvn, Joan VIlar, de
ban de cooperar tots els que inter-

CLIN ICA GALLEGO VIES URINARI ES
"· Nou de la Rambla,

*

vint a paradoxes d'un regust clow~
nesc 1 d'Un cerebralisme exasperat.

tempellià com a cdramatització del
sofisma».
Les seves obres principals són: eViració, des de l'elaboració de les primeres matèries ftns a les darreres ta. intensa». «Sette savi», uSiepe a
nord ovest», «La. vita operosa»,
operacions de control.
Els dermatòlegs de Madrid I Bar- «Viagg1 e scoperte», «La scaccbiera
Diumenge passat arribaren a Bar- celona !oren obsequiats amb un dl~ davant! allo specchio», «Eva ultima»,
celona. les més rellevants personali- nar a Montserrat 1 aquells retorna~ «L'Eden della ta.rtaruga», «Donne
tats de la Dermatologia de Madrid, r¡m ~ Madrid amb l'exprfs de la nel sole ad altri !dll!!», en !lgl!o dl
a l'objecte de canviar impressions 1, nit.
due madril> <novena dlstlnglda amb
principalment, visitar els Laboratoris
el premi «dei Trentalt), «Vlta e mordel doctor Esteve de Manresa on s'ha.
te dl Adrla e del suo! !lglo», «Stato
CONFERENCIA CLUB
obtingut la fabricació del primer 914
~i grazla», cBassano, padre geloso»,
nacional per al tractament de la si~
etcètera,
!llis,
La seva comèdia «Nostra Den» ba
Amb l'exprés de Madrid arribaren
obtingut un èxit d'àrea europea. A
....
el doctor J, Sànchez Covlsa, ~resi
L'U:lustre escriptor italià Mli.sslmo Espanya !ou estrenada per Marga~
dent de l'Acadèmia de Dermatolo- Bontempelll ocuparà la tribuna. de rida Xirgu 1 repetidament represen·
gia I SU!llogra!la I catedràtic de la «Conferència Clubt demà, divendres, tada,
Universitat central; doctor Jull Be~ per a parlar sobre eLa fine di un
Quan Mussolini fundà l'Acadèmia
jarano, ex-president de l'Acadèmia 1 teatro». Es torça coneguda entre la. d'Itàlia, cuità a lncloure'ls entre els
cap del Servei Dermatològic de l'Hos- nostra lnteHectulllltat la figura de seus primers membres. Bontempelll
pital de St, Joan de Déu; doctor RI- Màssimo Bontempelll que es destaca és, efectivament, un dels escriptors
card Bertoloty, secretari general de d'una manera preeminent dintre la més remarcables de la Itàlia mol'Acadèm.: \ i cap del Servei del Dis~ plèiade d'escriptors italians d'avui derna.
pensari Olavide; doctor Olavlde, cap dia,
del Serve! Dermatològic de l'HosMàsslmo Bontempelli va néixer a. La dimissió del Degà de Fipital de la Creu Roja; doctor Cor- Como. Debutà en les lletres sota. el
dero, del Olspensar i Azua; doctor Po- s1gne de Carduccl. Va passar a. tra.~ losofia Dr. Joaquim Xi rau
you, de l'Hospital de St, Joan de vés del futurismec sense fer-hi llar~
Segons ens hem assabentat, en la
Déu 1 en representació del profes- ga estada. Ha esaevingut cap indis· reunió
celebrada ahir a la tarda per
sor Satnz de Aja., 1 els doctors En~ cutit i lndiscutlblé del movlment
la Junta de Govern de la. Facultat
terria, cap de Servei de IJttita Anti~ anomenat cmoucentista» que té ben de
1 Lletres i Pedagogia,
Flloso!Ja
venèria de l'Hospital de St. Carles, poca relació amb el que va. crear o
I Pineda I Soto de l'Hospital de Sant provar de crear Eu~enl d'Ors a casa no !ou acceptada. per una gran ma~
Jorta- la dimissió presentada pel
Joan de Déu.
nostra. amb nom ldentic.
Al baixador del Passeig de Gràcia
Ha dirigit durant una colla d'anys seu degà, Dr. Joaquim Ximu.
acudiren a. rebre'ls els dermatòlegs la revista. «900» on era defensada la
de Barcelona, els quals ~..:s acompa- doctrina de la seva secta ava.nguar.
UNIVERSITAT
nyaren a visitar el Casal del Metge, dista,
La Unió d'Estudianls 1 l'Ingrés a
el Palau de la Generalitat, l'AJuntaEl c_u talent polimòrfic 11 ba per- la Universitat. - Han visitat al doc~
ment 1 altres centres d'interès de la. mès de destacar en les diverses bran- tor accidental de la. Universitat els
ciutat. Al migdia es reuniren en un ques de la literatura. Professor, pe· directius
de la Secció d'Ensenyament
àpat lntlm en el transcurs del qual rioc:Usta, novellista, ~utor dramàtic,
canviaren Impressions per a l'orga~ poeta., critlc, conferenciant, ha de- de la Unió d'Estudiants, senyors ~
nitzacló del pròxim curs de dermato~ mostrat arreu la seva extraordinària bigues i Vigo, per interessar-lo res~
lo~la que donarà a Barcelona. l'e- vivacitat d'escriptor lla dinàmica Jo- pecte els exàmens d 'ingrés a la. Un!~
versitat. Entre el rector i els visitants
m.ment professor francès doctor Si~ venivola del seu temperament.
bat, i per a la preparació del Con~
Tal vegada la caracteristlca més s'han canviat impressions, 1 el dpctor
grés Internacional de Dermatologia acusada del seu talent es troba en Mur els ha promès que elevarà
Q"tle tindrà lloc en aquesta ciutat.
el seu humorisme -un humorisme a la superioritat les seves peticions
Dilluns, els !llustres homes de particula.rissim en el qual es !on la i que. una vegada consultat, podrà
ciència de Madrl~, acompanyats dels lògica. més súbtil amb les creacions donar unes orientacions interessants
destacats dermaoolegs catalans, es d'una. fantasia impetuosa. Bontem- per als estudiants afectats.
traslladaren a Manresa a visitar els pelli, per aquest cami, arriba souLa vida privada a Roma.-Avui,

Els dermatòlegs de
Madrid, a Barcelona

Sota l'estat
de guerra

•

MASSIMO BONTEMPELLI

LA HUMANITAT

«Tractament de l'erosió cerncal per
metaplasla. epitelial mitjançant la

•

DIJOUS, 28 DE MARÇ

CARRER PELAI, 8

Telèton 14370

L'iMPOST SOBRE

SOL~:.

Com .sigui que són alguns els va·
tribruents per l'arbitri sobre e1ecüflIor dels solars, estiguin o ~~ Uquicats, que havent demanat 5 arob
dació dels rebuts de l'any 5 93n~ ]l!lll
el descompte del 6 per 1 Sc·Is te.
etee·
ingressat llur tmport,
avinent que podran ter-105 rrent..
ttus fins al dia. 30 del coa. una
al Negociat de Solars, de deu de leS
<segon pis de la ensa nova. 00 tn·
08.ses COnsL~torieJs) 1 qelue ~:rjudicl.S
ròrroP
gressar-los en sotrlran 5
consegüents, per quant la. P pg.gíl!
concedida. per l'Alcaldia ~~ aCllbl
amb descompte del 6 per 0
precisament el vinent dis 3 ·

0

A11'1
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la humdllitat

Preu: 10 cèntlml

TE A TRE t .CI N EM A'
"2

j;;:

una nova comèdia TELONS CURTS
de Puig

Ferreter

Sembla. que la. constitució d'un
Teatre del Poble és cosa. de pocs
dies. Un popular esc¡.1ptor 1 uns populars homes de teatre han e.ga.fat
la. idea. amb gran interès, i la. ~a~
litzacló del projecte estem ~s
que serà cosa. de pocs ò.ies. 1?.0 m~
ment ja. s'e.Ssaja. una obra., que, en
tot cas, serviria de presentació de
la. companyia, 1 per a local sembla.
que es compta. amb el Gran Price,
( la. qual cosa permetria. posar el preu
· de les localitats a l'abast de toti hom, que és cosa primordial en un
veritable Teatre del Poble. Si l'assaig resulta, més endavant aquest
Teatre del Poble seria. representat
per professionals, tenint en compte
que hi ha un cem crescudissim d'actor& parats. Més endavant donarem
més detalls relacionats amb aquest
interessantissim projecte.

e e

t

ZZ

L'iHustre escriptor Joan Pulg 1
rerreter ha !et lliurament a l'empresa del Poliorama. d'una comèdla
4famàtlca en tres actes.
Aquesta reintegració de l'eminent
povew.sta a les seves activitats de
comediògraf dramàtic és un esdeven1IIlent en el camp de les lletres
catalanes.
Puig 1 Ferreter feia quinze anys
q.ue vivia completament allunyat
ael teatre 1 és de creure que la. seva
reintegració serà motiu d'un nou
triomf per a ell i pel Teatre Català.

Congrés Internacional Cine·
matogràfic de Berlín '(pro·
pietaris de sales de cinema)
L'Associació d'Empresaris d'Espectacles Públics de Catalli.DY(I., invitada. Qficialment al Congrés Internacional Cinematogràfic de Berlin
(propietaris de Sales de Cinema), 11
plau ter aaber que facilitarà a tots
els socis 1 altres que ho desitgen els
detalls referents al dit Congrés que
obren al seu poder. Poden acudir
els interessats a. l'estatge social,
Ronda de Sant Pere, 20, primer.

1t.mre~st,l
AVUI,

•

s

PROGRAMA PER A AVUI,
DIJOUS
7.1~: Primera. edlció de «La Pa.raula.t, diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
8: Senyals horaris de la. Catedral.
- Lliçó de gimnàs radiat a. càrrec
de lg. Federació de Gimn9:stica.
8,20: Segona. edició de «La Paraula», diari radiat de RADIO BARcelona. - Discos.
9: Senyals h oraris.
11: Senyals horaris. - Servei Meteorològic de la. Universitat de Barcelona.

MIGDIA

12: Senyals horaris. - Secció Femenina. - Música selecta en discos.

l

DISTRIBUIDA PER «CIFESAll

TEATRE
AMATEUR

*

13: Senyals horaris. - Programa
de discos variats.
13,50: Secció Cinematogràfica. O on ver s a cinematogràfica., per
J. Cuesta Ridaura.
14: «La Paraula». - Emissió de
les dues de la. tarda. - Informació
de Barcelona. - Actualitats teatrals
1 musicals.
14,30: «Butlleti Oficial» de la Generalitat de Catalunya.. - Sumari
del número publlcat aVUi. - «El fet
del dia», per Joan Alavedra.. - Continuació de les Actualitats. - Borsa
de Treball de «E A J-llt.
15: «La Paraula». - Emissió de
les tres de la tarda. - Directament
des de Madrid. - Ministeris. - Resum de la cGaceta1. - Sessió Ra.dlobenèfica. - Discos escollits.
TARDA

•
·ELS
ESPORTS
..
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La Lliga anglesa

El CATALUNYA • CASTEllA El festival d'aquesta
DE BASQUETBOl, D'AVUI tarda a la piscina de El DUEL ARSENAL·SUNOER·
Ja. ha deixat d'ésser una incògnit!\>
la composició de l'equip de selecció l'Escullera, de comiat
LAND, SEGUEIX EN PEU
de Catalunya que,
el partit d'a.vut.
~o

a Josep Pinillo

(!ef~nsarà els nosttes colors davl\llt
~e

reguip representatiu de Castella,
al Gran Price.
L'equip serà integrat per: Maunler
1 Brotons a la. defema, Font al mig
l Muscat i T omàs al davant. Suplent
Martínez, d'Intendència, i Mitchell.
Aquest equip pot donar el màxim
de rendiment, i sl surten disposats
a jugar i guanyar poden fer-ho, ja
que tenen condicions suficients per
a triomfar. I no és que valguem negar possibilltats als jugadors castellans, cosa. que no tindria cap efectivitat, ja. que els sabem amb la moral que venen a. disputar aquest encontre, però els nostres seleccionats
poden. si volen, guanyar.
Les seleccions de Barcelona. (ciutat) i comarcal estaran integrades
pels següents jugadors: Carbonell i
Martínez (Laietà) a la. defensa, Prieto al mig. Coll i Arnaud davanters.
Suplents, Catarineu i Mallart, per
Barcelona. P. Vidal l Comabella a
la defensa. Soler al mig, Armengol
i Xivillé davanters. Montagut 1 Ra.mon suplents, per la comarcal.
L'entusiasme i l'expectació desvetr
nats per aquest esdeveniment és ben
justificat, si tenim en compte que
són molt lluny ja els partits que em
puguin recordar que el basquet feia
tot el possible per a demostrar que
volia viure. Pot dir-se, per tant, sense voler ofendre a ningú, i si ens ho
permeten, que tornem a començar,
I per ara tots els stmptomes són que
l'èxit més complet acompanyarà
aquest acte. Si això ens plau es perquè el basquetbol necessitava aquest
reforç i potser així començarà el
camf que voldríem que de temps
hnl-!ués trobat i seguit.
Avui, els que per primera vegada
assisteixin a presenciar aquest esport, practicat en pista coberta, es
faran càrrec que el basquetbol té
tantes, per no dir més, condicions
des del punt de vista espectacular,
com puguin tenir d'altres. El basquetbol, ho hem dit altres vegades
l ho repetim ara, és un dels esports
més complets, i avui més que en cap
altra ocasió, podrà apreciar-se la veritat d'aquestes paraules.
L'èxit a. Barcelona és segur, per
l'entusiasme que sabem que existeix
en els nuclis basquetbolistes ciutadans; però hi ha més encara, les
impressions que tenim són que tots
els pobles on es prQ.ctlca el basquetbol vindran nuclis d'esportius per
tal de presenciar aquest encontre.
Això ens satisfà, perquè serà la demostració clar a I rotunda. de la vitalitat d'aquest esport a Catalunya..

Aquesta tarda, a les set, a. la pisci·
na. de l'Escullera es celebrarà. l'animcia.t !estival de comiat a l'entrenador
del o. N. Barcelona. senyor Josep
Pinillo.
La participació de Lepage, Brull,
Navarro I, Sabata, Enriqueta Soriano, Carme Soriano, Francesc Saba.ter, Canela II I Cairo! i de la majoria
dels nedadors i de les que pertanyen
a la Secció Femenina del C. N. B.,
justifiquen l'expectació que ha. desvetllat aquest simpàtic festival que
haurà de r edundar a benefici de la
nostra. natació.
Per altra part, també han promès
la seva coliaboració Olmos, Escudero 1 Granada del Barceloneta A.
o., Blanes i Salvo de la F. A. E. E. T.
1 Muntané del C. E. Mediterrani. Es
esperada també la. participació d'al·
tres clements que pertanyen a alguns
clubs importants de la nostra regió
que vindran a augmentar l'interès
de la. sessió.
Com a nota. simpàtica, cap esmentar la participació de P1nlllo en una
prova reservada per a ell I sobre una
distància de 50 metres, com a deferència als nedadors que fins ara
han vingut preparant-se.

ATLETISME

Creiem interessant en aquests m~
ments que es parla, se'n parla amlS
fonament de causa, de la vinguda. à
Barcelona de l'equip professional an.glès, Sunderland, donar a conèixer
la classificació actual dels clubs participants al Campionat dc la. Lliga
anglesa.
PRIMERA

DIVISIO

Arsenal- Gr!msby,
Birmlngham- Derby O.,
Blackbum - Preston,
Leeds- Wolves,
Liverpool- Huddersfiel,
Middlesbrough - Spurs,
Portsmoth- Everton,
Sheffiel Wed- Villa,
Stoke - Leicester,
W. B. Alb1on- Ohelsea,

1-1
3-2

i3-2
=i

B-1
6-1
2-1
3~

2---S

SEQONA DIVISIO

Blackpool ~ Port Vale,
Bradford-8outhampton
Brentford- Oldham,
Manchester U.- Bury,
Fulham - Bolton,
Swansea- Rull Cltty,
Newcastle- Sheffield Unitet,
Norwich- Bradford,
Nottm. Forest- Burnley,
Plymouth - Notts O.,
W. Ham. U. - Bransley,

S-J

S-1

2-1

~

~

6-1
ó-0

4-0
'---3

Dissabte, el «Sundeniancà va descansar, per tant, aquest equlp port&
jugat un parUt de menys, i la seva
puntuació és de tres p-unts de diferència amb l'«A.rsenal», que va al
davant de la classificació.
L'empat de !'«Arsenal» amb el
«Grlmsby», situa, doncs, al «Sunderland>,, de fet, a un punt de diferència del «leader»¡ 1 l'opinió general ~
que aquest equ p, de continuar com
fins ara, té grans possibilitats d'acabar al cap de la classlftcacló, Ja que
mentre el «Sunderland» en cada partit es mostra. més en forma, l'«Arsenab dóna. mostres de gran lrre"'"·
laritat.
...,

16: «La Paraula». - Emissió de
les quatre de la tarda. - Informació
El matx interclub U. A. Ter·
general. - Programa de discos.
Al seu estatge del passeig de Grà18: Senyals horaris. - Programa
rassa-Centre d'Esports i Ex·
cia va tenir lloc, el dilluns passat, del Radioient. - Discos a petició de
l'acte de presentació de la Compa- senyors subscriptors de RADIO
curs ions
nyia titular d'aquest teatre, la for- BARCELONA.
Diumenge
al
camp de la Bordeta
mació de la qual ha quedat definiti18,15: Impressions d'una dona a.
tingué lloc un matx d'atletisme envament constituïda com segueix: través del món. - «Ho veig tot netre la Unió Atlètica de Terrassa i el
Actrius: Senyores Maria Camps, Ma- grell, conferència per l'escriptora AuCentre d'Esports i Excursions, el qual
r ia Casas, Rosa Casas, Emilia Marca, rora Bertrana.
en tot moment fou molt disputat i
Magdalena Morancho, Anna Maria
18,30: Suplement de eLa Paraues rf'glstraren algunes interessants
Riera. Actors: Senyors Casimir Bal- la», dedicat a la Secció Infantil de
marques.
dú, Miquel Baldú. Lluis Ballvé, Joan RADIO BARCELONA.
Acció Atlètica es féu càrrec de
Canals, Miquel Cortés, Antoni No18,40: Retransmissió des del teal'organització, que !ou exceRent.
guem, Anselm Nogueroles, Salvador tre Calderón, de Madrid, del cinquè
LES GRANS PROVES DEL MOTOR
Les marques registrades foren les
Puigvert, Antoni Llivi, Josep Sao!e- concert de la sèrie organitzada per
següents:
liu Vicenç Roca, Antoni Maria Tru- l'Orquestra Simfònica de Madrid,
so metres llisos
joiS. Francesc Ubac i Joan Vinyals. amb la cooperació d'Unió Ràdio. En
Plfiol, 10 s. 3-10 (C. d'E.); CarreAountadors: Joan Canals i Lhús aquest programa també hi coHabora.ras,
10
s.
4-10, <U. A. T.); Comas,
Batlle. Administrador: Pere Puig. rà l'eminent pianista Leopold QueC. d'E.), i Boada, (U. A. T.) •
Director artistlc: Joan F. Rausell.
rol. - Direcció, mestre Arbòs. - PriLlançament de pes
El debut tindrà efecte el pròxim mera part: Tercera s i ro f o n i a,
El Primer Premi Motociclista AmeVives, 9'43 metres <U. A. T.); Car.
diumenge, a les 5 de !.1. tarda, amb la J. Braluns. - Segona part: Concert
dús, 9'38, (U. A. T.); Novell, (C. d'E.), teur, a celebrar pel Moto Club de
comèdia de Lluis Elias «El fill del per a. piano i orquestra, Ravel (soCa.taiunra
el dia. 31 del corrent mes,
i Comas, (C. d'E.).
senyor Gold». La Companyia dedica lista: Leopold Querol) . - Tercera
al circmt de Sant Quirze de Safaja
Salt d'alçària
aquesta r epresentació com a home- part: Impromptu, Rodolf Halffter;
Oonzàlez, 1'60 metres, <U. A. T.); es presenta fins el moment amb les
natge a l'esmentat autor, pel seu Caprici per a plano i orquestra,
Solé, 1'55, (C. d'E.); Cardús, (U. A. majors pr~babilitats d'èxit, ja que a
merescut t riomf en la present tem- Strawlnsky <solista: Leopold Quela bona llista d'inscripció amb què
T.), i Cruz <C. d'E.).
porada. de teatre ca talà..
rol> ; Iniciació de la <<Litúrgia nees comptava, ha. vingut a afegir diSalt de perxa
gra», Pere San Juan. - Durant els
Gonzàlez, 3'20 metres, (U. A. T.); versos elements de qualitat que
intermedis: Retransmissió des de la
Plñol, 3, <C. d'E.); Cardus, (U. A. T.), augmentaran encara la lluita que
Catedral de Madrid; conferència pel
s'entauli.
i !bars, <C. d'E.).
pare Josep Antoni Labur..t sobre el
Marwin l Lluls i Carles Marqués
300 metres llisos
tema. «La preparaclón al matrimoPiñol, 40 s. 2-5, <C. d'E.); Casas, formalitzaren ja llur inscripció Pei
nlo». - «La Paraula». - Cotitzacions
41 s. 1-10, (C. d 'E.); Carreras, <U. A. al proper diumenge, en Velocette 350
r
.~
de monedes. - «Los progresos cienc.. c.; Not, sobre 500 c. c. B. s. A.•
T.), I Gonzàlez, (U. A. T.).
t
tfficos». conferència en castellà, per
aixi com Tintoré, sobre Guzzi 250
Salt de llargada
l'enginyer Manuel Vidal Espafiol. c.
c.
o~HISENDA
Gonzàlez, 5'48 metres, (U. A. T.);
.
Resum de Premsa, noticiari comen.
Velocette, comptarà amb el major
Carreras,
5'42,
(U. A. T.) ; Escanilla,
tat per J. Navarro Costabella.
PAGAMENTS PER A AVUI
nombre d'inscripcions en aquesta
I Casas, (C. d 'E.).
20,55: Cotitzacions de mercadeAdministració de Loteries núm. 4, <C. d'E.),Llançament
prova i la qualitat de llurs pilots
del dtsc
ries, valors i cotons.
4.160'90; Manufactures Ceràmiques,
Vives, 27"99 metres, (U. A. T.>; per donar lloc a una competició dei
20.727; Artur Pibemat, 493'50; secre- Gonzàlez,
més
alt valor esportiu, i el fet de
26'93, (U. A. T.); Novell,
NIT
tari de Juntes Administratives. <C. d'E.), i Barrafont, <C. d'E.).
poder trobar-se entre ells tota la gam~
ma de les condicions d'un conductor
21: Senyals horaris. - Servei Me- 15.349'45; Albert Compte, 1.000; Va100 metres, llisos
FOX teorològic de la Universitat de Bar- lent! Capdevila, 500; Jona Folch ArBoada, 2 m. 23 s. 3-10, <U. A. T.); i la duresa del circuit fa. necessàries
<C. d 'E.); !bars~ <C. d'E.), en aplegar-se totes aquestes en w).
·~ ·~"';),.j~"i~t,..!.\•~"(e"'~~l")'~'~jG~~-~··.,.~"j"'li"l~:•re~~n·r.:a~ ce~~~o~: Noticiari des de la redacció gerich, 2.000; Cè<nsol Montesinos, 48. Bulgas,
sol ho~e. fa difícU fer el més petit
i Oonzàlez n, <U. A. T.J.
pronòstiC
LA HISTORIA QUE MAI HA
de «La Publicitat». - Orquestra de
Rellevaments 4 x 100
Des de Patek, destre en proves
ESTAT CONTADA
RADIO BARCELONA.- Programa
l .er C. d'E. i E., 4.9 s. 1-5 (Comas,
«Falla»: Dansa. ritual del foc de «El
Casas, Pifiol i Escanilla), 1 2.on de velocitat 1 amb domini dels se\14
nervis P.er a no depassar les seves
amor brujoll; Dansa de La Molinera.
U. A. Terrassa.
possibilitats ni en els moments més
de «El sombrero de tres picos; DanPuntuació
SALA CAPSIR sa final de «El sombrero de tres poUnió Atlètica Terrassa, 47 1/ 2 p. competits de la prova, fins Lluis
El pròxim diumenge, dia 31, a. la cos»; Dansa corregidor de «Ei somCentre d'Esports i E., 38 1/2 punts. Marquès, conductor novell, amb un
bon bagatge de temeritat i abriva-tarda, i organitzat pel Teatre Li- brero de tres picos>>; Dansa espanyo..
ment, passem per uns valors interINAUGURACIO
ric Pràctic i les agrupacions artísti- la núm. 1 de «La vida breve»; Dansa.
DE
LES
El
Campionat
de
Catalunya
medL~
que r~unelxen qualitats d'un
EXPOSICIONS LLUIS M.
ques «Bons Amics» i «Penya de lo espanyola núm. 2 de «La vida breve».
1 altre.
GUELL I J. PRATMARSO
22: eLa Paraula». - Emissió de
menos... », tindrà lloc un festival a.
de
Lluita
a
la
corda
La duresa dels 10 quilòmetres del
Dissabte s'efectuà a lc.> galeries
benefici de l'Escola d'Art Liric, en les deu de la nit. - Directament des
circuit, obliga a màquines i conducel qual prendran part les anome- de Madrid. - Sessió de Corts. - Re- d'art Syra la inauguració de l'expoS'han
començat
a
rebre
les
prinades entitats. que representaran, sum de les informacions radiades sició de pintura de Lluís M.• Güell. meres inscripcions per a participar tors a un treball Intens, 1 aixi posAmb motiu de l'actual exposició, el en el Campionat de Catalunya de siblement veurem obtenir la VICtòrespectivament: 1.er, el segon i quart durant el dia.
al que el seu entrenament 11
22,15: R à d I ot e a t re llrlc de dissabte, dia 30, Francesc Pujols do- lluita
acte de l'òpera. de Verdl, «Rlgoletto11,
a la corda, que serà Iniciat el ria,
permeti distribuir mlllor un i altre
pels alumnes de la institució I sota «E A J-1». - Primer: L'obra lirica narà la seva anunciada conferència. proper dia 31.
durant les 10 voltes.
També fou inaugurada. el passat
la direcció del director artístic gene- castellana en Ull acte, lletra d'AmiLes lluites seran d'un màxim de
Porthos i Not, seran possiblemeo~
ral del Patronat, el mestre Vidal Nu- ches i música dels mestres Valverde dissabte l'exposició de retrats origi- sis represes de tres minuts cada una,
un perill important per a la cquaneU; 2.on la inspirada comèdia en (fill) 1 J. Serrano, que porta per ti- nals de Josep Pratmarsó.
amb
intermedis
de
dos
minuts
de
dra» Velocette, a la qual poden fer
un acte d'Ignasi Iglésíes, «Joventub, tol: «Las estrellas». - Segon: L'obra
descans.
molt dlticil la victòria l que tenen
ENRIC D' ADUST
dirigida per Joan Roca, 1 finalment lirica. castellana, en un acte, lletra
AVUi, dijous, dia 28 quedarà clossa possibilltats sobrades per ~ suplir la
Pròximament celebrarà una expo- la inscripció per tal de procedir al
sota la direcció d'Eduard Bes es po- dels senyors Alonso Gómez 1 Mufioz,
de condicions màximes de
sarà en escena la finiss!ma obra en música dels mestres J. Serrano I sició de pintura a Syra, Enric pesatge dels participants, que s'e- manca
muntures. amb la seva ciència
dos actes de J. l S. Alvarez Quinte- J F. Pacheco, que porta per titol: d'Aoust. Aquesta exposició, que serà. fectuarà en el gimnàs de l'Ateneu llurs
cEl contrabando». - Q"..tadre de molt completa, és la. primera que Enciclopèdic Popular que ha estat i habilitat, 1 Tlntoré, valor sobrada·
ro, titulada «El amor que pasa».
Companyia de l'Estació. - Orquestra aquest artista celebrarà a Barcelona. cedit amb aquest objecte a la F. C. ment conegut en el món del nostre
petit motor, portarà a. aquesta. lluiaugmentada.
d'Atletisme.
ta la ciència d'un corredor plenaLa Música és potser un dels esta- anys atresora un ànima d'artista,
FURT D'UNA ESCULTURA
24: «La Paraula». - Emissió de
Es
convoca
novament
als
delegats
ment format.
de
disposicions
excepcionals
1
talent
p¡.ents que s'ha redreçat d'una faisó
A LA SALA PARES
les dotze de la nit. - Darreres indels clubs incrlts per tal que assisMatas sobre Terrot 250 c. c. i dues
S'ha comès un important furts a teixin avui, dia. 28, a la reunió qae
lnés contundent en aquestes hores envejable. Varsàvla. l'ha coneguda succeeix per ignorància. Els que re- formacions.
màquines Norton 500 c. c. la inscrip·
,oonfu~ per a Catalunya. S'ha re- també. 1 l'ha coneguda a. l'hora. cordem amb fruïció els èxits enorla galeria d'art Bala Parés. L'obra tindrà lloc a l'estatge de la F. C. ció
de les quals X. X. ens priva de
robada és ·,ma escultura original de d'Atletisme (St. Honorat, núm. 7,
dreçat aci donant a les seves ma- d'haver-se aplegat en un renyit con- mes aconseguits per Rosa Mas als
EAJ-39 Ràdio Badalona Josep
Llimona de gran valor artístic. principal), de vuit a nou de la vet- donar el nom dels corredors, dona,.
'lúfestacions arUstiques les majors curs altres vuitanta. aspirants a la concerts simfònics de la. nostra. Banran una bona lluita. per al primer
S'ha formulat la corresponent de~splendors, desplaçant les seves in- notorietat viol1n1stica universal. No da Municipal, gràcies a la clara vidijous. - A les 12: Obertu- nuncia i s'espera recuperar dita obra. lla, per a posar-se d'acord referent lloc en aquestes categories., ,
t:ansables activitats i !cnt oblidar, en és, doncs, estrany que, qui com ella, sió del mestre Lamote de Grignon, ra;Avui,
alguns
detalls
d'organització
i
reglaResten encara per decidir les los·
senyals horaris; música variada
terts moments, les hores doloroses gràcies a les seves facultats preemi- i per excepció, una sola vegada, a en discos.
mentació definitiva del Campionat. cripclons d'altres corredors (Orau,
2: Música selecta..
EXPOSICIO MARTI VIVES Hom fa avinent que el club que no Blanc, I glesie.s, etc.) els
l les gestes difícils, incorporades per nents, havia assolit la Beca de l'A- Audicions Intime3, ja fa das o tres A les 2,30: AFiles
entren!\:
de l'emissió. A les 7:
L'artista Martí Vives exposarà, el
"un atzar veReïdós damunt la nostra juntament de Barcelona el 1930 i anys, creiem sincerament que abans Obertura; senyals
horaris; música dia 30, en una saleta de la Casa Pa- hi assisteixi haurà d'acceptar els ments dels quals en el circuit hañ
gairebé e.l ce.p de l'any el Premi
acords
presos
en
l'esmentada
reunió.
Wstòria.
causat la mlllor Impressió.
de l'avís estranger teníem el deure simfònica. A les 8: Cotitzacions. A rés. En el catàleg hi va una. preCal, però, un major coratge per e.
de conèixer tota. la vàlua del seu les 9: Notícies locals. A les 9.15: sentació de Pierr! Ramell, senador
Passar les fronteres 1 desplaçar-se
art. Teniem l'obligactó de ponderar- Concert selecte pel «Quartet Badalo- francès i president del Comitè per- El matx entre el C. E. Natuterres enllà, on coneixen solament
lo, d 'ava1orar-lo 1 fer-lo prevaler da- na)). A les 10,35: Noticies de Premsa manent de les exposicions d'art fran.Q.Uelcom de les no3tres lluites pollra i el Mollet
Granel, Natura; Molina Natura; Ca~
vant aquelles potències musicals que des de Madrid. A les 10.30: cJazz». A cès. Marti Vives exposarà divuit pinliques 1 només de tant en tant una'¡
no, Mollet: J. Molina, Natura, l Car1,
ac! tenen el monopoli de la virtuo- les 10,45: Fi de l'emissió.
tures
i
una
escultura.
El passat diumenge tingué lloc al rasco, Mollet.
alenada del nostre art envaeix l'essitat, i a les quals podriem dir-los encamp
del Mollet el festival anunciat
Pal llunyà de les grans ciutats es- 1
Pes
cara que Ro3a Mas, posseïdora de
L'EXPOSICIO DE LITOCRA· entre aquest club i el del Centre Exka~e~
I
Parés, Natura, 9'87 metres; L.
tots els secrets de la virtuositat, és
FIES I DIBUIXOS D'E USE· cursionista Natura.
Staat, Natura., 9'07; Ullet, Mollet,
Si un alt honor és per a nosaltres I
LES RENDES DEL TREBALL
també una ar\.ista d'art refinat, de
Bl PLANAS
80 metres
8"78; Pérez, Natura, 8'4.0; Moll, Mo<
Que artistes co113agrats de casa nosL'exposició de gravats, litografies
pura sensibilitat 1 de temperament
M.
Staat,
Natura
10
s.
1-10;
FlaMollet, 6'77.
tra reverdegin on ocasions comptadelicat, realçat per una. musicalitat
1 dibuixos de l'artista vuitcentista. guera, Mollet; Oordl, Natura; Cano, llet, 7'28, I Cano,
3.000 metres
des aquells llorers universalment
Dos obrers ferits
extraordinària.
Eusebi Planas, que amb la collabora- Mollet: Castmon, Natura i Moll, Mo..
Gaibar,
Natura.,
10 m. 13 s. 6-10;
conquistats pels nostres grans Albèció dels «Amics del Gravatll ha or- llet.
No tots els concertistes que per
de
consideració
Poquet, Natura; Artés, Mollet, i Pltli2, Malats, Granados, Vidlella i
ganitzat
el
Centre
Excursionista
de
Alçàrl~
ací
es
prodiguen,
po3Seïts d 'un canent, Natura.
,altres, el.'i noms dels quals resten
Catalunya, en el casal d'aquesta darM. Staat, Natura, 1'62 m.; Carreràcter força menys t1mid, força
Mentre descarregava unes bales de rera
Dlso
Immortals als !ulls de la Història de
entitat,
serà
closa
definitivaras,
Mollet,
1'60
m.;
Uliet,
Mollet,
1'60
menys
apocat
que
Rosa
Mas,
recotó en un magatzem del carrer de ment el dissabte, dia 30.
Granel, Natura, 28'41 metres; Pala Música, més encara ens omple
iHom po- metres: Granel. Natura, 1'56 ro.; Es· rés.
uneixen
aquestes
excepcionals
conSanta
Madrona,
núm.
4,
calgué
una
Natura., 22'32; Carreras, Mollet,'
,cle joia 1 de satisfacció quan de les
visitar-la fins aquesta data, du- teve, Natura. 1'50 m.. i Cano, Modicions, indispensables per a assolir de les dites bales al damunt al drà
21'50; Moli Mollet, 21'16; L. Staat,
noves promocions, quan de la nosrant tots els dies, d'onze a. una del llet, 1'50 m.
una.
major
perfecció
en
llur
art.
Si
jornaler
Angel
Muf1oz
Largo.
En
Natura,
2o·b8. 1 Uliet, Mollet, 20'88.
~re. joventut artística en sorgeix
matf l de sis a vuit de la tarda
Llargària
no pos:;efs de bon antuvi aquelles veure el que passava, el xofer del se
Rellevaments ollmplcs
a la Sala Gaspar.
•'astre lluminós que referma aqueM. Staat, Natura, 5'60 ro.; Gordi
~>àvies ensenyances d'un o1estre de camió que estava desoorregant, anoNatura
<Vera, Vila, M. Staat, Oortla justa fama que Catalunya tenia.
HOM EN A T GE A RIBES Natura, 5'39; Cano, Mollet, 5'32; Car~ di), i Mollet (Flaguera, Costes, Pél'alta categoria de Francesc Costa, menat Jesús Clemente Zaragoza,
ben guanyada als més importants
rere.s,
Mollet,
5'15;
Vila,
Natura
5·
rez i Castillon>.
RIUS
darrera branca d'un gloriós arbre acudi en auxlli i tractà. de treure'!
tentres on es desenvolupen le3 grans
' '
genealògic de grans violinistes, el de sota de la bala de cotó que esPuntuació total
Un grup d'amics i admiradors del i Falguera, Mollet, 4'84.
t\Ct!Vitats musicals.
600
metres
Natura, 93 1/2 punts.
pintor Ribes Rius, l'obsequiaran el
mestratge dels quals s'ha anat suc- tava aixafant el seu company.
Avui s'ha esdevingut el fet, amb
Falguera,
Mollet,
1
m.
34
s.
9-10;
Mollet, 56 1/ 2 punts.
ceint de deixeble en deixeble, n'hi
Ambdós hagueren d'ésser a3Sistits vinent dissabte, a. les deu de la nit,
.acnell caràcter excepcional que me-l
hauria prou amb el que ella. m.a- al Dispensari del districte de contu- amb un sopar que tindrà lloc al
retx tota la nostra atenció, fentrnos
teixa. vaL Franc~c Costa, però, ha sions a l'espatlle. el Muñoz, 1 d e Restaurant Versalles. Els tiquets, al
¡-----,Eottir d'aquella proverbial indife·
estat el mestre i animador d'aquesta fractura del tercer mitjà de la cla- preu de deu pessetes, poden adquirir1
Jència per les nostres cose3, que ens
jovenissima 1 deliciosa gran artista vícula el Clemente.
1 a atorgar ben indegudament un
que avui ha glorificat en terres esDesprés d'assistits passaren als
lrtau de superioritat a tot allò que
trangeres el nom de Catalunya, ofe- seus domicllis.
ens ve de l'estranger.
1
rint-nos l'avinentesa de poder enorGairebé més de vuitanta conourgullir-nos davant el món que sigui
~ants de tots els indrets del món'
ben nostra. Sigut també per a ell la
an acudit a Varsòvia, per tal de
ROSA MAS
glòria, que tan directament 11 per<Usputar-sc el Premi Wieniawsky, o
delícies del matrimoni
~ Premis, millor dit, que en aquell Perramon; fresc encara el seu triomf toca, en la gesta magnifica d 'aques- Les
ta
gentlllssima
concertista
que
ha
... an concurs es concedeixen amb a Ràdio Barcelona., al concurs de la.
I
~!àcter internacional a. nom 1 me- qual, entre bon nombre de violinis- sabut tomar triomfadora a.mb el UN ESPOS APALLISSA LA SEVA
Prem!
d'Honor
del
gran
Concurs
MULLER
o~a d'aquell ramós virtuós, com- tes, ha obtingut recentment el priCorts, 613
\
El millor servei a
~s:tor 1 mestre de mestres del violi. mer premi, també a Varsòvia, on violinistic que, sota l'advocac-ió d'ap, Casas Abarta
Pintura
consol
Brull
VIves,
de
34
anys,
quell
famós
mestre,
universalment
t lhcU i aferrissada ha estat la llul- els vuitanta. violinistes estrangers
Aureli
Tolosa
»
a, més encara si tenim en compte allà reunits, més flacs o més gras- conegut per Henri W1eniawsky, 11 que viu a Basegoda, 22, principal,
Maria MWltadas
»
aquelles preferències que ja de bon sos, més xics o més alts, són !ets ha. estat adjudicat contra. més · d e primera tou assistida al Dispensari
Ton Rosich
»
~~tUVi s'haVien dispénsat i que l'evi- com els altres, 1 no per ésser xine- VUitanta contrincants, a la capital d'HostaÍrancs, de diverses contu- E:xpos1ció de pintures de diverses
re ncta ha t.ingut cura a. posar de sos, russos o alemanys són ni han de Polònia, la pàtria. d 'aquells que, sions que 11 produ.l el seu marit, signat ures de fama. procedent de
•
cr~u, treient-les del sUenciós se- d'ésser més savis que nosaltres, ella amb Wieniawsky, immortalitzaren JoaqUim Duna Salvador, de 37 anys.
coRecció particular
Clos di fent-Ics transcendir fora del ha sabut conquistar el Premi d'Ho- els noms del! Choptn 1 dels Pade- durant un altercat que sostingueren
Fins el dia 5 d'abr11
a la llar conjugal.
\ta
el Jurat. No ha estat Varsò- nor, per tal que les nostres Associa- rewsky.
Ambdós passaren a la Delegació
d' pe¡ que es veu, immunitzada cions musicals, importadores d'arde Policia del districte.
CAJ.m.. OLIVERES
1 aquells vteis que han predominat tistes 1 de virtuosos carregats de
A1·agó, 270 i 272
ar!tedominen encara. aVUi a tot KK., de ww. 1 de HH., es donin
eu.
Diputació. 262 Telèfon 18710
compte que, no tan lluny com elles
i
Passeig de Gràcia, 45
ART 1 ORNAMENTACIO
¡·~talunya, però, havia vist nèixer van a cercar-los, existeixen positius
Especialista dels Hospitals
1
OBJECTES
PER
A PRESENTS
Seu Yh 916, o.l cor de Barcelona, peÍ valors, els quals, mentre a.c4 dormin
de Paris - Varices • Llagues
Telèfon 11550 i 11559
la
ooor 1 glòria, aquesta damisel- a la. palla., han de descobrir-los 1
Llull M. Güell
Pintures
a les cames • Malalties de
l que hom coneix per Rosa Mas d'exalçar-los els altres.
.Josep
Pratmars6
Retrat.!
l'Anus • Recte • Pèrdues de Guareix sense operar
que a la gentilesa dels seu3 dinou
Fins el dia 5 d'abrU
SENSE DOLOR
I, el més greu d'això, és que no P. de Gràcia. 108. oral.
sang • Fisures • Eczemes
CASAL DE LES COMAR·
QUES CATALANES

e

•

r·

Emissió Ràdio Barcelona

EMISSIO DE SOBRETAULA

•••

Despré.<¡ d'una temporada - mala
temporada, per cert - a València,
la. companyia de Santpere ha iniciat el seu retorn a Barcelona, on
arribarà diumenge o dilluns vinent.
¿Què farà Santpere, una vegada a.
la nostra ciutat? Hi ha qui diu que
assajarà immediatament per tal
d'estrenar el Dlsasbte de Olt'J"ia al
seu antic feu de l'Espanyol. Però
altres fan córrer, 1 és possible que
aquests darrers no s'errin, que Sant----~:*
pere no estrenarà ni actuarà a l'Es.
.
A t
panyol, per ara, car sortirà de «tourSeSSIÓ de Cinema ma eur néelt per Catalunya amb les obres
'
darrerament estr enades... Ah! A
La .sessió de cilnema que l'Asso-~l'Espanyol sembla que, mentrestant,
pacló de Cinema Amateur, organit- hi faran cinema. ¿No serà tot pleta el proper divendres, dia 29, a la gat, por als espectacles qu~ s•amm«Sala studium•, a!llb motiu del seu cia que es preparen als teatres. veJ._Ds
1I Ooncurs de Cm ema, integmda a l'Espanyol per al dia 20 d abnl?
per la projecció dels films m~ re- Tot podria ésser ...
llevants promet revestir caracters
• • •
de veritable adveniment, ja que cal
¿Què passa al Poliorama, que els
tenir en compte que es tracta d'un comentaristes teatrals en parlen
rograma d'obres inèdites que per tant? ¿Potser allò que fa temps teseva. qualitat han merescut les nen vius desigs de fer el senyor Alués r ellevants qualificacions.
jes i la senyora Nicolau?
Heu-vos aci l'intere3Sant progra-'
• • •
ana :
I bé, senyors, ja podem prepararPrimera part. - Pellicules del nos al sentimentalisme: Tania. i
pas 9.5 mm. - Olot, d'Ermenter Vé- Discépolo debutaran, el dia. primer
!ez. Premi Atracció de Forasters. - d'abril, al Coliseum... Veurem sl
Octubre, de Joan Roig, Premi Pa- l'actuac~ó dels esmentats artistes
thé-Baby. - Sangre en la pampa, anima un xic aquella sala d'especde B. Serinyà 1 R. Sarsanedas, Pre- tacles, que avui es veu deserta de
~ Cinematografia Amateur, Serra.- públic.
• ••
Wma 1 Foto-òptica.
El nom de Josefina Tàpies t<Jrna
Segona part. - Pellicules pas 16
mm.: La dona. 1 els esports d'Eusebi a cotitzar-se en els medis teatrals
Ferrer, premi Paillard-Bolex. - So- barcelonins. Es diu que ha rebut
ta el cel mallorquí, d'Eusebi Ferré, proposicions perquè actuï en una
premi Vda. de E. Riba. - Catllarà.s, compan:,.ia catalana. Però, mentresde Ramon Pulggrós, premi Kodak 1 tant. Josefina, a la qual l'actuar en
Unió Excursionista de Catalunya.- català segons afirmacions seves,
Ceràmica· Serra, d'Eusebi Ferré, pre- mal r{o li ha reportat cap benefici,
mis ~neralitat de Catalunya, Fo- encapçala una companyia castellatnent de les Arts Decoratives 1 As- na 1 amb «La Papirusa», ha sortit
de «'tournéeJ per terres llevantines.
l;ociac\ó de Cinema Amatur.
Al local de l'Associació de Cinema
Ernest Vilt'hes torna a la Penin'Amateur (Foment de les Arts Decoratives), Avinyó, so, pral., 1 a les sula. Passatger del «ReX», arribarà
l>rinc!pals cases del ram es poden a Gibraltar el proper dia 3 d'abril.
àdquirir les invitacions per assistir Pensa. fer pelUcules i teatre, com ha
fet fins ara Veurem si té sort.
a aquesta sessió.

*

UNIO RADIO, 8. A.

•••

Recordem que en lee bases de la.
subvenció donada al Poliorama n'hi
havia unes que prescrivien donar
unes sessions matinals de teatre
amateur al local subvencionat. Fa.
prop de cinc mesos que actua la
companyia Nicolau-Martori e.l Pollorama. i, per ara, de les se3Sions de
teatre amateur se n'ha parlat alguna vegada, però no se n'ha. realitzada cap... ¿Què hi diuen a. això
els directius de la Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur?
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J

El I PREMI MOTOCICLISTA
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CATAlUNYA Al GRAN CONCURS WIENIAWSKY

El triomf de Rosa Mas,
a Varsòvia
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LA SITUACIO INTERNACIONAL D'EUROPA

Sir John Simon torna a Lòndres i Eden ·va a Moscou
PANoaAMA I.NTERNACIONAI.!

PER Als AMics EMPREsoNAts

.
.
,
e
"d
La nostra su bscnpCIO onsl eractons
les converses
o

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

Suma anterior 55.664105
(lOa. aet-

S. Tria<t6 Prats

ma.na) ................. .

2'-

Hispano Sutza» (2a.. veg.)
'Una catalana. de Palafrugell

25'-

Oassol ...•.•..•.........

1'-

(aegona vegada) •.. . .• . ••

2'-

MANITAT (2a. veg.) ...
Un ¡rup de dones de la

2'~

Un

¡rup

d'obrers

de

eL&

ttosa Marta. admiradora de

Germans Vidal (2a. setm.),
'On subscriptor de LA HU·
MANITAT de La Llagosta
Un subscriptor de LA uu.

Fca. l'nbra 1 Conta (novena setmana) ... ... . ..
Una quota setmanal (desena setmana) ... ... ... . ..
Un amic dtl Lenin . . . . ..

'On grup de litògrafs dels
T. o. Ll. s. A. (lOa. ver.)
Carme Carre tas .. . .. . .. . . ..
J, Vallés ... ... ... ... . ..
Rosa Vallés . .. . .. . .. . .. ...
r;J.imó contreraa ... ... ... . ..
M. T. c.. per la lllbertat ...
Vn grup d'Arts GràflQ.ues
(quarta vegada.) ......
B. M. F. (Sa. vegada.) , ..
N. M. M. (ldem) ..... .
E. E. M. (idem) ... .. .
)4a.trtmon1 Llongnrrlu .. .
Tomàs Serra. ... ... .. .
Pepet a. Puig .. . . .. ... .. .

~~~~ ~~~~~ -~~r~~

::: :::

uns catalana del carrer de
Tamarit 1 Urgell (cinquena. vegada) .. . . .. .. . .. . ...
is l esposa • . • . . • ••• •••

catalans d'esquerra .. .
l'éxit d'Azafla ... ... .. .
~e?:a~~la.Ï-Ó, Q' H\'' me=
mòria de Compte . .. . .. .. .
Agramunt .............. .
M .B. V., a la memòria. de
Macià ................. .
FamiUa catalana. J. P. .. . .. .
On grup de catalanes t basques .................... .
Pepet& Merxineda, a la memOrta de Macià. .. . . .. .. .
a. memòria de l'Avi ..... .
a.zatusta català. .. . .. . . ..
slmptltznnt d'.F..squerra
de Ouisona ... ... ... .. .
Antònia. Beney ... ... ... .. .
Angel Bruuot, de Sanahuja.
Ramon Bevia (Sa. veg.) .. .
Miquel Molins (tdem) ..... .
nuel Borruel ........... .
u Bové .............. .
send Forch .......... ..
Garcia .. . ... ... ... ... . ..
Beba.sttà Bneza (2a. vegada)
Jaume Claramunt i Antònia
Ferrer (2:~. . veg-J.da) .. . .. .
Joon Pous (5a. vegada) .. .
Nena Marta Pous (5a. veg.)
Joan Prat (5a. vegada) ...
Nena catalana d'esquerra ...
Ramon Navas ... . .. ... . ..
tJna. eSQuerrana, n la memòria del seu pare ..... .
M. B ... ...... . ....... .
na incògnita ... ... ... . ..
na andalusa ... ... ... ...
na madrilenya . . . . . . . ..
Una portera de la Diagonal
Una esquerrana de cor ...
Grup d'empleats del Metropolità Transversal (quarta
vegada):
A.. Bonet ..... .... . ..
A. Armara ........... .
J. Burgués .......... ..
P. Tulh. ...... ,...... ..
Cabré ... , ..... , .... .
. Morera ... ~·· ..... .
Garcia .............. .
B ....... ••• ... , ..•..
. Lorenzo ....... ..
. Bordoy ...... ... .. .
B. Eseudero ... ... ..~

ru
~

~

E

~

t

1'-

2'-

16'30

2'-

l'-

8'-

··6'-

1'2'-

6'-

l'-

1'1'15'1'1'0'20
l'-

12'1'12'50
12'60

6'5'-

2"-

3'6'-

10'25
1"3'l'lO

5'-

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

1'1'-

2'-

1'1'1'1'-

1'l'-

0'50
0'50
0'50

0'50
0'50
0'50
0'60

El ministre d'Afers estrangers dóna compte al seu Gove
I
d de les converses --- No es coneix encara el pla de les corn
a marge, ~ verses de Moscou --- Lord Eden va acompanyat de l'amb~:
de Berlin 1
xador soviètic, a Londres

Moscou

M. Pera ...
o. Oómez v ' v• .......... ..
PUIGREIQ (segona. llista):
Jaume Benagal Poua .. . ...
Isidre Ouchorrera. .. .
Josep Estrada. ... ... ... ...
Florenci Oltvo. ...... ,._., ~..
Marlan PuJol u..o. ~o.o• ... .. ..
Josep CoretJa. ... -... ... . ..
Eu¡ent Riu ... . .. -,.. ..• ..._
Llu[& Puig ......... ~ ....... <
Josep CrlstOtol ... _. ,.. .. .
Ma.rcelli Vilanova. , u ...
Climent Storch ... , .. , ..
Nen Solsonl . .. .. . , .. .. .
Angel Esposa ... . _.... .
Lluis Busqueta ........ .
Melltó Planes '" ... ... ...
Florenci Planes ~·· ... ... .. ..
J. Solà .................... .
Joan Fàbrerns .. , ..... .
Francesc Huch ... .._.. . ..
Julià Esquius ... ..• . ..
Lluls VIves ... ... ... . ..

1"1'-

D. B. B . . ..•.•...•.....

1'- decidir-se a accedir a una petició que retrotrauria Europa a una situació

Lü

. . . . . . . . . ...

.,>(

J.

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

Mart! Canal .. . .. . .. . , .. .. .
Josep Soler Camprubl ..... ..
Ramon Sallés .. . .. . .. . .. .
Un esquerrà de cor ........ ..
Isidre l?arcerlsas ........... .
x. x .. ,.. .............. .
Ramon Bosch . . . .. . . .. . ..
Simó Torrecabota ... .. . .. .
Montserrat cases ... ... . ..
Una !amOta d'Esquerra. ...
El parsimònies de Puigrelg
Ramon Montagut ... ... ...
Un republicà. en record de
la seva !illa Marta . . . . ..
Familia Badia. .. . .. .
Una admiradora de Mé:do
Pere Badia. .............. . _
Josep Prat ............... .
Joan Tort .............. .
Pepet::> Sitges .............. ..
Un grup de soc1s del Centre
Comarcal Lleidatà:
Lluis Vlrós .......... ..
Antoni Cabestany ... , ..
Manuel ~ià. ... ... ...
Ramon Ballet ... .. • •..
Salvador Vallés ........ .
Antoni Pagés ... .. .
A. O . . . . . . . . . . . ..
Antoni VUlarubla. ... l .. .
M, F .........• ..
B. Guitart ........... .
LI. Gultart ......... , ..
J. Espar ..... , .. ...... ..
E. M ............. .. .
Ramon Al domà. .. . , ..
F. Barrachtna ........ .
M. F ............. ... . ..
Lluis Escaler ... .. . .. .
Francesc Oblols ... . .. .. .
Lluis Llauradó ... ... . ..
F. M ................. ..
Josep cases ........... .
Llui.s Vilaplana ....... ..
Joan SUva.ge .......... ..
R. Vll:t .. . ........... .
Mateu Ollé ........... .
J. Bochaca ........... .
Dr. Roig . ..••••••.•.•••
Modest Riba. .. . .. , .. . .. .
Jaume Abellana ... .. .
F. X. Jové ........... .
J. B. .. . ............. .
J. Pujol ...... . ._.......... .
Eusebi Bonet .... , .. . .. . .. .. .
Josep Cabré ........... .
M. Poch .. ........... ..
C. Vandellós ........... .
Jaume Roig .............. .
Josep Queralt ... ,.. ... .. . .

Les con verses de Berlin ran entrar en una nova rase la situació

6'- creada per Hitler en denunciar les clàusules mil1ta.rs del Tractat de
0'60 Vers~lles. Aquestes converses, a causa de la decisió del Reich!Uhrer,

0'50 han tingut un abast ben diferent del que haurien tingut sl s'haguessin
0'50
0'50 celebrat com una resultant de les tres Potèncles a Londres. IJavors hau~
0'50 rien estat, evidentment, una concessió que aquestes potències haurien
0'60
1'- fet a Alemanya donant-li beliigerància, però, situant-la sempre en un
1'- pla d'inferioritat. Ara., a causa de l'atot jugat pel capita del Reich, ba
1"1'- estat una mena d'apressament angoixós que ha t1Dgut amb l'ai al cor
1'- tot el món. Hitler, evidentment, es sabé situar
en un . pla de superiori1'26
1'60 tat que li ha. permès d'insinuar la possibilitat d'una lntelligèncla -e.l~
0':&:;
0'25 menys quant a omissió- amb Anglaterra, i fins una mena d'ajut moral
0'50 en una desavinença amb Rússia. Anglaterra, per molt que fos el seu
1'1'- interès a no lligar la seva sort per complet a la de França. 1 per molt
1'- goig que U pugul fer l'enderrocament del sistema soviètic, ~ per tant.
1'2'-

la possibllitat de dominar aquell immens

2'1'-

semblant a la dels anys immediats a l'inici de la Revolució russa, quan
tot el món ajudava, qui amb soldats, qui amb diners, a la lluita contra.
Ja revolució nalxent. La prova. donada la dificil situació econòmica. de
tots els pa'isos, seria molt perillosa i podria. tenir conseqüències funestes
per al sistema econòmic defensat tant per Hitler com pels anglesos, i,
això, a l'interior de cada pafs. Les sublevacions de l'esquadra del Mar
Negre podrien convertir-se en un mot d'ordre mundial. Per a la classe
treballadora de tots els paisos, àdhuc per als obrers no militants en
partits nt comunistes n1 socialistes, un atac a Rússia serla. considerut
com un atac a tots ells i no es veu per ara cap Estat prou tort per a
passar per una prova tan perillosa. A més, pel que a Anglaterra es refereix, no pot deixar d'apreciar el que significaria a l'Orient la. caiguda
del Règim soviètic. SignUica.ria inexorablement l'acreixement, fins a un
punt difícil d'apreciar, de la força. del Japó, ja que, avui per avui, lo.
millor garantia. per a la no immediata possessió de tota. la Xina del
Nord és encara l'existència de la U. R. S. S., amb la seva potencialitat
militar considerada com un enigma, i, per tant, temuda. Aquest mateix
perUJ del Japó és el que ba d'impedir els Estats Units a tolerar Dl
ajudar una combinació en aquest sentit.

0'50
20'50
5'1'50
1'0'50

6'1'2'-

··2'-

1'50

1'-

2'1',...-

1'-

····2'2'6'-

2'-

2'1'6'2'50
2'50

1'3'-

s·-

1'1"-

2'2'2'2 '1'-

2'-

1'-

1'1'1'5'2'-

1'1'-

1'1'-

1'6'1'1'1'1'1'-

territo~

no pot, alxi de sobte.

Unlcament es podria donar una possibilitat d'entesa total o molt
àmplia eniront de la U. R. S. S. en dos casos: sl s'apreciés una gran
debilitat militar dels pafs dels Soviets, 1 llavors es tractaria de l'apro:1itament d'una circumstància favorable per a fer desaparèixer una re~
volució que resulta un mal exemple i per tant un fonament moral per
a intentar revolucions semblants en altres llocs, o bé en un moment de
desesperació dels que en definitiva regeixen els paYsos capitalistes per
damunt dels mateixos governants, desesperació que no pot produir-se
més que si aquests paJsos es velessin sota l'amenaça imminent d\lna
revolució social. En definitiva, es tractaria del mateix impuls que ha
motivat les reaccions feixistes. Sincerament considerem que, malgrat les
ganes que tots puguin tenir de destruir la U. R. S. S., per ara 1 tnnt
no hi ha possibilitat d'Una gl!ena especifica contra aquell pafs. Aquesta.
opinió ve abonada en l'actua1itat pel fet que el govern soviètic, per
distintes causes l especialment e. conseqüència de l'actitud del Japó,
s'ha vist impeHit a l'acostament a certes potències de règlrr. capit.a.lista.
Es evident que, per a a.quests governs, aquesta. mateixa sttuació del govern soviètic ha d'ésser considerada com un afebliment moral davant
dels treballadors dels seus paisos, donada la posició pacifista. que comporta la doctrina soclalista.
Aquests lligams que s'han establert entre Rússia 1 aquests països

1'- D. Ll ...... . .............. .
que poden ésser considerats a l'altra. banda de la barricada en què es
1"Suma I segueix 65.916'65 troba. la U. R. S. S., han estat aprofitats per a dir que Rússia desvir1'tua va el pacifisme del socialisme, però això no és ben exacte. Es pot
UN PREC
1"- \ Frederic Esca!et, empresonat al Cns- assegurar que si algun pafs, malgrat estar armat, ha de voler la pau,
0'50 tell de Santa. Ca.terlna (Cà.dtz), per
0'50 ésser coHeclonlsta de segells de cor- és Rússia. La guerra no l1 interessa de cap de les maneres, n1 des d'Un

t:=

LA PREMSA ANGLESA ACCENTUA LA SEVA POSICIO EQUIVOCA ••• LA PR
SA DE PARIS CADA DIA DENOTA MES DESCONFIANÇA VERS ANGLATERRA E~.
ELS RUSSOS DIUEN QUE CAL DEFENSAR LA PAU DE TOTES MANERES ••• DE •
AVINENCES ENTRE LAVAL I FLANDIN RESPECTE LES RELACIONS AMB LA U. R.

s. s:;

Itàlia precipita la construcció d'armament aeri ·-- França
anuncia un nou pla de defensa
Roosevelt partidari decidit de la neutralitat
SIMON ES REUNI AMB
ELS CAPS DE LES MIS·
SIONS
DIPLDMATIQUES
FRANCESA I ITALIANA

Berlin, 27. - Hom sap que allir,
a la nit, després del banquet de
gala ofert al seu honor, Stmon es
reuni amb els caps de les missions
diplomàtiques fransesa. l italiana i
conversà amb ells detingudament.
Res no traslluït fins ara arran dels
termes de l'esmentada entrevlsta, a.
la. qual, a Berlin, se U ha donat ex·
traordtnària importància.
EL
DELEGAT
ANGLES
TORNA A LONDRES

Berlin_ 27. - Sir John Simon ha
sortit aquest mati, a les deu, en aeroplà, en viatge de tornada a. Londres.
Estaven a l'aeròdrom de Tempelhoff, per a acomiadar-lo, el mlnistre d'Afers Estrangers del Reich von
Neurath, el secretari d'Estat Melssner, en representació de Hitler, i
altres personalitats.
SALUTACID DE SIMON A
HITLER
Berlin, 27. - El ministre de l'Ex-

PUBLIC

Els Consells d e
Guerra d'ahir
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LA PROCESSO DE CORPUS, EL
SENYOR PIC I LES JOVEN·
TUlS RADICALS

•1

h

........

tats del seu viatge a Berlin.

EDEN MARXA DE BERLIN
CAP A MOSCOU

Berlin, 27.
Els periò..'\1<.;.; ian
remarcar la. coincidència. que ahir,
a la nit, en prendre el ràpid de Moscou el senyor Eden, acompanyat de
l'ambaixador soviètic a Londres, senyor Maiskl, s'acomiadaren en el
propi comboi nombrosos estudiants
que cursen els seus estudis a Alemanya i varen emprendre el viatge
· de tornada al seu pafs pel transiberià. Eren també molt nombrosos els
anglesos, alemanys 1 Fusses que marxaren en el matel.x tren, el qual em·
prengué el viatge p1·
"r.satgers.
Eden 1 Maiskt viatgen en cotxellit, mentre que els nombroses periodistes anglesos, francesos, italians 1
russos ho fan en altres vagons.
En un vagó especial s'embarcaren
les màquines d'escriure, documents
diplomàtics i altres objectes, molt
nombrosos, del senyor Eden i els seus
acompanyants.
Acomiadaren a Eden en l'estació,
von Bulow i el comte Bassewitz,
amb els alts funcionaris del Ministeri de Negocis Estrangers.
La colònia britànica de Berlin es
trobava tamW a l'estació.

terior anglès, sir John Simon, abans
de sortir aquest mati de l'aeròdrom
de Tempelhoff, amb direcció a Londres, ha tramès al canceller Hitler
el següent telegrama: cEn el moment
PERIODISTES E S T RAN·
de sortir de Berlin, vull trametre a
GERS QUE NO HAN PD·
la S. E. el meu més sincer agrar~
GUT ANAR A MOSCOU
ment per l'hospitautat i amistosa
Berlin, 27. - El «Deustche Allgerecepció de què he estat objecte, per
part de S. E. i dels altres membres malne» assegura que alguns periodel Govern alemany, aixi com tam~ distes estrangers, vinguts especialment a Berlin per a. fer informacions
bé per part del poble berlinès.»
sobre la visita d'Eden i Slmon a la
L'AVIO S'ATURA A HAN· capital alemanya, es proposaven fer
igual comès a Moscou durant la. vi~
NO VER
Hannover, 27. - L'avió quadri- slta del senyor Eden. però han hagut
motor que conduia a Londres Str de renunciar a tal propòsit perquè
John Simon ha efectuat aquest mati l'ambaixada soviètica a Berlln s'ha
una escala a l'aeroport d 'Hannover. negat a visar-los els passaports.
Simon fou complimentat per l'al~
EDEN PASSA PER VARSO·
calde de la. ciutat, el cap superior
VIA
de policia i el vice-cònsol britànic.
Varsòvia,
27. - El tren que con~
El ministre britànic celebrà. una
animada conversa durant quinze mi- dueix de Berlln a Moscou el mJn1s.
nuts que lnvertf l'avió en fer provisió tre anglès Mr. Anthony Eden, ha fet
parada mitJa hora. en aquesta esta,..
de gasolina.
L'acomiadament de Simon tou cor- ció, Mr. Eden fou saludat per representants del Govern polonès i l'amdialfsslm.
I A AMSTERDAM baixador anglès a Varsòvia.
Mr. Eden l Mr. Maisk~ ambaixaAmsterdam, 27. - L'avió que con~
duta al ministre de l'Exterior an~ dor soviètic a Londres, foren sa.lu~
glès sir John Simon, a Londres, de dats també pel ministre rus a Var~
tornada de Berlin, féu escala en sòvta..
aquest aeròdrom.
EL QUE ES TRACTARA A
El ministre anglès fou saludat pel
MOSCOU
ministre: òe l'Exterior holandès. docMoscou 27. - Els dlrtgents soviètor Graef!, i per una tia de slr Sl- tics,
ocasió de la vtslt& del mimon, que es troba de vacances a nistreenanglès,
Mr. Anthony Eden, dl·
Holanda.
uen que és necessària una acció lm~
Sir John Simon menjà a l'aerò- mediata. per a evitar 1& catàstrofe
drom i seguidament ha reemprés el que suposaria una nova guerra.
vol a Londres,

l'- reu agrairà dels ainlpa.titzants que punt de Vista moral ni material. Una guerra en la qual es veiés obli1'- lt trametin els que puguin recontr gada a intervenir seria · sempre una falconada a la seva essència, i un
1'- entre llurs amlsta.ts.
perill. No a res més que a això es deuen les concessions evidents que
ha fet a l'Extrem Orient enfront del Japó, on ha preferit cedir fins en
es nega a retornar-li la màquina. desprestigi propi davant de Xina, abans que donar motiu a un conflicte
i aHega que la. Roser Pi marxà sen- armat.
&e pagar.
En fi, aquestes consideracions poden ésser considerades com a una
DETENCIO DE DOS SUPO• mena de contesta a aquell interrogant que ha creat l'equivoc evident
BIR iONN 81\ION ARRIBA
SATS ATRACADORS
A LA CAPITAL ANGLESA
Relacionat amb l'intent d'atraca- d'Anglaterra en aquestes converses de Berlin i la campanya no menys
Londres, 27. - A tres quarts de
ment a. Maria Médico al carrer Mar- equivoca de la premsa conservadora de Londres. Ens sembla no anar
quès de la Mina, de la barriada de errats en considerar que les converses d'Eden a Moscou han d'evidenciar cinc de la tarda, arribà a l'aeroport
UN MORT I UN FERIT la Bo.rceloneta, podem afegir que la aquesta impossibilitat d'entesa contra Rússia, a menys que no es produis de Croydon l'avió «Delia», el qual
portava a bord el ministre de l'Expolicia procedí a la detenció d'An~ una mutació ràpida i inesperada.
GREU
terior sir Stmon, el qual fou rebut
A l'estació del Bogatell un tren toni Blo.nco i del seu germà. politic,
per l'ambaixador alemany a Angla~
•tropellà. ahir al mati Antoni Carn~ anomenat Alfred Brick Navarro, el
terra, baró van Hoesch, lady Simon,
poy l Josepa Ruiz, tots dos de 77 qual fou detingut quan pujava l'esesposa del ministre, 1 diverses per~
cala del seu domicili.
anys.
Es
desmentida
la
dimissió
de
sonalttats del seu Departament. Sir
Al domicilt del Blanca fou trobat
Campoy mori al cap de poca estoStmon es dirigí se~uidament al Ml~
na a causa de les ferides rebudes, l un vestit que coincideix amb un dels
Von
Neurath
nisteri, on informà. al Govern del reque portaven els atracadors. A més,
J osepa Ruiz està. gravíssima.
Berlin,
7.
De
font
oficial
es
sultat de la seva visita. a Berlín.
El Jutjat practica les diligències foren trobades diverses màquines
desmenten
els
rumors
acollits
per
del cas per ta.l de delimitar les res~ d'escriure, altres mercaderies 1 una
a 1 g un s periòdics estrangers relaES REUNEIX EL GOVERN
gran quantitat de peces de tela, que
ponsabUitats que hi puguin haver.
tius a la !$Uposada dimissió del miANGLES PER A ESCOLTAR
hom creu de dubtosa procedència.
nistre
alemany
d'Afers
estrangers
Contra
un vei de Relli· von Neurath i del secretari d'Estat
A
LA
MEMORIA
D'UN
EL MINISTRE DE L"EXTE•
L'INSPECTOR DEL COS DE
COMPANY
RIDR
al
dit
departament,
von
Bulow.
nàs,
pel
SEGURETAT
suposat
delic·
A
MADRID
Una nombrosa comissió d'ex-pali~
Londres, 27. - Aquesta tarda s'ha
Anit sorti cap a Madrid el tinent
eles de la Generalitat anaren. ahir
reunit el Govern e.nglès per a escolte
coronel
d'auxili
senyor
a
la
Muñ.oz
rebeHió
Grande,
insal mati, al cementiri nou a dipositar
~r el ministre de l'ExteriOl' rJr John
damunt la tomba de l'agent de po- pector del Cos de Seguretat d'Espa·
Ahir, al maU, a les deu, al Saló
licia senyor Gutlérrez de Guevara. nya.
de Consells de l'edifici de Dependèn~
une. bella corona. de flors naturals.
cies Militars va tenir lloc el Consell
Gutiérrez de Guevara, com recorde Guerra per a veure i fallar la
daran els nostres lectors, mori ara
causa instruïda. pel comandant Jutfa w1 any en l'atracament portat
RELACIONS
ge senyor Ricard Blasco 1 Arnanda,
a cap contra el Cinema Míria.
HISPANO • PORTUGUESES contra el paisà Gil Morera i Casas,
DETENCIO
vef de Rellinàs, pel suposat delicte
Per la policia fou practicada la
d'auxili a la rebel-116.
PROPOSTA DE PACTE DE ND
detenció dc diversos individus ntAGRESSIO
Presidi el Tribunal el tinent c.oro'x ats com a lladregots.
Lisboa, 27. - La Cambra de Co- nel senyor Artur Gonzà.lez i Fraile,
merç
Espanyola
llançà
al
«Diari
de
actuant de ponent l'auditor de segoUNA AGENCIA DE CON·
LLsboa» la. idea d'un Pacte de no na senyor Martínez Lage, de fiscal
FIANÇA
agressió
i
bon
vernat
entre
Portugal
el tinent senyor Mesta 1 de defensor
La policia practica. actives gestions
per tal de posar en clar la. denúncia 1 Espanya, el qual Pacte tindria gran el lletrat senyor Avelf Estranger 1
importància
internacional
i
seria
a
Macià.
presentada per Antoni Abadia Cou~
base de mutu respecte dels dos Eslet contra. un agent de negocis, el tats.
De l'apuntament es desprèn que
qual, segons el denunciant, cobrà
el dia 12 de novembre de l'any pasuna lletra seva que importava 2.310
sat
la policia efectuà diversos escar~
pessetes i no 11 lliurà els diners.
colls al poble de Rellinàs, 1 en una
barraca situada en una finca del proUNA SERVENTA UN XIC
cessat va trobar dues escopetes i mig
DISTRETA
sac de cartutxos, propietat de OU
Anfval Batllori ha presentat una
Morera. Aquest, en la seva declara-denúncia contra. una serventa que
ció, que figura. al sumari, manifestà
esta.vñ al seu servei, la qual ha des·
que les armes eren de caça i que
•paregut emportant-se'n distretament
per a tal les tenia, per la. qual cosa
1.300 pessetes en metàH.ic.
tenia la corresponent llicència, 111~
Copiem de «Las Notictas»:
SUPOSATS ATRACADORS
«Con motivo de unas declaracio- cència que, però, havia caducat en
DETINGUTS
nes efectuadas por el alcalde, don virtut del ban de declarnció de 1'Es~ .
!
La policia detingué dos individus, Juan Pich y Pon, relativas al posi~ tat de guerra.
l'un dels quals està fitxat com a ble restablecim1ento de la procesión
Els antecedents que es posseeixen
lladregot i l'altre, malgrat guanyar de Corpus, la Federación de J uven- del processat I que figuren units al
20 pessetes setmanals, porta va. al tudes Radicales ha publicada una sumari, són que es tracta. de persona
~~amunt 200 pessetes, la. procedència nota iniciadora de una
campaña honrada.
contra. lll celebraclón del citada acè!.e les quals no sabé Justilicar.
Jih vista de les actuacJona que fi.
Com slgul que la policia sospits to religioso.
Por persona que nos merece abso- guren al sumart, el fiscal retirà l'a.tJ,Ue podrien ésser el$ autors de l'avacament comès diumenge passat luta crédit.o, hemos sabtdo que don cusacló que pesava contra on More~
carrer del marquès de la Mina, Juan Plch y Poo se muestra alga , ra, tota vegada que no hi ha càrrecs
en contra d'ell.
¡leran presentats a la victima, Marta extrafiado por la citada nota..
Parece ser que el Sr. Plch ba di~
Jd:édico, per si els reconeix.
El defensor lle¡f un breu informe ¡
cho que él era alcalde de Barcelo- en el qual digué que tot& vegada
UNA MAQUINA D'ESCRIU· na y no del Part1do Radical, y que, que el mlnlsteri fiscal retira l'acu.sa..
RE QUE PROMOU UNA por tanto, tenfa que actuar de una ció, poques
proves ha d'aportar a
DENUNCIA
manera 1ndependlente para conseJosep Maria Vidal ba presentat guir los mayores benefictos en favor favor del eeu patroctnat, Ja que no
b1 ba fet delictiu del qual se'l pugul
""' denúncia al Jutjat de guàrdia de la ciudad. Añadló que. por otra inculpar, 1 acabà demanant la lliure
Fontra R o s e r P~ el qual u llogà parte, el Part1do Radical no austen~ absolució
del aeu patrocinat.
~ màquina d'escriure que havia ta un crlterlo antlm!llgioso.
\ltUitza.r per a filmar una. pelUcu~
Según nuestros lnfonnes, el crite~
El Tribunal ea retirà a deliberar
¡ la Roser ba desapare¡ut de rio del Sr. P1ch es compartida por en sessió secreta 1 dictà sentència •
hotel on s'hostatja sense retornar-U lmportantes elementoa del Partldo absolutòria. d 'acord amb la petició llr JÒÍ!In- Slmon
I Von Neurattt, moments després de l'arribada del primer
Radical y, por tanto, es cas:l seguro de la defensa. sentència, però, que
la màquina.
a l'aeròdrom dt Berlln
El reclamant diu en 1& seva d~ que la citada. campafia no prospe.. no serà ferma fins que l'aprovi l'au~
n úncia que la gerènciA. de l'hotel
<Foto Urbis • p
)
di~.
·
ress

L'ORDRE

Simon, el qual informA dels resul- formar bé, primer el seu
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més tard els homes d'Estat
sos i itaÚans en l'anunCiada

rència de Stressa.
"""U.ie.
El «Dally Telegrap» resumeix la
tuació de la següent manera.
prés de les converses de BerÜn bn.l.
quedat preparades les bases •d cu¡
acord general, que ja es perfila en~
guns punts però, en altres calda·
que els estats europeus facin 'cons¡là
rabies concessions.»
eEI. «Daily MaU», en un editon
escrlU que tot fa S'.Jposar que ~
cies a la vi~tta a Berlín, s'ha Obttn.
gut un ventable apropament entre
Alemanya I la Gran Bretanya..
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SEGONS ELS ANGLESOS
Hl
HA
DIVERGEN CIES
ENTRE FLANDIN I LAVAL
S OBRE L'ACORD AMB
RUSSIA

Londres, 27. - Ward Prtce escrtu.
al «DaUy Mail», que és singular que
les entrevistes de Berlin bagtn re-

portat importants divergències d'op~

nió, tant al Forelgn ornce com a1

Qunl d'Orsay. No és un misteri per

a ningú que al Foreign Office s'han
deixat sentir potents influències con.
tra el projecte d'entrevistes amtsto.
ses 1 ..franques amb Alemanya, In.
Duènctes que actuen a fa var del pla
del Govern francès l que tendeixen
a la immediata conclusió d'una
aliança mUltar amb Rússia. Amb tot,
existeixen també, 1 més a França
mateix, divergències d'opinió sobre
aquest pla. El senyor Lavnl vol es.
perar el resultat de les converses r!e
Berlin abans d'anar a Moscou. Pel
contrari, el senyor Flandin, enèrgicament influenciat en això per l'Estat Majo¡¡¡r desitja realitzar, com més
aviat m· or. l'aliança militar tran·
co-soviètica. Si aquest projecte arri·
ba. a realitzar-se, hom veurà de segujda ..com grans quantitats de ma·
terial de guerra rus inunden TxecoslovàQuia, la qual es convertiria
aixf, pràcticament, en un lloc avan·
çat rus al flanc d'Alemanya, que
subministraria, ca.s de guerra, alS
avions soviètics una base per a atacar BerUn
LA BORSA DE BERLIN
PALESA BONA IMPRESSIQ

Berlin, 27. - A la Borsa de Ber·
l1n ha repercutit beneftciosa.ment la

favorable impressió que hi ha als

cercles polltics del Reich del resultat
de les converses germana-angleses
que ban tingut lloc a BerUn.

ROOSEVELT, DISPOSAT A
MANTENIR LA NEUTRAL!·
TAT DELS ESTATS UNITS
Wàsbington. 27. - Sobre la ~
unló celebrada ablr del Comitè do

Municions, es creu saber que els
membres del COmitè han discutit la
qüestió de la

neutralitat

amb

el

President Roosevelt, a la Casa Blan·
ca, abans de la seva sortida per a
LA PREMSA ALEMANYA unes curtes vacances. Es posa de
PARLA D"UN ACORD PAR• relleu que aquesta reunió ha coin·

TICULAR
cidlt amb la decisló d'Alemanya
Berlln, 27. - Els diaris d'aquest d'instituir el servei militar obliga·

matf comenten extensament les n~
gociacions germano-brità.nlques, que tori.
Es creu saber que Franklin Roovan acabar ahir a la nit.
sevelt es mostra encara més radiEl cVoelkiscbe Beobachten dlu
cal que el sene.dor Nye en la !enna
que el text del comunicat que es va decisió
de mantenir costi el que
publicar anit, 1 les declaracions que
féu Stmon a la Premsa, demostren costi, la neutralitat estricta dels
clarament que les negociacions han Estats Units, en el ca.s d'una nova
resultat útUs per ambdues parts, la guerra. mundial.
Altres membres del COmitè estuqual cosa. el diari considera run
feliç preludi per al pròxim esdeveni~ dien diverses soluotons al problema
de
fer impossibles els guanys de
dar polític».
Afegeix que «el punt de vista aie~ guerra de les grans empreses que
many, se~ons el qual solament les són reconegudes oom el principal
conferències directes entre homes perill per a la. neutralitat dels Estats
d'Estat responsables l>Oden produir Uolts.
resultats eficients en la situació in~
POLEMIQUES ENTRE ELS
temacional», ha quedat corroborat
en la pràctica, en aquestes negociaPARTIDARIS D' UN I AL·
cions.
TRE BANDOL INTERNA•
La cDe-.Jtscbe Allgemeine Zeitung»
ClONAL I DE TOTS DO 5
torna a insJstir en el fet que s'arri~
AMB ELS PARTIDARIS DE
bl a un acord particular, per tal de
LA NEUTRALITAT
.
cercar després l'acord general.
WAshington, 27. - S'ha. tn1Ciat
El cBerliner Tageblatb remarca el un aferrts3at debat entre els~~t
paper tradicionalment exercit en la dari.s i adversaris de
la neu d'una
política internacional per Angla.ter~ dels
Units en el cas
ra, 1 posa. de manifest la tmportàn~ guerraEstats
futura.
Mentre
que el sena·
cia de les negociacions de Berlin, 1
Gera.ld Nye, president delt"""nt
diu que precisament SLmon ha vin~ dor
gut a la capital alemanya com a h~ mltè de municions està redac a
me de confiança d'Itàlia I França. un projecte de llei segons el qual
s'atorgarien poders al President pir
LA PREMSA FRANCESA e. prohibir la navegació i retir~r ~
protecció als vaixells nordamencan
MOLT POC OPTIMISTA
:Paris, 27. - Els comentaris de la que estiguessin dintre de la zonl~
Premsa francesa d'aquest mati a les de guerra. amb el !i de mantenor
entrevistes germana-britàniques, pa~ una estricta. neutralltat, el ~nadh&
lesen encara més pessimisme que en James Pope, demòcrta, d'IdauO, hil
pronunciat un discurs, en el qualerra
dies anteriors.
«Le Journal» parla de Hitler com declarat que considerava la gu 1
d\ln repartidor de cpaf.ents de pau». crom una realitat pertorba~oraJ, r·
«Le Petit Parislen» posa de mani- he. instat al poble nordam~r1~ Jans
fest que les anteriors demandes ale- què no accepti mai les um
manyes d'igualtat de drets, s'han que van compreses en «la neu
convertit arn en demandes de sup~ tat e&tricta».
'ó de Ja.
riontat.
Adreçant-se a l'AssociaCl
poSocietat de Nacions, el senagor s'ba
LA PREMSA ANGLESA FA pe ha declarat : «Aquest m 0 utat.
COMENTARIS
QUE
NO fet ma.ssa petit per a la neu~11 doS
COMPLAURAN LA FRAN• No es pot romandre prop ~ rrer
CEBA
gossos que es barallen, sense 6
Londres, 27. -La Premsa d'aquest
el
perill d'ésser mossega~~ i pel be·
mati comenta extensament el comu«Per a protegir la naCl
nicat facilitat anit a Berlin, en aca~
00 pot
bar-se les com'erses germana-britàni- nestar del poble, el Govem tar el
amagar el cap i ha. de pres 1 con·
ques.
na.·
En general consideren qae les con- seu més actiu ajut a qualSeVO
1
verses han servit per a aclarir nom- ven1 general acceptat per ~rvaci6
br<?Sos runts d'interès per a ambdós clons europees per a la. con No pat
raiUa·
països per a posar de manifest el de les relacions d'amistat.
comú desig d'afiançar la. pau euro- descansar de cap manera e~tat.»
ment que suposa. Ja neu~~a~es de!S
pea.
Pope ha citat les expen n uerra
Els diaris diuen que, en realitat
Estats
Units durant la gra.~~ ecosolament es tractava en les aYudideS
converses, d'aclarir el que ho ha es- i ha. parlat de la gran pre
tat, per la qual cosa no cal esperar nòmica exercida.
guer·
altres resultats.
eLes nacions estra~geres t~l pas:
El «Times» publica un comentan. ra -ha afegit-, far1en to artLfieiS
considerat d'inspiració oficiosa, que sible, utilitzarien tots elsles nostreS
d.iu que els mmistres ban quedat possibles, per a comprar
molt ben impressionats de les seves mercaderies retingudes.» ls tei'!lles
conferències amb Hitler i han cele~
No es coneixen encara e dor :r·a·e.
brat la. decisió d'efectuar llur viat- de les proposicions del sena cristS-·
ge a la capital alemanya.
que, segons sembla. no. h~:en 10di·
L'opinió és gairebé unànime als llitzat
encara, però eXlS~eure qtl-'
periòdics, en considerar que era pre- eis
fonamentats que
tendei!(
cís que els homes d'Estat britànics el seu
punt fonamen a nord¡.\llleflsentissin cara a cara HtUer, per tal n.con!eguir
l'o.ills.Jnent
de conèixer els seus projectes i tdées
6)
el més exac~ent possible. D'aques~ en cas de guerra.
1passa a ra pàginA
t.& manera, Srmon i Eden oodran in-
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