EL TEMPS. - A Catalunya tl Oti apareix oobert per la Cerdanya
t Qlronèt· h i ha boires a l' Empordà, conca de Barberl. camp de Tarra·
t'Cria I oia de Lleida: està .. mlcobert per Iu comarquu d'Urc-ellet i
l&uatada, on es presenta fa boira: per la resta del pals està serè o amb
molt pocs núvols. Ets vents són flu ixos de direcció variable. Durant tes
darrerea 24 hores s'han registrat alcunes oreoip itacions. La més Important ha eatat la de Capdella que ha estat d' 11 lit res per metre nua·
drat I Ja de Ran$011 que ha estat d'11 lltru.
Gruix de la neu : t metre al Port de la Bonaicua I 8D oentimetros a
En valira.

AnY

v-

Núm. 1.006 -

Preua 10 cèntlma

Fundadora L L U I 8

CONVOCADA PEL SENYOR GIL RO BLES

i)'Il•
•••

Barç&lona, diumenge, 12 de maig del 1935
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Se celebrà una important reunió de generals al ministeri de la Guerra
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Avís molt important!

No es va permetre que
·els fotògrafs tiressin pla·
ques a l'entrada dels
generals

Ja han estat nomenats els jutges

No és de creure que avui la segona volta de les eleccions franceses municipals que substituiran - amb
· E
mandat anormal, cal consignarsiguin cap sorpresa per a nlngu.
n reart
i a t , ni 1'avanç del partit Comu- un
ho- els designats d'acord amb les
nista en la primera volta ni l'afebliment de partits com el r adical socia- lleis per la comissió c1e Justícia Mulista no sorprengué tampoc a gaire gent. La polarització vers els par- nicipal suara desapareguda per art
tits ~xtrems, sl és una cosa lògica, bo és molt més encara a França, que d'encantament.
··
La Sala de Govern de l'Audiència,
ha entrat més tard que els a ltres pa1Sos
en 1'abisme d e 1a crisi, però que assistida
peis degans dels Collegis
l'ha de sentir molt més profundament que no els altres, en vista que d'Advocats i de Notaris, que ha vins'havia acostumat al poble francès a creure que era un poble privilegiat gut a substituir un Consell de Jusque es salvava d'aquest desast~~ general. Els partits, com el d'Herriot, tícia Municipal que ningú no ha
i hauria de seguir, per
tenen tots un a. gran responsabilitat en el manteniment d'aquesta iHusió destituït
tant, actuant, no s'haurà deixat ín1, com és natural, ara han d'ésser ells els que han de sofrir les conse- fluenciar _ d'acord amb el propòsit
qüèncles més immediates del desastre moral que comença a traduir-se del sen11or Pic - pels «alegados poeL fets.
lfticos». La in.dependència del Poder
Els obrers han perdut en gran par t 1 perden cada dia més la con- judicial els ho haurà impedit. No
ha tet més que esperar la resolució
fiança amb els partits que han governat el pais sota el signe de la. demo- de la crist_ com aixt ho han publicràcia 1 es senten atrets pels par tits extrems de tal manera que fins el cat tots els periòdics- per a ter els
partit Socialista., t ambé en part r esponsable en el manteniment d'aques- nomenaments. Hom diu si amb el
pr opòsit
no sectors;
defraudeulesl'aiornaaspirates Ulusions, ha sofert d e l'on·entació d e 1es masses o brer es cap el comu- cions
de de
certs
però
n:!Sme.
ment no obeirà, amb tota seguretat,
L'altra força fr ancesa, la. petita burgesia a la qual s'ha dit sempre a altra cosa que al desig de paleque era la veritable força de França, 1 se li b a reconegut el paper prepon- · sar q.quell4 independència, ~sperant
derant en el pals es troba en moments de dubte. Es sent soHicitada per preC1Sament ~ l?Oder m.amjestar-la
davant d'uns t aLtres.
la dreta i per l'esquerra. Es molt possible que passi temps en el dubte 1
Però això no ens interessa per
fins que avui s'inclini cap a un cantó 1 demà cap a l'altre. Això és el que avui. El que volem ,.emarcar en
vingué passant a Alemanya on acabà donant el triomf a. Hitler. Les da- aquest comentari és. que, m.aigrat la
·
general dels
alxecada
dedes que hem llegi·t d e1s resu1ta ts d e1 diumenge
passat ens demostren a.- protesta
et de destitució
jutgespel
muntquesta asseveració. En les ciutats en què els obrers han representat una 1~pals t malgrat també els recurforça veritable, amb suficient poder d'atracció, sigui per la qualitat dels sos interposats contra la illegalitat,
seus liders, o sla per la comunitat d'interessos, han votat amb els partits aquesta prospera i està a punt de
·
·
· 1m
i
t
consumar-se
que dels esmenobrers. En l~s petite~ vile~, espe~1a ent on 1~ pages a es roba en majo- 1 tats recursos sense
se'¡~ canti, com vulgarria, els partlts reace1onar15 de tipus monàrquic-feixista que són de moda ment es diu, ni gall ni gallina.
ara a França., com ho són a Espanya, encara que ni aqui ni allà fan grans
Se n'ha plantejat un d'inconstttuprogressos, han fet guanys que un any enrera haurien semblat impossl- cionalitat cie l4 llei del 2 cie gener.
1
j · h
t t
fid 1 ls
t•ts tr di Aquest està a mans del Governab~es. Es cert que a ma o.na a r~ a encara
e a seus par I
a - clor interf, que l'ha d'informar.
clonals, però, en les preVlsions polítiques, el que valen són els símptomes Donat l'interès personal que el se1 per a França és un símptoma inequívoc la disgregació que ha començat. nyor Pic té en l'assumpte, no ens
Aquesta disgregació no la podria evitar més que una. ràpida solució a la ha d'estranyar - a desgrat que
·
·
ò ·
d
·
·tj
bé
tr b u d'
ti les lleis han d'acomplir-se amb la
431tuac1ó econ mica que ca a dia empi ora, 0
la 0 a a un mo u rapidesa necessària perquè tinguin
sentimental que refés aquells fronts patriòtics a què ens tenen acostu- utilitat - que dit informe sigui una
mats els francesos 1 això no és de desitjar, ja que aquest motiu senti- obra de tortuga. Coon no ens estramental no podria ésser altre que la Guerra.
nyaria tampoc que, en definitiva,
Són molts els comentaristes francesos qu u el fet que l'augment de l'informe r esultés el «parto de los
montes».
llocs dels comunistes sigui encara relativament pet it 1 e1 que els partits
Però n'hi ha un altre de contennomenats felxlstes no hagin fet irrupció amb una gran victòria, hi volen cioso-adminfstratiu, verament eficaç
veure el simptoma que en realitat les condicions politiques de França, a. i r_àfrid., plantejat davant el m.à:cim
desgrat de l'a.specte exterior 1 de la crisi no han canviat extraordinària- Tnbunal nostre, el de Cassactó de
Catalunya, que segueix, pel que se1nment. Aquest criteri és un error. Primer cal tenir en compte, que si bé bla, un camí gairebé paraUel al d'fnés cert que unes eleccions municipals, quan es fan en moments d'apas- constitucwnalitat. I això- dit a!'lb
sionament politic per més administratives que es vulgui que siguin re- l tots els respectes a aque3ta ínstttu'·
t t
t
ció autonòmica- ja és més lamensulten sempre politiques, no és menys que en o cas es ressen en m- t ble justament per
l'aprect ell què
teressos locals 1 moltes vegades particulars que afebleixen bon xic les di- 1~ t enim.
ferències politlques. Per ruxò és sempre en les grans ciutats on les elecD'ençà del 17 d'abril, en la qual
cions municipals acusen un caracteritzat caràcter politic 1 poques vega- data aquest. segon recurs Jou accepdes en els petits nuclis urbans tot 1 que es vagi a. les eleccions sota una. tat pel Tnbu.na~. no S'han acom•
.
plert altres tranuts que passar-ho al
etlqueta. politica determinada. Ara bé, aquest canvi, aquesta atoma po- Fiscal de l'Estat i al Procurador de
lítica que comporten els interessos particulars en les eleccions municipals, catalunya perquè dictaminin sobre
té poca força en les eleccions a diputats. Llavors, el que passa a primer lla competència. El Fiscal de l'Esta:t
si no els sentiments i la passió politica. En elles contestà .en menys de quara~ta-vutt
Pla. no són els interessos
. .
.
.
hores i tms ta un parell de dtes l'ases reflecteix molt amphf1cat allò que en les eleccions admmistratlves po- sumpte no ha estat sotmès a l'opidia presentar-se per a molts com a un signe gairebé menyspreable.
j nió del nostre Procurador.
Què passarà avui en les segones votacions? Al nostre criteri, la po- . No és pas un exemple de rapidelarització lniciada el diumenge passat anirà en augment, més sl t enim sa.
en compte l'entesa a què han arribat els socialistes 1 comunistes de dei- A l' A d'è . d Barcelona
u I ncla e
xar-se mutuament el lloc lliure quan la candidatura de l'adversari vagi
en primer lloc en vots. Els partits republicans d'esquerra i de centre han
adoptat el mateix crit~ri, alXò podrà aminorar les seves pèrdues, però,l
n 'estem convençuts, no destruirà gens ni mica la. conseqüència que es pot
treure de l'avanç dels partits de l'extrema dreta. I. els resultats d'aques- .
tes eleccions, de no venir un canvi de condicions objectives, han de veu- ¡
re's multiplicats en les elecc10ns legislatives. Moltes i profitoses lliçons po- . Ahir a la tarda, a l'Audiència,
den significa rper a tots observades amb serena objeçtivita.t aquestes elec- tmgué lloc !-a. designació dels nous
.
•
•
jutges mumcipals i suplents dels
c1ons municipals franceses, la segona volta de les quals va a celebrar-se jutjats de Barcelona, Badalona, sant
avui.
Adnà i Santa Coloma de Gramanet.
La reunió de la Sala de Govern du
rà des de les quatre fins a do~
.
.
quarts de set.
La Premsa de L11ga Catalana. ha adoptat com a tema exclusiU de 1 Fou facilitada a continuació la
propaganda l'atac furiós a. les esquerres catalanes. Res més adequat que relació següent del n ous jutges.
cobrir amb cortines de fum les pròpies fallides. «La Veu» d'ahir, en
J t· t .
BLA RC ELOG
NA
•
,
u Ja numero u. 1orenç
aques t sentit, és un expressiu exemplar d aquesta campanya a~b 1a qua 1 llndo Gonzàlez; suplent, Francesc
la Lliga intenta tapar la seva
posició politica, arnbada ja al J. Andreu Puigdollers.
màximum
Es l'editorial; és l'ar-I d'Espona i
tlcle de l'anomenat Brunet· és un altre article de J Civera Sormani· és
Jut jat número dos.- Guillem d'Esla secció «Llanterna politi~». són diversos solts, és ~ db:, tot el diari 'que ~;aL~u~~U";:S~~:.ua.s; suplent, Joes dedica gairebé exclusivament a atacar
les' Jutjat número tres. - J osep Maesquerres catalanes.
ria Vicens Sampol; suplent, Ignasi
.
t tg
.Martí Segalà.
Q
1
uan a polèmica. politica es produeix lliurement, amb avan a es 1
Jutjat número quatre. _ Lluis GU
inconvenients iguals, ens sembla natural 1 fins ens sembla convenient. de Biedma; suplent, Aureli Pelàez
En la fricció 1 comparació es contrasten els punts de vista 1 es deflnei- d'Ojeda.
xen les posicions
Jutjat número cinc. - Francesc
Coromina Puig; suplent, Ma nu e 1
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HAN ESTAT DESIGNATS ELS
NOUS JUTGES MUNICIPALS

I

a¡

I

L

LA REUNIO DURA DUES HORES
I MITJA I NO ES FACILITA A
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FeJ~Haf
~~ero sis. de la Lliga, la que no posicions de dignitat catalana. rer-Vídal Goytisole;

Per ordre governativa ha estat suspesa la
conferència que havia de donar avui al ma·
tí, al «Gran Price», el senyor CARLES PI I
SUNYER, de la Comissió Executiva d'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

flra~lre~e iUDIU[ÏÓ Consciència

de catalans

te la ui~i

E ls homes de Catalunya que, a hores d'ara, no pateixin d'esper it davant certs espectacles polttics, no tenen consciència de catalans. Es r ealitza aquests dies allò mateix que Francesc Cambó,
t a tres mesos, en el seu discurs de Terrassa, condemnava amb fra ( Crònica del nostre redactor ses dures. P reval, en efect
e, cel criteri que s'ha d'aprofitar la traa Madrid, Alard Prats.)
Després de la reunió en la qual gèdia d e Catalunya per a repar tir actes de regidors a aqu ells pares votà la confiança al Govern tits als quals el cos electoral no va donar nl.. .~ La f rase camboper part dels monàrquics t altres niana va ésser interrompuda pels aplaudiments del públic. Però
torces representades per aquells, el seu final és ben fàcil d'endevinar. El senyor Cambó trobava
ocupa l'atenció dels grups polítics
governamentals el delicat estat àdhuc cdeshonest• (mot textual) que tinguessin llocs de regidors
d'ànim de la minoria r adical t els partits als quals el cos electoral de Catalunya no va donar ni
l'actitud de determinats grups de un vot ni u n lloc.
les torces parlamentàries acabdiQuan, a T errassa, el senyor Cambó parlava aixt, parlava en ell,
1lades pel senyor Lerroux. Dues no ja el sentiment democràtic,
ans encara la consciència de català.
reunions han estat celebrades fins
ara i mogudes en extrem, en les Al cap de tres mesos d'haver parlat oficialment, en nom de la Lliga,
quals han estat en pugna contra- el senyor Cambó ha de veure com aquell criteri, q u:: ell blasmà t
r fs ¡ ben contraproduents criteris. rebutjà , serveix per a «normalitzar~ la vida municip:zl
I
LlegiU LA HUMANI TAT no solament la vida municipal, ans encara la vida decatalana.
la GeneL'actitud d.el senyor Maura tam- ralitat mutilada t transitòria.
bé és objecte dels més vius comencEn aquestes condicions no coUaborarem,., va dir el cabdill de
taris. Se li adjudica un canvi de la L liga. Ell ho v a dir, autoritzat pels organismes del partit t
posició que tendeix a la convivèn- d'acord amb aquests. Però els homes de la Lliga han fet al capdacia amb el Govern actual. Ell as- vall tot el contrari.
segura que manté la seva posició de sempre: la cie republicd
oonsen>ador. L es esquerres /tnalment s'han rcu1.it t han pres
l'acord de ,.ealitzar una acció con1unta dintre el Parlament. La intenció és bona. Ara anem a veure
Quan per motius polttícs o p ersonals uns homes de partit conamb quina eficàcia la porten a l4 tradiuen el propi ideal i àdhuc les pròpies paraules recents f púpràctica.
bliques, el que menys els escau és de presentar el canvi d'actitud
En les masses d'esquerra allunyades dels medis politics s'obser- com un mèrit o com l'estricte compl iment d'un deure patriòtic.
va una inquietud i un desencis
El senyor Cambó probablement sabrà callar davant el retret
acusats davant l'actitud de les d'una contradicció palesa. Qui no ha sabut callar és l'òrgan de la
persootalitats dirigents dels partits. Lliga. En un solt que pel seu estil barroer i la seva migradesa
menPosició perillosa aquesta, que no
convé perllongar en cap concepte. tal és propi !l'un setmanariet de quart ordre, vol equiparar eL cas
dels consellers actuals al dels q ue hi va haver a la Generalitat
després del 14 d'abril.
Fuster; suplent, Martirià Ventura
L'autor d el solt està tan poc convençut de la seva tesi torçada,
Rodrlguez.
que ell mateix es ta objeccions i prova de contestar-les. Ningú,
Jutjat número vuit. - Josep Bor- però, no confondrà la situació d'un pertode post-revolucionari, dudar·, suplent, Enric Xirinachs.
Jutjat número n ou. _ Albert Ga- rant el qual no hi havia Estatut ni règim constituït, amb la situabarró Carles; suplent, Tomàs Bas- ció creada p er una llei que els homes de la Lliga mateixos qualise~~~ja~a~~ero deu._ Lluis Moles fiquen d'inconstitucional. Es com si es volgués justificar l'establiMarquina; suplent, Joan B. Vives ment d'una nova dictadura aUegant el cas del C'overn provisional
Farrés.
de la República espanyo:a.

EL GENERAL FRANCO

les cinc de la tarda començaren a
arribar els generals citats pel senyor Gil Robles, que eren els següents: general Fanjul, sots-secretari en comissió del Ministeri de la
Guerra 1 cap de la Divisió de Bur·
gos; general Rodrlguez del Barrio,
cap de la primera inscripció de l'exèrcit ; general senyor Virglll Caba·
nellas, cap de la primera. Divisló
mllitar; general Lónlaga, segon cap
de l'Estat Major Central de l'Exèr•
cit; general Villabriles, cap de la.
Divisió de Sevllla; general Franco,
cap superior de les forces mlli1nrs
del Marroc; general Riquelme, cap
de la Divisió de Galícia; general
Villegas, cap de la Divisió d'Aragó;
general G<lded, cap de la Divisió de
Balears; general Molero, cap de la.
Divisió de Valladolid; general Sànchez Ocaña,cap de la Divisió de
Catalunya; general Núflez de Pr ado,
cap de la. Segona Inspecció de l'Exèrcit; general Pefia, cap de la Di·
visió de Ca vallerla de guarnició a
Madrid, 1 general Gómez Morató,
cap de la Divisió de València..
A dos quarts de sis de la tarda
passaren a. la sala d'ajudants on
quedaren reunits sota la prestdè!l.·
cia del ministre de la Guerra.
La. reunió acabà a dos quarts de
vuit de la tarda. Els periodistes intentaren obtenir una referència de
l'acte, però el seçretar1 del senyor
•
Gil Robles, manifestà, per encàrDins els municipis i en el Consell de la G eneralitat, els homes rec d'aquest, que no hi havia cap
de la Lliga tan companyia a una majoria d'elements que no tenen referència, i ni tal sols es permeté
als fotògrafs que tiressin plaques a
cap representació, ni d irecta ni indirecta, dels electors.
l'entrada dels generals al Pu.lau de
Bon avista.

Llegiu cada dia LA HUMANITAT
• •

----- --*

Jutjat número onze. - Josep Llamas Roca; suplent, Josep Balaguer
RiJbuatsj.at num
· ero dotze. _ Joan JuUà Gayà; suplent, Carles Amlgó de
Bonet.
Jutjat número tretze. - Josep Ignasi Barber Rizo; suplent, Francesc
Figuerola Ferrer.
Jutjat número catorze. - Josep
M. Masramon Vilalta; suplent, Lluis
VaJlulet~taVt anllum
~t. ero quinze. _ Rafael
Mass Golferichs; suplent, Josep
Planas Otin.
Jutjat número setze. - Josep Al·
tés Fontana; suplent, Josep Maria
PaJ~fJ~1t 1\if~êipal de Badalona. Fidenci Kirchner Catalan; suplent,
Ricard Torrandell Forment.
Jut jat Municipal de Sant Adrià
de Besòs. - Josep Royo Queraltó;
suplent, Andreu Monteis Capdevila.
Jutjat Municipal de Santa Coloma de Gramanet. - Josep Maria
Seseras i de Batlle; suplent, Ma-

nu¿~ M:~~t~;:ur~Òmenaments

• •

Llegiu cada dia LA HU MANITAT

Davant d'aquest r etret, no cal que ens contestin a nosaltres. -----------*:----------~
Han de contestar a les pròpies paraules f a la pròp~a consciència
EL RAID SANTANDER·M EXIC
de catalans.

A. ROVIRA I VIRGILI

Santander, 11. -

Madrid, 11. - El President de la
Generalitat i Consellers, avul han
rebut la visita. del senyor Rodolf Llapis, senyor Juli Pila i la seva gennana; una Comissió de Vilanova i la
Geltrú; una altra de Vilafranca del
Penedès; l'ex-ministre senyor Giralt;

:0:

Ll eg i u cada dia LA HUMANITAT

En n. calia comptar-hi 1 aixl han anat les coses. Però ara s'hi comPliquen aspectes nous, situats ja en el terreny de la correçcló 1 de la
delicade:,a personal 1 politica.

Ll egiu ca da di a LA HUMANIT AT
No demanem que es rectifiqui. SObre que ja coneixem l'adversari, 1
sabem que no ho tarà, bem de manifestar que ens é.s igual. Ens sobra
orgw¡ per no queixar-nos I valor civic per resistir tot el temps que sigui
necessari.

I

r

Ll eg iu cada di a LA HUMANITAT

f

......

I que ja
Parlaran al seu dia. I bo faran clarament, catègoricament, amb el front
alt i la. COnsciència tranquilla.

L'aviador Pombo compta:
amb la protecció d'un cruci·
fix d'or

.~ ~ M~ ·~ I
EUFORIA
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n
~
fi
l ia~ rlí~ü lj u Les noves facul'ï ats g:~i~ui·:~r:à~ ~~~a~x:~1 ~~=
deI s ( onseI~ er sI~~~tg: ~a~~d~c.
acu·
•d
regi ors
;1y;:sn~~:a~n~~r! ~~p~~;~ ¿~

Agustf Fercosuplent, Ramon mençaran a ésser efeçtius el dia que missió d'esquerra d'Alacant i una
1 dem rè.t·
h h
t
f
li i
d e
Mareçh Dou.
surtin al «ButlleU Oficial de la Ge- altra de Benicarló, i el senyor Ma·
oc Ica - no 1 em compt_a _mai en les orces po t ques e amJ utjat número set. - Joan Mart! n eralitat de Catalunya».
nuel Quemades.
bó-, una certa correcció en la. tacuca 1 un núnlmum d'elegància. en els ""'!'!'!!!11!~-JI!!I!!II!I!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-I!III'III!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IIIIIII!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!I!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!
Procediments.
'=
Consellers a. la Generalitat governativa; regidors a les Comissions gestores; discursos d'acatament a lleis anticonstitucionals al Parlament espanyol; aflilllacions categòriques d'ahir, desmentides avui vertiCalment per la realitat. Cada català sap perfeçtament a què atenir-se
quant al que pot esperar 1 al que no pot esperar de l'actuació de Lliga
Catalana. En aquest ~tit tot és tan clar, tot té una trajectòria tan definida 1 precisa que només cal obrir els ulls 1 veure. I ja està tot vist
Per nosaltres, ja ho estava molt abans d'ara. Si ens podia quedar algun
dubte, desaparegué el dia històric -història. de desercions, en aquest casque els diputats de la Lliga, elegits pel sufragi popular, abandonaven els
\I I/
escons del Parlament autònom 1, des del carrer, lnlclaven la campanya
de desprestigi de la institució fonamental de l'autonomia i dels
homes a qul la voluntat catalana havia situat a les jerarquies més altes
I I \
1 honorables de la Catalunya nacional recobrada.

Aquest número ha passat per la censura

Madrid, 11. - El ministre de la
Guerra arribà a. les quatre de la.
tarda al Palau de Bonavlsta. per tal
de presidir la reunió de generals que
havia. convocat.
l'oca estonn abans de les cinc de

'

~--

- Sl aid dura. Ja veurem qui acaMri repres.ntant, Jo(Per BartolO

.
. .
Ahir el sen~or Pic i Pon notificava. als period1stes que el Consell de
Govern de l'Ajuntament Gestor havia acordat concedir una ampliació
d'atribucions als presidents dels Departaments per a la signatura I resolució d'assumptes.
La declaració del senyor Ple és
molt imprecisa. però en ella s'evidencia. un desig de sostreure al Ple
MuniClpal, que per altra part ja.
s'anuncià. que no se celebrarà mé.s
que cada tres mesos, as3umptes que
li estaven encomanats, segons les
normes ben clarament establertes
pel darrer Ajuntament popular.
També es posa en evidència el desig
de donar una llibertat de moviments extraordinària als consellers
regidors en el seu lloc de presidents
de Comi.~ó minvant d'aquesta manera l'autoritat del G<lvem. No entenem massa el que el senyor Pic
vol dir amb això d'ampliar aquestes
facultats sense prec-isar concretament en què es tradueixen aquest~s
ampliacions. Posats a ampliar, i si
s'ha de comptar amb el criteri dels
interessats, ens podem trobar que
per a al¡ú sigui ó'una gran importància, per exemple, concedir un
pennis de venda ambulant i no ho
slgul per a la mateixa persona el
concedir una exclusiva de venda en
un mercat.
Els senyors gestors nomenats pel
senyor Ple, a l'Ajuntament han trobat elaborades unes normes de conducta de la Comissió de O<>vern, de
les Coml.ss:ions 1 del Ple. Són normes elaborades a plena llum 1 que
permeten portar totes les qüestions
municipals amb aquella di&fanitat
que tant plau als senyors de la Lliga que formen part de l'actual Govern M unicipal A nosaltres, que
també ens plau aquesta diafanitat.

Demà, a les 10'30

bo, a bord de l'aparell c.Santa.nder»êi
amb el qual es proposa realitzar
Sortirà directament
Els comunicats meteorològics
sen mal temps a. tots els sectors, pe.
rò hom confia que demà farà més
bon temps.
Aquesta tarda. ha sortit de Ma..drid en direcció a Santander, en un
trimotor, el pare de l'aviador Pombo
el seu germà 1 el diputat Pérez Ma!
drigal, que forma part de la coiilis·
sió oficial del vol.
La Societ.at d& tenls ha obsequla.t
aquest mat! amb un ccocktail» l'a,viador senyor Pombo i 11 han lliurat
un crist d'or.
El senyor Pombo ho ha agraït dl·
ent que amb la protecció del cruelfix, que portarà a la cabina de l'aparell, espera acabar feliçment la
seva empresa.

I

----- - -*:------ ens sorprèn molt que ara els mateixos campions de la. claredat d'abans
es deixin embolcallar per fra.ses
molt boniques, però plenes d'una
magnifica buidor i valgui la para..doxa.
Aquest Ajuntament gestor es veu
que ba de donar-nos grans sorpreses. Primer hem hagut de veure com
els consellers radicals, que eren enemics de la Llel Municipal de Cata..lunya perquè reduïa. el nombre de
sessions, ara passen pel fet que el
seu cap universal aprofiti la mateixa Llei per a reduir les ses3ions de
dotze a. l'any a quatre. Després hem
hagut de veure com els homes de
là Lliga. que reclamaven sempre
fiscalitzaèló a unes esquerres que
preçlsament portaven aquest principi fins a la meUcu!osi,tat, ara s'avenen 1 ajuden perquè e!s presidents
de les Comissions PU.."llin actuar
amb una lli~rtat de moviments tal
que qui sap Sl fins topa amb limits
de la mateixa Lle1, però que en tot
cas si que e3tà en desacord amb les
normes de d1afanitat ~ta.blertes per
les esquerres a l'AJuntament de la
nostra ciutat

la humanitat

! -

I AGRICULTURA
.MERUAT

DE
PREUS

PREUS
FA RINES
Ara¡O ...................... ..
Oaatella tcorreot) ...... .
Id.
(extra) .... .
Força
~···•·•···•·•••·
Local, ·······
corren~ .......... ..
I dem ertra ............. ..
Re¡16 u•••••••••••'"'''','''
Preua en pt.ca ets 10ú

'"
11

65

Q5

65

JO

DESPULLES
Be¡¡ones .., ..........,........

I I

Quartea ... ..... .. ....... ....

1

Terce1ea ................... .._.

Num. 8 ••••••,..............
Núm. 4: ••••••••••••••·••••••

QWios.

Meoute prlm.l ., ...., •....,
Begonet •.... ..... ...........

................... ..
Ji:xtrelllAdura (corrent)
ldem
(cruta.er)
Maocna ................... ..
Navarra .................... .
Peuedés ••••••••••••••••••••·
Uraell ••••••••••••••••••••••••
Pl·eus en ptea ela 100 qullos.
ARROSSOS
.Boruna ........................
ldem Calaspar _'"'""
Bell·IIOO 0. ...,..,......,.
Floret ........................

11~

125
IlO

OranJ& -···•••••••••••••••••

63
68

Farlon d'arròs ............

~L

Selecta ......................
Trencat .....................

MONGETES
castella (corrent) ......
ldem (selecta¡ '"""""
EsLraogeres ............. ..
MaUorca _,,,,, ....__,,••, •••
Prat _, ..................... ..
ValéocJa -·····•·•·•••••••·

54
4¡

RE I G

FLORIC ULTOR - Casa fundada e l 1894 - Tt:'den 32051
ES FAN RAMS, CORONES, PANERES I TOTA Ml.!I.A D'OBJECTES
DEDICATS A L'ART FLORAL NATURAL
Riera Blanca (carni c.el Reig) Les Corts • BARCELONA
Sucursal! MERCAT DE SANT ANTONI (part Ponent), 388 I 389
de s a 12 del mati (taula de flors) . • Telèfon 31639

22

1~~5C.~

1t
1S

I

1211

1SO
61
M
JO

G6
48
62

LL-.OUMINOSES
nves AnCintusJa ....... "
Idem Ea:tremadura ~·•·
Idem Mallorca ..........,..
Favons Andalusia ......
ldem Extremadura
Veces Andalusia .........
ldem estrangeres ...... .
E.'re pals . .... ... .............
ldem cstrao¡era .........

.M..

Pesols estrangers ...... ..
1dem pals ................. .
Ueotllles Andalusia ....
ldem Salnmaoca

1U...
118
CIC.
62
115
81.

u..............

ldem curta •••••••••••••••

...............•..

Preus en ptes ela

1011
IIQ

••················
....................

16
64
58

a
O•••••••••••*"•··
Uarroo ••••••••••••••• , •••••

-=-················

50

Paloua _ ....................
Se.uc ........................ ..
Preus eu ptee els 100 QU1108

liO
IlO

61
61

4/

48

47
61.1

48

42
42

42 6CI
42 65

42

44

~

11N

110

~

100

I I

PALLA I ALFALS
AitalS
1.• ...
b
Allals :1.• ..................
6
Palla d'Urgell ............
~ 54.

CIGRONS

)!eJLlca.n.a .................. .

I

1~6

52

183

w

M....................

VI.U..A AL.BUOEMAS • OSU'!A 1 VIO-E-VERSA

l:!ort.ICies de &rce!ona cada dlumeo¡e, a les 8 bores: d Alacant els dimarta,
d'Oran el.s dimecra., d 'Cran cap a Alacant els dlmarta. 1 d 'Alacant cap a
Ba:cclona. els dimecres

ss

Antiga rellotgeria MULLOR

~

NllO
82 biJ

:SO bU
<1960

Quan escrlvirem la nostra impressió setmanal de la setmana passada a
LA HUMANITAT. a la secció de Comerç i Agricultura, vàrem fer cons·
tar que les noticies particulars que tenim referent a les properes colli
'tes de les provtncies d'Extremadura 1 Andalusia., no foren tan catastròfiques com es suposa durant la present seLmana. La nostra impressió ha
tingut plena confirmació ja. que per mitjà de telegrames i d'Informacions
més retardades s'ha dit que !es esmentades provtncies, part del graner
de la Peninsula, veuran llurs collites, en part, salvades i no perdudes
cpm els pessimistes ja. ens assabentaven.
Sembla que la puja dels ordis, moresc, civades, faves 1 altres lleguml~
noses ha quedat neutralitzada., puix que el que havla de proveir ja ho ha
fet 1 fins un altre 1, que les notes catastròfiques foren més un ardit comarcal que no una realitat.
En qualitat de blats hi ha un gran ensopiment 1 amb tendència fluixa. per manca de compradors que esperen noves disposicions.
Els mlnlstres d'Agricultura 1 el poble creiem que la. passaran negra,
ja que el graner està ple 1 el preu d el pa als núvols.
En qualitat de farines no es fan més que operacions pròpies per al
consum.
Les despulles palesen una gran fermesa per manca d 'existències, Ja
que les farines no produeixen.
Mongetes l cigrons, sostinguts, 1 fermes les lleguminoses.

MERCAT D'OLIS
Durant la present setmana el n egoci d'oli no ha sofert cap variació important en els preus. Sembla. que momentàniament s'aturat la tendència de puja que feia tres setmanes que es r epetia.
En l'actualitat es comenten favorablem ent els tractats de Comerç
de l'Uruguai 1 de la República Argentina. Hom creu que se bé de moment
s'haurà pogut salvar que el mercat italià no hagi pogut agafar l'hegemonia a la R epública de l'Uruguai, s'ha de fer constar que ens hauria
r eportat algun perjudici el trigar tant l'aprovació de l'esmentat tractat.
Referent a l'Argentina ja es veurà amb quines condicions es podrà
portar a cap. De totes maneres sembla. que es preveu l'optimisme.
El mercat està quelcom paralitzat l solament es fan operacions p:-òples per al consum.
PREUS A L ENGROB Corrent, 176.
Supertor. 183.

llfAú~UJ: ruMelg de 11 oastauana 1*. - BARCELONA: VIa L&letana, li
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · CADIZ ·CANARI ES
SorUdes aetmana;s ela diSSabtes. a lea l\1 Efectuaran el servei les motonaua
uCI Uf'AD DE SEVILLA• I oVILLA DE MADRID•
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA PALMA DIE MALLORCA
SorUdes cada dla ¡llevat •la diumenges¡ de Barcelona • Palma, a les
19 ocres. per les motonaus
uCIUDAD DE BARCELONA• I uCIUDAD DIE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA. VALENCIA. ALACANT I PALMA
DE MALLORCA. BARCELONA MAO I BARCELONA · EIVISSA
L.UllA COMEHClA.L AMB ESOALES A TOI'S ELS PORTS IJE LA M.I!:Ol·
TERRANlA, NORD O'AFRlCA I CANARIES. - Sortides qulnzenall! de Barcetona ets dljoua. UN lA OOMERCIAL BILBAO· CADIZ • CANARI ES. AMB
ESCALA A TOTS !!:LS PORTI! DEL NORD O'ESPANYA - SorUCles QUinzenalS de Bilbao el& diJOUS. LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
1 TERR110R.IS OE LA OUlNEA ESPANYOLA (FERNANOO POO) . - Bortldes el dia 17 ds cade. mes. amb escales a Valêncla. Càdiz, Las Palmas. Santa
Oruz de Tenenrs o Freetown, Santa Iaabel do Fernando Poo, Bata, Ko¡o 1
Rlo Benlto pela vapors
GPLUS ULTRA» I •LEGAZPh
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
Bortlcles ae Barcelona et.a dUluna l diJous, a tea ~o borea
aCIUDAD DE VALENCIA•
Prtu a coberta: 8'00 onso tes. Bitlleta d'anada I tornada a onu• rtdulta
LI.NL\ REGULAR ENl.tu. BAHCEI..ONA · ALACAN'l
ORAN · MEUU.A

Qulloa.

GARROFES
L"astellO, oe¡ra ~ ........,
3a
Eivissa
28
Mallorca _, ... .. ...........
~8 IX.
MaLaCera, negra ...,.....
ò1 bl
RoJa ..........................
~
Vlnnroc. uegra .......... ..
Preus eo rals el.t¡ 4.2 Quilos

OLIS D'OLIVA

198.

Extra-fruitat, 226.
Preus per 100 quilos.
ARRIBADES DE LA PRESENT SETMANA
Estació Morrot: Oli ~ais. 7 vagons.
Port: Oli andalús. 854 bidons.
Camions: Oli pals, 50 bidons.

NEVERES

casa recomanable pel seu peix
freso 1 menjars d'enclrreo
Exquisits plats de popets com
enlloc més de Barcelona
Gran terrassa per a banquets
1 festes
-PASSEIG NACIONAL, 62Barcelona.
Telèfon 19235

Establerta des de l'any 1892
RELLOTGES DE TOTES LES MARQUES I PER A ESPORTS

Baixada de la Presó, 8

Telèfon J6013

APARELLS
FOTOGRAFICS
PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES
PEL·LICULES · PATHE BABY , · MAQUINES
FONO GRAFS DE TOTES MENES · DISCOS, eto.

RELLOTGES • OBJECTES DE PLA TA

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

CASA BAGUES

Carrer de Sant Pau, 6
(prop Rambles> Tel. 14237

B AR C E L ON A

Ybarra y c.a; S. en C.

GLACIAL"

MERCAT

DE

VINS

]
El
R

1

CASA SUBIROS

Hospi1a', 42 • Tel. 13651

LA

BELGICA

TRE

Pisos nous o......... 80 pfs·
Principals.............. 95 ,
, quarto bany. 110 ,

UAT

sense dlstlnció d'edat ni de sexe l slaul el aue slltul l'estat dt
la vostra hèrnia, us hà¡rlu aplicat o tet ús de tots els braguers pe..
¡ats, l¡qulds,illJeCclona i procediments QUe US ba¡¡ln ofert (lnÒlosa
l:operac16), sense obtenir el m~ miillm resultat; sl alarmat per
1 empitJorament constant de la vostra hêrn!a desitgeu corregir-la
ràdicalment 1 veure-us lllure de tot periU acudiu al Mètode e A.
BOER. Que ve donant de ta molts ann proves fefaents de la éeva
poal.ttva vàlua.
•
Sr. D. C. A. BOER, Ortopêdlc, Barcelona.
Molt Sr. meu: Aquesta serveix per a recordar-voe la meva vtsl.ta
de ra uns tres anys, arran d'un dictamen mêdlc Que em d.iagnoett~
una hêrnla. lnguln~crotal dreta. En aqueU temps, em val¡¡ aplicar
una serie dels vostraa aparells 1, seguint el vostre Mêtode tan acreditat, va desaparêlxer la meva hêrnia. Em trobo, de fa tem,l)ll pe'rfectament ~tuarlt, 1 contlnuo la meva vida activa &eDSe c:¡ue em' passÍ
res de particular. M'ale¡¡ro de poder manifestar-vos l'anterior d.lt
us autorttzo per a ter pública la meva curació. Resta summament
f=~ 1 ¡4os~~:b:ft':';· 1 s. s., Segimond Castellón, a Manlleu (Barce-

i

fRE Ne ATs ••

Sl, cansat de patir, anheleu el vostre benestar
cureu racionalment la vostra. bêrnta amb eÍ
Mètode C. A. BOER, que ofereix al trencat més exigent la màxima
seguretat.
Vlslteu amb tota confiança 1 sense compromls el famós especlalNlsAta ortopêdlc Sr. C. A. BOER al seu Gablnet Central de BARCELO·
• carrer de Pelayo, núm. 80. VIsita ¡ratulta.
Un renomcnat coHaborador del Sr. BOER rebrà a:
LLEIDA: Dilluns: 13. 1 dimarts, 14 de ma{g, Hotel Bufs.
BARBASTRO: D1mecres. 15, Hotel San Ramon.
Especialitats C. A. BOER. d 'absoluta eficàcia. Oontra les varloas
varlcoceHes, hldroce.Hes1 eventr~cionc. Contenció racional de la paret
abdomJnal. Correccaó oo la ca•cuda de l'estómac de les desvlaclon.s
I del descens o cal1n1da de la matriu.
'

C. A. BOER, Pelayo, 60, BARCELONA

«CABO SANTO TOMÉ»
l..a

Que admetre. passatgers 1 mercader1es
cArrep es rep Uns la vetlla del dia de sortida.~, al tln¡lado nQm,
del MoU de Balears, TeléCon 18:.74
VlA LALET AN A 1
TBLEFON :12067
Oonstgnatarls:

Ferrer
Batlles
36, Soqueria, 38
Especialitats - Camises a
mida - Adam l model RAGLAN (patentada)
MITGES aFERRO»
(de garantl.a)

PREUS BARATISSIMS

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.
VlA LAlE'IANA,

'¡
TELEFON 2:1067
Segueix l'expectació esperant les resolucions 1 els resultnts prtctics
QUe donin les darreres disposicions sobre l'ús d 'alcohols 1 veure sl aquestes disposicions seran el suficient eficients per solucionar a la curta o a
la llarga el problema venicola.
Creiem que en prinCipi potser s'haurà avançat algun pas més. Com
que són negocis plens de falsedats i Interessos creats bastant forts, no
Les dues primeres ratlles 1'00 pesseta
som tan crèduls per creure en un arranjament total 1 creiem que el nostre
))
Cada ratlla de més •••••• 0'30
criteri el compartiran tots els que intervenen en aquest plet dels minlstnl$ de Finances al més petit fabricant d 'alcohols \inics.
HABITACIO
I!Cnyor,
URGEIX traspassar boCreiem que tot el que s'ha fet hi ha molta més teoria que part pràc- HOSTES
sola dormlr. Preu mode- tiga de queviures amb
tica l estem convençuts que no passaran quatre m esos sense obtenir la.
rat. Hoepltal, 42, 2on. :l.a bona babit.aclO, per no
i PENSIONS
poder atendre-la llo¡¡uer
raó.
reduït 1 preu de ganga.
El butlleU de preus facilitat per l'Associació de Magatzemistes de
HOSTES, 24 duros mes, DIVERSOS
Escr1ure a LA HUMANIbalcó
c.
Tracte
!e.mlUar.
TAT
núm. 310.
v1ns no ha sofert cap varl.actó digna d'esment.
Cecs BoQ.uerla, 2, pral.
CAMIONETA FORD •
Furlfó 17 H P en bon esANGEL MARTI. 'l 'aller
PREUS PER GRAU I HECTOLITRE I MERCADERIA POSADA AL CE•
DESITJO Jove tot es- tat. Venc, en bones con- el eoquadernncJO
IMart.ltar
o
sols
dormir,
bany,
d!ctons. Indústria. 336.
nez de la Rosa. 17. T&LLER DEL COLLITER
dutm, b. c. cucurUlla, 6,
teton
75a5:t
sarcelODa)
.
tercer.
Pened~s. blanc, 1'65; ld., neare, 1'75; ld.. rosat, 1'85.
VIAToiANT
s'oCereJa
per a Catalunya ram
Camp de rarragona, blanc, 185; 1d., negre, 2'00; ld .• rosat. 1'85.
HABITACIO per a llotela.Jts 1 gèneres de OFERTES
gar . prop Sagrada Fami- de
Conca de Barberà, blanc, 1'50; l'O$llt, 1'50.
punt
Amb bones reialla. Cerdanya., 362, entre- clons cllentel&.
Escriu- i DEMANDES
Priorat, negre, 2'50.
sol se¡¡ona.
re
a
LA
HUMANITAT
VIlanova 1 la Geltrú, negre, 1"10.
oum 160
MOSSO O COBRADOR.
HABITAC IO
dornilr,
dealtJa cococacJO 46 ann
Igualada., blanc. 1'65; negre, 1'65.
particular. Carme, 71, lcr.
l bonea reterêncJes. Ea.
Martorell, blanc, 1'80; negre. 1 '85.
MODES, contecclO acu. ert ure a LA BUMANl·
1ra.
rada da vestJ ta l ab ria¡ TAT oQm
63*.
Arago, negre. 2 20.
per
a senyora 1 nena .
TOTA PENSIO, 7 duMancha, blanc, 1'70.
mOCierats
Rocaros setmana 1 25 duros Preue
MODISTA a·orereu , a
MlStela, blanca, 2'90; Id., negra, 3.
mes, amb roba, dutxa. tort.. 164, praL., 1&.
casa 1 a domJclll. Preus
Urgell, 120, pral, prop
Moscatell, 3'1Xl
Corta.
VENC BOTIGA coma. econòmlca. aocaio~ 164
tibles amb llabltaclO, bo- pral. l.a
oea
cond.lclona, per no
DOS HOSTES & tot estar. Diputació, 139, pral. poder atendre negOcl,
SENYORETA ~UUn&
Escriure. LA BUMANl·
prUnera.
ca.nO¡rata amb cone1a&TAT núm. 203.
ments d ·oucJna domlnant
CASA
PARTICULAR
català I caatelll. s'ofereix.
lloga babltaciO, amb peo.
XALET modern, espa. Escl'lu.re a LA BUMANI.
sló o sense. Escriure arub lOS Jardl 1 borta, a 20 TAT oúm lG'J
referénclea a LA ROMA· mlnuta Plaça Catatun1a.
La fotografia amb els seua colors naturals directa al
NITAT núm. 208.
Venc o llogo lmmllloraoiOVE. sabent. cataa ,
bles condicions. Dlriglr- caste.Ut.
paper. Pot obtenlr-se amb una cambra de placa 8 x 12.
per a
lte
a LA BUMA.NITAT dea~tx. a•ocereu
HAB ITACIO senyor, sols
Tots els productes I acc:usorla necessa.ris, com peHJc~
ma¡atum o codormir. EscudlUers, 6 • 7 Dúm. 163.
brador.
Elic.
LA
BtJMA.
les rlgldes, filtres, etc., etc., podran adquirir-se als bona
1 9, 2on., 2na. (0.)
NlTAT núm. 205.
eatabllments del ram
ACADEMIA FONT SA·
JOVE a tot estar ea BATE.
SoUet¡, teor1a, pta.FALTA aprenenta. cordeslUa, balcO carrer. No- no, hannonJ~
contrapunt batera. Caaena, 315, 3er.
tartat, 10, 2on. 2a.
DISTRffiUIDORS GENERALS PER A ESPANYA I PORTUGAL
!up 1 composl.clO. Tapi- pr¡mera.
HABITAC IO Indepen- neria, 1, pral.
dent, baleó caner. v~
ESTABLIMENTS MERCURI
F ALT A o!lclal.a moeus.
domat, 104, pral. :lna.
VENC AUTO C1'ocaa1ó ta. Carretes, 75, ler. Sra.
10 HP. I)OD eatat I conBALMES. 1t TELEFONS: 11113 I 111M BARCEJ.ONA
LLOGO duea hab1ta- dlcJona lm.mlllorablee.. .
PLAN XADORA a dom1clollS, baleó carrer. VL- J!:lcrlure a LA BOMANlclll a•oreretx. Benst 1 :Merdre, 1, ler. t~
TAT DOm l&l
cad6, 20, port. (0.).

ANUNCIS PER PARAULES

MERCAT D'OCASIONS
•

COMPRA I VENDA I CANVI
s~.~. D~.ero

TOT D'OCASIO
Telèfon 3U422

CANVI DE RESGUARm
PROVISIONALS DE Tl•
TOLS
Es fa avinent als qui tinguin sollicitat el canvi de r esguards prov1sio.
nab, per a titols definitius del Deute
Municipal de Barcelona, 6 per 100,
lliure d'impostos, emissió del a da
juny del 1934, que estan llestes 1E'.1
factures núms. 1 al 70, per tant, po.
den passar per la Dipositaria Muni·
cipal tots els dies feiners de d<le
quarts de deu a la una excepte ela
dissabtes, on els seran Íllurats, mitjançant entrega del corresponent resguard..
CONCURS PER A LA COM·
PRA D'UNIFORMES
S'invita als industrialS del ram de
sastreria que fins el dia 20 dels cor·
rents poden presentar ofertes al Negociat de Compres d'aquest Ajun·
tament per a vestits d 'estiu, composo
tos d 'americana, armilla i pantalon,
amb galons i botons argentats per a
ordenança, acompanyant mostra, no
solament de la roba dels vestits (gèn eres de llana. blau fosc>. igualment
dels folres - Barcelona, 10 de 1114/4
del 1.935.

Avul, diumenge, a lea onze del
maU, tindrà efecte a l'estatge delS
Amics dels Jardins (Garden Club)
la Inauguració de l'Exposició de Fotografies d 'Infants jugant als jardins
públics de Barcelona. A les dotze del
mati, el senyor Joan Ros l Sabaté
farà un breu parlament sobre el tema. «Infants i flors».
Aquesta exposició restarà oberta
durant tota la setmana 1 el diumenge
vinent es farà públic el veredicte del
Jurat.
El concurs infantil de dibuixos de
flors que organitzen els Amics dels
Jardins (Garden Club) al __ u estatge
dels Jardins de Pedralbes, 1 la to&cripció del qual, segons anuncià. queda va tancada el dia 15 del mes que
som, ba estat prorrogat per tal da
restar oberta la lnscrlpcló finS el 1.5
del proper mes de juny.
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I Assemblea Congrés de la
Confederació Gremial
Catalana

DE MOBU:.S., PIANOS, RAUIOS, CAIXES DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE C().

CORTS CATALANES,

*

AJUNTAME NT

Al PALAU DE PEDRALBES

BR.ASlL-PL.ATA

Cap a SANTOS, MONTtVIDEU I BUENOS AIRES sortirà el dla
21 de maig del 1935, la magnifica. motonau

res:

*

CAMISERIA

Altetnant-88 les escales de:
Tarragona, Ceuta l Huelva caaa dues setmanes
Sant Carles t Ferro! cada dues setmanes
SEaVEl OORREN'I EN'l'..l:tJ!i BARCELONA 1 BILBAO
cada dues setmanes.
t:lOrtldet ets DIVENDRES a ta Olt. cap a Tarraaona, Sa.nt Carlea l
Vlnaroc. Valêncl&, Ou llera, Alacant, Cana¡ena~ A¡¡ullaa, Almeria, w~
Ulla, Motrll. MAia¡¡a, Oeuta, Oàdlz, BevW&, Huelva, Vl&o, Marln VlUa¡¡arcla, Ferrol Corunya. AvUea, Musel. Santander. BUbao 1 Pa.êaJes.
SERVEI &N'l'RIS BARCELONA. SETE 1 MARSELLA
Bortldea QuinzenalS ets ctiJous cap a Sête 1 Maraeua
Servel Qulnzenal cap a OENOVA
La ct.rrep et rep PI llo¡lado de ta Oompaoyla, .MoU del Rebaix.
Tetéton 13586
per moto-t.raoaatlàotlca coneua espanyola
aoruaee uxes cada 21 dies

,Al

¿ee.

Saló Anita

8IlliVEl l:tAPlO t:NT.I:tE t!A!WELONA J. BIL.I:lAO
Sortides tots els DIMECRES a la nit cap a Valéncla, Alacant Màlaga
Sev1lla, Vtgo, VUlagarcla. Oorunya. Musel. Santander 1 Bilbao. •

SERVEI RAPlD CAP AL

Bj
f
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PERMANENT COMPUTA

~

OLIS DE LLINOSA
Cru <sense envàs), a 148.
CUit, a 158.
Incolor, a 173.
Preus per 100 quilos.

La primera emissora regut
d'Anglaterra
ar

VIES URINARIES

Lfn¡es regulars de grans vapors per a ls destins
que es detallen

OLIS DE PINYOL
(sense envàs)
Color vt>rd, de primera, a 126; de segona, ae 120 a 122.
Color groc. de primera, Aragó, blanc, 130.
Preus per 100 quilos.
Batxa. acidesa, 138 a 140 ptes. els 100 quilos estació Barcelona.

LA TELEVISIO

Londres, - La Primera esta
guiar de televisió s'establirà Cl6 ~
lau d'Alexandra, al nord dea\~
dres.
owu¡¡.
VEN BARATISSIM, DIRECTE
AL CONSUMIDOR.
Immens
El Comitè consultiu de Tel
assortit per a tots els usos. des
na estat fent proves a quatr e~
dels preus més infims
de Londres: Palau d'Alexandre OCa
Neveres patentades de màldma
lau de Cristall, Hinghate 1 u~·-f>a..
tead Heath.
·'4lllps,
refrigeració I sense mescla de
gustos 1 olors, a preus mòdics.
Hom creu que es decidlrà Pel
Benet 1 Mercadé, 26 (al costat
mer perquè ha demostrat Po PI'!.
CASA ROJALS. Conductlues autos les millors condicions per a SSe!r
d 'Estació Gràcia i Teatre Bosc)
des de 10 peS!etes. Viatges fora. Bar- transmissió 1 per a les condí1a_ re.
celona. Serveis de muntatge 1 des- que requereix una estació d'"~
muntatge. Camp Sagrat, 21. T. 35804 ta mena.
'""uea.
El Palau Alexandra pos:>eetx
METGE ESPE CIALISTA
tre torres, que s 'eleven a 143 qua.
damunt del terrat de l'edifiCi Peua
transmJMions es faran des d'un 1 ~
DEFECTES SEXUALS
tena
de sis-cents peu3 d'altura ~an.
Rambla de Canaletes, 11, primer
el nivell de la mar, amb la re
cosa l'estació de televisió tindrà qll&l
llors condicions que la d'Alemanllll.
que només té 430 peus.
Segons ha recomanat el Comi
per l'arrel
per la punta
ConsUltiu, les retransmissions ea ft4
SENSE CORRENT
6'9~
ran
d'acord amb dos sistemes "
SENSE PERILL
tJ
tints: el de la Batrd
SENSE FRACASSOS
TelevtsidJs.
Company 1 el de la Marcom l!:ons
I FOTO GRATIS
trical
and
Musical
Instruments
VENDA I CLINICA pany.
lli
com que la lnstallncló 1 prova d'
U'ENCENEIJOH.s
Francesc Giner, 25 - Tel. 73207
parells requereix molt de tempS :
<cantonada Domènec)
es creu que les retransmissions' Puo
NOTA: Fem, amb èxit, la pergu1n començar abans de la tardor.
manent sobre permanent, sen~
Només podran ésser captades , ·
se augment de preu
pos3eïdors d e receptors de tele~~
NO TENIM SUCURSALS!
de l'últim model, que costa unes 5?0
guinees.
Les transmissions cobriran un
di d'unes 25 milles sobre un te ra.
.Joieria • Rellotgeria • Argenteria
força ondulat. Aquest radi perm~
que els programes de televisió llU.
guln é3Ser captats per un 15 per
100 de la població d'Anglaterra
DOMENEC GUASCH
No s'establirà la primera estac!ó
Gran assortiment en jotes, rellotges
per a la transmissió a proVÚ!CI
1 presents propis per a primera cofins que s'hagin provat els
munió
En cases de nova construcció, cinc tats de l'estació de Londres. La prJ.
Hospital, 106
Telèfon 23213 grans 1 luxoses habitacions. c. de mera
que es projecta per a despréa
BARCELONA
Paris, núms.
1 24,Autobús
entre c.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;Tarragona
i Pl.20,
E. 22
Ventós.
E és la del districte de Manche.ster
però segurament no serà una ttall:
tat fins l'any 1937.
Successivament seran obertes VUlt
estacions més, confiant-se que per
l'any 1938 podrà gaudir deh progra
mes de televisió la meitat de la po.
blació d'Anglaterra.
11
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Bar Petit Miramar

FAR RE PIJUAN

1~

18
1/ tt
1/

LA FABRICA DE

MUDANCES

20

21
28

MORESC I CIVADES
otvads Extremadura ,..
89
40
I dem Manc ha .. .. ..........
89
40
Moresc Pinta. dlspoo ....
ta 5C.
ldem pals ..................
48
Or(!j1 Urgell .... ...........
48
44
EBça¡ola. Andalusia ....
51
62
OfWI

Oulxes ..• ·····••••••• ••••••••

ADdat\lSJ.a ........ , •••••••• ....,.

FI..

PERE

Preus en raJa la QUartera de 70 lltres

Ara¡o ..................., •• ,.

ca.t;~.ella

..•

2f

I I

Segó .............. ,,,,,. ,,,, ,

BLATS

DE

~4

28 6V

r•reus en ptes. ela 110 QUI.Ioa.

65

F I L LS

414

BARCELONA

Com sigui que 1 extraordinària
afluència. de senyors confederats de
tot Catalunya, cas de portar cada
Gremi la seva senyera, constituiriA
una veritable manifestació eoca:fo
que perfectament pacfflca 1 de calre ciutadà potser no permesa per
les autoritats, la Confederació oreml.al Catalana es creu obligada adreçar-se a tots els Gremis I corporacions que Integren l'organislDe i que
portin ~enyeres, amb el prec que 1~
traslladin plegades al Saló de Cell•
de l'Ajuntament de Barcelona, alt~
nou del mati d'avui, diumenge, per
que els sigui assenyalat el lloc ret'
pectlu que h an d'ocupar.
dl
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El bon camí de la

o

República

LA TASCA DE L'AJUNTAMENT POPULAR

El Departament de. Política
Social

La Libertad, molt optimista, e, .
criu:
«El derechismo estA exasperado
por la mella que la declaractón m1·
nlsterlal, tan de protocolo, ba becho
en el à.nimo público. Pero ¿que que·
rian lo.s anflbios? ¿Que, de súbtto,
Per tal d'articular les orientacions , màlics, certes menes de venedors a rnpor unas promesas literarlas de obra de la Corrussió Conslstonal ae Po- bulants, etc.), establia les bases d'e10
Le T emps, el dt ar f f rances,
· semLa Publicitat comenta les acu·
se olVidase
Amb aquest tl'to z G abriel A l omar partidista
Es a.n·
1 nglomeque
adofuéleuY lítica. SOct.al, es van estudiar unme- fl.ciencla de l'Oficina. Munictph'
... de
pre tan oficiós t malejable, coP aderechas
e co tradiclOnales?
sacions que el corresponsal d'El
r
• dlatament els aspectes bàst·cs d 'una. Collocació Obrera, subvencionava àmha publicat el següent article a es
dal ende Jas
t d
· "" ·
Debate a Barcelona-d'El Debate
El Liberal:
Pu
Los
- tes t 1ener1 mem~ acLuactò: Atur forçós, immigració, ha- pliament les mutualitats barcelonines
men a 'aquesta gracw~.sstma ma..
no.
espanoy bien
vb1tac1·ó obrera i Cultura soc1·a1. Ht' ha- que atorgaven subsidis per atur forhavia d'ésser!- i aprot:ta l'ocastó
ria,esdichosamente,
lo debler.era el nou Govern espanuol:
per a 1ituar el moment polític.
«¿Qué serà eso del sectarlsmo? ron ver los reaccionarios tras el mu· via el convenciment que és essencial· çós...
"El "Temps" en su "Bulletin
¿Qué es un sectarlo? Sectario, de do septenio de la. Dictadura.
m ent politlca. social el preocupar·se
.LMMIGRACIO. - Es una de les
.
d 17 d
al
«L'Ajuntament governatiu de Bar· csecta», que viene de «secare», es
Màs Sl lo Vieron, lloy 10 olvtdan de manera. efectiva del problema de coses més obsesslonants, puix que era
du
JOur"
e
e
mayo,
comence!ona
ha
celebrat
la
primera
ses·
el
que se aparta <se «corta'l
de una co.. el Infantil regociJ'o de
l'a t ur f orç6s aport an t concJ us1ons absolut el convenciment que fracastar la formación del nuevo Gabine
w
haUarse
.
~ cuques
·
te presldido
por el scnor
Lerroux• sió. Al Consistori barce!on!, com al una. comunidad y discrepa del -~en·.u·,. donde no pensa ban llegar tan pron to pr...
en e1 si de 1 Govern Mu- sart·a tota la política socia 1 dels nos· · 1 encara que sem ble.,.,..,
~~'~ desvm· tres organismes auton'tzats, G enerahace algunas afirmaclones ~ que 1 Par:ament de la República, la. not• de un conJ'unto. En suma.. es el que y de manera tan fàcil.
ructpa
b
dominant
en començar les tasques tiene una opinión personal. Y en este
Pero España no o!Vida.
0
1
ojos culedcs dels objectius sociològics de la litat 1 Ajuntament, si primer no ea
e~ pr~clso d~u rale.arT rectlf ~·~ corporatives ha estat una mena de sentido equi~ale a hereje, del e:i.~o ye ve cuanto necesita ver.Tiene
Tiene 0 ¡. Comissió o del Departament que ens prenien precaucions serioses en aquest
« uan
ce « , emps» es- repudi discret de la política, com si calresis», «el que opina». En reah- dos y con ellos suple las naturales ocupa. Volem dir que l'esmentat De· sentit. Era diffcll, però no impossible,
de a.gunas scmanas se pugnaba por tots plegats, politics profe:;¿:ionals, dad, pues, hereje y sectario son dos dedciencias cr!t!cas e mformattvas partament està «nativament» auto- que per mitjà dels ressorts governa..
ampliar hacm
el centrodlzqulerda
la se
estiguessin
que adv1·erte. Por ello existe ah01 en ' ntzat a imposar una politica finan- mentals
de la Generalitat i del promayorta
!Xllmstenal
y el Gobterno
è ;• Auna.
B mica
• avergonYits
tots ls del pala.bras que corresponden a un rolstJ
Aj ta
como solo remed!o para obtener es·¡ u x,.,. . arce.ona,
e qu1 mo concepto, en grlego Y en la n, el pals cada dia màs repubhcano y cera que indirectament pugui solu- P1
un ment, sense contradir lea
tabilidad sutictente del Poder cen- han,intervmgut en el bescanvi pro- como tantas otras equlva!enclas .te màs dé !zquierda un estado de opi- I cionar o millorar notablement aquells dlsposlcions constitucionals, que hom
tral y para eVitar la disoluclón de toco.arl, de salutacions, ho han ret nuestras lenguas neolatinas, que aho- ntón formidable Í>or lo extenso e 111· problemes de política social, altra- pogués concretar algunes fórmules
las Cortes, es un Mmisterio de dere- en nom dels partits respectius, és a ra seria inoportuno Y pedantesca sa· tenso. Apenas hay desemejanla en 1ment la Comissió no fana més que de defensa. La Federació de MUn1·
ella, presidldo por el jefe del partido dlr, la seva rei?~esentac1ó és pol!t!ca car a relucir.
intensldad entre el de ahora y el del 1 obra literària. Per tant, els quatre clpls Catalans 1 la mateixa Unió de
radical, el que llega a la dtrecc!ón 1 només que poatica; alxf i tot, però,
Pero hereje Y sectario son con- 12 de abril inolvidable. Y no sm punts concrets enunciats més amunt Municipis Espanyols (per tal de fU·
del pals. No se puede poner en duda tots ,com si obeïssin una consigna., cepto3 religiosos. Se oponen a la pa- motivo.
la Comissió de Política Social del dar- gir d'exclusivismes que haurien po.
que se trata de un gran éxito perso- h an declarat amb la solemnitat que labra «católlco», que Indica univer·
Y es que ha pasado, por ventura, rer Ajuntament Popular havta d'in- gut semblar xovlnlstes), podien renal para el senor Gil Robles, que pa. la. s!~uació reclamava que deixe_n la salidad. Y cu~ndo nuestr06 adve!~a· el lnflujo estupefaciente de la retó- corporar-los amb entusiasme al seu colzar amb eficàcia algunes dispo.
rece ahora como el verdadero dueño polítlC'a a fora la. porta., com ht po.~ rios las esgrunen como invectivas rica. Hoy se piden hechos claros a 'programa de realitzacions pràctiques. sicions basades en sentit sanitari, de
de la situaclón».
drien de~ar el paraigua. o qua:Sevol contra nosotro.s, claro es que se re- todos. Y los hecJ:~s de cada uno de- 1 ATUR FORÇOS. _ En complunent vigilància governativa, de control proEl «Temps», periódico que seria 1 estri incomode o Hnpropi de figurar !!eren a nuestro disentimlento con termlnan los jwc1os que merece al de les ordenances s'anava exigint la fesslonal, etc. Hom propugnava per
uliberal agrano» sl el agrarismo fran- · al saló de Eessions.
el sentido dogmàtico de lo. religión pueblo, sean cuales sean las palabras tanca de tots els'solars no ed.ttlcats, un principi que podríem dir-ne de
cés no se hublera transformada en
¿~ que aquests polítics de pro- de e503 adver::;arlos; a que nos he- con que se les dé salvoconducto. A sinó en tot el terme en tota la zona reciprocitat encaminat al fet que Bar«iiberallsmo metalw·gtco», hace, des· fCSSlÓ o que aspiren a ésser·ne pre- mos «desllgado» de la «relig!ón». o hombres y partides se los )~ga por urbanitzada. Això representava al· celona trobés la compensació de l'esde su punto de Vista,_ un anallsls de tenen revifar el tòpic rebregat de sea etimológlcamente, de ¡0 que 11- como proceden con la Repubuca, con guns milers de metres quadrats d'em- forç d'assistència que es veu oblig¡~da
la S1tuac1ón en Espana durante las menys poJtica 1 més adminlSi.ractO? ga. También los mlstlcos, a su ma· las esencias republlcanas Y con los bà
t d maó d
la .
a fer en tant que altres Municipia
0
Cunstltuyentes y después de éstas, Aquest aforll:me de3venturat acostu· nera fueron sospechosos de her.. Ha partldarlos lnconfundibles del règ1pare e
e P 1 arre00s- de la Pen!nsula no soporten gens nJ
anàlisis que es un poco contradlcto· ma a fer les seves aparicions des- y séctarismo y persegu!dos por el men. Y eso no es de boy. Ya suce· sats i tot a costa dels propletans. mica la participació que els podria
rio con relaclón a otros anàlisis he· prés d'una marfuga politlca una celo dogmàtlco.
dia de tal modo - aunque lo olvide E.xlg_la, també, en tota la vorera que correspondre. Alguna co.sa d'això hi
choo por el m!smo «Temps» cuando mJca tèrbOla. ¿Es que els afavorits
Ahora bien· es pre~ encontrar la reacción - antes de advenir ta ja tmgués llombarda I en tot carrer havia entre les Diputacions Provingobernaban las lzqulerdas. Pero com- ama designacioD3 governatives prete· las equivalencÍas Y averiguar qulénes Repúbllca. ¿No comprenden las de- de determinat ordre que el propte- c!als del temps de la monarquia. I
prendemos los afanes de un periódi· nen donar entenent que són allà per son hoy los sectarios Y quiénes los rechas que si asi no fuese aún segui· tari paVimentés tota la, super!icte que també ens podia facilitar algun Inici
co, por lo menos semtollc1oso. Lo r aons no polltiques? A molts d'e!!s, cunJversales». El catollcifmo, Y en rfa en España el rey caclque?
li corresponia arn~ 1 aglomerat tu- de solució l'anomenada llei de ganque no nos explica.mos es cómo el sobretot e!s arribats de nou, ¿qui els suma el cristian1smo, desde San l'a·
Hoy ruera de la Càmara no son dràulic 1 això significava molt.s nu- duis.
«Temps
ed
d
S
d
los
reaccionarios
slno
leve
sÓmbra
de
lers
metreselsquadrats
panots.
HABITACLE OBRER. - En con» pu e ectr: .« e compren e ha tre_t deis llims on vegetaven Sl!lO blo, fué la suprema conversión del
I es de
preparen
elementsde
legals
per
cómo, en estas condiciOnes, los part!· la pohtlca? ¿Quins tlto13 poden ex· sentldo religioso, que era expres\ón lo que en ella slgnlf!can respecto a
.
•
.
.
nexió amb el problema d'un habttadou de ¡zqwerda Y de centro temau hibir si no és el rebut de la quota
Vigor. Por eso, nos producla sincera a poder extglr 1 enllUit . o pm tat de cle que comportés un mínim d'higienucvas elecclones.» Se trata, evlden- d'una entitat polltlca determinada'/ estrictamente nacional, en órgano de pesadumbre ver a D. Miguel Maura façanes brutes ? descwdades 1 pa. ne i confort per a la famflla treba·
temen•., de ttn et·ror de I i f
lnternaclonalidad,
superior
a
la
s
o
a·
.... ,
os n orma. Que es desenganyin uns i altres: t 1 y a los estados y
rantfa del nuctuante en relación a esos nàufra· rets Vim.ltgeres
bl de dI obra
Vi pd.ebl!.fàbrica al lladora amb el problema general de
dores. En efecto, durante las consul· qtlan diuen que deixen la política al r a;¡.
ga
go:::.
El,
que
personifica
un
derechls·
cru
Sl
es
a
a u ca, segons la falta de treball a la nostra. ciutat,
t
td
1
b 1
lndiVlduo contra elias.
mo republlcano, sin ambages ni va· la categoria dels carrers. N_o cal dir
as p~es encla es de a ri Y mayo cancell ningu no se'ls creu; al conPero ahora son preci3amente [l'IS cllaciones· él. llamado a asumir la que aquestes Inicials activitats que els homes d'Esquerra i coallgats prohan stdo sólo 1los partldos
republlca. trarl, tothom està convençut que n1
tó'
. t
l'I teri d 1 h b't 1 pulsaren, amb el concurs d'una tècnos y de !zq·
d 10
h
ca ••cos 1os que ape1an a 1os ma· dlrecclón •de las verdaderas derechas m
eressaven n
or e s a 1 .ac es nlca rudimentària fonamentada en
dido la diso~':t;!Óna des ~~~e eo~re.r; ii~~nP~;q~~n~i~~:rpol~d~~~t~~ ~~: ydoies t'Üremos ~~ nacionalisFo y del régimen, ¿cómo no ha vist.o que ~nifes a le~ ~ iafectajvefr l'itterlor un sentit pràctic unes fàcils connuevas elecctones mlentras
todos
e er a smo par oponerse a ~en- ahora precisamente ahora es cuan· e a casa u
que a ac em en elusions respecte de sanejament, ven'
- opues- joria d'ells es tornarien a trobar a tid
0 d
'
lo saben las derechas
se han
e cooperación un1 versa1· Y · 011 do la ' Ccd a lo.s agrarlo.s Y sus
armes e1 seu 11oc, en t enent-h tot a eàrrec tilació, Impermeabilitat, claror natula penombra d'on le3 conveniències lo.s proletarioo quienes invocan e3te se hallan al pte del definitlvo de- de la propietat privada, rel?resentava ral aigua vlva waters desguasos
sito. Otra equivocaclón del «Temps» es de partit e!s han anat a capror
sentido, y se constderan internaclo- rrumbadero?
una positiva etapa d'activttat en el
•
..
'
•
'
la
de identificar «<es mayes paysan.
·,
fons
safareigs
domèstics
enllumenat
nes»
es decir las masas campeslnas
Abans-d'ahir «El Debate» publica·
nalmente solidario.s de todos sus her·
Y ahora, precisamente ahora, es ram de la construcció i els seus
, ·
.
•
COn ios «agrar¡os)l del sen
- or Martinez' va una crònica del seu corresponsal manos y son tamblén las lzquierdas cuando los republicanos cien por cien anexos
Idtenors,
e~ales, pmtures desinfectants, !n' e1 mun d o 1as que con31
-·deran conso1·1dan con firmeza su actitud,
·
·
•
etc.
De
la
mateixa
de Velazco. No. Sl el «Temps» quie- a B arce1ona en 1a qu,a1 es d e1a que de todo
Elements de la coalició d esquerres que hom ha parlat del salarimanera
m1nim
r e un ténnlno de similitud, que !den- a la Generalitat, de 1 any 1931 ençà, su ca~a como un lazo entre todi\S !rente a los q~e•. olvidados . de que que ultra pertànyer a Politlca so- . vital també es va deflnlr l'habitatlflque los «agrarios» españoles con np hi ha ni un compte que slgul las nactones como un nuevo «ca~Jli· v!Vimos en un regunen de opmlón, se cial, figuraven també a Provelments,l cle ~brer amb la higiene minlma vtlo.s del vizconde Dorgeres en Fran· c.ar, 1 que no hi haurà més remei clsmo», cuya expresión, todavta .rn- consideraban al término de su ·na· Cultura, Urbanització, etc., es pre- j tal Es eVident que calla establir com
cia
que emprendre una fiscalització E'n perfecta! està en la llga. univers!! niobra.
ocuparen de seguida del capitol de . a condició prèvia la inalterabilitat
Pero es lmportante subrayar ¡0 la qual l'autor de la crònica J;::eveu para eVltar las guerras.
La realidad abre, al fin, los ojos a grans treballs com és a ra l'Escorxa. • del
d ls
Le
t
que escribe el periódico francés a que h1 hauran d'intervenir els tri·
Pero la palabra csectario» en su Ia;s !::.ombres d~l 14 de Abnl. Y, se· dor adient a ' ta dignitat que Barce- ¡ des ~~~~lusions11~~~n esk~~~:
pesar de su evidente simpatia dére- bunals de justícia.
la Ceda,
ac-epclón actual, indica, no el que 1 gun h~os pedido no pocas vece:: se lona requereix (operació autònoma de nades aViat per un Ple Municipal dochista en su patrla y en el Extranté representants a l'Ajuntame.1t se aparta de un conjunto, stno ell apre~. d a em~ender el salvador les finances murucipals, ja prou com- nant un principi de satisfacció a la
1~ e r~m · I Con que alegria plicades), de Grups Escolars, per tal massa proletària ensems que una pojero: é<sln duda los católicos pop uia· 1 en tindrà a la Generalitat; un3 1 que qulere lmponene y dominar f:l
1
res y los agrarios, preocupados ante altres s'hauran deixat la politlca a conjunto; el que aspira a devorar b~d ec n;_os 1 or~ue ~ !eunslón ha- d'anar-hi encabint gradualment el l sltlva contribució a. solucionar el prC>todo de reallzar las reformas agra- la porta, però toleren que la seva lo que no està comprendido en t"l
a en re 1os rs.
~~:na, ànchez cens escolar de Barcelona, de les blema de l'atur for ós
r las - o contrarrefonnas opinamos organització en faci de la mena més radio de su opinlón. Las persecu· Romà.n Y Martinez Barno, cuyos fru· obres del Port Franc, dels Enllaços I CULTURA socb.L _ Calia lnsnosotros-y soclales y de' modillcar baixa i r epugnant que es pot fer la. clones rclig!o.sas. en suma, no fueron ~à'\ se l con~eràn ~ub en dbfeve, ~· Ferroviaris (operacions deslligades de f t ruir l'obrer en la multiplicitat de
las disposiciones constltuclonales que pol!tica..
otra cosa que esfuel7,os para obli~ar de fa eRe~úbfi~~ e ec vo e resca e la finança comunal pròpi,ament dita>, l disposicions legals que l'afectaven, ca..
molestan al sentlmien to rellgioso.
Les acusacions del corresponsal de a todos los hombres a una sola re.
El desin te és
tri . ..
de la. Reforma, obra d. envergadura ¡ ua capacitar-lo dels nous Codis que
han acatado, en principio, el régi- «El Debate» són masta greus perquè De modo que el catollci3mo lnvlr· trlsteza por r • e1 :
ot~;s.no, 1~ que, ben orientada I adnunistrada, re- resumeixen les progressives conques1 r~m
1fJ)reso
men republicana; pero este acata· puguin passar per alt; volem creure tió 106 térmlno.s de su esplritua::.:ad, r()g!men han fog
a.
portaria beneficis notables a l'Ajun· l tes de classe i en fer·lo apte per a
m1ento no parece ofrecer todas las que el senyor Esca!es, que haurà tl\l· y lo que en lo.s comienzos !ué •ec- dificil parecia yr~ 0 {a 0 que tan tament, a la propietat i a totes les l'exercici dels seus drets se l'apartagarant!as deseables a los fundadores gut ocasió d'informar-se, l el senyor clesia»; esto es asamblea o reunlón to, el bloque 'refon~~t~' vr:r~Y f~~~f~ branques del ram de c~nstrucció, un va de la demagògia verbalista, dels
del régimen democràtlco.»
Duran t Ventosa, igualment lntere:>· voluntaria de adeptos, pasó a ser, a a si organizada con flrm
tr
dels més castigats per 1 atur. La pre- extremismes puerUs tot convertint la
sat en la qüestió, no deL"aran ~ense impulsos del dominto polltlco, edhe· badà con normas claras eza.,
a· ocupació del deute que sostreu amb massa dels assalariats en una. demo1
rèplica les falsedat3 1 les Insidies qne Eió~ forzada a una mioma fe. Fs a la conjunción de izquie~d~~e~esa~: Interessos 40 per 100 del nostre pres- cràcla «poSSessora ¡ responsable» que
l'òrgan de la Ceda es comp!au a ..s- decU', la encamaclón viva del ec- bllcanas representación indlscuti~le S'¡!P~t, enllaçada a~b ~a necess1tat hauria contingut, sinó anuHat, els excampar per tot Espanya, coHaborant tarismo. Una secta que a.bsorbe a to- de cuanto España qulso que fuera su d acttvar la moderrutzactó de la nos- cessos convulsius 1 estèrils. S'anava.
a una. campanya de descrèdit o de das las demàs.
República. ¿Qué se pensaban los Je- tra urbs, suggereix e~ la Re~on:na de a seleccionar, doncs, una admirable
que una part de la premsa
Nuestras extremas derechas aspi- formadores del sistema republicana? la B~rcelona vella 1 unlc pnnctpl de sèrie de treballs a poder de la eode Madrid ha emprès contra la Ge- ran a in3taurar ~mbién lo que !.a- Ahi tienen la respuesta cate órtca
solució viable per a resoldre els dos missió per virtut d'un concurs anEl Liberal opina que l'abstenc1ó nera:J.tat de Catalunya.»
man Ef'~a~o tot.a:Jtarlo; esto es la su últlmo reto. ¡Es la Rep(tbfica qu! grans i fo~dables problemes de la terior utilitzant·ne la part realitza.
forma ClVll de la tradicional mto- trlunfa!
no.stra ciutat. el Deute 1 la manca I ble s'anava a convocar totes les enés un procediment periUós.
lerancta eclesiàstica.
La última crisis ha valido para des- de treball.
tità.ts ciutadanes que tinguessin sec«Lo.s
rtid00
bll
I
La exacta correspondencla de la pejar m-..tchas lncógnitas. muchas. y
I en tant no s'arribava a aquest cló o comissió de treball, d'estudis o
ponen fa una 1nr!:a ~~~~~ s~a~!=
palabra «sect~», en término.s polit!· eso tiene suma importa.ncia. Por de pla de grans realltzaclo!ls, el Depar· politlca social per tal de proposar
mentar!a para impedir que las exEl Sol parla d'aquestes dues po. cos es la pa.abra «partldo»; grupo- l pronto ha servido de ac!cate para tament de Polltica Soctal prema al la creació d'assessories obreres gra..
tremas derechas, predominantes en
lítiques t dedica al Govern te~ se· que tlene una ~anera gen ulna e e : reducir t~mites y que vaya con ra· seu càrrec l'enquadramen.t oficial. en tul tes i la. celebració d'uns cursets rela Càmara i en e Goblerno, logren,
sectarlsmo equ!va,dr!a a partldismo. pidez y ef1cacla a la constttuctón tle forma d'agremiació dign!flcadora, dels gulars de divulgació.
sln esfuerzo de ninguna c.Jase, la
güents paraules:
considerar la cosa Pública. Pues bien; : una fuerza nacional a.
a y treballadors del carrer (cira-botes. ca·
ROCH
desnaturalización de la Repú!>!ica.
"Pero hay otro modo de enten- ¿Y. cuàl serà el. colmo de ese sec- esto, tan satlsfactorio, abre camino 1
E h
à
ba.bl
tansmo? Serà, sm duda alguna.. el a una risueña esperanza · la de que
s oy m s pro
e que ayer que der
nacional, y ee refie- propóslto de r e.duclr todo.s los par- ··. se prolonrn•e màs allà de.los nu· cleos
lo mismo acuerden los socla!lstas. Y re alalapolftlca.
actitud misllla del gober- t d
1
bit
"'~
en e~te ca30, la oposic!ón serà cons!- nante !rente a la cosa. públ'ca Se· .1 os a ar no Y a la voluntad '¡ excluslvamente republlcanos el acuer.
derable.
gun· este modo de lntel!gencia, no unlca de Ull solo .~artido. Es declr, do a que nos referimos. ¿Cómo han
à
el intento paradóJtCO de crear un de oponerse los sociallstas? su inte·
No 1o ser tanto como la que hu· hay que extgirle al gobemante que partldo
único, que por lo mismo :~o • rés coincide con el de los republ!cabo sin las constituyentes, porque lo.s renuncia a. sus ldeas Y se inspire en serà. ya part.ido, porque no serà par- • nos en devolver a la República sus
que desarrollaron aquella obstrucc!ón los humores y bagatela.s de la vul- te, slno todo.
esenclas propias. se lo dicen muchas
han tenido buen culdado de hacer garidad nac·onal, sino que atienda
amarg-.1ras. se lo lmpone la contem·
en el reg~amento de la Càmara la en su gestlón de Gob~erno al lnte- ...... ... ......... ··· ··· ... ••• ··• ... ... placlón de lo presente. se lo demanreforma oportuna; pero au:1 as! Y rés público y no a consld'raclones
Claman ello.s contra la enseñanza da con lmpcriosas voces la necesidad
todo, se podrà consegu!r luchando. privadas, personalcs; a. granjerias la!ca (esto es, popu:ar, civil). La e!l· de sefiorear lo porvenir.
màs que cruzàndose de brazos.
llicitas, a interes~s que no sean Ics señanza laica no presupone la :r.·
Este acuerdo republicano-soctalls·
¡Ena es evldentel
del Estado. En def1n1tiva, que pro- jerencia. trlunfal de una secta en .a ta, menos dlficil de lo que desearian
Si la Prensa republicana se hu· ccda con honestldad en el desem- escue!a, sino que se aparta de todus los enemigos comunes, aparece ya,
bie:·a abstenido tambi()n; si los pe· peño de su cargo. Con arreglo a las sectas para. que la inteligencia por la inteligencia de los part!dos
riódlccs defensores del réglmen hu- est.e punto de vista, po!it!ca nac!o- germinativa del escolar pueda tor· republicanos, como logro poslbles
biescn suspendido ~us pub:Icac:ones nal puede hacerse desde todas las : marse sln prejuiclos y ser àrbitra para muy luego. Con toda el alma
al dec:ara.rse el estado de guerra, posl'cones ldeológicas, aplicando to- de si misma. Ellos quleren impon~r. deseamos que as! sea. Porque como
¿qué habria ocurrldo?
das las posiclon::!s !deológicas, Ue- en cambio, la preVia aceptaclón, para ello se alcance, como se coordinen
Estuv1eron suspendldos alguno3 vando a la pràctica los progra.mas todo.s, de un credo y de un simbolo. todas las fuenas que trajeron la Re.
dias por la hue:ga revolucionaria, Y de gob!erno màs opuestos. De ellos, Nosvtros no arrojamos el cruc!fijo pública, entonces si que habràn defué bien notoria la falta que hacian... de su contenido dependerà. el éxlto de las escuelas; dejamos de ponerlo, saparecldo, para nunca màs volver,
No es mucho lo que han podid.o ha· 0 el fracaso; 'pero, ac:lrtando 0 que no es lo mismo. Sl estaba en las fuerzas de la tradición que hoy
cer sometidos a un réglmen de ex- errando, se habrà h echo politica na- las escuelas, es porque ellos prevta.· se oponen a que España pueda Sllr
cepción, m1puesto no só:o por la au· e· onal. ¿Hasta qué punto puede ha- mente lo habian impuesto para ,. 01• dueña de S'..Js destinos. Por eso,
torldad gubematlva, slno te.mbJèn cerla. un Goblerno integrado por ce- t6lico3 y acS:tól\COS. El crucifljo es ¿cómo no ha de lograrse la conjunpor la reacclón de las defemas SO· distas _ defensores da los lntereses el simbolo Vlsib.e de una creencia., clón republlcona-sociallsta? Para que
Clo:!.les que provocó la. Violencla; p~ro confesionales de la Iglesla romana_ que no puede ser la. del Estado, .>Or· acontec!era otra cosa seria necesarlo
sl no es mucho lo que se ha podido por agrarlos _ defensores de los que dent.ro del Estado hay otros par· que nos faltase a. todcs el mas elehacer, tampoco es despr~ciable lo :¡ue intereses trigueros _ Y por radica- tidos, otras «sect,as». y el cruclf1jo mental inst1nto de conservaclón.ll
al seu criteri existeix per a fer-se
se hizo a costa de daños sln cuento les? Sólo con el tiempo podrà darse no es. s!quiera e. simbolo de todos
amb els diners precisos, és arribar
que no tlenen reparaclón posib!e; una respuesta
los cnshano.s, porque gran parte de
a la necessària aportació dels pospero oon la satlsfacclón Interior de
Nosotro.s po; nuestra parte, al re- ellos, ~e alta cult~ra y de alta el·
seïdor:> de la riquesa existent. Aqueshaber cumplido con un deber inex· clamar una polltlca nacional, no te- Villzac1ón, no adm1te el cuito de les
ta solució, ja exposada per l'orador
cu38ble, eatlsfacclón que vlmos C!.il· n emos la pretenslón de que los !màgenes, conformt.~ con el precepto
Organitzada per l'Associació Gre· en altres ocasions, consisteix en el
minar con la emoc!ón republicana. hombres de derecha que hoy ocupau bfblico. Sl un ca Ó•lCO ~ncontrase en
mial de Magatzemistes d 'Olisi ahir a fet que facin aportacions els pos.."I·
que produjo la crisis de los lndul· el Gobierno renuncien a sus postu- la esc~ela com0 simbo.o obligatorio
la tarda va tenir lloc, al Sa ó d'Ac· dors de fortunes a partir d'un cut
tos.. ·
tes
de la Cambra de Comerç 1 Na- llmit. Un cop assignada Ja quantlun trtàngulo masóruco, pondria el
La Tlerra creu que E3panya, de3
No se supo aprovechar; pero aú>l lados ni a sus programas, entre otras grito en el cle!o, Y tendrfa razón. En
del1812, viu en ple període de guer- vegacló (Palau de b Llotja), una tat a cadascú, es podrà satisfer en la
no es tarde.
cosas, porque tal pretens!ón seria camb1o aparenta no ver la. coacct~n
conferència, a càrrec del senyor Da· seva totalitat la part que es desitgi
ra civil.
En el Parlamento puede hacerse ingenua. S. tuvieran que renunciar ejercld:Í. al lmpom .a lmagen de ~u
nlel Mangrané, diputat català a les amortitzar o en una amortització
mucho màs que en la Prensa, por. a. lo que esenclalmentc son, no se fe. No se conforL ..l con la abst.en«En cada perlódo de retroceso se Corts de la República. La con!erèn· d'interessos 1 capital en cinquanta
0
1
que el diputado es inmune; porque habria.n impuesto el sacrlflclo de in· ción respetuo.sa de todas las creen· ~~~;~tf~c~~n~f : !F~e ~! y~ e~~~~~ ela versà sobre el suggestiu tema: anualitat. Per a garantia èel ~'"ga..
las Cortes son una gran caja. de re· gr~r .en el régimen, colmando la cia3; qwere la lmposlción de la S'.l· y opro.sora ley de Prensa. Sólo los «L'atur forçós i l'economia».
ment s'establiran cèdules Wpote.:àsonancla, y porque en el juego par. asptr~ ón de qulenes desde él los ya. Donde mo hay» una cosa
;.
Prèvla la presentació del con!eren- ries, que gravin els béns &olame~
lamentarlo se dan coyunturas, que requenan para venir a ensanchar minada, no puede haber motivo de politlcos sin consi3tel'cta tienen que ciant, el senyor Mangrané ha comen- en la part necessària de seguretat.
blen aprovechadas, pueden dar ~e· su base. Este ensanchamiento ha al- resentlmiento. Donde cbay» una c..o- escudarse en las leyes retrógradas, çat adreçant una salutació a tots els Aquestes cèdules hipotecàries tlnsultados favorables a la causa de la canzado tales proporciones - justo sa determinada que se opone a il1l coaccionadoras del pensamlento. El asslstents 1 principalment a les se- dran, a més, l'aval de l'Estat 1 s• ugobernante capaz de darle en la nyores, les quals demo.stren que ca- diran de les mateixes facilitats I co,.,._
libertad.
es r econocerlo -:-• que h oy P1san e1 gmpo sOC'ial, hay intolerancla y sec· mano
-entendiendo por la ley lo
Estudiar los proyectos del Gobler· àrea de la Republlca aquellas !uer- tarlsmo.
d un de ho j à d3. vegada més es preocupen per les diclons a l'objecte de venda. 1 plgnono, dlscuUrlo.s, informar ampliamen· zas que en la Monarquia extrava¿Se qulere otro ejemplo cur~oso ~~e ~~~Jpa~?.e.'~J&.S- ~~ n'ec'i:tas qüestlons vitals, com les d'atur i d'e· ració de què disfruta l'actual paper
te a la opinlón pública sobre ellos, saban sus fronteras por . la dere- del conflll:lonismo estrictamente lo· leyes de exceP<'t<'>"l. Cuanrlo se ~trve conomla. Directament al tema de la de l'Estat. Amb aquesta solució l'Eses lo meno.s que pueden hacer las cha, Y aún los dinàstlcos 1 eles ofre- làtrlco Y materiallsta C: nuestras a una polltlca la llbertad es fructi- conferència, l'orador manifesta que tat comptaria amb uns mil cent mj..
minorias de oposlclón.
oen frases benévolas Y votos.
extremas derechas? Véase lo c,ue fera. Cuando 5e trata de servir inte· no vol referir-se a pol!tlca I menys lions anuals per a poder-los dedicar
la política menuda que s'estila ;.1 a obres públiques independentmen'
Y poco Importarà que aprueben
Pero logrados estos resulte.dos, Y ocurre con el ~o a la bandera tri· reses y privileglos, las cosas camblan. anostre
pals. Diu que la resolució del dels pres:mpostos ordinaris.
sus proyectos de ley las derecbas ü ~.n renunciar a su s!gniticaclón, color. No se o.Vide que ellas impu·¡ Entonces se necesita emano dura», problema
de l'at'..u- significaria el reL'orador s'estén en consideracions
hacen muertos en la ooncJencla pu. pueden hacer politlca nacion~l ~os sieron. con la llamada ley de Juris· !mponer el silencio por todos los medreçamcnt
del pals, 1 per sobre la Incomprensió econòmica que
bllca.
actual~s usuarlos del Poder publ co dicclones, severa penalidad contra los dloo. Pero como la Naturaleza se ven· això hi ba econòmic
nacions,
com
els
Estats
existeix
en general en tots els meE>ta es la virtud del Parlamento. C?n solo atender a las neoesidades que lnjuriasC? la bandera monàrq!lf- ga cruelmente de los <r..Je la tralclo- Units, que han donat al fet tota la dis responsables
I en les activitats
Triunfan en él las mayorias con Vltales de España, que oo se con- ca. En camb1o, ahora. tratan en pu- nan con la falta de libertad acaba Importància
que mereix. En canvi, lentfsslmes de les comissions parlala disciplina parlamentaria que les 1 cretan en la soluclón de los probl.e· blloo con el mayor desdén la ban· por corromper la sociedad que se de· a Espanya, l'assumpte
estA sensible- mentàrles. A aquest respecte té fraobliga a votar· pero esos trlunfos mas económicos - tan graves, Sln dera republicana.. No era, pues, el se:1 preservar, lo sano se contamina ment abandonat, i assenyala
que per ses dures sobre el criteri seguit en
son màs aparen'tes que reales y aca- embar~o - planteados a nuestro runbolo de la patria lo que ellos dt>- de lo putrefacto como sucedió en el a estudiar aquest problema es desla signatura de convenis econòmics
ban por resquebrajarse ¡06 'bloques país, smo que màs bien consisten Y clan adorar, sino el slmbolo de Ja caso de la dictadura primorriveris- prendrà de totes les consideracions amb
altres paisos I en altres assumpmàs firme3 y salen deshechos èel se cifran en la satlsfacc!n del an- realeza. Cuando una patrla se 1a ta. Al levantarse la censura de Pren· a l'atur en els altres paiSo.s, car es tes.
Poder los hombres y los partldos belo de paz en todos lo.s àmbltos de un signo, este signo, sea el que ~ea, sa se vió que en vez de curar, el mal tracta de circumstàncies completaL'orador continua en di\•erses conque lo tuvieron en sus man<lS.
la nación se perclbe.
refleja. una >oluntad nacional.
babia penetrado tan hondo que pu- ment diferents.
sideracions sobre les condicions ~
Con sólo que se abstenga de pracdr1ó por completo a la monarquia y
Influeixen en l'atur, a casa no.stra dispensables en un càrrec de tantA
Sl no se les combate, no.
Ucar nue vas provocaciones y nue- ............... "· ...... ... "' ... " ' ... a las clases soc !ales que ahora pre- continua dient - causes com el responsabilitat com és el de govel'l
¡Cada vez estàn màs fuertesl
vas persecucJones ,el Oobierno ac¿Qué es ero de _la antl·Espaiia, por tenden de nuevo levantar cabeza con canvi de règim, que,
necessàriament, nador civil I en la capacitat necessàA un Goblerno, en el que tenian tual puede prestar un serviclo a. Es· oposiclón a Espana? El prcfijo .an- la República.
porten algun temor al diner. Però un ria en els ministeris 1 en les com~
mayoria los radicales, ha sucedido paña qu_e. supere a toda esperanza tiJ, precediendo a su nombre, es ' .na.
Leyes de Prensa como la que se motiu princlpalisslm de la gravetat slons. Parla dels balanços corc1ercillls
el actual, con mayoria de lo~ grupos Y que d:Slpe todo recelo. Sl, por el relaUvidad; el ooncepto que envucl- preten
_ de aprobar ya las ha. tenido del problema és la gran lnestabi· 1 de la manca d'un contr 11 d'expcrtrar1
tf
va
depende
del
sltio
en
que
estA
coEs
1
derecbistas. Si se les hublera com- con
o, se a ene a consejo mo- locado èl que lo expu:Sa. La anti·Espana en var 1~s .Per1odos. c. De qu é litat del Govern, motiu, aquest, q<.~e taclons I Importacions i lllUes exbatido, algún quebranto habrian r.u- nàrqulco deslizado siblllnamente por patia es nuestra Espafia. Pero 'l0 • slrvleron? El umco resultado fué a bores d'ara hauria d'ésser plena· ~· trems d'una Importància capital.
3 an<r..Jilosar el pensamlento nacional, ment superat.
frido.
el verbo tan florldo como innocuo
Esmenta les companYies d'assegu,.,..,~nrendemo.s que no se haya del se!ior Goicoeèhea, y sustituye la oaltrosfinqup=: ~~ ~~av1ren ,_~e~ exasperar a las masas, hacerlas pen·
E1 senyor Mangrané diu que per rances, 1 diu que cal anar a l'abarar...,.,._.
politi.ca de rigor persecutorto ,los re..,
sar en medios violentos para salir a remeiar la crisi no s'han de can· tlment del diner amb la intervenció
hecbo. En lo que estamos diclendo sultados seràn de (lesastre, no 8610 mente, y no la resurrecclón màs o de aquet estado alentado la guerra viar les tributacions actuals, la. qual
de les grans companyies protegides
no hay censura para nadie.
para qu!enes la practiquen, sino meno.s dlslmulada de la España mo· clvU que en el terrenp pacU!co de
sempre és contraprOduent, so- per l'Estat. Per fi, després d'unes disPara ver culminar en la crlsls del para España misma cu,yo porvenir nàrquica, intolerante Y csectarin, las ldeas es mucho mas corroslvo y cosa
bretot, en l'època actual, en la qual, gresslons sobre l'activitat dels poliindulto la represión hacia falta no se encuentra tan oomprometldo por obstruid.a en el ca:nino de su evo1u- destructor de los clmlentos soc!ales, en lloc de castigar el contribuent
tics de l'hora actual el senyor Man·
Irritar al enemigo que no $e habie. los avatares de estos afíos ..
clón, Y colocando un canta como 1 n de lo q~e son en el campo de batalla. amb nous Impostos, s'ha de procurar grané acaba la seva' conferència, tot
P<Xlído vencer.
·
clnri:t ante todo.s lo3 que no opineu
Espana vive, desde 1812, en per- ajudar·lo. La solució està a treure a dient que sl aconseguim de sortir de
Es la Justificación que tlene el re·
como ella.
petua guerra civil, unas veces en pe- la S'tJperficie la. riquesa que roman la passtvltat podrem arribar a és-tra.lmlento de los que no a.slstieron
Repltlendo una lmft€en que .Jll- riódo pacifico y otras en ple de gue. oculta i anar a la implantació més ser l'enveja de tot el món • per les
a la. Càmara à esde octubre.
Af jOVe de Vint·r·sJS anys qué a otro gran problema p:ulol, rra. La nueva leyde Prensa no harà ràpida i eficaç de la tributació so- circumstàncies tan favorables q,ue
diré que es hora ya de que mues· màs que continuar la castiza hlstoY la opóslci6n moderada que hi- S. F. F., que desaparegu' el dl& 2 tru Espa.ña oo sea el hermano sia- ria deEspaña. Segulmos galvanizan- bre la renda. Amb aquestes soles no es rci>etelxen en cap altre pals.
En acabar la conferencia, el nomcieron los no retraidos. Pero ahora de cua ~eva, els seus familiars pre- més de una anti·Espafía muerta en do el cadà;er llllcional ¿Basta ct11l.n. mesures hi hauria su.tiéient nlllX1eraye. no pueden pe.sar en el ànlmo de guen neNes d'ell per a un assumpte su destmo hlstórico, n1 esté .:vJlde. do? ¡He aqui una de las màs inqule- ri per a atendre a les despeses nor- brosíssim públic que emplena;a tonadie esas co!Wderadones. Y h ay
que 11 Interessa
nada, por tanto, a arrastrar ~ --~ tantes interrogaciones de la vida mals del pafs i arribar a la ni1ella- tahnent el local va prorrompre amb
cló de pressupostos.
una llarg~ovacló i el senyor; Man·
que volver a la lucha.•
tuamente un cadà;er.
esoañolal ...
L'orador a.t ~u que la solució qt!.t grané rou vivament felicitat.

El nou Govern vist
per «Le Temps»

Una acusació
intolerable

El sectarisme
l' antipàtria
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ANG ELIC AS
Aqul, paz y en el clelo, gloria.
'
<De cPolítica».)
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UNA RUINA
El Partenón, de Atenas. (No hay
cue ser maliciosos.)
(De eLa Llbertad».)
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PATRI OTISMO
- ¡Yo me sacrificaré!
sacrificara yol ¡A patr iota
no me ga na nadis!
-¡Eso me lo dlce usted e n la ca·
Ilo!
N. de la R.-Acaban a palos por
ver quién sc sacrifica.
(De «El Liberal».)
-1 Me
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NOVEDADES
Blen hacla la vleja en no quererse
lnorlr ...
(De «El Diluvio».)

I

CONFERENCIA DEL DIPUTAT
Període de guerra ACORTS DANIEL MANGRANÉ
civil

I
I

EL NU EVO GOBI ERNO
- Tamblén éstos dicen que va n a
dar la uvuerta,, a Espatla; pero vera
cost611 Cómo se quedan en la ametà».
<De cEl S!glo Futuro».)

I

TRASLADOS
cSegún el alcalde, el monu·
mento a Pltarra serà trasladado al Parque de MontjuichJ
<De los periÒdicos)
rn;;:~Asl,t Pues, setlor «Pita rra»,
"" us ed'l
_ ontana.
-sr; tne han recetado aires de
...
<De «Las NotlclasJ.)
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A. PARIS
MENJAR BE I ECONOMIC
AL RESTAURANT
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La tendènci.:\ A la reducció de ~a
durada del treball continua fent progressos als Estats Units, fora mateix
del camp d'a\>hcació dels Codlll de
competènciP .cgil!ma adoptats en
v1rtu~ de I.P. llei de redreçamellt maustrial naclonlll.

e

una conferenCla d'Estnts sobre els
C<mvenls <ie treball. t1n:;uda a Providcnc.-. CRbudc·lSl!mdJ el 14 de d~w
sembre del 1984, nmb la pru-tic1puclo
dc!r; governadors dels Estats: Conl\,•n.·cnchu""t,
Ncvn-H,ml lectiCUt,
,.......,
""'
.. 11shire, Nova-Jcr:;ey,
Nova-York
1
H.hOCi"-f~lnnd, va ejudar detcnnlll3dew Otspos1c1ons sobre la durada de
treb:lll1 bo 1 propo::ant·Ili! la mcorporuclo en la l.:lgl'Unció de cada nn
dels =tats cont.illerat3, amb la reservn d un:~ evet~tuul revisió.
Aquestes dlSpoSlctons detcrmmen
qu..,
p patró no llaurtt de donar
<Jcupac.o a qua;.s:Jvor persona en Wla
!ubr rn, un taller mecànic'- UI~ e.;taI.Jllment. colr.t·rcial, una bbrtca de
conserves <- o.nea1 'Ven una mina, una
<.arrorn o una e111presa de coru;truccló, dun~ont Dll:s de ~ hores per. setm.an:> n1 .wés de & bores per d1a o
m~ dc 10 hores per un període de
24 hores. L'autontat competent de
en. Estat pot de totes manetes desll~1u:ar als patrons de l'oiJservnaJó
d aquestes dispo... cions quan es tracti
d~ persones que treballen al servei
d enopreses quu no ocupen més tle ,¡s
obrcrs, de persones que tenen Ull lloo
dc conúança o de direcCió, de \'iatJauts, de persones ocupades ell trelx~ll.s ~e conservació 1 ue control, dc
prorew1ent I d'tnsWl:M:tons de torça
rnotr1u Cen el ben entès que en cap
Es02.t l'autoritat competent co autorit.zarà l'ocupació d'aquestes perscues
durant niés de 56 llores en qualsevol
setm:mn.l• de persones que exerce1xiru professions llb::-rals 1 finalment
qU!Ul es tracti de casos d'urgència
impossibles de preveure.
OPII'UO a.;~;t. co ~ISSAR I
DE LA INDUSTRIA DE
L'ESTAT DE NOVA YORK

El ¡¡en ur Anctrcws, comlssan de ia
induttrl~ del DeJ)Intament de Trebail
de l'Estat de Nova York, s'lla declarat partidari de la setmana de 35
hor~. PreconiW! la mod1ficaC1o de
la llet d'Estat nctu~l per la mtroducció d'un millorament qne tnsut.uelx
dos (iies de descans per setmana. en
lloc d'un, com preveu la llel en v¡.gor
sobre el treball. El senyor Andrews
creu que ja qu.! ttn gran nombre de
patrons han rebaixat ja la du.rada del
treball en llurs establiments a cJ.nc
dies 1 a. 40 hores per setmana al
menys, pot fer-se un pas més i fixar un mà.xim de 35 bores. En algunes indústncs seria possible una setman ~ de treball m~s curta. No és
més que en els establiment:; t1lmerc!a;s 1 en les lndústnes de treball
continu que la setm~a de cinc dies
portaria un problema de mà d'obra;
les d:ficultats que es presentarien en
aquest:; casos podrien de totes .nanere.s ésser superades amb l'orgarUtnitzac1ó de l'emplou de manera que
es concedis als treballadors, a més
del diumenge, un segon dia. de festa
durant la. setmana, que no seria el
mateix per tots.
SET.I1ANA DE TRENTA
HORES
La proposició d'lotrodutr la setma-

na da 30 hores suscita de nou nombroses discussions. En la reunió d'octubre del 1934 a San Frnnctl>co, la
conferència anual, de la Federació
americana de treba.ll lla decidit de
sostenir la. introducció d'una setma.
na de 6 dies i d'una durada quotidiana de treball de 6 hores; altres
projectes de llei ban estat presentats
a aquest efecte al Congrés. Es recorda.. que un dels prinlers p>oJectes,
presentat a Ci del' 1932, bavta ja
estat acceptat pel Senat 1 adoptat
per la. Comissió de Treball de li!
Cambra dels representants; de totes
maneres no s'havia procedit a la votació final per tal d'adoptar-ta, mentrestant, a la llei del redreçament
tndustrlal nacional.
El projecte de Ue !hura\ a la
Cambra. el 3 de gener del 1935 p('l
senyor Connery exposa que una c..rlsl nacionnl, generadora de l'atur a
milions d'obrers disposats a treballar,
Imposa al govern federal 1 als Estat3 càrregues colll!iderablos d'assl.stència, I oposa a la liibcrtut del comerç 11ntre els Estats taLS obstacles
que .ba esdevingut nccessan u~ re·
pnrtmtent g~er.al de la mà d obra.
El projecte sesten a totes les formes
de coliocncló l a totes les persones
que treballen en els establim~nts wdust.rials l comel'Clllh. 1 que s ocu¡x.:1
de la producció, del tra&port o de
la venda de mercader,es o. de serveiS
l que exercei.xen una uúluenck'l en el
comerç dels Estnb; no ~eta de!s
obrers abn~ ~e. les persones ocu~
pades eu el sene1 domèstic 1 à.('.~
subjectes a la ll~1 del tret:Jal! en els
ferrocarrru.. Pre>eu .que durant l..1tu
la durada de. la cr1si cap persona no
podrà ésser ocupada dumnll rucs de
30 bores, n1 més dc 5 dies per ~>etmana, ni durant mês ae Sl.> hures per
din. Da tAltcs lllMeres, quan lc;:; condict~ parUcll}nrs. tals. com la Pf7
nuna de mà. d obra o d altre.> condtctons independents d~ la ,voluntat_del
patr6, !aotn unpo~blb•e l apllcaclo de
les _dtspooictoos esmcnt~dcs en una
~dustr1a o en una r<:g.lo determinada, sense que en restut1 ¡·edwt el volum total dc l'ctnpleu o restring¡t
el comerç, I sense crea prl\1leflS tn·
justos en relació a altres ¡;atrons o
grups de patroll.!, el President _podrà
quan es tracti de patrons que hagin
ac<:eptnt un et;tdt etc. com~tencta !egit1ma t que 1 apliqtun lleialment, acordat, }l('r un periode que no scbre·
passi els llO dies consecutius, algunes
derqgnclons a ln .mà.xl.ma durada de
treball prevl.sta. Cap _derogació d'aquest genere no poàra de tetes ma-

~!ú~JrusJi::~ ~::Tefo g~es ~:;

setmnna de promedi durant oota la
durnda de la dc~cló, excepte quan
una tal llmttac1ó nc la dUtad"\ C:el
treball tingués per resultat. el disnunmr el volum total de remple-..a en
lloc d augmentar-lo. Les uerogactc. ts
són acordades amb la condició que el
atro accepta d'alust:ar els sdlarlS a
horari dc treball redutt, d" la man enr que el promedi del gu&.n)' setmanat dels trcbnlllldors no -1igui mferior al guany setmanal r:rutjà }X'r m
durnd!l. del treball prèvlauwut en vi·
gor. A més, tots et;; patro-ts que no
obse'n~ k's dispos!Clons del codi o
que no :precedelxw a l'acord dels salari3 aml> la setmana dB lliS SO hores
<1 amb una vari:mt qualSevol, no Undrà dret al prh1lc!8l de Ics di."postclO!lS do les lleis contra el& t.:n.W.S,
previst per la llei del rcdreçamcnt
llldustrtnl nacional. El Pre&ldent pot,
per iniciativa propla o en cas da protesta orlglnad& on una wgamtzadó
com~rctal o tndustrUll qualsevol. m'l-

f.

3. El lliurament d'una quantitat
enorme de comandes de consum, estimularà la. producdó industrial 1
l'actiVItat. comercial.
4. El !et de donar als obrers parats empleus en llur ;>rore~s1ó habitual, amb manteniment del salari,
proporciOnarà al¡; treballt;tuors b seguretat que nctunlment els fa falta.
5. El fet d'estimular l'acció comercial normal assegurarà de nou la circulació de crèdit del consumidor normal - durera font del crè:bt - al
comerç privat.
6. La ect.mana de 30 hores proporcionara al poble americà els mitJans
mat.enals necessaris per l'elevació del
seu nivell de vida en 5\lSCltnr un augment considerable a la dem!lr.d.'\ de
mercaderies i <!e sen-eis.
Passant a la qúestló do Ja pr:lductivit.at, el senyor Green remarca. que
la producció per obrer ha augmentat
del 71 al volt.ant del 1919 a l9;iJ. Pt!r
consegueot, un treball que requeria
al redós de 62 hores a l'n.ay 1919
(durada setmanal del treball en aquella epocaJ pot avui ésser reali1.7.at
e11 30 h
La
od '"' t t
u
orcs.
pr UCw\'• 3 Acon
nua en augmG•1t.
-"pl"nment
1n'" -

di!lcnr les condicions o els drets d'lmportació als Estats Units d'articles
competJdors de manera adequada,
per privar que aquesta importació
pugui deixar ineficaç qualsevol de
les disposicions del projecte de llei.
La possib1llt.nt de contlngcntar l'import.ació està Igualment prev'.sta. Per
ultim, els que contravenen poden és.ser castigats amb sancions que poeten
arribar fins a 500 dòlars pt'r cada dta.
d'infracció.
,.
OP Oi)ICIO D ELS PATRONS
El comitè de la. secció industr1111
de la CRD1bro. de COlllerç dels E:stats
Units ha publicat una rela.cl~ en la

CONFER'"NCIA D 'ESTATS
SOBHE
ON VEN 1 S DE
TREBALL

BIBLIOTECA PER ALS OBRERS
EN ATUR FORÇOS

•

El movimen a favor de la
reducc!ó de la setmaRa de
tre~ al als Estats Units

UN LECTOR DE LA HUMANITAT ens ha. tramès tres volums:
«El Síndicallsmo; qué qulcre 1 a
dónde van, d'Angel PC!>I.aña.
uCorporativi'iJIJe o República Socialol, de Pere Foix.
«El planten, de Leopold l'tlartínez.
DUES ::!ENYORES D'ESQUERRA
han fd l'aportaeió d'onze JUbru:
uEl Buen Caballeron, de 1\L Llllares
Rivas.
ultba, Condesa de Tog~euboarru,
de Cristòfor Schmid.
..safo,, d'Aifo~ Daudet.
uEI resbalón de una romàntica,,, de
J. de Charraz..
11Sin novedad en el frenten, de Joaquim Arqués.
11Públi.a I Licinl o Barcelona criatiana,, de Clovis Elmeric.

etEl tripijoc de la Qultèrian, de Clo-

~~~c~lr~g~ll~e fa"~~~~~q~~l ~e~

I

ala-,

una obrerau, de Lleó S:ufe.
uEl lliri de Vespella,,, de J. Salaric.
<<La rapsòdia del recuerdon (pel-

líeula).

<c.l\lujeresn, de Francesc 1\Iàrlus
Blstagne.
De CJ\.B:\IE l\lESSEGUER, hem rebut c1uatre volums:
uSacriticlo beroicon. de l\laq Fioran.
uLa sd\ora,, de R. Pérez..
«El caballo salvajen, de Zane Grey.
•cM~el Stro~f, el Correo del
Zan1, de JoU Veme.

. ..

Aportacions a la nostra Redacció,
Ronda Universitat, 25.
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PER A COMBATRE 'poc
fent com una pasta que s'estén per
LA LLA GQSTA terra en Urcs llargues per allà on
AL CAM P
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Reglona envaides per la plaga de la llagosta

El CONSEll D'ADMINISTRACIO DE l'OFICINA INTERNACIONAL DE[ TREBALL

La reducció de les hores de
treball a Bèlgica

La Comisisó Nacional del Treball
ha adaptat, per unanimitat, una resolució que reproduïm fntem-ament,
amb relació a la durada de la jorHeus acf la romposlcló del Consell nada del treball. Aquesta resolució
d'Administració de l'Oficina Inter- 11 , estat trame3a al Govern belga.
nacional del Treball, de Ginebra:
Diu:
,
Representants governamentals:
«La Comissió nomenada per al reSenyors Mic:hells (Itàlia) , presi- ingré.:; al treball dels obrers en atur
dent.
rorçós, després de seriosos estudis,
Saunders (Estats Unl.ts).
ha decidit
m~nar al Govern per
Ruiz GUiñazu (Argentina).
tal d'apaivagar l'atur forçós, de reMendes Gonçalves (Brasil).
duir la. jornada màxima de trebnll
Li Ping Heng (Xina).
a 40 br;res ~etmana.ls en tots els treRuiz i Manent (Espanya.) .
balls públics.
Mannio (Finlàndia).
Aquesta reducció no tindrà. caràcl'xcquenard <França).
t.f>r d 'ob:lgar només que quan exisNorman <Anglaterra).
teixin obrers en atur forçós; que el
Bhupendra Natb Mitra (lndia). salari no en sofreixi en absolut cap
Nakako (Japó).
minva 1 que s'estableixi un dob!e
Tel:o (MèXlC).
tom.»
Jurkiewikz <Polònia).
Es tot el que diu aquesta resoluWinter <Txecosiovè.Qtún).
c ó p::-rò er-·· "1CITl aue per a re:>oldre
Marcus <U. R. S. S.).
el problema de l'atur sobren les paRepresentant.> patronals:
raules i les almoines, 1 a exemple
Senyors: Blshop (Nova Zelanda). d'aquesta Comissió belga, sense paDennison <Estats Unit.s).
ràgrafs ampullo:;os n1 tampoc actiErulkar (India).
tuds poiitiques estudlades, el que cal
Forbes Watson <Anglaterra).
és presentar I adaptar solucions ràOersted (Dinamarca>.
pides. car les l!ars ~ense pa no poOlivetti Utàlin).
den esperar rú els intere>Sa els canTzaut <Suïssa>.
vis polítics. La necessitat exigeix una
Wallne <França).
solució 1 aquesta no és altra que
Presentants obrers:
aquesta: TREBALL.
Senyor.;: Bubimky <Estats Units>.
Hayday (Angla.terra).
Joh:\nson <Suècia).
La Caixa contra l'atur forJouhaux <França>.
Mertens (Bèlgica).
çós deJ C. A. O. C. I.
Nemecek !Txe~lovàqula).
Una comissió del Comitè Executiu
Schuch <SUïssa>.
de la Federac1ó d·Empleats i Tècnics
Zulawskl (Po:òrua).
de
Cat.alunsa <F. E. T.> visità allir
Membres adjunts governamentals:
el Governador general de Catalunya.
Senyors: M1haim (Bèlgica).
del q;¡al mteressà !"aixecament de
Riddell <Canadà>.
la clausura que pesa damunt l'AssoBramsnae.> (Dinamarca).
ciació do Dèpendeots del Comerç i
Yeremitx <lUgoslàv1a>.
de Ja Inüustria. de Manresa, el SinMembres adjunts patronals:
dicat Mercantil de Lleida 1 la &.>eSenyora: Curcln (lugosl!via).
ció Pennnnent d'Organització 1 TreLecocq (Bèlgica).
ball del C A. D. C. 1., de Barcelona.
Molt'naar <Pai!oos Dal.xos>.
En atenció al nombre considerable
Takeuchl (Japó).
de comp.1nys sense feina, socis de
Vanek <Txccosiovàquia).
l'expresst~da Secció Permanent, que
Membres adjunts obrers:
actualment no poden cobrar el corSenyors: Krckltx (Iugoslàvia).
responent subsidi d'atur, s'ba lnKupers Païso> .Bal:xos>.
teressaL CEPeciRlment el funcloua.Scborsch <Austria.).
ment
da IJl seva Cal.xa Contra l'At.ur
St-rrarens (Països Baixos).
Forç~ . tt.Jm té la impressió que per
Aquest Consell va. quedar constl- tmctar
d'un cas de just!cla 1 d'hutuit en les se:slons que celebrà els
cl senyor Pic autoritzarl,
dies de 1'11 al 13 d'abril J):-oppassat. manitat..
en un breu tcnnlnl, el funcionament
de la Cnlxa.

El «Delegado» del Ministeri
del Treball, fa declaracions

Ei «DolegadO» del Mln!sk'ri del
Treball digué ahir a.ls periodistes
que. per ind.lcacló de l'alcalde governatiu Pic I Pon bavl.B poaat a
disposició del se.l,Yor Bausill. president de la comiSsió de Pollcla social, les 3.000 JX!."Setes destinades als
obrers sense feln:l,
D•gué també que es ttsSlladnria
11. Foix tTarragonal, on s·ha produit
un petit; coafllcte de caràcter sociaL
Uo periodista li preguntà sl hsvta llegit la nota de la C11mbra Mercantil que publiQuen alguns diaris,
1 el senyor «Delegado» contestà que
no entenia ben bé el seu slgnlficat.
cS1 volen dir que renuncien a les
dictes justificades. hiJg de fer constar que tin1camcnt telúcm el pro¡»
sn da pngar les que os d uen als obrersl). aflnnà..
Finalment digué que dlUuns mnr·
xarla cap a Madrid..
sembla que; el vtnt¡e no té altra
finalitat que esbrl.nar qul serà el
nou Director General del 'l'teb:tll.
Això aembla que U Interessa un

&lc.

l1'-

COMITE INTERNACIONAL DE RELACIONs
INTER COOPERAT:IVES
•

El Comitè Internacional d 'Interco- farem tot quant sigui
•
tal d'elaborar una llEi d~~b¡e Pet
pe~ al conjunt del pals. que òlel'ac'<6
ncbra, amb assistència de le3 dues umficar el moviment COO;>e~tJ. et:
o~nltzacioos que el constitueixen: agrlcol& iugos:au.ll
~
"!Sta.
l'Afiança Coo~"rativa Intemacional
Amb cquestt's paraules a
1 la Comlss!ó Internacional d'Agri- seu discurs el mirústre d'Agr¡ca.l>ft el
cultura. Les sessions foren presidi· e. GQvem de I
ot :l. " cu ura
des pel senyor Harold But!er. d1recto.r de l'Oficina Internacional del
Treball.
Després d'examinar la situació del
moviment coopcmtivlsta en alguns
paL'IOS, en partlcu!ar de Suïssa 1 de
l'Tança, va constatar el desenvolupament cada dia més Important del
cooperativisme internacional
El r~prcscntant del Magatzem a Ha estat negada la carta dE
l'engròs cooperatiu Internacional do- treball a uns obrers ¡ se'ls
nà compte de l'acord estipulat entre l'esmentat ma¡;ntzem t In Comisamenaça amb l'expulsió
sió Internacional d 'Agricultura per
La Comissió Inspectora de la Botal de fnc!Utar les tasques de les
Federacions adherides que permetrà sa de Treball, persistint en ¡ ·
propòsit
d'activar tot el que e! ~u
el desenvolupament creixent de1s dos
clona amb el tl'(·ball d'estran e .a.
grans organismes internaCionals.
L'estudi de les diverses maneres In nostra ctutat; procedeiX e}fé~ tn
d'intervenció dels Poders públics en ment la tasca d 'excloure els tr e~.
el domini econòmic 1 els efectes d'a- Jladors estrangers que no es tr¿~·
questa intervenció damunt. el movi- en condicions legals per a exe n
ment cooperativista, causa d'expev llurs actiVitats professionals al rdr
'>srlèncla 1 de reflexió, fou estudiat tre pals.
A aque.st efecte actúa ràpiW:Jn
pels raports presentats al Comitè
sobre la. Societat txecoslovaca del en la tramlt$Ció d'aquesta. el~t
blat, la producció lletera a Txecos-- d 'assumptes 1 executa amb tota e
lovàquia alhora que del Sindicat de geneta les ordres i les resoluc¡0arproductes animals també c\c Ti:acas- eman~~:des del Mlnisteri de TrebaJin;
lovàqu1a, sobre els consells de les Prevts16. No se:npre però aques•
Cooperatives de consum del mate1x tasca resulta fàcil tota ve8ada q~
país, 1 de la producció de mantega hi ha estrangers, al3 qualS ha t.Stat
de Suissa, el tunciona.roont de les de11egada. la Carta. d'Ident!tat Pfl).
«Milk Ma.rltet1ng Schemes:t d'An¡¡;la- fe$1onal que defugen el COmp:i::l o·¡t
terra 1, per últim, sobre la CQOpera- de tals resolucions traslladant-se-~
e
cló 1 el problema del blat a Fran- domicili o de localitat.
Cnl, doncs, fer avinent que les au
ça.
El Comitè va decidir tomar-se a toritat:!, no estan disposades a ~r:
metre que sigui burlada la llei 1
reWllr el pròxim mes d'octubr~.
apellarà a tot.s els mitjans comp.JJ.
s1us per a aconsegutr que abandOOIQ
La Cooperació Agríco- els llocs que ocupen lodegu<~aruent,
els estrangers als quals ha estat ee.
la a Iugoslàvia
negaóa l'autorització per a. treballar
El m.inJStro d'Agr.~
• a,
nyor a a>panya.
Jancovitx, que també és president
Els patrOilS que contractin tr~on.
de la Unió Central de Societats Co- lladors que es trobin en situació u.
operatives sèrbies, ha pronunciat Ull le2'al contreuen la rcspoosa!ul!tat
discurs, que !ou radiat, sobre la co- que les lleis especifiquen, I en el ~~s
eperació.
dc resistència a les ordres de rèsEl senyor Jancovltx, després de clc:.\6 de contracte Ics sancions ;>Sta.
po3ar en evidència la lmportància blertes que són sever!s;:;imes, s'ap;¡.
del moviment cooperativista a tot caran inexorablement.
el món 1 sobretot en els països agrlPer tal que arribi a c;>neLxemcnt
roles, parlà de la cooperació a Iugos- de tothom, la Comissió Inspectora
làvia. Digué que actualment els tre- de la Borsa Municipal de 'l':eball;
balls del camp representen el pro- dóna a continuació els noms dels
blema essencial de la vida. interior s:lbdits estrangers que per clrc~uns
de l ugo~
E! n:ob~e.ma del camp tàn~es diverses no han rebut , rno serà resolt nl pels po1itlc3 ni per: r.ona-:ncn t encara. la. ncti~ic&t.16
les lluites polttlqucs, 1 s1 en canvi d'haver-los estat denegada la Carta
pel sistema positiu de l'~conomla de Treball: Arnau Janner, Frederic
orgnnltznda.. Es per aixo-cilu el mi- Johnsen, Hans Dnvid Woff t<'e!io
nistre Jankovltx-que el cooperati- Saford, Annn We!~l. Robert \7its~•i,
visme, símbol de l'eJn:lncioació eco- Marcelle Delpu, Herbat 13-tch!fr
nòm.ica 1 social del camperol. ha. Heins Clutner, Evangelina .\costa
d'ésser també el simbol increbantable Miscba Burka!oU, Kadra Bac::ur'
de la unitat entre els hOIT'e del Alex: Ergolsky, Prede;ic R11ffor<i
camp.
Eugen.la Verba, Heindricb We~
Enmig d~ls conflictes que ame- Helnz Ascher i Joan Staunau.
·
nacen el règim social 1 econòm.io
Les persones cOOlpreses en aques·
a tot el món, el sistema cooperatiu ta relació són advertides Que no po.
mostra les seves virtut~ l tot el seu den treballar a Espanya i hautan de
valor de doctrina pacifista. Enfront presentar-se a In. Borsa de Trrcall
del capital!Jme I contra el comwlls- (Passeig de la Indíntrir., 9 i 11),
me-digué-, el cooperativisme re- puix que altrament seran prop.:>Sapresenta l'ideal de pau social per a des per a llur Immediata expulsió.
la sclucló dels problemes fonamentals de la societat. Representa l'antltesl absoluta de la revolució i de
la dictadura de c!as.~e. ITl!.lY~lbillta
tots els conflictes. alhora que lgua,.
la tots els Interessos 1 satisfà tots
els desigs.
A través dt'l CMp~rati,'isme volem
unir els camocrols per tal de portar després el cooperativisme entre
CAMISERS
e!.s treballadors de la ciutat, obrers
BARNUSSOS
NOVETAT
1 empleats. car tott>s aque~"'S cateDes de 1~ pessetes
Pories socials poden trobar en
aquest sistema la rea11tzació de llur
VE STITS BANY L~ANA
ideal d'emancipació.
Des d& 8 pessetes
Profundament convençuts de la
1> ••
-: cn"n"~~tlvisme. estem
segurs que ha d'ésser pel seu mitjà
que la vida dels a.grlcult~rs podrà
ésser millorada. Per això, nosaltres

operatives tingué la vuitena sessió els
vb Eimtric.
<~ Los hiJoa de l."arú o la noveb dc dics 15 1 16 d'abnl prop~t a GI·

Aquest -.,
onu la pla""' de la llagosta
,_
to~
... '" "''
·
~.:s, ha fet molt de mal al camp espanyol.
~~
la indústria dels Estats Umts 110 ba
S "han aplicat remeis per tal de
eo¡.
~
~ouat mal
el seu
màximperiodcs
rcndimeut,
Ona de les fór! \ ~
adhuc
en els
mateixo.>
de destruir
ul d la I"'"'OSta.
.'O~
gran pro¡;peritat. l!:s pot preveure, m es e mes eficàcia. és la següent:
doncs, que l'enorme au¡,•mcnt del po- Arseniat de sosa. 60/ 62
•
eo~
I ~ f;
de. d'adquis¡ció que result.;\ de la Ieper 100 d'àcid anhidrtd
integracló dels parats en el ln;)a jel
arseniós ...........•..•..... . 400 grams
eo~
r-·
treball gràcies a la setmana de 30 Calç apagada 1 porgada 600
•
00~
bores sense la disminució c.wl :.nlari
Aigua ............................ 100 litres
pt:rmetra no solament d 'utilitzar de
Es tiren els cent litres d'aigua en
to~
p ! 1:1. capacllat de producció acLUal un recipient qualsevol, desfent l'arde la industria, sinó que encara eXJ- serúat amb un baJ>tó, amb poen aigua
to~. 'g:¡m un aub'tllent d 'aquesta capacitat. 1 a part. Ta mbé s'ha de des!er la
~
La producció assolira Wl ulvéll sa· calç 1 després es barreja amb els
perior a toLs els nssolitl> fins aro 1 dis- cent lit~es . d'rugua, ben remenat.
.
mmunan el cost de prodUCCIÓ per Aquest l1qu1d s'escampa amb polvoumtat
ntzadors per damunt l'herba que baEn êl que es re!erelx a les uU!Cul· gi d'ésser menJada per la. llagosta.
tats pràctiques. J'expcrtèucia aa dc- I ~ada v~ada que els po~voritzadors I•
mustia e que Ja introduc•:!ó d"uuJ\ s;; t.- 1 s hagin d utilitzar, cal ag¡tar ben bé
Les principals plagues do llagosta
mana de 5 dies 1 d'unA jOrnad:l de el llquuL
treiJall de 6 llores és possible A les
També es pot !er la prova em- que ha sofert l'agricultura espafè.bnques que funcionen continua,. mctzinant herbes Rlllb la següent fórnyola des de l'any 1860
ment durant 5 dies a la setmana, el mula, que és utilitzada a Amèrica.
pa3 del Sistema de tres cqutps de s i a. l'Africa amb èx.it:
v11gl
la
llagosta. Això es recomana. en
hor~s al de 4 uat.re equips ne G llot"f'S Segó de fulla grossa....... 100 Quilos els casos
en què la llagosta bast enno presenta cap dl!lcultat espe~iaL Arscn.lat sòdic (80 per
va.ït un terreny sembrat. S'ha de teEn ics fàbriques que runcio.ICn ov1.1100 d'àctd anhídrid> de
Dir cura especta.l que en els llocs on
tinunment dumnt 7 dies sobre 'I es
1'50 a
2
•
es poSin aquestes metzines no hl
pot disposar d'eqwps volants el tre· Melassa. •. - .................... .
8
•
vagin
altres animals, aixi com les
ball dels quals e.:;tigul orga111r;¿at de Aigua ......................... .. 60 Litres persones
que hi treba.llln han de
manel"a que cap d'entre elles no
Es cUssol l'arsen.lat en l'aigua 1 1prendre precaucions.
treballi més del nombre d'hores de-

ball seria ant1econòmica. 1 perjudic1al tan pels treballadors com ¡.els
consumidors. La relació d'aquest comltè contê principalment le1> declnraclaus s~ents:
«Una nova limitació de la durada
tet.manal del treball portaria 1ma;
rcstrtcció de ia produccl6 1 ma no·110
disnunucló del poder d'adqUlsictó.
S"obtincini un redreçament econòmic
durable i un milloroment genE:ral de
les condicions de vida amb el deseurotll:Jment progressiu de la importà.nela dels ne¡ocis.
Uun setm11na uniforme de 30 hores
o tota altra lilpitacló de la durada
d el treball aplicable a determinades
industries i que tingUi per resultat la
mtrooucc1ó d'una setlWUla de treball
al voltant de 30 hores, opa¡;arla una.
barrera lnfrnnquejahle a un augment
substancial de la importància 'els
nenocis durnnt els anys propers.
Per a realitzar el major nombre
possible de negocis l d'cmpleus, cal
c¡ue la. durada del t:-c:ball i els salari"> s1gutn proporcionaU; a les necessltatl de cada. e.stabllment. :.-a. r~>glnmt::ntncl6 d'aquestes condicions,
p er conscghent, ha d'ésser prou tlexible per a sat1s!er a la vegada 1~
necessitats dels eslabhments lndivl- t~rminat.
duals d'una. branca d'indústria deterLA JORNADA DE SIS HO·
Dli!Iada.i le& nrcess1tats de les diverRES PER ALS EMPLEATS
ses Indústries. Una limitació rigida
DE FERROCARRILS
dc la durada del treball del personal
El mo\1ment a favor de la jornada
ocupat en totes les branques de l'ac- de 6 hores prop dels empleats de fertivlt::~ Industrial I comercinl, Urdrin rocarri:S també s'Impulsa, 1 el Conper conseqUèncla. reslringü~ la impor- sell executiu de la F{'deració d'Etntàncla. de la producció i dels negocis pleats de ferrocarrils, reunit a Xi1 rebsixar el nivell de vida d'un gran cago el 12 de geuer del 1933 ha den ombre de treballadors. Si les reduc- cidit <W proposar l'adQui:;lctó d'un
cions moderades de la durada d(>l millorament sobre la jorna<la de 6
treball, acompanyades d'una baixa h ores a la llei de ferrocarrils que dtproporcional als salaris setmanals. termina la jornada de 8 hor!!S per les
pod::n representar Wl P:llliatlu e!i- persones ocupades en el tràhc tercaç per tnl de disminuir l'atur, quan roviart entre els Estat.s. EJ projecte
la importànr.U\ dels negociS dismi- de üei presentat al Conr,ré3 garannucix, la reducCió de la durada dol teix: el salari actual i determina els
treball portada a l'extrem. té el pe- beneficis per bores suplementaries.
rill, en canvi, de prolongar la ert- Un altre projecte de llei que porta
sl. .. :t
è
la modüi~cló de la durada de treEl comit. esmentn.t ha recomanat ball actual, deteJmina la reducció de
que ,Quan SJgui recon~uda com a ne- 16 a 12 el nombre d'bores durant les
ceSS~Lrla. en una mdustriR qualsevol ¡ quals els agents directament encaruna nova reglatr!entacló de la durada re:;ats del transport del¡; Vl.atgers
del trel>all, sigui esta~lerta de com~¡ de mercaderies poden estat. autontr0
acord amb la majonB d-;Js establi- zats a treballar. A l'expiració d'aments de la industna tmguda en q.tcst tErminí ha d .é.s.ier acordat un
c<:nnpte, 1 no intr?dUlda pel proce- determinat període de descans. Adiment ar~lt.rari duna mesura legu- questa darrera proposició
en al1':'tlva, a d un reglament admmistra- gw1a manera Wl&. mesura es
de seguti~. L acció governamental en matè· retat s¡¡plementàrla. presa per tal
ri · de Ja durada del treball i de d'assolir un millor rendiment del
salaris bn de limitar-se a la prepara- treball
ció 1 a l'aplicació dc les regles . foUn àtt funcionari de !"admlmstranamentals sobre la durada màxuna cló federal de ferrocarrUs el senyor
d.el treball la taxa. minlma d~ ..
Eastmann, ha declarat que la Inns delS obrers no qualificats, 1 adop- troducc1ó de la jornada de 6 bores
ció dels quals és considerada com a Si no està feta en perjudiCJ del per:
indispensable per a privar la. C1m- sonal, representaria un augment de
pPtència Ulegitl.ma
d.:
La relaCió exposa· que gràcies a la
· pes~<s O.¡JJ)enys dc 400 millo!ls de
... ~-•- ció
....
dòlars. Creu que Ics company1cs de
~·u
vo1un ....ria. de ~a durada ferroc arr:ils no estan en dispo.sicíó de
del treball, ban estat obtmguts, en suportar aquesta càrrega. addicional
el passat, resultats important3. Les sense pe 11
desviacions considerables que exist.eJn ·
xen entre la. durada mitjana del tre- !
I;STUDIS SOBRE L A DUball en les diverses indústries mosRADA DEL TREBA LL
tren que w1a setmana de treball unJEl despatx de les estadist!ques de
forme, massa curta pot assolir el .treball aei Departament Federal del
resultat desitjat - repartida la tota- ll.:..;a.l ua PU<J.ICat alguns es.ums oolitat del treball efectuat actualment br~ la durada del treball l els salaris
entre els treballadors disporubles - de.s fonedor¡; 1 dels muntador.> en
portaria un desplaçament inevitable les !onenes, dels obrers ocupats a la
de millons d'obrers cnver3 activita~ fabncac10 de mttge.s d'esport 1 vesnoves i envers regions diverses. En tlts de cotó a Pensilvàn.la.
relació a la qüestió de l'ajustament
El pruner d'aquests e~>tudiB, fet a
dels salaris a ia durada reduïda del demandn del Consell del Treball
treball, la relació exi>08& que no es d'Atlanta,. és de . caràcter regwuat.
podrà obtenir un augment del poder • Tracta d 11 fo~enes dels Esta~ d'Ad'adqutsicló real de la. massa dels labarua, de Georg1a 1 de 'l 'ennc;.SOe,
consumidors, mès que per l'acreix.e- que ocupen en total 74.4 ronedors i
ment de la Importància total de la 209 muntadors. &tà basat en les
producció t de l'augment del rendi- dades proporc1onades pel¡; impons
ment indlvidual dels treballadors si- de1s salaris del mes de setembre del
gul quin slgtú el total de l'ImPort 1934. La durada mitjana del treball
dels salo.r1s.
esta va aleshores a 36'1 bores per
R ELACIO DE L'INSTIT UT sH.I•lUln. pe,s fonedors i do s:n noBROOKINGS
r~ pe!S mWltadors; els salaris hora.L'Institut Brooki.ngs a Washmgton ns de;.s f??edors assoli~cn un proha. publicat tma relació que exposa n mdl ue 5:¡ 6 cèl,lt.lms 1 e;s dels munels diferents arguments presentat.S tad~rs el de 43 9 cènttms.
contra la setmrula de les 30 hores
L estudi sobre els salariS I la duAquesta relació estudia prinCipal~ i"adn. d~l treball en la. fabncació d'~
ment quina serà la cap~lcitaL de pro- tic•es d e5¡>0rt per jo~ es té també caducc.ló dels Estats Units sota el rè- ~~r regtonal: Tracta de 8 estabUginl de la setmana d& les 30 hores. m en,s de.s Estats de T~mc.;sce, CaConcloll que la redUCCIÓ de la durada rollna del Nord l Vlrginla, els quals
del treball en la proporció actual- ocupen 1128 pen;ones en total i està
meut adoptnd3. portaria inevitable- basat en, les dades de 1'1mport dels
ment una disminució sensible de Ja salans d agost del 1934. La. durada
importància de les riqueses proctuï- m•tJana dl'• treba!l ha e.>tat de 29·0
des sezons relació de les dades del bores per setn1a~a I el salari horarl
l9%S. La pu;li'lcció del 1929 astà l mlqa. de :H cèntims.
"rull lluny de perme~
L enqul'..>ta sobre la lndustrla dl"ls
00 obstau t.
tru un ruveU dlJ vtdn ¡llcnament sa- vestits de cotó a Pensylvànla ha set.Lsfacto::i_ rcpartlcm t.q:.ú::ati\ament ta~ efectuada en el rues de febrer del
entre el ctlnjunt de la pnblació do- 19w4, tracta d'! 88 establiments que
nana per cad!l habi.tant G'JS d~la.rs. ocupen globalment 8930 obrers. Les
de merca.der1es 0 de seCCió so·r.n •ent dkde.s rcc..1:.lidcs mdlquen una tmporIgualment sl bngués estat ~~:i.lbie tant r~uceió qe la durada del trede produir Rlllb w1a. la capa<:~ tat la balit 1 ncceptactó quasi general de la
renta anual 00 ha.urta assolit. més se\mana normal de 40 bores preVllitr.
que 800 dòlars par cap,
IX'• codi, mentre que en 1932 la setLa relació exposa a mós que una manl.L dc treball era de 59 hores o
setmana de 30 hore.'l portaria un per- mes. HI h:t causes d'17tació que són
judlci agut al comerç mtemactonal parcmlment r~sponsab.cs de la curta
1 ai.sò en una època en uè els Es- durada del treball practicat en el
tats Urúts, fan nous e ~orços- per moment de !"enquesta. La relació dedesenrotllar el comerç a~b l'~ran- ciara de totes maneres respecte a alger. L'augment dels salaria als Estat3 xo que 1~ fluctuacions ,de temporada
Units portaria immediatament co- no són I única causa d aquesta duramanetes d'augment de les tarifes dus- da ~urda del treball I que el perlanC' res, el resultat. pràctic del qual de d aque3ta ha estat .un periooe
seria de destruir totes les possibill- d'activitut mlt1Ma. El 32"5 per 100
tats d'assolir condJctons més fa vora- de les_personcs incloses en !"enquesta
bles durant les negociAciana amb al- trebal..ave."1 menl's de 30 boce; per
tres paisos.
::;:~ 3~ ~~;cs,":f ~~~i et:
DE CARA ALS TREBALLA· 36 a menl'S de 40 hores; el 25'9 per
DORS
100 40 boresi el 3'2 per 100 de 40 a.
El senyor Gren, president de la 54 bores i e 0'1 per 100 més de 54
Federació amerlcan:. dc treball, ba hores per setmana.
publicat. Igualment, un opuscle sobre
Les dades de l'enquesta. demostren
la setmana de les 30 bores, en el l'absència gnlrebé total d"horcs suqual preconitza l'adopció d'aquesta plemt>ntàries: únicament. el 3 per 100
mesura com a base del redr~cnt del nombre total dc les persanes emeconòmic. Malgrat In reduccions de plendes treballaven m~ de 40 hores
la duradn del treball, 11 milions per set.lrulna. La lndústrta que ocupa
d'homes 1 dc dones cst.an encara la major proporció d·obrers més ensense t.rcball I aquest problema ha llà de l'horari ft.'tnt é.; la de robes,
d't!sser resolt. L& introducció de la en la qual el 15'5 per 100 del persosct.ma.oa. do 30 bores donaria, per la na1 trcballnva més de 40 hores per
seva banda, cls resultats següents; setmana. AQuest percentatge éS a
1. LA reduccl6 de la durada del poca di1erènc1a el mateix que el de
treball a 30 bores per setmana per- les persones que tzeballaven méS de
mctni. dc tomar a do:lar una o.ctivl- 5i hores :per setmana, indicat en
bt nomwJ als as.sa.lartnts actua.lmmt l'estudi dol 1932, respecte als obrers
sense treball,
de la indUstria dels vestits de se2. El fot de mantenlr els sabes ll'.horart de trebalt és alrlbuli a l'oractl11lls 1 de propordonar un poder l'horui de treball 5 atribu!t a l'IU'd'adqnls!ctó real a aquells quo estan prútzadó tnsuflc1ent del troball1 no
privats de recunas per l'atur, aug- a la llmi.tadó de la seva durad& setmmtarà el poder d'adqUislc:ió total JWUlaL
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Noticiari

Sardanes organitzades per,
Germanor Catalana

*

Per a avui, a les 5 de la. tarda, h1
ha anunciada una audició de Sard&-

nes al Saló de Garcia Hernàndez;
- A to~ les persones que els in- crurna. Indllstlia, a càrrec de la eo.
teressi Inscriure's a l'~cola d'Assis- bla Montseny, 1 amb el següent protèncJa social per a la Dona. poden gra ma: «Renoera:t, de Saderra; eLa
passar per secretaria el.s dimart3 I font de l'Albera», de Morera; «Joveels dijous, d'onze a una, on ho:n nivolu, de Gratacós; «BlancaoeuJ,
els facilitarà tota mena d'in!orma- Bou; «Els dos promesos»; «.La ple.cions.
I1ça del Dral:t, de Vicenç.
- Amb gran activitat han començat els treballs preliminars d'organització de la Gr:m Festa de Primavera Esperantista que el dia 19
del corrent realitzarà la societat es- Vlllè Aplec de la Sardana dè
perantista «Paca Kaj Amo>> <Pau I
Amor> al baso que troba. prop de la Santa Perpètua de Mcguda
plnrorescll rlutat jQNll L.'l Florida
Pel gran Aplec de Sardanes que
-La Federació d'Alumnes 1: ex- hom celebrarl1avul al bosc de la TDl'Alumnes dels Or ·'
llars ba orin\· re de Jaume Pons, de Santa Perpèrútzat per a avui el següent progra· tua de Moguda, ha estat eoufeccionat
ma: MaU, a les deu, visita cotieeuva el programa que més avall pub11•
al Museu de Ciències Naturals del quem, l'execució del qual anirà •
Parc de la Ciutadella. Tarda, a les càrrec de les cobles Bai'celona <o1l·
quatre, gran festival a la. sala del cial de la Generalitat) i Empòrlum.
«Niu Grncienc:t, carrer saimeron 1
1\lati, a dos quarts d'onze: cToO
Santa A~eda, (Gràcia), en el qual d'orocxó»,
Ventura; «Tot jugant»,
es posara en escena pel quadre ar- Sana; «DeP ep
Ripoll la més gent.lb, Sa•
tistlc de la Federació la comèdia. en derm; d'asqua
fiorida:t, Blanc; . ~
dos actes de JonqUim Montero t~iar
font de Sant Salvadont, Rita Ri~
cha nupcial». El !csti~·al finalitzarà eLa
amb un ball de Societat amenlt.zat t.alò.;processó de Sant B:utome\1:1, " "':
c:Padrl i t:lldrinu, 1\Iarunon.
per «Sterline orcbesta».
-Es convoca a una reunió eis em- «L'oreig entre els pins», serrat; «La
pleats jubilats de Duanes per a trac- pubilla empordanesa», Serra cJo..~1 >;
Tardn, a les quatre: «EE mer o.
tar de l'e&Sumpte de la Mutualitnt,
la qual reunió tindrà lloc de_mà, dl- canta», Llcnes; «Plou i fa sol», 130-J
tei;
o:Sardana de carren, casals; er
lluus, a. les onze del maU, al <..'afè
Tivoll. Es recomana: r~tèncla dels 'enh·ola:t, Gratacós; cBaixallt de I~
Font del Gat:t, Morer-.1; «La seb~~
interessuts.
fosca». Bonaterra; «Dintre el .,.,....,
Pérez Mola; «La plaça dd fira~,
Vicens; c.B:splcndorosa:t, PUjoL
El Foment fa avinent que el3 a~
Eis aspirants a guàrdies· de cars
que arúrnn al lloc de l'Aplec •
tiran de la Plaça dc Catal.UnY& atiÍ!
Seguretat
vuit en punt del matí. Al ma e
Es prega. als aprovats de la convo- temps assabenta que un crescut n~
catòria del 2 d'abril del 1934 que pas- bre de soda sortiran amb el tren
sin pel carrer Petr1U01, 9, pral, dos quart.s de vult del maU 'i es rede 5 a 8 de la tarda, per tal de sig- uniran també a la plaça de oatn!Unar la demanda d'ingrés al Cos.
nya, davant de l'Hotel Colam.
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NOTICIARI
INDICAT DE CAMBRERS

El pr ()er dia 14, I al Sindicat. de

Cambrer!! de Barcelona, donarà U•
na con( èncla el senyor Artur P.
Malli. el qual \·ersarà sobre el tema: lCOr¡cepció moderna de l"orgaoltzacló (le classes:.. L'acte començnrà n lP.1j 4 de la tarda.
.._INDICA~

D'OBRERS • 1E·
(U, G. T.)

1 ~ L-LURGICS

El ~h).CJlc.at. d'Obrers Mctallúrgics
creu uc. ¡¡sari advertlr als seus associats r1.te encara que el seu functonam n& no s1gUJ. el que seria en
è)Xlcn no.rjtUl. !es seves activitats ban
d'ésser ¡¡u1des per tothom amb int~res I c:¡.illabonlctó.
H3 d • prevenir, cantrn elements
Cf.lC Volrntcssln -actuar SCl138 la deguda nt(to:'ltzactó, que sols pot ncjunta qt¡c lcgftima..'l1ent va elegir
l'Assem\)lta del Sindicat. Durant A·
quest; perrocte radreça a la qual caldrà q:.10 #(atenguin els seus aasoctats
és la
Oent: Sant o.Tan de M:llta,
nümero 13, baixos (Poble Now.

t

f

ta ·humanitat ~

IJIUMENQE, 12 DE MAIO DEL 1t35

•
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E zarMn de Dret canònic; el ca.ted.rdtlc Interroga un estudiant.
Aquut er oeu d' una hora llum¡ que
està cpei.n.

6

TERRES DE

- ¿En qué casos se produce le. va-

NAPOLEO NIQUES

LLEGINT.:

consideracions a un epistoiari, a un memorial i a un llibre
L'artlclet aparegut divendres, en
ta secció, que alludia determiaq~:S aspectes de Napoleó el Petit,
nas >'& ;aler la repulsa d'un dlstinent ¡ector, home de llibres, el qual
gi fa l'honor de llegir-nos.
e~otlvà La. dura fillpica, de la qual
cusem rebut, el fet que mentre tot.s
diariS del món han vingut ocupant.-se cin extenSOJ? de les famoses
lletreS a Marl:L Llu!Sa, suara reinterades a la FTa.nça, nosaltres hug1Dl
:uencíat sistemàtica ment -<ilu el
nostre comunican t- l'esmentat epistolari.
• • •
1 bé. Potser té una mica de raó
l'indignat amic que ens adreça l'acusactó. UlW.a que la mancança d'espai ¡ la multlpllcll.at de temes ens
ab~en més del que ell pot pensar-se· de fet, confes.:;o::m que, des del
prilller moment hen1 sentit no poca.
prevenció per l'inccns crema~ entom d'Unes lletres de soldat, Insípides 1 mancades de valor literari.
«L'Ogre de Còrsega», estrangulad or
de la gloriosa revolució girondina,
gràcies als errors i les falles dels ja·cobins, no ha estat mal sant de la
postra devoció 1 ens costa creure
que ho pugu1 ésser, serenament , de
Ja de cap home que estlml la Llibertat, amb majúscula, l el Dret a Ja
Vida. La publicació de l'epistolar!,
ens hauria donat peu a posar una
mica. en ridícul el cgraru) Emperador.
calia només subratllar-n e la vulgaritat. I no havíem volgut fer-ho. No
ens agrada rabejar-nos amb els calguts 1 menys si són morts 1 enter-

som més rics els descamisats que els
emperadors.
Existeix, publicat, un altre epistolari; el de les lletres a Josefina la
criolla, vidua. de Beauchama 1s 1 primera muller de Bonaparte. Aquest~
són força. més humanes 1 interessants. ¿Es perquè les escrivia l'ardit
general de la Revolució, Bonaparte
quan encara no havia. traït la Repú:
bllca, ni tenia assegurat el seu magatzem de corones relals? Potser s1.
D'un moment a l'altre esperem rebre
l'edició que d'aquestes lletres ha fet
l'Editorial Joventut. Aleshores, complint P.l nostre deure, parlarem del

• ••

llibre, que no és pas el mateix que

!Is

¡ats.

SUenci meditatiu.

PAGINAS DE LA VIDA, per

E. ~. Dlllon. Editorial Juventud. Barcelona. 5 ptes.
D'E. J . Dlllon conelxiem una altra
obra, ~ Rusla de hoy y la de ayen,
que ens mteressà força.. Tant, que 1a
recomanem sinceramen t a.
tots
aquells que, d'una manera objectiva
i desapassionada., vulguin conè1xer el
fet biològic Rússia.. E. J. Dillon no
és ni un gran estilista ni un gran
pensador. Però és un home Imparcial que sap veure i dir les coses
d'una manera clara i concreta.
Durant l'èpica tsarista, Dillon fou
~tedràtlc de filologia a la UniverSitat de Kharkoff, director de «Oderskla. Novosti», 1 corresponsa l del «Dally Telegraphll. A m~s a més, des del
1903 al 1914 -o sigui l'any terrible
de la guerra, d'aquella guerra que,
pel que es veu, no servia per a res, i
a la. qual ara, corregida 1 augmentada, sembla que volen tornar-, tou
conseller privat del comte Wltte. La
corresponsa lia del cDaUy Telegraphll
l'ha exercida, a més de a la capital
de Rússia, a Parts, a Viena, a Budapest...
Això vol dir que E. J. Dillon és
h~me que ha viscut molt. I el canvi
d ambients 1 el veure homes nous i
cels no~s és molt convenient per a
un escr1ptor. Naturalmen t que si hom
viatja amb una mentalitat de maleta valia més que no es mogués de
lloc. Però aquest no és el cas d 'E. J.
Dlllon, que corre Europa 1 coneix la
fal;lDa més variada. .1 pintoresca: polibes, literats, prostitutes, frares, poHcles,. prlnceps de la sang, còmics,
ballarmes, detectius, assassins, espies,
ministres...
I aiXò, aquest món calldoscòplc i
multiforme ~s el que dóna interès,

- Usted sabe muy blen que son
tres - ta el professor, volent a;udar
l'alumne-. Cuando el prelado titular mue...
-<:Juando el prelado titular muere.
--Muy b1en. ¿Ot.ro caso?
-<:J1111ndo... cuando... fallece ...
-¡Y el tercero, cuando perece l
¿No? -ta l'examinado r, que ja ha
perdut la pacMncia -. Por de pronto ha perecido su aprobado.

•••

El gran noveUista Arnold Bennett
va mostrar un dia als amfcs u~t bitllet de cinc lliures esterlines, tot rebregat de dur-lo a la butxaca.
-Fa quinze anzts que el porto damunt amb la Intenció de fer-ne present a la primera persona que trobi
pel carrer llegint un llfbre meu. I
encara no l'l&e poguda trobar
Això un excelJent autor anglès
en u~t pafs on llegeix tothom. F'igu~
reu-vos, entre n~altres, què passarfa. Sortosamen t - sota aquest e:cclusfu punt de vista - no abunden
els novellistes catalans que puguin
dur durant quinze anvs al moneder, l'equivalènc ia de cinc mures.

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

-~~--I vitalitat
1 emoció als seus lllbres.
.En aquest que ara ens ocupa,
cPàgmas de la. vida» Dillon hi ha posat
el següent lema:' «La realitat és superior a la fantasia». I, veritablement, és possible que moltes vegades
la lectura d'aquestes pàgines viseudes us faci l'efecte d'Una novella pollclaca de les que el poble anomena
«de lladres i serenos». I us vindran
a la memòria episodis de conan
Doyle, d'Hornlng, d'Edgar Wallace.
No obstant, veureu. perquè això es
veu sempre, que en l'obra de Dillon
no hi ha altra fantasia que la de la
realitat.

•:------------------

Octavi Aubry

Però si hom ens posa els dits a la sumar-nos, voluntàriam ent, a un hot>oca haurem de dir el que pensem, menatge que
no compartim.

amb tota valentia i desaliant el risc
que algú ens apliqui allò de «gracias,
aeñor elefante», ja. hi estem habituats. Nosaltres escrivim per a una
massa de poble i ens ressistirem tant
com podrem a. glorificar tirans 1 dèspotes. I l'excessiva importància que
llom ha concedit a. unes lletres, segurament inferiors a les que devien
escriure a la dona, molts oficials 1
'classes de la cgran armée)>, l'estimem
un homenatge que no merelX l'homenet audaç que, encavallat en la seva
estrella favorable, va emular, fa poc
més d'un se¡le, les glòries de GenglsKhan 1 d'Atila. Potser comença d'ésw hora que els pobles es desentenguin de les evocacions de sang i es
determinin a enderrocar els monu·ments que, arreu del món, perpetuen
la memòria de bèsties carnisseres, damunt el record de les quals, allò més
generós 1 adient fóra un p.iadós silenci.
Se'ns objectarà que la. missió d'un
generalfssim no és la d'escriure be-

1les pàgmes antològiques, sinó de
1guanyar moltes batalles. Molt bé.
tAlesllores que hom no ens obligui a
,obrir-U les columnes de la. nostra
,secció, que és de «Lletres» i no paa
, d'carmes~. En bon hora. que els grans
,rotatius que dediquen una secció es•1>CC1al a. les ciències militars, hi retullln tot allò que pugui interessarlos del Napoleó estratega. Però els
que no ens entw;io.&ncm amb Ja pólvora ni amb els clarms haurlem de
lenir opció a fer l'orri;.. sense que
cap lector ens en res retret.
• • •
Creiem haver dit el que pensem
de l'epistolar¡ a Maria. Lluïsa, sobira.na ta.n vulgar com les lletres del
seu marit. Només volem remarcar
~~ elles subratllen la gasiveria. de
c.u•perador, quan !lns dosifica els
~Wns que tramet per al seu únic
. «Faràs un petó... faràs dos petons al Rei de Roma ... » Rarament.
~n de dos. I qualse\·ol de nosa!la es, sl ens trobéssim a Rti.ssio. fent
Un guerra, en trametr1em als nostres
tr.llló a cada represa ... En efecte,

j

«Sainte-Helène», consta de dos volums. de l'Editorial Flammarton , per
a escriure els quals, OCtave Aubry,
ha fet el viatge exprés a l'illa famosa. El seu treball, minuciós 1 documentat - Aubry ha regirat arxius I
biblioteques que Masson i Lord Roserbery, autors de llibres sobre el
mateiX tema, havien deixat de banda- ha aconseguit allò que es proposava. l'autor, és a dir, enfocar «la
qüestió tota entera., en el seu conjunt com en el detall, amb els ulls novells i un desig franc 1 profund de
veritat.,. Aubry, en la seva estada a
Longwood, ha sabut reconstruir, dia
per dia allò que podriem dir-ne el
film de{ captiveri. Fa j usUcla a l'escarceller Hudson Lowe, del qual, afirma, no era tan dolent com ens el
mata, e 1 responsable d e l'encevamata, el responsable de l'ensanyament dels governants anglesos als
quals defensa de l'acusació d'haver
volgut provocar la mort de Napoleó, trametent-l o a un clima insaluble. L'illa de Santa. Hellena, avul com
en 1821 no es exageradam ent malsana. Ailò que feren lnconsclent ment
els dirigents de la politica del món
va ésser elevar el presoner, amb el
tracte eixut 1 vexant, a la categoria
de màrtir.
Aquest és, en sintesl, el llibre de
Mr. Aubry. Ha fet bé aquest escriptor
d'anar a. Langwood, residència. pòstuma del vençut. per tal de docuroentar-se. Sembla que, avui, una
plaga de formigues tropicals ha envaït aquell r ecó històric, tan poc visltat pels turistes, 1 dlntre poc els
voraços insectes hauran destru'it rot
allò que resta en peu de l'estada napoleònica a l'illa solitària. Tal vegada les formigues ens donen una lliçó
a. seguir. I sentint-nos tots una mica
1 formigues roges, caldria que devor éssim, com hem dit més amunt, allò
que, damtmt del planeta, tendeix a
perpetuar memòries, que, en bé de
tots fóra de desitjar que fossin completament oblidades.
P.

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

NOTICIARI

Hautn altre poeta que dJposJta ta Flor

ura1 a la tomba de Macià. - Aesta vegada ha estat un estudiant
e Batxillerat, en Robert Cases i
¡arnau, guanYador de la Flor NaC:~dels Jocs Florals estudiantils
ts aquesta setmana a Plgue1
Aquest també és un poeta. nos~· ben nostre. Mal¡rat la seva curllabo~' és un dels més actius cold'
ors de «Empordà Federal»,
~ localitat, i un dels m~s enzne a la Propulsors de l'esplrituall sseva vila.
C Pelicltem ben cordialmen t Rot:ert
pa~ tant pel seu triomf com pel
f ....òttc gest que ha reali~t d'o~,oude la m~s alta distinció al
nerautn Primer President de la GeCià.
t de Cnta!unya, Francesc Ma-

re
re:

lit•Eia No¡trles Poetes . -

Ha sor-

COU~cl~o;~ cinquè de la popular

llorta
......., Nostre Poeteu, el qual
'rorroe~l Prtnclpal de l'obra de Pere
Ri
a, amb pròleg de Marti de
b~=~ ~ Producció de Torroella és
aques• etin~~lana l castellana. Però
'ter ~t':c! !sme és producte d1laJlaa. entc
ucat a Castella i no
li.'lRu!tzact~J's bé, reflex de la blao •
e la nostra literatura.
tir elact i d'allà . - Acaba de sor1
et i d'~~
de Prlma~·era del «D'atri.
• amb el ae¡rüent. sumari:
~ ~C:e~ notu; eLa pintura
~: «Parad!J gna a monn; c.Mobllnl barce1on1 .de turistes ...•; cAl~Ps de
», cEns manquen
blei· ~U»; cOn record indeleCl..Q '<IUletud ~.} l'art del retrau;
110& SC<t~>nta-'!""''ecta», cDels burgeb~ _ . , als buf11'esos automotlato ~;viu amb el Sr. Sanl>!nt.ura itanana «Eu¡eni d'Ors i la
ta fu¡ir»; «Cin~el'JlU; cVlatjar

FESTIVAL BENEFIC 1: ALTRES
NOVES
El festival benèfic organitzat a Ja

Societa Coral l'Univers per la penya

cEls Avorrits» que tingué lloc el propp assat dissabte assoli un èxit Insos-

pitat.
Amb el local ple de gom a gom,
l'Elenc ArtJstlc l'Univers sota la dlrecció de Josep Cortés, posà en escena la humorada en un acte de
Joaquim Reig, cSebes al cap». El
Grup Art!stic cSuper-Arb sota la
direcció de Rodrlc de Ja Puerta, representà el drama. en un acte d'A.
Bor! i Fontestà, cGent de platja» i
l'espatxona da en un acte de Joan
Mallol, eLa passió de riure». Les senyoretes Maria Teresa Bassas, Maria
Gesté 1 la nena Assupta Alenyà, recitaren formoses poesies. La massa
coral l'Univers can~. «Salut cantors», «Pescadors)) i «L'Emigrant».
L'estrella de varietats del eatre Apalló, senyoreta Pepeta Reverter cantà «L'anada a Montserrat» , «Sota
l'omTbra de Colom» 1 la sardana
«Bona llavor». La. parella de ball
Mario et Mayola ballà un tango. El
barlton Vicenç Mateu cantà, eLa del
soto del parra!JI 1 cEl cantar del arrlero». I finalment Pi.a.nes que féu
passar un bon ratet amb les seves
humorades.
-La sessió de simultànies d'escacs
donades pel nostre company el corresponsal d'aci R. Rosselló 1 Capell a
la Societat Coral l'Univers, acabà
amb el següent resultat: Partides
guanyades per l'amic Rosselló 18 1
perdudes 2.
-El valent periòdic d'Esquerra Republicana cLlibertab reaparegut el
dia. Primer de Maig, ha estat tan
txn rebut que !ou esgotat tan bon
punt fou llençat a la venda. Per tal
de satisfer Ja molta demanadiss a
d 'exemplars s'ha hagut de tirar una
segona edició que al pas que anem
quedarà esgotada ràpidament .
Felicitem als redactors del nostre
company «Llibertab per aquest èxit
obtingut.

PALAMOS

•••

Tanmateix, fa dies que voliem parlar de Napoleó, del caire potser més
Interessant del seu vol d'àiUUa -d'àCom és sabut, h.a accedit - per
guila rapaç- damunt la terra. Ens
excepció assenvala.da a prologar
referim al seu sojorn a l'lila perduda aquest
llibre de Gómez Hidalgo l'Ude santa HeHena, sota l'ull vigllant
de Sir Hudson Lowe, I sense més
companyon ia que la de quatre abnegats, 1 un cranc a dins destinat a
rosegar-lo, tal com ell havia. rosegat
el món. De tots és conegut el famós
«Memorial de Santa HeYena», que
recull fidelment I de primera mà,
les Impressions de Ja. gran llmtia
que s'apagava. Ens Inclinem, respectuosos, davant el gegant caigut, amb
la mateixa sinceritat amb què abominem la memòria del gegant triomfador. Per això ens sembla oportú 1
digne de tots els elogls, el llibre que
al Napoleó de Santa ReHena ha dedicat, no fa gaire, Mr. Octave Aubry,
llibre que, quan menys, conté una
exemplarita t I aquesta és la do famlllarltzar el lectcr amb la transitorietat de les glòries humanes 1 inclinar-lo a perdonar -el perdó sempre
és virtut- la sang vessada estèrilment pel biografiat, el qual havia
oblidat, com tots els megalòman s, la
pròpia petitesa i calgué, per a remembrar-la -hi, acarar-lo amb la. Immensitat d'un oceà desert.

•••

Napoleó a Salnt... Hélène
(Litografia d'Horaci Vernet)

L'HO SPITAL ET

cante en una Sede episcopal?

!LLJ BRE S!
AUTOGH.AFS, UlBULXOS ,

AQUAREI.rLES

1 el mes Important assortiment
de O R A V AT 8 de Barcelona
ExposlcJO 1 venda a preus ,,.
versembtant a a

ME'IKO POLlTA l-4A
L libreria wet'- I Nova
canuaa, Jt (baixos Sala Mozart>

----------~*----------Unes Inquietuds polltlco-soclals
Unes provocacions de les dretes
Una actitud del President
Companys

PERE FOIX
bo explica en el llibre

~anelona, ~ d'~[toòre
SEGONA EDICIO
a punt d'exhaurir-s o

ADQUIRIU -LO I
Nombroses

fo to¡raflea

4 PESSETES EXEMPLAR
Comande&:

8ooletat Generat de Llibreria
Barberà, H i 16 :: Barcelao.a

lustre prosista de Uengua castellana
que ha tet tam6s el pseudónin~
d'Azor1n.
No és pas el m01Mnt de ter-ne
una presentació, altrament sobrera.
De tots és conegut Azorín, com a
prfmor6s artitex del pensament. Les
set>es pdgines, dedicades a glossar
aspectes interessanti. sims de l'estepa
manxega, aixi com la seva producció periodística de tants anvs. .!Ó7l
garantia del que podem esperar d'ell
aquesta vegada.
Es molt de notar, ultra la fntrinseca significació literdrfa del pròleg
que comentem, la franca evolució
que, d'uns quants an11s, registrem,
en la ideologia d'Azorln, en alló que
atecta l 'apreciació fusta f elegant
del fet autonòmic. Per alguna cosa
ell, mediterrà d'origen, ha crescut
prop la mar f conserva a l'dnfma
l'amor als horitzons Ulimttats. Aquesta posició Ideal el po,!a en condicions immflloral>l es per a comprendre millor que ningú l'esperit de sacrifici de Llufs Companys, l'home
que ha sacrificat el present, l'esdevenidor í s'ha jugat la vida per a
servir una realitat autonòmica .
No podia el Uibre tenir un pòrtic
més espaiós. Creiem que el poble
sabrd capir-ho alxi.

LA U. R. SQ S. VISTA PER
UNA DONA
Nosaltres, llastimosam ent, no hem
estat a. Rti.ssia: ni abans, quan els
tsars, ni ara amb els Soviets. I diem
llastimosam ent perquè el fet biològic
Rússia ens interessa d'una manera
proftmda. I som dels pocs escriptors
que encara no hem anat a Rússia.
Som dels pocs escriptors, sobretot.
que encara no hem aprofitat el viatge 1 l'estada més o menys breu per
a escriure un llibre. Això, que per
una part ens entrlstebt, per l'altra
ens dóna. una certa singularitat , ja
que aviat serem ben pocs els que no
haurem escr1t un llibre ocupant-no s
de la ~~ia nova. Tot aquell que
va a Russta, encara. que hi vaii amb
una mentalitat de maelta, es creu
una mentalitat de maleta, es creu
crlure un llibre.
La senyora Ma~dalena Lauret també ho ha !et aixt: cUna mujer en la
U. R. S. S.», traducció espanyola de
Josep A. Reguera. Editorial Espasa
Calpe. :Madrid. 5 ptes.
El senyor Llu1s Joan .Finot, en una
mena de pròleg, molt breu, ens diu,
referint-se a les escenes que · pinta
l'autora: c ... pero siempre -ello se
echa de ver a la legua-, rebosantes
de verismo.» Com ho sap això el senyor Finot, que, com nosaltres, mal
no ha estat a Rússia? L'afl.nnació
és un xic massa arriscada. A més a
més, de veritat cada u té la seva,
influenciad a per l'educació, per la
cultura, per la religió, pels prejudicis de tota mena.. A m~s de cveure-la»
cal csentin la veritat. I això és dificll 1 no està, per tant, a l'abast de
tothom.
Altrament, el francès -el francès
en general, encara que, sortos..-,cnent
hi hagin excepcions - no sap veure
altres terres que no siguin la seva.
El francès és el viatger més carregat
de manies, de preocupaCions, de prejudicis. Potser perquè segueiX creient
que Parts ~s el cor 1 el cervell del
món. Henry de Montherlan t digué
que a Barcelona -ho digué en una
novella francament Idiota- només
hl havia un urlnarl. I no és que els
urinaris ha¡in d'ésser la preocupació
dels turistes, però una ba,l1lnada com
aquesta no la diu cap viatger que
no sigui francès. Per una raó: perquè el francès -sigui Montherlan t o
Carco, Dumas o Gautier, no és un
viatger lúcid, objectiu, analític. Recordem, en canvi, una. visió que d'Espanya als pocs mesos de República
ens féu rua. Erembu~. un rus -cEspaña, República de trabajadore s»,
Illa Ercmburg. Editorial Cènit. Madrid-, Justa, precisa, objectiva, plena d'amargues veritats.
Creiem que la senyora Magdalena
Lauret creu ésser sincera. en 1a. v1s1ó
que ens dóna de Rússia.; creiem que,
per ella, la veritat de Rússia. és la
que ella ens diu. El lector, però -hagi visitat o no el pals dels sovietsno es troba en el mateix cas. Nosaltres. com exemple, aempre preferirem la vhló que de Rúss.ia. ens tllna
Henri Barbusse que la que ens dóna
la senyora Lauret.. I no pas des d'un
punt seatart, de simpatia o antipatia al poble que aVUi labora per un
Upua de nova c1vil1t.zacló, ainó des
d'un pla purament literari: en Henri
Be.rbusse -<:Om en Alvarez del Vayo,
com en Pedro de Rèplde, com en JullAn Zugazaaoltl a com en Rodolfo
Llopts, que també han escrit sobre
aquest tema ape.ssionan t -hl ha l'escriptor que no hl ha en la eenyora
lauret; La senyora I.auret no sap
despullar-68 d'una colla d e_ pnoc:upaclona 1 preJudlcLs orlg1nàrl.ament

I

buf11'eSOS; ho veu tot amb una mirada mesquina, raquítica. No obstant
no vol que la vegin com una !ran~
cesa ca través de les heroïnes de determinades novelles nostrades anteriors a la guerra, com criatures l'única ocupació de les quals és l'amor,
que es passen el mati al llit 1 per a
desdejunar- se prenen xacolata.» Això
estimada senyora, fóra el de menyS:
ja quo hom pot estimar el llit 1 el
xacolata i ésser un esperit ample,
obert, generós. comprensiu .
De la lectura del llibre es desprèn
que a la senyora Lauret la. visió de
la Rússia. n~va no U fa massa gràcia.:
tota la Russia vella, autocràtica i
terr1ble, la del knut. 1 les tombes vives de Sibèria la veu l'autora, cabans
de la guerra, a través dels ballets de
Diaghilew». No ens negareu que això
té una ingènua gràcia absurda que
acusa In frivolitat, la banalitat d'observació. Quant a h Rússia nova cal
agrair a l'autora el bon desig d'acarar-se camb el comunisme amb simpatia 1 procurar capir l'esforç que el
poble rus està fent avui per a eixir
del seu abisme».
Llastimosam ent, no reïx en el bon
desig. Tot ho troba mala.ment: el te
«es una tisana ins1p1da»; en la !onda
d'una estació hi ha uns camperols
que mengen amb els dits, com, naturalment, no men¡en en els restoi'IU:Its
elegants de Paris; tem que «aquest
poble sacrificat no ha¡i fet sinó canviar d'amo»; el palsat¡e és «arenós 1
desolat»; el tsar Pere el Gran U
sembla. un predecessor de Lenin; té
un burgès i deplorable prejudici de
races i ataca els jueus, que, per a un
esperit un xic superior, no deixen
d'ésser gent com l'altra, amb tots
els defectes i virtuts de l'altra gent;
regna cel desordre a les grans fàbriques russes. Hom ho comença tot,
hom no acaba res»; parla de ela peresa asiàtica, d e 1 desordre, q u e
la gent fa. el que vol»; quan arrtba
a Moscou troba cel mateix desordre,
la mateixa porqueria, les mateixes
cares de jueu de sempre»; l'hotel 11
sembla ~decorós» 1 el bany, tan

A la nostra vila també tenen lloc
escenes altament divertides, quan
tracten de poc;ar-se d'acord per confeccionar la gestora. Si no fos l'amargor que representa veure jugar
així, amb el que hauria d'ésser l'organisme pur de la representac ió del
poble, realment seria divertit l'espectacle.
En veure com un partit catalanista de sempre, que porta la representació d'una minoria lnflma, passa
un mati de diumenge amb una penya (que ni partit és a casa nostra)
que no representa absolutame nt res,
llevat d'Una llarga sèrie de fracassos
de tota mena, jugant a votar en
blan~ tota l'estona, es comprendrà
que ho qualifiquem de divertit.
De moment, després d'haver .renunciat els quatre tècnics, tenen la majoria. els radicals; però la majoria
d'un vot. Com que aquest vot de diferència estava de viatge el diumenge, el resultat fou que seguissin interinament en els càrrecs distribuïts.
No li sembla al senyor alcalde que
no és gens natural presidir una corporació on est.'Ul en minoria? No li
sembla una. mica simptomàtic , això?
Però ~s clar: surt l'eterna justificació del sacrifici, no ~s pas aquest sacrifici a aquell al qual aHudia en la
darrera sessió?
Es estrany, molt estrany, que hagi
dimitit el tècnic nomenat que reclutava gent per l'A. P. 1 segons deia ja
eren 28. Tal vegada és per l'enuig
que el considerin com a tècnic 1 no
com a organitzado r populista.
Esperem amb Impaciència la conseqüència del retorn del vot obsent
el diumenge; es rumoreja que el motiu del Viatge, era. per fer anuHar
certa dispos1e1ó encaminada a pacificar els esperits. Però, ara els voldrien fer deixar?
Resposta dlgna a aquestes menudències de mercadeig, és l'enèrgica
protesta dels elegits pel poble, únics
representan ts del poble, elevada al
senyor alcalde gestor abans que
tingui lloc la definitiva 1 transitòria
constitució del nou Ajuntament . Plena d'argument s Irrefutables ja que
està inspirada en la raó 1 en el dret,
que segons es veu no compten gaire.
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brut que esta disposada a no banyarse mentre slgul a Rússia; creu que
ela paciència és aqu1 qualitat necessària perquè ningú no té pressa 1 és
gran el desordre»; creu, suposem que
de bona fe, que «Siguin els que siguin els règims que sc succeixin al
Poder, el camperol segueix essent
sempre tan desgraciat com ab!UlS».
Decididame nt, el bon desig d'cacarar-se amb simpatia amb el comunisme» ha fallat en la senyora Lauret.
I el seu 111bre ens dóna una visió
aspra, agre, antipàtica, de la nova
Rússia. Malgrat que no pot silenciar
~ enormes avantatges del proletanat rus: la setmana de cinc dies; les
cases de repòs a Crimea, els parcs
de cUltura, Jes testes. I oblida, no
sabem sl deliberadam ent, els avenços en agricultura, en mecànica; l'enorme i admirable labor pedagògica...
Mentre lle¡fem aquest llibre de
Magdalena Lauret. teniem altres llibres damunt la taula: «Rússia»,
d'Henri Barbusse; «Diari d'una mestressa», de R. Origorieva; «Sibèria»,
d'Otto Heller; eLa. ciència al pafs
dels Soviets», d'I. O. Growther;
cSchkld», de Belyk i Panteleev. I pensàvem que qul no sap veure, ha de
saber llegir.
Quan la senyor Lauret entra a Polònia -la Polònia del dictador Pilsudsld-, diu, amb una alegria burgesa i banal: cRú.ssla, els bàrbars -tan
propera encara, no obstant-, tot
això a·ha acabat.»
No coneixem Rússia. Ens fa l'efecte, però, que tampoc no la coneix la
aenyora Lauret, autora d'aquest llibre en el qual tot - l'estil. la visió,
la. reflexió-, és mesquf.
Lluls CAPDEVILA

No deixeu de llegir
el llibre de gran èxit

El fe t de l di a
per. JOAN ALAVEDRA
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LLENGUA CATALANA
GRANOLLERS

L'alcalde governatiu, ha acordat:
incloure en el padró d'habitants els
senyors Joan R'..tvireta, Domènech
Lllmargas, Virglni Lorente, Maria
Vila, Josep Rovira 1 Domènech
Oresta.
Concedir pennls per obres als senyors Joan Sol, Manuel Clot, Dolors Montané, Francesc Pous, Antoni Viladot i Manuel Puntes.
Concedir permls per installar rètols del cCentro de Unión RepubUcna» 1 a l'cAssoclaclón Tradicionalista de Granollers i ComaJ'CIU . e
Aprovar Ja distribució de cabals
pel mes de maig per un Import total de ptes. 45.150.
Aprovar compt~ per un import
total de pe:ssetes 13.609'21 incloses la
certüicació d 'obres de construcció
del paroularL
Anunciar la subhasta per a la cons
trucció de noves portes de ferro per
a la Casa de la Ciutat. S'ha. fixat
el seu cost al tipus de 4.475 ptes.;
I assenyalar el dia 16 dc maig 1 hora
de les 12 del mat1 per a. l'obertura
dels plecs, que podran presentar-se
flns a les de-.1 del maU del mateix
dia.
- La festa del Primer de Maig,
ha transcorreg ut sense cap incident;
foren en gran nombre les famflles
que es traslladaren al camp per tal
de passar el dia. ben tranquüame nt.
Diumenge passat es celebrà la
festa. de 1a. Mare; amb aquest motiu vel~rem desfilar pels nostres carrers molta gent grans i petits, que
lluien la flor IU1 pit com homenatge a la Mare.
.
Es una festa senzilla 1 simpàtica,
que s'hauria de popularitza r en extrem.
- El quadro escènic de La Unió
Liberal s'ha inscrit al Quart Concurs de teatre català amateur.
Pertany a la primera. categoria
Secció A.
Les obres que representar an són :
eLa festa del carren, d'Enric Lluclles, Imposada i de lliure elecció l el
segon acte de «Crim de mitja nit)),
de LlUis Capdevila.
- Al cafè «Bar COmercial», s'inaugurà dijous la tanda dels «Concert-s do Primavera» , a càrrec del
Quartet Clàssic, integrat pels professors Josep Ma. Roura, Joan Coll,
Joan Sender 1 Joan Font, que interpretaren, davant un nombrós 1 selecte auditori, el segUent programa:
eLa finta. glardiniera (obertura>,
Mozart; cLos cadetes de la relna»
(selecci), P. Luna; «Tosca» <selecció), Pucclnl; cSonati te la Rosada>)
E. Toldrà; cManóxa (selecció), J.
Massenet; cCortijo gitano», T. Fernàndez; «Marxa. nupcial», Mendelsohn.
La vetllada transcorreg ué a satisfacció dela assistents a l'acte, que
aplaudiren sense reserves als artistes.
- Sembla. que existeix fondes dis
cals que integren la coalició governamentaL
El senyor Ramonda, cap de la
Ceda. a Granollers, no està conforme amb els llocs que se'ls dóna a.
l'Ajuntame nt 1 s'ha queLxat al seu
cap Oil Robles, que els va prometre satisfer les aspiracions de llurs
partidaris a Granollers.
Per altra part tampoc la Lliga no
està disposada a prestar la seva collaboracló sl no 11 són acceptats els
noms que proposa.
-Per al proper dimarts s'organitza un !estival pro-presos socials i
polítics, al saló Majéstlc. Desconeixem el programa que publicarien
amb molt gust.

TORTOSA
Amb la natural indiferència de la
majoria de tor tosins gairebé ha passat desapercebu da la cons.titucló de
la comissió gestora municipal, la
qual ha 1_\Ueda~ constltuYda de la manera següent:
Radicals, 8; radicloual1stes, 5; Lliga Catalana, 2. Les tinències d'alcaldia han estat repartides aixi: primera i quarta per als radicals; segona 1 tercera per a les minories Tradicionaliste s 1 Lliga. Els representants d'a.quest.s darrers partits foren
elegits en sufragi popular, menys els
radicals que han estat nomenats recentment pel governador Inter1 seyor Ple i Pon.
-El setmanari catalanlsta local
cVida Tortosina» formula una protesW. amb motiu de la manera que
s'exerceix 1a. censura a casa nostra, Ja
qual - diu l'esmentada revista no admet ni blancs ni negres.
-Diumeng e passat el partit R. R .,
S. C. celebrà junta celebrà junta
general reglamentà ria.
-Hom diu que la m1norla de la
Lliga és molt probable que no es
reintegri als seus llocs de l'Ajuntament menys que no slgu!n reposats els consellers i regidors populars.
-Durant el mes d'abril de l'any
que som, al Laboratori municipal
han estat practicats els anàlisis següents:
Anè.lisls de llet, 60; Carn i embotits, 18; Aigües, 18; Vins, 8; Pa 1 farines, 8; Sang, 6; Exudats, 22; Bonys
1. - Corresponsal.

RIPOLL

Divendres a la tarda, convocats
pel qui fins l'esmentat dla exercia
el càrrec d 'alcalde gestor d'aquesta
reuniren nou dels setze senyors que
havien de formar l'Ajuntame nt governat.l.u de Ripoll. Eren els convocats els senyors Manuel Noguera
Josep Andreu, Zenón l'ulg, Josep
Caballerla, Lluís
Gayolà,
Josep
Orriols, Miquel Coderch, Josep
Bosch, Francesc Mart1, Miquel Ca·
saponsa, Gaspar Vinyas, Pere Coma
Capdevila, Josep Prat Dolsa, Antoni
Climent, Alfred Bofill 1 Francesc
Cascales.
Una vegada l'alcalde gestor hagu6 donat possessió de llurs càrrecs
als n ou compareixe nts 1 . previs els
disC"olrSOS, tots ells, Curulls de sacrüicls! en benefici dels interessos
de la vila, l'Ajuntame nt quedà. constituït de la següent manera: Alcalde-presid ent, Josep Caballerla
(Lliga) ; alcalde segon, Pere Coma
(Lliga o Ceda, no se sap); alcalde
tercer, Francesc Cascales (Radical) ;
i alcalde quart, Llu1s Gayolà. (Lliga).
Tots ells obtingueren la mateixa
votació de nou vots.
Amb sis ailllats a la Lliga, senyors Caballerla, Gayolà, Bosch,
Casaponsa, Noguera, Coma i tres
radicals senyors Bofill, Ca.scales 1
Climent, quedà. constituït de moment l'Ajuntame nt governatiu de Ja
nostra vila.
Signada pels senyors Andreu, Coderch, Mart!, Prat i VInyes, a.flli.a.ts al partit liberal republicà (?),
és la renúncia següent: .:&.nyor alcRlde gestor: Els sotaslgnant s d 'acord amb el criteri del partit que
representen , es troben en el cas de
presentar la seva. renúncia del càrrec pel (['Jal han estat nomenats.»
Els senyors Zenón Puig I Josep
Orriols, del partit catalanista republlcà., signen la renúncia que transcrivim: «Honorable senyor: Superada o!iclalment l'anècdota. de la retardada destitu.ció de l'Ajuntame nt
de Ripoll, que ara hom tracta de '
Lepant, 261, olnquè • BARCELON A constituir, en
virtut del Decret del
Governador General lnterl de Catalunya, 1 ensems president de la
Generalitat , del qual és conseqilèn·
Divendres, de la. passada setmana, ela immediata la vostra convocatòes r euniren a la. Casa de la Vila, els ria, de data. 30 del passt mes d'a·
senyors que ba.u d'intelll'ar la ges- brU, resta plantejat en el fur intern
tora municipal. Aquesta quedà cons- de la nostra consciència clut.ad,Ula
tituïda de la. manera següent: Fran- un problema d'integritat polltica. que
cesc Puig I Saló, alcalde gestor; An- ofega la veu de la col:la.boracló, lletcnl Moliner 1 Fuster, segon alcalde vat que hom pretengués arnscar-bl
gestor; Ramon Prat 1 Galtés, tercer tot allò que ha valorilzat la nosalcalde gestor; Joa.u Jorba i Carre- tra actuació públlca 1 que ens ha
ras, quart alcalde gestor ; Remigi estat reconegut per amics I adversaBrustega i Rolg <absent), Jaume A· ris.
Deslligats de wta disclpllna de
gullera 1 Marcet, Antoni Aguilar 1
Baile, Joan VIla 1 Boada, Joan partit sense manca, però, d'ideari
Gorchs 1 Verdaguer Enric Rosés i politic 1 de voler patriòtic, entenen.
Oller, Joan Freixes l Sió, Josep Pu- els que sotasignen, que no seria efi·
jol i Sucarrats, Miquel Esteve 1 ca- cient, i en canvi de mal suportar,
sadevall i Miquel Rosés I Cortina. un mandat que hom no podrta runanyagar amb el fervor de l'entusiasconsellers gestors.
També, bavlen estat nomenats per me, per tal com de produir-se sem.
el càrrec dc consellers gestors Ra- pre toparia, en el cas nostre, amb
mo:l Rotés 1 Porqueres 1 Antoni Fon- el record d'Una passada. actuació,
tanet l Ribas, els quals comunicare n que un sector del nostre poble no
per escrit la renúncia. del càrrec que ha sabut compreuC:,.e prou bè, per
desconèixer el que en determinat s
per decret els havl aestat conferit.
moments Imposen els càrrecs de res
ponsabilitat , quan aquests, per ctrcumstmcte s especials, exigeixen resolucions d'extremada . prudència.,
que ~s Ja virtut de més mal comprendre.
Per tot l'exposat, que els que sotasignen renuncien a formar part
ELS CONSELLS GESTORS
de l'Ajuntame nt a. què fa referènLOCALS
Ja vostr més amunt asentada
Dimecres, a les vult i minuts do cia
a.
la. nit, els gestors, en nombre de convocatòri
Ripoll,
3 de malg, del 1935.»
nou, celebraren sessió. En ella. s'acPer
la seva part, els consellers 1
ceptà una invitació de la Confeded'E'Iquerra Republicana.
ració Gremial catalana; es repeU suplents
d'aquesta
vila. 1 en el dia d 'ahir, fcla votació de l 'alclde I tres tinènren lliurament a la Seec(,tarla rle
cies 1 s'aprovà el cartipàs municipal l'Ajuntame
nt, del segUent
escrit:
que CfJedà de la següent manera:
cEls consellers i suplents que soComissions permanents - Gover- taslgnen,
elegits el 14 de gener del
nació 1 Proveïment s: President, An- 1934,
d'acord amb la Llei Municipal
toni Gimeno RoseU; vocals Josep
catlana,
segurs
d'interpreta r el senFors Riu 1 Josep Royo GenÍque..
Hisenda: President, Ecric Algue- timent de la majoria dels ciutadans
ró !'erls; vocals, Joan Ariflo Orench, de la nostra vila, DECLAREN que
Vicenç Fabré Lluch i Andreu Oller no reconei:"Cen validesa legal a les
disposicions per les quals s'ha fet
Palou.
Foment: President, Pere Ollveras la designació dels nous consellers
Farell; vocals, Vicenç Fabré i Llucb d'a.que:;t. Ajuntamen t; que estan disposats a. recórrer en la forma de1 Francesc Pitarch Domingo.
Cultura, Sanitat i Assistència so- guda dins el termini legal i que cap
cial: President, Pere Oliveras Farell d'ells collaborarà en un Ajuntamen t
l vocals, Josep Fors Riu, Josep Ma. constituit contra la voluntat popuCostal Nicolau 1 Andreu Monteys lar, de la qual cosa en protesten
solemneme nt 1 formal.
Capdevila.
En virtut del que resta exposat,
Delegacions. - COnsell Local de
els sotas!gnant.s US PREGUEN que
lra. Ensenyança : Josep Fors Riu.
Patronat dc la Biblioteca Popu- us serviu tenir per presentada la
lar: Alcalde 1 president de la Co- present declaració assabentant..-ne a
qui correspongu i als efectes pertim.i.sS16 de c-ultura.
Junta municipal del Cens Electo- nents.
Vila de Ripoll. 6 de maig del 1935.
ral: Joan Farràs Ribera.
-Joan Pous, Josep Basagaña, GaSindic: Vicenç Fabré Lluch.
briel Torren )!. Ordeix,
Victorià.
Dipositari: Joan Farràs Ribera.
Jaci:tt
A coot.inuació, en precs i pregun- Fornaguera , Josep Coma,
tes, el senyor Royo, de la Lliga, Valdepcres, Damià Costa, F. Caba,
Joan
demana que es celebrin les aesstons Joan Sabatés, Salvador Poblet,
Prat, Antoni Salomó,
Joan
cada quinze dies en lloc de setma- Fontanet
1 Jonn Orriols.»
nalment, l tot seguit es produ1 una
Es
necessari
deixar
al
seu
lloc,
agra discussió entre els senyors Oliveres, que no l'acceptava, 1 Antoni que els senyors Andreu, C<><ler ch,
Jlmeno, que ho volia, ambdós de Martf, Vinyes, Puig l Orrio1s que
la majona fins al punt de creu- renünclen a llurs carrecs, junt amb
re·s convenient una votació cr..te ho els senyors Caballerm, Nog-.1era, Gndecid.fs tot: els qUinze o set dles yolà, Bosch i Casaponsa, formaven
1 la baralla deflnltlva dels cconjun- la majoria de l'Ajuntame nt popular,
clonlsteu. S'Imposà el senyor Oli- 1 que els senyors Coma, Prat <suveres 1 s·acordà discutir la qUest!ó plents per part de la m.ajona}, Cas~les, Bofill 1 Climent, són els dela setmana entrant.
- El jutge popular, senyor Jo- Signats per & cobrir l::s vncants dels
sep Ivern, en acomiadar-s e del per- 'cinc regidors d'Esquerra Rcpublicnsonal del jutjat pregà que fem cons- na auspesos, i primers signants de
tar el seu agraïment envers a ells l'anterior protesta.
1 llur protesta per la S\.lSpenSló antijuridica.
No ao sap, en aquests moment_,
qui ha de suplir-lo.
'
S'han neme.'UI.t els alcaldes de
Ferros I metalls vells
be.rrtada gestors. I bo són e1s senyors AUons Moreno Cruz, Antoni Sant Gil, 14, bot1ga. Telefon H$56
Arjó Navarrt 1 Oregort Gonzalvo
Muron.
BARC ELON A

Orquestrina Gatzz-Haara

RUBI

SANT ADRIA
DE BESOS

RAFAE L AGUSTI

la humanitat

DIUMENGE, 12 DE MAIQ DE
L 113¡

~

• LA CUL-TURA •
.COnferència del catedràtic ISessió inaugural del local de
senyor Quero
la Societat de Biologia de
__
Barcelona

«La Justícia
Internacional»
Ahlr, a les onze del mati, el prol essor J. Quero Molares donà, en
unaseva
aula
de la Facultat
de sobre
Dret,
la
anunciada
conferència

Ahir, a les set de la tarda, tingué
lloc la sessió inaugural de l'estatge
de la Societat de Biologia de Barcelona a L'antiga Casa de Convalescimcla de l'Hospital de la Santa Creu.
La conferència Inaugural anava a
càrrec del professor Achard, de La
Facultat de Medicina de Paris, el
qual
de l'acteacompanya
visità l'Acadèmia abans
de Medicina,
del

el
eLa Justicia
la tema.
qual forma
part delInternacional»,
cicle organitzat per l'Associació Universitària Ca
talana
Societat
de la
Nacions.
El Dr.Pro
Quero
començà
seva dls-

seu
el de
Dr. la
Leandre President,
Cervera i Dr.
Mr. Peiry,
Civatt,
Facuitat de París.
La sala d'actes
del nou
estatge que
s'inaugurava
apareixia
completament

~ EL V IATGE DE LA VAL A V ARSOVIA

lf
Avu·l t'lndra' lloc la segona vo a de UNA DECLARACIO COMUNA La guerra del Chaco
les eleccl'ons mun'lct'pals franceses
ELS BOLIVIANS D I U EN
DELS DOS MINISTRES
QUE HAN REBUTJAT UN
ATAC

Els partits comunista i socialista fan un front
Varsòvia, 11. - El comunicat oFlorència, 11. - Procecteot d .,_
La Paz, 11. - El Comandament Su!lclal publicat després de la confe- perior comunica que l'enemic reaccio- ma ha arribat en aVió el S:·~
sertació afirmant que parlar avui de plena d'un nombrós públic, entre els
comú --- Herriot, en un discurs, diu que el seu
Mussolini,
que a la seva arr¡~...~
rència
celebrada
avui
entre
els
senà
al sud de Mandeyapecua i atacà
Justicla
Internacional
significava
fer iquals
veiérem
doctors
Joaquim
partl•t no té comprom¡'sos ni' amb la dreta
un
veritable
examen de
consciència
Antoni
Tries els
1 Pujol;
Bellido,
en
nyors Beck 1 Lava.l, diu que han furiosament amb els regiments Pir1· l'aeròdrom, ha estat saludat ~ a
tractat sobre les principals qüestions bubey, General Diaz, Aquidaban, Va- celler d 'Astria, senyor ScbUSchh~
1 que més que parlar d'una realitat representació de la Societat Espanyon·l amb 1' esquerra
venia a parlar d'una fe.
~
la de Flsica i Qulmica i de la Faen general, i particularment de les iols i Rivarola, aconseguint momenFlorència, 11. - El senyor M
El problema plantejat és de si pot cuitat de Medicina de Barcelona; MiES FAN 1 REFAN ALIAN· pel president del Partit Radical, se- que afecten als dos països, i que el tàniament trencar el carni. Afegeix
veritablement existir una Justícia In- ra, de lp. Lliga d'Higiene Mental;
CES DE PARTITS 1 GRUPS nyor Herrlotf és objecte de molts co- seu estudi fou portat en termes de la nota que després de vint-i-quatre lini i el canceller austriac s~
temacional dins l'essència de la Cul- Fontserè, President de l'Ateneu BarParis, 11. _ La segona volta de mentarls. E s radicals són atacats gran sinceritat, cosa que permet po- hores de combat els paraguaians fo- chnlg, conferenciaren avui d la.
tura occidental.
celonès; Corachàn, del Sindicat de les eleccions municipals franceses, pels moderats 1 els socialistes. Uns 1 sar de relleu els desigs comuns de ren t rets de les seves posicions. Els dues hores. Després de 1a r~
Què és Justicia? Jo no sóc partíeu- Metges de Catalunya; Puig Sureda, que tindrà lloc demà, presenta una altres retreuen a l'aHudlt partit la França i P olònia a favor de la se- paraguaians han deixat al camp 80 menjaren junts, 1 després es e~
larment enemic de les definicions, i de l<Clfnica 1 Laboratori; August Pl importància decisiva. Al primer es- seva persistent amblgUïtat L la cura guretat 1 la pau. Declara després cadàvers, 16 ferits 1 22 presos.
giren a la tomba del soldat ""'
més que amb conceptes m'aconten- 1 Sunyer, Margarida Comes, directo- crutini acudiren les diverses frac- que sembla que posen els seus ele- que ambdós ministres el feliciten de
negut on dipositaren una coro:seo.
UN DIPLOMATIC QUE CONtaré amb una simple apreciació, com re. l'Escola Normal; Cristià Cortes, cions amb els seus efectius propis, ments directius a no adoptar uns. posar al servei de la pau l'aliança
No s'ha publicat cap com ·
SIDERA QUE LA PAU ES oficial del tractat en l'eotr~
és la que supos¡¡. la Justfcia com una Mas i Puig, president de l'Institut i, a excepció de comptats casos, no actitud clara, per tal de dictar nor- franco-polonesa.
LLUNYANA
1ntervenció de terceres persones no Mèdic Farmacèutic; Bosc Gimpera, ht hagué cap coalició. Demà la lluita mes a les federacions de provincies
però s'assegura que en ella es·~.....
LA PREMSA ALEMANYA
afectades pel litigi i que són encar- per la Societat d'Arqueologia; Josep s'establirà de diferent manera. El en vigilies de la segona volta.
Ginebra, 11. - Un diplomàtic sud- cutiren tots els assumptes que n~
PARLA DE LA MALALTIA americà addicte a la s. de N., ha ten ambdós paYsos, i que s'atr!bàet,
regades de resoldre'!. Tenen aques- Miracles, secretari de Redacció de recompte de vots que Implica el pri«El nostre partit- declarava el seDE PILSUDSKI AMB RE· dit que el conflicte del Chaco ~s un complet acord, a tnés d'af~rtnar'
tes persones com a característiques «Medicina Catalana»; Pere Domin- mer escrutini serveix per a valorar nyor Herriot - adoptarà una posiSERVES
que són cridades i que exerceixen una go, Gonzàlez, del Laboratori Murú- les forces i seguir la tàctica final.
un drama el final del qual cada ve- existents entre Austria 1 I tàlia ·
ció franca i neta. Ha demostrat i
!unció pública dins la comunitat po- cipal; Aranzari, per la Societat CaEl joc de les aliances s'ajusta a seguirà demostrant que vol seguir se11. - Els corresponsals de gada s'allunya més. La guerra, ha se la gran cordialitat de rela~lona
llUca per ¡¡. resoldre els conflictes.
talana d'Antropologia; Sunyer Me- normes diverses, segons les regions. sent el que sempre ha estat, sense laBerlin,
dit,
s'ha traslladat dels camps de
No obstant, la creença genera~ li
alemanya a Varsòvia po- batalla
Sl la jusUcia és funció o P?<Ier, dau, de la Societat Catalana d'Oto- En tots aquells sectors on l'amenaça compromisos nl amb la dreta ni amb senpremsa
a les escaramusses de les can- que
Mussolini 1 Schuschnigg trac~&.
de
relleu
que
és
molt
possible
són de qüestió dogmàtica jundlca rinolanngologia; Fontcuberta., de 1s dels efectius de dreta, amarats de l'esquerra.»
celleries,
on
es
combat
ardentment
ren, amb èxit, de treure els grazu
que la
aRegada pel ma- per les posicions de la vanitat
de què no hem de parlar, però sem- «Anals de l'Hospital de la Santa l'esperit antidemocràtic del 6 de feA «Le Populaire» el Uder soclalis- r iscal Pindisposició
i
suobstacles que s'oposen a la
ilsudski, que li ha privat de premacia riclicules. Mentre
pre hl ha la justlcla interna de l'Es- Creu»; Grau, de l'Hospital d'Infeccio- brer es deixen sentir radicals, socia- ta, senyor Blum, r eplica els aHudits
al Chaco
tat la qual, amb aquest tipus, no sos; Rodríguez Arias, de la Societat listes i fins 1 tot comunistes, que arguments i afirma que el radicalls- rebre el senyor Laval, sigui una in- moren els homes per la metralla 1 sió del Pacte del Danubi, a ~
«que hagi estat provoca- les malalties, perseguits per la febre cosa s'espera arribar en la Coll!'existelx en el camp internacional.
Catalana de Psiquiatria; Gallart, del oposen un front úuic a les coalicions me està paralitzat pel seu oportunls- disposició
per motius de caràcter diplomà- guerrera
que tindrà lloc properamenl
¿Quins són, doncs, els motius que Cos Consultiu de l'Hospital de la fllofeixistes, que en aquests dies me i es dol de la manca de decisió da
dels governs i pels interes- arèncla
tic».
Roma.
impedeixen que es realitzi aquesta Santa Creu, Duffas, de l'Institut reforcen la seva propaganda. A Pa- que palesen els que regeixen el gran
sos dels capitalistes argentins, les
justícia en l'ordre internacional? Re- Francès de Barcelona, i C. Pi Su- ris diversos candidats socialistes partit republicà.
•
NO ES TRACTA D' UNES cancelleries d'Amèrica s'entretenen en
f;umlrem diversos factors que contri- nyer Bayo.
s'han decidit a favor d'aquells coEls radicals, doncs, no disposen
bizantinismes que fan que la guerra
NEGOC
IACIONS,
PERO
HO
bueixin p. la no realització d'ella.
I Ocuparen la Presidència els doc- munistes que en el primer escrutini d'instruccions concretes per a actuar
Florència, 11. - El canceller aus.
es perllongui indefinidament.
SEMBLEN
El primer és la guerra, o, millor tors Cervera, Achard 1 Bofill Pitxot. resultaren afavorits pel sufragi unl- en l'elecció de demà, 1 els seus afi·
El Paraguay ha donat proves de triac Schuschnlgg tornarà demA,
dit la forma amb què La guerra s'inEl Dr. Cervera obri l'acte i dedicà versal.
Paris, 11. - Tota la premsa del la seva intransigència per tal tie diumenge, a Viena.
llats s'ajuntaran amb els moderats
corÍx>ra al dret internacional. Vitò- un record al senyor Ramon Turró,
Els comunistes han procedit de o amb els elements d'extrema es- matí s'ocupa de la visita del senyor pactar la pau i s 'ha servit de tots
ria ja creia que el príncep que em- I fundador de la Societat de Biologia la mateixa manera allà on ho acon- querra, per a la qual cosa s'inspira· Laval a Varsòvia. La major part els procediments del maqUlllvelisme
prenip. una g u e r ra era al mateix de Barcelona fa ja vint anys. Parla seUen les circumstàncies. I ambdues ran, sobretot, en condicions de ca- per iòdics coincideixen a apreciar que per tal de comprometre•s i prossf'- LES CONVERSES AERIES
t emps jutge dels seus adversaris. Això seguidament de les relacions d'aques- tendències propugnen per l'ajut als ràcter local.
les converses de Varsòvia no tenen gulr la guerra fins a aconseguir oLc:
Grotius ho arriba a fer paradoxal ta entitat amb la de Paris, de la qual candidats r adicals a diversos barris
FRANCO - ITALIANES
el caràcter de negociacions, però que seus propòsits d'apoderar~e del Chaquan diu que la guerra s'emprèn per esdevingué filial, i és per això que, de la capital, on aquests darrers
revisteixen gran Importància per al co. Bolivia s'ha situat al camp de
Roma, 11. - El r ei Vfctor Manuel
amor a la pau. Aquest caràcter de com a símbol, havien demanat el apareixen en primera Unia.
futur desenrotllament de les nego- la S. D. N., acceptant els projec- r ebé
mati en Audiència el zn1.
la guerra pesa per la no realització discurs d'Inauguració. Dóna les gràAl districte cinquè de París (Panciacions franco-poloneses I per a les tes pacifistes que se li han presen- nistreaquest
de la justícia Jnternacional, ja .:¡ue cies al professor de París, Mr. Ci- teó) la lluita serà molt aferrissada.
pròximes negociacions sobre el Pac- tat condicionant la seva actitud al nain. francès de l'Aire, general ne.
suposa e1 poder resoldre directament I vatt per la seva coHabor acló, 1 al Davant el senyor Leveque, president
te Danubià.
!et que el plet es d1rimfs per l'arEl general Denaln dilluns o dJ.
els Estats llurs problemes per mitjà cònsol de França per la seva assis- de la Unió Nacional d'ex-CombaEn referir-se al pas de Laval a bitratge.
sortirà cap a Tori
de la força La guerra més enda- tència; seguidament, adreçant-se al tents, que va prendre part activa en
través d'Alemanya, «Le Journal» poL'Argentina, el Brasil, Xile 1 !'l marts
Ja s'han celebrat diverses conversa
vant, pren ·el caràcter' de guerra- professor Achard, digué que simbo- la preparació dels desordres del 6 de
Bucarest, 11. - La primera reunió sa de relleu que a Berlin s'observà Peré, tenen sobrats elements per tal
vlrtut perquè enforteix l'home i, com lltzava la Societat de Biologia de febrer del 1934, les esquerres pre- de la Petita Entesa 1 la Unió Bai- gran cortesia al pas del ministre d'arribar a formu1ar un pla de CO!l- entre el general Denain, el general
diu Mussolini, posa en tensió la part Paris 1 acabà dient que la festa es senten el senyor Rivet, professor del cànica, començà ahir a les 5'20 de francès d'Afers Estrangers, tant per ciliació, però, resulta que els inte- de l'aeronàutica italiana, Valle, 1 l'a.
més noble de l'home.
1!ela per ell. .
IMuseu, personalitat que gaudeix de 1~ tarda i acabà a les 7'30. La ses- part de les autoritats alemanyes r essos pels quals ve actuant la can- gregat nàutic Italià a Paris, general
El segon obstacle és la Sobirania,
A continuació, el professor Achard sòlid prestigi als cercles científics. s1,ó fou tan perllongada pel desig com del públic, el qual evidencià celleria argentina pesen més que ?1 Plccio.
Els periodistes italians han estat
que és una idea de Dret poUtic que dóna les gràcies pels elogis del doc- ¡ Al popular barri de Pont de Fland, d acabar avui les reunions, i perquü .....(iiu el periòdic- tanta cortesia com sincer desig de pau, i és aleshores
s'infiltra en el Dret internacional. tor Cervera, L digué que estava molt l'ex-ministre radical Martinaud s'en- els delegats puguin r etornar als seus simpatia.
que
sorgeixen les discrepàncies I a l'aeroport de Cianpino, on han Vf.
La Sobirania en el nostre camp no satisfet de presidir la festa i féu vots fronts amb els partits d'extrema es- llocs d'origen.
per motius puerils que sols :;ervel- sitat l'esquadreta m.lni!>terial france.
r epresenta altra cosa que el dret de per a la prosperitat de l'Acadèmia querra; però també contra la forEl . senyor Titul~sco, acabada la
xen per a nodrir la febre guerrera sa. Es tracta de tres a¡·.ions bimoton
de novíssim model, proveïts de trens
decidir per la força una qüestió In- . Catalana de Biologia.
1 mació moderada, la qual cosa fa que reun1ó, rebé els peruxi!stes, als quals
dels paraguaians.
ternaclonal.
1 Acte ,.seguit pronuncià el seu dis- , sigui violentament atacat per l'ex- I manifestà que les converses s'havien
El diplomàtic sud-americà creu d'aterratge ocultables. Aquests apa.
Valois en un llibre titulat «Guer- curs d mauguracló, de caràcter tèc- prefecte de Policia senyor Chlappe 1 desenvolupat dlnt re d'un esperit de
que ha d'acabar la indiferència d'A- rells aconsegueixen la velocitat de
ra o Révolucló» (1931), diu que en- I nie, sobre el tema «La clínica ex- altres elements afins.
cordialitat.
per hora I aterren
mèrica t del món davant la I!'Uerra 30090 quilòmetres
quilòmetres.
front dels Estats bèHics hem d'anar ¡ perimental», !init el qual llegí una
LES DRETES VOLDRIEN
Segons altres informacions en La
del Chaco, 1 que cal realitzar una a L'amistat
ltalo-francesa es traduel.t
p. l'establiment del Dret nou, que comunicació del Dr. Ramon, de Pars,
PORTAR CHIAPPE A LA primera reunió es tractà dé l'actipressió moral no solament sobre els en grans elogis
que fa la Premsa !ta.
consfsteix en negar als Estats el dret · sobre «Immu~ltat local».
PRESIDENCIA DEL CON· tud de la Lliga Balcànica referent
beHlgerants, sinó també sobre els liana
dels coneguts asos de l'aviacld
de !er la. guerra, 1 diu que això noLa sessió saixecà. a les nou.
SELL MUNICIPAL
al Pacte del Danubi, i els reunits
SETANTA MIL NENS PRE· que hl intervenen i, principalment,
més és atemptatori a la ~birania,
SENCIAREN LA DESFILA· sobre l'Argentina que és el pais ¡ue francesa que han vingut amb l'esParis 11. - El panorama electoral es manifestaren unànimes a re.
entre els quals figuren Jean
DA DELS REIS
però que aquesta no és mes que un
Acords
a ParÍs apareix clar. En general conèixer que estava massa propera
té la solució de la pau a les seves quadreta,
Mermoz, heroi de nombroses travespredicat de l'Estat guerrer. Alxi,
es creu que després de la jornada de l la data dels prlmers dies de juny
Londres, 11 · -Avui ha aparegut el ma.ns.reduint al Paraguai amb la sies
transatlàntiques,
1 el capità ~
doncs, si no neguem el consentiment de la Junta Universitària demà dominaran les dretes. Entre fixada per a la celebració de la Con: dia veritablement esplèndid, 1 a mig seva poderosa influència, enlloc C:'essi, recordman mundial del vol a ~
de Sobirania, haurem de caure en
.
aquestes la confiança és tan absol:~- ferència danubiana, ¡ declararen que mati el sol brillava amb tota la seva tlmular-lo en el seu afany bèHic.
tàncla. sense escales.
el fet que el Dret no és més que
Ahir, a les cmc de la tarda es ta, que fins i tot han pensat posar, és necessari donar suficient temps magnitud. El marc natural ha estat,
èl Dret del més fort.
1 reuní al Saló de Juntes de la Univer- com a alcalde president del consell _per a coordinar els diversos punts doncs, molt bell per a la jornada inEl concepte de Guerra h~ evolu- sitat, sota la presidència del Rector Municipal de París, el famós ex-cap de mira dels pa1sos interessats.
!ahtil d'avui que formava Part del
clonat molt des que els. exèrCits mer- accidental, doctor Mur. Després de superior de Policia senyor Chlappe.
quart any de la República laica, eD
programa de festes üe les noces d'arcenaris fins als exèrc1ts nacionals, les propostes formulades per les Fa- I En 5 0 s cijstrictes de Pilrfs els. 1~
• • •
gent' dels sobirans.
pobles com el de Biosca en el! qusl$
encara té el cleriealisme un pr~()o
introduïts per Napoleó, i que supo- cuitats respectives, fonnen part de comunistes votaran candidats d'es- · BUcarest, 1. _ La primera sesAI migdia han arribat al centre
1
minl
absolut.
zen no ja la guerra d'Estat :J. Estat, la Junta esmentada eis següents ca- querra, els quals s'han compromès a sió del consell de l'Entesa Balcànl- de Londres uns 70.000 nens, uns 2.000
Els amics I familiars de la gentn
sinó de Poble a P~ble. Hi ha, en- t~dràtics: doctors Joaq~im Xirau, Pe- oposar-se a la designació de Chiappe. ca tingué una duració de t res ho- g~~m~:~. ~C: ha~o~~;a~ i~~gu~;
parella han sabut donar a l'actt
cara, aci, la ~tlactó entre comba- r1cot 1 Castlllo, per Filosofia i LleA E s T RA s BURG S' HA res. Després d'aquesta, Titules..o d c:· de preferència que els han estat reel to adequat per a que tcts es d~
tent i població c1vil, que avu !ha des- I tres; doctors Boix Raspall, Gómez
PRODUTT UNA UN IO DE ciarà concretament: «Hem confec- servades per exprés desig del rel,
nessln compte que també això ~
a pareguts ja.
del ?ampillo i Pérez Gonz~le~. per
LES DRETES 1 ADHUC SO· cianat el programa dels trebalJs d~>l
tal
·
òfer-se sense el jcrJ imposat pel faEls conceptes de Guerra i Soblra- Dret, de><:tor~ Pardillo, Torro~a 1 JarCIALISTES cot•TRA co- Congrés i ha regnat en tot moment per
que poguessm presenciar e
natisme religiós.
nia expliquen el perquè de la no di, per Ciències; doctors NubiOla, BeMUNISTES
entre els reunits una atmosfera modement el pas de la comitiva
A les dues de la t~.. .!a sortiren els
exl1stència de la Justícia lnternaclo- 1md1o ld Vidal PJordana, per Medicina,
París,
11.
_
Manquen
poques
homolt
cordial.»
•
;~~taM!:;d~
~i~~¡fs~dienv
c~t~:
NOT'
3
LOCALS
nuvis acompa¡¡yats d'una nombrosa
1
na·
e s actors a omas, Soler i Batlle res per a la celebració de la segona
obert a l'Alcaldia de Marylebone, (Jn
Han
possessió els nous ges- comitiva 1 dels a:; rds d'una alegre
In, ha altres
per exem- i Torres, per Fermàcia.
volta de les eleccions municipals. i
els sobirans havien de rebre Ja
tors muniCipals, pertanyents la ma- marxa en direcció a la casa Jutge.
ple l escola anglo-amencana de Dret 1 En aquesta reunió es prengueren encara no s'ha aclarit l'horitzó de
SEGONS NOTICIES DE VIE· ta dels alcaldes de tots els districal c:onglomerat lerrouxista-ce- La cerimònia fou breu. Després foInternaclonal afirma que cal Codi- els següents acords:
dretes i centre. Mentre al sector d'esNA, EN LA CONFEREN~ IA tes de la capital britànica.
dlSta i Lliga.
ren acompanj.4tS fins al lloc on ell
ficacló; altres diuen que perquè hi ¡ Primer. - Desestimar la petició querra es retiren uns candidats a faES PARLARA DE REARMA·
Per tal d'evitar que els nen es
Cal
aci un fet que, en recolliria l 'auto per a portar-los fln.l
hagi un tribunal internacionals hi formulada pels estudiants del Pre- vor d'altres que tenen més probabiMENT, PACTE CANUSIA I poguessin erdre els fou os!de els pruners moments de confusió, on anaven a passar la lluna de mel.
h a d'haver abans un Poder super- parator! de Medicina, que fa refe- lltats d'èxit, els candidats del centre
ENTESES :: ROMANIA CON· plaques d 'icfentitat
P
s j fou objecte de divertits comentaris. L'orquestra els acomiadà executanl
estatal.
r èncla a l'assignatura de comple- i de les dretes es mantenen en els
TRA LES ENTESES FETES
Per tal d'acomodar la tropa infan- Se'ns informa que diumenge es re- l'himne nacional.
Però enmig d'això la Justícia in- ments de m atemàtiques.
seus respectius llocs, sense arribar a
AMB LA U. R. S. S.
tU i preservar-la de qualsevol perill bé un telegrama suspenent «ipsoLa festa acabà amb un lonx 1
ternacional s'ha anat o.brl?t cami Els
Segon. - Desestimar així mateix la un acord.
,
Viena, 11 . _ Els punts principats han estat mobilitzats més de .ooó facto» els gestors ncru.s ,de t rinca 1 un animadissim ball al domicili de
7
bons oficis i la mediac!ó són més instànc1a dels estudiants que es ~ro~
Estrasburg,. en canvi, s ha pro- que es discuteixen en la Conferèn- policies metges, lllfermers nombrola
núvia.
I
reposant
de moment a 1 anterior alaviat de tipus diplomàt1c i no els ben pendents de les proves espectals dutt el cas rurtós de formar-se un cia de l'Entesa balc·
unid
ses ambulàncies
1
calde gestor.
Que l'acte realitzat sigui el qua
1
estudiarem.
d~ C1ènc1es o Lletres, de. l'examen bloc que abasta d~s de les extremes Bucarest, són els s:~~~ts~e Prir:er' Jordi v ha dirlgit un missatge als La pertor~acló fou tan gran en- guiï tots els altres de la seva vi·
L'arbitratge
presenta diverses for- d Ingrés 11: la Umversitat 1 que sol- dretes fins els socialistes, per tal de I rearmament. segon ~acte Dan blà · nens, en el qual els proclama hereus tre els neòftts, que més d'un estava da!
0
~es bé es presenta am!> posterio- licitaven 1 escolantat del. pruner curs lluitar contra els comunistes.
tercer relacions entre els ats~ d~ del gran passat de la pàtria brttànl- disposat a no consentir aquella rresa
Felicitats, és el que els desitgem.
ntat el conflicte internactonal o bé de Facultat al qual assisteixen com
l'Entesa balcàni
b
è i . ca, ¡ els diu que l'esdevenidor és seu, de pèl de cap mal?era....
,
el preveu. En molts Tractats hi ha a o1ents.
EL DISCURS PRONUNCIAT Rússia 1
_
ca arn re er nc a ·~ 1 que en ells els sobirans tenen dlSortosament, avtat s aclarl 1 arnla cià.usula compromisòria segons Ja
Tercer. - Acceptar les propostes
PER HERRIOT
de les aÍi e..peCI~lment, a Prfpòs.lt positada
tota llur confiança
l blent l, esfumada l'intriga 1 el pequal les parts contractants es sot- de premis extraordinans de LlicenParis, 11. - El discurs pronunciat co-russa. anc~s f rat.nfco-~óssda
txe·
sombre, tot marxà com una CEDA...
m eten a l'arbitratge per a resoldre ciatura formulades pels respecttus
.
. • quar • or 1 1ca~ 1 e1s Dar- La Societat «La Principal» pot Dues parelles de promesos
les qüestions que sorgeixin en la in- tribunals de cada Facultat i adjudi~~nels, t crquè, conclUSlÓ del. PacCREUAMENT DE TEL E· adjudicar-se en el seu historial un foren molestats i despos·
t erpretacló del Tractat.
car els premis sobrants als alumnes
.
- onen .a de la ~edlterrànla •. sisè.
GRAMES AMB EL SANT remarcable èxit sobre la magna vetEn la darrera part del Segle XIX 1 aprovats amb la finalitat esmen- ~edelXI a formular un projecte de c~p¿ra~ló ¡conòD?lca, , amb la mclu·
PAR E
1a càrrec de la notable companyia seïts per uns desconeguts
1
i
d
ü
tada.
1esmentat Pressupost.
e
a
ormac1ó
duna
mena
de
R
de Josep Llimona amb l'obn del
1Sl
Artur Mongrell i López 1 DldM
per pr mera vega a a q es-¡ Quart. - AccedJr a la petició dels
Per manca de temps, ja que la 1Banc pan-balcànic.
oma, 11· - El rel
ha con- mestre Fenella «Don Gil de Alcadel Rio feien una passejade
estudiants organitzadors del Saló sessió hagué d'aixecar-se a un quart
s'afirma, Romania no està
là», presentada amb tota propietat Costa
amb les senyoretes Concepció I Pare
¡ cas' del vaixell «Alabama» ' ue d'Artistes Uruversltaris, que ha de de deu de la nit, quedaren per a la mo complaguda de les dues al!an- m ti d
,
i en la qual triomfaren plenament lina
i Montull, de 18 I
1
resolt per l'anomenat
tenlf lloc del dia 15 al 30 d'aquest propera r eunió els altres assumptes ces
amb els seus aliats Franula
els coneguts artistes Cecllia Gubert, anys, Campos
respectivament, per l'Avin~~
ge de Ginebra en el qual cas s'esta- mes 1 concedir-los un local per a que figuraven en l'ordre del dia.
xecoslovàqula. Particularment. «Ens ha commogut profundament I Empar Marti, Ricard Mayral, Fu- del
14 d'abril. En ésser a la cru""'
bli la responsabilitat d'Anglaterra a l'Exposició a la Universitat 1 atorque Podrien portar-li algun con- l'extrema benevolença amb què V S genci Gutiérrez, P. Font-Mola, Jecarrer d'Urgell se'ls lnte~
Ia qual hom demanà una forta 'in- gar-los la subvenció soHic1tada.
NOTICIARI
tcte en el qual podria perdre ~es s'ha expressat amb r especte a ~os~ sú~ Royo, .cor i orquestra, que ts del
un taxi per la qual causa hagueren
d emnltzacló, que pagà.
Cinquè. - Adherir-se a la proposiSessió cultural. _ Prosseguint la i~e ~an~rr, i també perquè Rus- altres en aquesta ocasió del J ubileu. ¡ veteren. obligats a bisar els princl- de parar el vehicle que menava D~
L'arbltratge aVui dia es diu que no ció de la Universitat de Salamanca labor de ~vulgac!ó de l'Estació de xiÚs del sMrrte~t i e~cai:' I tél els ar- Agraïm de tot cor les plegàries i els f¡tls numeros de tan magnifica par- dac Costa que n'és el propletarividtJ
pot afectar l'honor nacional ¡ els I trametre la soHtcttud de la de. Bar- Fitopatologta Agrfcola de Barcelona, teriors de R~~ r . e eó a~ onsbé Ex- vostres desigs.»
1 ura.A .
ts di , ha t
t
Del taxi baixaren dos indi
interessos vitals dels Estats; això ,·ol celona, per tal que es concedeixi al amb un magnif¡c programa de docu- j
ama, s 1n
m
ques
e.,
n raspassa que
1es
els exigiren que els lliuressin~
dir ue només es sotmet a l'arbitrat- doctor Unamuno el Premi Nobel de mentals, s'ha celebrat al Publi-cïne- , otes d~ la corona 1 una quantitat
els senyors Pere Soler Canals 1 Pau el que de
valor port~ssin al dallirn:.
ge
que volen els Estats afectats, Literatura 1935.
ma una sesstó dedicada als Instituts ' :n dor del Banc Nacional Rumà.
EL
«CUATRO
VIENTOS»
Soler Bolet,
quals
de Així ho !eren; els homes els
1 acl apareix dissimuladament el
Sisè. - Procurar obtenir els mit- Escola Auziàs-Marcb 1 p¡ ¡ Margall ! I.J.~--. com es ~ec.ordar~. Romania tra__
generals sunpat1es entre el_~ema.t.
r
en
les
carteres,
els rellotges, les
concepte de Sobirania.
jans econòm1cs que permetin reem- d'aquesta ciutat.
f~ a la Russ1a zar1sta per tal que
Renoven;t a les seves r. pectives mes estilogràfiques i fins !a xa•Es creà també un Tribunal centre- prendre la labor de desinfecció dels
L'engmyer-cap de la E. de F. A. 11 0t guardes durant la guerra, c.ua~ NO HA ESTAT TROBAT 1 EL familles 1 expressió del nostre més que portaven a les butxaquesjoi~~
americà de Justicia Internacional que llibres de La Biblioteca Univers1tà- de B., senyor Jaume Nonell, abans de · r~ ~J>t!;~ ~ustro-bongareses !'nva¡ FUNCIONARI QUE VA DONAR LA sentit ~tdol.
Fir
i
pataloru i les jovenetes les
afectava els interessos dels Estats de r1a, 1 emprar novament, en el que la projecc1ó, va exposar als ass¡s.. ¡ El rei ~ol
NOTICIA HA ESTAT CASTIGAT te- tan eg:fu~n~~~~
re~tall.- ::~; els portamonedes 1 fins les polveres.
1
Centre-Amèrica! però deixà d'existir sigui possibl~. els empleats tempo- tenr l'o~jecte, fi I activitats del citat r ecel que la poHtic~:c~fr~~sent, ~ 1 Mèxic, 11. - El g~vernador de
Una vegada dut a cap el se.:;!;
sÍnodernitzades pels Ajuntameñts
a la primera qüestió senosa.
rers que ha.V!en estat nomenats per ce~ r:t od!ci~~a
mès els desconeguts es feren ~:::;
tia Romania massa a prop dec~/ J~. Oxnca ha ~rdenat !a dimiSSió de Sa- d'Esquerra.
1
1
per
l'automòbil fins al carrer dUr
L'orador acabà la seva brillant con- .a aquesta fmalitat.
1 zat P
l'A
de curs. - Organit- litica pro-russa de Fran a 1 Txec~ 1taella Obnozola, f1sca1 del distncte
Enguany _ ja sigui per l'accen!erèncla tot referint-se al Tribunal
I, a la O, s'examinaren ~~:IDb tot d'Ins~~~ts NS:~iactó de Catedràtics lovàquia, almenys que R~la
d.emo~~
de Zlmattan, per haver llançat la tuada crisi de treball o per l'apatia gell altra vegada car mentre exec-J'
de Justícia Internacional de La Ha1a, detemment, les diverses questlons nyament de c~~!l~~~ Sego~ ~se- tn una actttud de predisposició a no~cla ~ue havióen estat trobades les ctutadana _ no es nota aquell en· taven l'expropLaé!ó forçosa, all;:~
éll
creat a resultes de l'article 14 del d'ordre econòmic, de personal I d'o- menge a dos quarts de • d~v:1 • IU- 1.1 devolució de l'or 1 del tresor Ie 1~es e~ e El'avi
espanyol uCu a tro tus!asme 1 adhesió populars que do- mòbil anava caminant i s'
d'aquell lloc. Una vegada ~ roiv
pacte de La Societat de Nacions, el bres de re.forma de la UniverSitat. lebrarà al «Restaurant Patiï • e~P~e- la corona ¡ reconeixl el dret de Ro.
~en OS». 1 governador . ha dit que naren relleu 1 ::im patia.
qual Tribunal estudia els diversos No s'arriba.
acord en ferm, ça Sepúlveda) un à t d
a- mania sobre Bessaràbia El rel tam e rum,ors eren insuficients per a I Malgrat els esforços dels actuals pregaren que esperessin ~ e t.i·
c~ràcters de permanència, composi- fins que, per aJa un
Junta Umversitàr1a, curs entre el perso~:l d~ce0~ald ~ bê tem que pugui sofri.Ï- la seva P; ;r~~ tl ~erança en una possible organitzadors, preveiem q"Ue no ar- ja hora 1 després ja podnen con
tratL
Ció, competència per raó de les per- I es confeccioni un Pressupost deta- Instituts Nacionals d
e pularitat si Titulescu no obté ava
e
a ·
s persones que han prac- ribaran a superar l'èxit de les an- nuar el seu passe!~.
No ho feren aixi, ans al con on&!
sones (Estats> 1 les matèries 1 en lllat. Per això s'ha destgnat una po- tal de mantenir la ~;t~l~~· per tatges de la continuació de la P~ ~!cat ¿nv~stlga~lons sobre aquesta ns- ter!Ors, en què la ferm:~. actuació
darrer terme J_es seves decisions en nèncla formada per un representant els llaços de companyerisme els
Htira francòfila,
r utp ed' an ecl.'fat que sl hi ha d'un sol home. valent, dinàmic, op- es presentaren, els homes, ~·~rre
forma de sentències i dictàmens.
de cada una de les Facuitats perquè, són tan necessaris a la funcióqua 5 a les que Podria obtenir amb ·I& des Ós a 1gun av1 a les muntanses 1timista 1 capac1tat per a!¡t·ests afers, compte al cap de Policia dehi arnJ:j
éS el
L'orador fou molt aplaudit.
amb tota la urgència possible, pro- exerceLxen
que cions més estretes amb Aleman:Yii,
e
senen segurament els d'al- ho endegava tot ¡ a::;olia l'admira- gut. En aquell moment
també el xofer del taxi que vlell
Per tal motiu, el president de l'es.
gun a
procedent dels Estats Units. ció i l'elogi de propis 1 forans.
núm. 55.552 denunciant que li h~ els
mentada Associació visità ahir, al
Amb tot, nosaltres des1tgem que fet fer la maniobra de r~rer~cló
matí, el Rector, doctor Mur, per tal
a9.uesta man~estactó ngricola-<:o~er- a la força i que acabada 1oftsaC'
d'invitar-lo a l'esmentat acte
c1al l tndu~t:1al de Vilafranca s1gul de canviar els diners de la d~e
dels uns a la dels altres els
t!i
el
rewdadelpossible,
profit
Tota mena de treballs en PlaU, Or I Platl I Joieria Artlstlca
CONFERENCIES ·
de més
l'economia
Penedès;enpuix
cal guts
es feren traslladar al P~del
Especialitat en reformes I adobs
mantenir
ul' -ança aquesta tradl- de Gràcia on 11 pagaren l'i~cl'td I
tècnica. -francès
Dimarts,
crelós dreep~~aliicgan.
a de les nostres Fi- viatge que ascendia a 7'20so"'êfntlJIII
a Conferència
la tarda, l'enginyer
Mr.
"'
MENDI ZABAL, 25, segon, primera - Telèfon 21611 BARCELONA Drevet, donarà una conferència a la
_ S'acaba la construcció de les a més a més U donaren
de propina
RI~·
sala d'actes de l'Associació d'Enginoves fonts de les placetes de Sant
El xofer que es diu De~ di\'ldt:S
nyers
Industnals
sobre
«Reducció
Magí
i
Ger.na::ur.
10
11
11
reb Avinet i els altres dos ,sèJlóS
d'energia als ars de ruptura: interLLURIA, 41
Estan ja molt avançats els tre- denunciants passaren a P[J¡Cardl
ruptors d'aire comprimit 1 d'oli de
- """
TELEFON 26533
balls d'organització del primer Aplec del jutge de guàrdia on ra
volum redutt.t.
Sardanfs: ~ del Penedès, organitzat les seves declaracions. t per 11 ls
La policia té una pis a
Conferència sobre fotogralia. pel Foment Sardani:ta d'aquesta
¿Perquè la fotografia a Catalunya no
la amb la coHaboració de la Lliga detenció dels descon~
ha evolucionat ni triomfat en la graSrdanlsta de Catalunya i altres enPlaça Blasco de Garay, 7
Cirurgià especialista en Malalties dels Peus
Telèfon 31713
titats pe'1-edesenques, el <r.!al tindrà
Barcelona duació que ho ha fet a altres països? Sobre aquest tema dissertarà
Successor de D. Domènec Vilatovà
lloc el dia 2 del mes de juny al •
dimarts; vinent, dia 14, a les vuit
VtSttl\: 10 a 1 mati i a
tarda
pintoresc lloc de la Font de la Teudel vespre, a l'Ateneu Polytechni4
Carme, 11,
la d'Els Monjos.
8
cum, el ~yor Narcís Ricart i Bapr 1nc 1pal, segona (prop Rambla), - Telèfon 17954
guer, conegut artista fotògraf.
B A R e E L o N A
Conferència sobre la ~erra.-Amb
Revocació d'un aute de P~
• la coHaboració de destacats elements
ment. - Ha tingut lloc la ç~r~
l'Associació
d'Idealistes
Pràctics ha
l'apeHació contra raute rere~~
Armes de foc - Articles per a viatge, esport I caça - ObjecPrimer matrimoni civil
organitzat un cicle de conferències
sament del senyor Edua revoe'C:
tes per a presents - Joguines - Ganiveteria - lmper·
T I N T ORERIA
I Per ¡:.rimera vegada ha tlngut lloc i la sala ha acordat 18
públiques sobre el tema. eLa joventut
de ,..
a aquesta poblaclò La celebració d'un Aquesta ha estat la darrerae 5~
i la guerru. La primera d'aquestes
meabtes - Incrustacions d'or da Toledo I Elbar - Artlcles de
matrimoni civil
collferènCJea tindrà lloc el proper diincidències promogudes s~ \'Ot ~
pell i per a fumador
La jove parella integrada per sades responsabilitats ~eó1 corÍl •
m.arts, a les vult del vespre, 1 anirà
France~.!
Cores
l
Maria
Mas
ha
e:scasens en La seva ges l
,. ..¡.
Rambla Flors, 12 a càrrec del senyor Lluís El,les, que
tltveller, 1
tat la primera que ha tingut la va- rector del Banc de C~tal~i ~
Repartiment a domicili
Telèfon 14667
Telèfon 1 0163
~~ sobre «Guerra 1 post- Corts, 465
lentia de realitzar un acte semblant.
L'acord ha estat pres , "cibesJ6 ll"'
Valentia és, encara, la celebració mitat de la sala i amb 1a
BARCELONA
Telèfon
d 'aouests actes tot 1 vivint en el fiscal.
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LI Ai u n ta m en t

Els radicals s'han tornat a reuniJj

CIEN CIES

/'

Un Institut d'Observació Psi·
cològica Infantil a Barcelona

EL sENYOR PIC 1 PON ES PREOCUPA MOLT DE FER governatiu 1 la El Sr. Lerroux ha pronunciat
D'AlCAlDE --- DECLARACIONS DEL CONSEl lER' D'HI- po lít ica soc ia l un discurs i els reunits han
SENDA, SENYOR ESGALAS
L'Esquerra Republicana de cataluda f que entre e lis no h•1 infant
Moltes vegades haureu Vist algun
nya, entre les ln.stituclons que va acor
o adolescent, et desenrotna.consuturda parcialment 1 Interina hque alg\ms d'altres de Barcelona crear per tal d'afavorir els trebaments psicològic dels quals s'ha fet

1 comiSSió Gestora de la GeneraU-

t:t el governador general interí, seyÓr Ple, sembla dedicar més hores
n ter d'alcalde que no pas a l'ofici
~e governador 1 de President. I és
que en realitat, en aquests moments
rne~elx una major atenció -per part
del senyor Ple- l'Ajuntament. Lòglcarnent no hauria d'ésser aixi, tota
vegada que l'Alcaldia pot funcionar
a la perfecció amb un Consistori tan
complet com el que ban proveït els
senYors radicals, cedistes, tècnics, etcètera. A desgrat de tot, sl el senyor
Pic es preocupa de l'Ajuntament és,
sens dubte, perquè es fa necessari.
En realitat no vol exposar-se al fet que
en un moment donat, es trenqui el
que li ba costat tants maldecaps i
angWI11es. Li ha costat molt l li costa,
encara. posar d'acord els diferents
grups i pensaments dels components
del consiStori Municl,Pal. I aiXò que,
segons diuen, «no fan polftlca, sinó
adininistracló».

- ------*

an ~ecollit, segons la qual a. la Generalitat hl hagué malversació de
fons?
-Nosaltres no tenim noticia que
això sigui aixi -contestà el senyor
Escalas-. Però com que estic assabentat d'aquesta ln!ormacló, donaré una nota més endavant. Ara el
que P.uc fer constar és que tot el
que hi ha a dir dels comptes de la
Generalitat ja és a la nota de referèncla. del Consell celebrat. Actualment la tasta més important és acoblar el que fa referència a les Comlsslaries amb l'organisme central
de la Generalitat. Naturalment com
sempre, els funcionaris hauran cÍ'anar
a parar els comptes.

El B tll t' Of' · I

«

U

eI

ICta »

En la seva edició d'ahir, publica,

entre altres, les següents disposiclons:
Ordre (rectificada) designant els
regidors suplents que hauran de substltuir els propietaris dels Ajunta-

lladors, en creà una a l'Ajuntament
que responia al nom de Departament de Politlca Social, al front de
l'lo qual hl havien sempre homes d'una acusada història obrera, Josep
J over l Sarroca 1 Martinez cuenca,
ambdós de formació socialista, millor dit, militants socialistes.
El Departament de Politica Soclal fou creat per tal d'estudiar els
problemes obrers plantejats a la ciutat -immigració, atur, venda. ambulant, etc.- 1 donar-los en el possible una solució favorable a la classe treballadora.
Naturalment, aquesta ln.stltucló
municipal fou combatuda asprement
pels elements conservadors del nostre pals empaltats de capitalisme reaccionar!.
Un dels que declar aven la seva inutilitat fou el regidor de Lliga catalana senyor Vendrell. Doncs, bé;
ara s'ha nomenat per ordre governativa un Ajuntament 1 al Departament de Política Social figuren els
següents senyors:

ha d•lverg e" n • d
1es e cap mena
(

Madrid, 11. - Al migdla es r eun1 la minoria parlamentària radical.
Presidi la reunió el senyor Lerroux 1 concorregueren a ella. el senyor
Alba., ministre d'Estat, ex-ministres
senyors rudalgo l Sala.zar Alonso,
els alts càrrecs del partit 1 quasi
tots els diputats que formen la. minoria.
La reunió durà una hora 1 mitja
1 en acabar tots felicitaren el senyor Lerroux pel discurs que havia
pronunciat a la reUnió.
Interrogat pels periodistes el cap
del Govern, digué que la referència
la donaria el cap de la mtnorla.
El senyor Emiliano Iglesias donà
als informadors la següents referencia de la reunió:
-En començar jo he explicat el
procés d'aquestes reUnions en les
quals ha predominat l'acatament al
cap 1 l'amor a la unitat del I'artit;

liti

d 1

rtlt la

al

pli~ ~ucÍó d~ula ~~o~~~t

que s'ha d 'acrèixer per a. una acció
efectiva de la lllil:orla. parlamentAria.
En un paràgraf de prenoga emocló, aHudl a la necessitat que determina. en els homes públics, situa.clons en les quals s'ha de superarse per tal de subordinar-ho tot al
suprem interès de la pàtria. Això
11 permet elogiar la qualitat 1 competència dels components de l'ac-tual Govern.
La minoria que ha seguit el discurs del senyor Lerroux, subscrivint·
lo amb la unanimitat dels seus a plaudiments, U tributaren al final
una ovació que consagrà la unitat,
la disciplina 1 l'acatament indiscutible d'aquell, 1 s'acordà reunir el
dimecres pròxim per tal de, una
vegada acabada la r eunió, d1nar

deficient de tal manera. fins al punt
de fer perdre l'esperança als seus
progenitors, per creure'ls ineptes
d'ex e r e 1r un bon paper en la
vida que se'ls obra per tants ce.mins. Aquestes di!icultats, no sempre mentals, sinó psicològiques la
major de les vegades, ha estat la
preocupació constant de la major
part de les familles. Es fa seguir
moltes vegades als ln!ants 1 adolescents un caml equivocat, 1 heus acf el
motiu de la desesperança que motiva aquesta incertesa per manca absoluta d'un estudi previ de llur psicologia, la desorientació constant,
visites de metges, canvis de mestres,
d 'estudis, etc., fins a fer-se un embolic de coses que o.rrlben a fer més
dificultosa la vida dels fills.
A Barcelona ha funcionat durant
molts anys un Institut d'Orientació
professional que ja va. crear la dist>Olta Mancomunitat de Catalunya
1 que ha anat funcionant fins ara.
Aquest Institut ha portat molts de
benifets en homes de la nostra ter-

Preguem als nostres lectors, reen~sa.r~es~~~;.odi.~à ~:t~~Sò;riem~ ~o:~~n~e~;~:~rB~~~ls~·de Quin- I:~itruncir~=ttà~'ï, ~u~eft:~ ~~ele;afe~~~!t ~~~~~~ i't5còso~ e;~cr~pr~~e~~g~es~e~~
que, en fer llurs compres, ponellà, d'acord amb l'article sisé tana, Viza, Roldós, Colli Rodés, Bas- ~:Ra d~¿>Jr~~t, (als nc=~{!_~5 !~ eres de cada mes 1 per a la seva que ja havien, sl més no, escollit
de conviure amb el cap 1 ~1r~~~~ e~as~~~t=~:;:egat 11~ o~<!jgr llpu;r?~!~~· di!lcultats
donin preferència alS establi· de~~ere~e~~6 !~ll e~~tel,93pe5.ls ~~:.· Carandell, Saltor 1 Soler 1 Ge- piritual
enfortir la disciplina que ha estat
El senyor Echeguren que es tro
'ats
en
aqueste~ motius que s'esmenten, la. suspen¿La slgnlflcació polltica d 'aquests sempre la característica del partit
1 h vi
't la ! èn. no es troben en l'adolescència sinó
anuncl
ments
- sió de càrrec 1 sou que fou !mpo- senyors? Tots ells de dreta, alguns radical.
bava present
a a oï
re er • en el primers anys de vida. Es consada al funcionari
del
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e us c1a 1 Dret, senyor Josep Calveras 1 Pons per ordre del 24 d'octubre del 1934.
Decret acceptant la dimissió que
del càrrec de vocal del eonsell de
Cultura de la Generalitat ha presentat el senyor Antoni Tries 1 Pujol.
Decret nomenant vocal del ConseU de Cultura de la Generalitat el
senyor Joan Estelric 1 Artigues.
Ordre autoritzant el president del
Collegi Oficial de P esadors 1 Mesuradors públics de Barcelona perquè
pugui retirar la fiança. del colleglat
traspassat senyor Joan Canalias 1
Vlntró, 1 lliurar-la ala seus hereus
legals.
Anunci als efectes de r eclamació,
del retom de la fiança. constituïda
pel contractista de les obres per a
cobrir 1 prote8lr l'edllic1 «Auditòrium» de la Universitat Industrial.

car
Heus acf una. tàctica: quan el Departament de Polltlca Social estava
en mans de persones que per llur
aue els periodistes que tan informahistòria 1 slgnlficactó, havien d'ac-tió al Govem General, no han potuar a favor dels treballadors, degut parlar amb el governador inclarayen la seva inutllltat. Ahl Es
terl. A falta d'altra cosa, els inforque estaven segurs que els resultata
rnadors es dediquen a visitar un per
d'aquella polltlca social dirigida per
\lll els consellers, 1, naturalment, cada
h omes d'esquerra, per socialistes, hadia en troben un que té ganes de
via d'ésser favorable als t reballadonar petits temes d'informació. Ahir
dors, però ara, que el president és
tocà el tom al conseller d'Hisenda,
un financer, un home lligat estretasenyor Fèlix Escalas.
ment a l'alta banca catalana., ja opiEl conseller d'Hisenda, interi, dlnen altrament. Ara sf, que és d'utlllgué als periodistes que no tenia res
tat el Departament de Politlca soà explicar, 1 que tot el que mereix
clal de l'Ajuntament de Barcelona.
'rnencló del departament, era !aciliAra poden fer una politlca social
tat per l'Oficina. de Premsa, per mitd'acord amb l'alta banca, amb la
jà de notes.
gran burgesia 1., és clar, resultarà
Un repòrter preguntà:
beneficiosa a llurs interessos.
-¿Heu vist la ln!ormació que han
¿No tenla altres homes Lliga ca.publicat alguns diaris de Madrid 1
talana per a p residir la comissió de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Polltlca Social? Sembla que fan ml!
tings -afortunats!- 1 conferències
els senyors de Lliga Catalana.
dlrlUN CAMPIONAT
gi ts per una Comissió Social que
presideix el senyor Tallada.. Suposem que en aquests mltings 1 conferèncles deuen predicar el bé de Ja
classe treballadora. I posen homes
com el senyor Bauslll a la presidènela de la Comissió de Polltica Soclal de l'Ajuntament governatiu. Pa.raules? Els treballadors n'estan cansats. F ets. I els fets sembla que no
estan gaire d 'acord amb les prèdlques del senyor Tallada l satèlits,
Que comparin els treballadors.

----------:*----------Per aquestes circumstàncies, fa dies
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Notes del Ministeri
de la Guerra

r
El yatoh amerlca uYankée>> titular de diverses victòries obtingudes en competl>ncles Internacionals ha sortit de Boston direcció a Europa on prendrà
part en nombroses regates. El «Yankéell en el seu viatge transatlàntic
6a acompanyat pel yatch uAtlantic>l del mateix propietari M. Gerard B.
Lambert - El uYankée>> I l'uAtlantlcll, sortint del port de Boston, mentre
la gernació, des del moll, els aplaudeix

EL GENERAL FANJUL HA
PRES POSSESSIO DEL SEU
CAR REC

Madrid, 11. - A les onze del maU
ha. pres possessió al Ministeri de la
Guerra. el nou sots-secretari, senyot'
Fanjul.
Hi assistiren el personal del Departament l caps de secció del Ministeri.
Entre el sots-secretari sortint general Castelló 1 el nou titular, es
cr euaren els discursos de túbrlca.
Després de la presa de possessió,
el general Fanjul va rebre la Visita
deis professors 1 alumnes del Lm-s
de coronels.

Puig, Salgado 1 Baslll Alvarez, amb
elevat esperit 1 fons sentit de la responsabllitat de la. minoria, feren
manifestacions que serviren de basc
al senyor Lerroux per a pronunciar
una meravellosa. lliçó de dret poUtic, en la qual féu el procés de tota
la politlca republicana anterior 1
posterior a la Instauració del règim,
estadiant la labor patriòtica. realitzada per ell, sense que en cap moment vaclllés a. rea.litzr sacrlftcls
sl amb ells beneficiava els interessos de la pàtria 1 de la. República.
Hagué d e congratular-se el senyor
Lerroux que els últims esdeV'enlments politics hagin confirmat davant l'oplnló pública l'excellèncla
de la conducta i la posició del partlt radical, que ha aixamplat de tal
manera la base politica de la. Repúbllca, que els mateixos que feroçment l'han combatuda 1 han arribat
als extrems més condemnables ó la
injúria 1 la calúmnia, han de retre's davant la realitat consoladora
que slgnjfaca per al pals l'existènela d'aquest Govern l'establlitat del
qual és garantia que les funcions
normals de la politlca tenen ja el
seu caml a seguir.
Replti el senyor Lerroux en el seu
discurs, amb l'assentiment de tots
els concurrents, la necessitat de trobar un mitjà que permeti, sense :>.1teracló de les necessitats del treball
que l'imposa el càrrec, reunir-se
amb la freqüència possible per tal
de juntament examinar els successos que ln!luelxen en la marxa del
pals 1 establir que les directrius doc-trina.ls pertanyen als organismes po-

quests que no procuressin amplla.an a
que comencen a tenir
i
j
1
ús de ra.6 o bé quan aquest ús de
1
eons a. que a censura no es au- raó presenta inconvenients en el
torltzaria.
prop! desenrotllament que és, en
El senyor Lerroux dl'u que 'el rceualpaitrate'lselpa.qruees. ~~ePnçera
atxdeòprqeo-ue
.'mer d'mecreS
de cada meS creiem encertada la creació a. Be.r1
prt
celona d'aquest Institut d'Observa.eS reunirà a dinar la minOria ció Psicològica per infants 1 joves
d'ambdós sexes, tot just inaugurat:
perqUè <dOS dueiOS COn pan Un dia trobem el Dr. Emlll Mira
1 ens diu:
SOn menOS»
-Estem a punt d'inaugurar un
Madrid1 11. - El cap del Govern Institut d'Observació Psicològica per
romangue tota la tarda al seu des- a infants. Quedeu invitats a visltarpatx de la Presidència, del qual lo 1 a conèixer el seu funcionament.
sorti a dos quarts de nou de la nit.
De moment, ho confessem, no hl
En rebre els periodistes els digué:
donàrem o no hl sabérem donar la
-No tinc n1 una sola noticia. He importància. que mereix, perquè ens
rebut algunes Visites, 1 he estat tre- haviem cregut que es tracta.va d'una
ballant tota la tarda. Noticies, cap Clinlca més, però anàvem errats en
com no me les digueu vosaltres.
la. nostra ¡¡uposlció.
-m ha absoluta tranqulHltat--di- Un dia hem d'anar per afer progué un periodista.--.
fes3ionals a l'Avinguda del Tibidabo
-si, en efecte. El que fa falta éa 1 un cop acabada la nostra missló
que duri 1 que sigui el silenci de la ens disposem a tomar cap a la pa.mort
rada. del tr vi
h d
- iLa reunió de la minoria radi
am a que ens a e torcal, preguntà un periodista, ha
nar a la Pl«çe. de Catalunya, però
tat molt interessant?
lleglm un rètol dalt de tot de la
-Jo ho veleu. No s'han pres a- façana d'una torre que diu: «La. Sa.cords Untcament hem acordat que geta-.. Aquestes lletres ens fan retots els dimecres es r euneixi la ml- cordar l'IWJtitut del qual ens parlà
nona, 1 que el primer dimecres de el Dr. Mira, 1• tota vegada que ens
cada mes ens reunirem a dinar hl trobem davant, ens decidim a
perquè «los duelos con pan son me: tru~· petita ta"'"a, la porta de la
nos»
....,
Un altre informador preguntà a.l qual resta oberta, dóna entrada al
senyor Lerroux, sl demà diumenge ja.rdl. Truquem 1 ens vé a obrir el
marxaria a Sant Rafael, a. la. qual Dr. Jeroni Moragues, collaborador
cosa contestà que això depenia del pediatre de l 'esmentat Institut, el
temps.
qual ens convida tot seguit a recórrer les dependències de la casa, 1
ens fa. una municiosa explicació del
---------------*------------~~
seu funcionament.
L'emplaçament de l'edifici no pot
é36er més ben situat. Voltat de bosc
1 jardl al peu mateix de la. fondala-da ubèrrima de Vallvidrera, darrera
mateix de l'esmentada Avinguda. del
Tibidabo (avui de Teodor Rovira.l-

El moment polític vist per un radical

de Catalunya

ex·

El se.nyor Guerra ·del .Río·
posa els seus punts de vista
a un redactor de «El Sol»

Madrid, 11. - L'ex-ministre senyor Guerra del Rio ha fet a un redactor de «El Sol les següents declaracions sobre el moment politlc:
«-{)ap altra agrupació r epublicana no ha sentit més profundament
que nosaltres, els radicals, tota la
transcendència que per a. la Repúsonà al domicili del senyor Jalon
blica r epresenta la in!luèncla adquiper tal d'esbrinar el que hl havia de
rida per les dretes en la governació
cert arran dc l'esmentada asseveradel règim; però també cap menys
ció.
re3ponsable d'això que nosaltres.
El senyor Jalon el rebé amable-creieu vos ... ?
ment, 1 li digué que la primera notiHa tornat a circular el nom cia d'aquell nomenament
-sense la. politica. del bienni, que
PRESENTACIO DE CORO•
la rebia. de
nosaltres
combatérem; sense l'escisllavis de l'esmentat periodista, pel fet
NELS AL MINISTRE
del senyor Jalon, però aquest que fins aquell moment no sabia res. Madrid,
ll. A dos quarts de sió després .soferta. en les nostres
-Es que, segons ens han afirmat dues de la tarda foren Pl'Psentats files, que lamentàrem; sense la in·
diu que no en sap res
-afegi el periodista- el candJdat al ministre de la Guerra els coro- comprensió de les anomenades esMadrid, 11. - En els cercles perio- favorit del senyor Alexandre sou vós nels que efectuen el curs d'ascens querres d'avant l'heroica 1 habillsal generalat, als quals acompanya- sima resistència del senyor Lerroux
dístics 1 politics s'ha tornat a afir- per a ocupar l'esmentat lloc.
mar amb Insistència el proper nome-Es estrany -respongué el senyor ven els generals Lon, Laga, Martl- després de la. derrota. republicana
nament de governador general de Jalon- perquè el senyor Alexandre nez Cabrera., Garcia Antunez, Po- del novembre, intentant-ho i assajant-ho tot abans de reconèixer a
Catalunya. a favor de l'ex-ministre sap que no desitjo un càrrec sobre tous 1 altres.
El general Garcia Antunez pro- la Ceda el que per legitlm dret parde Comunicacions senyor César Ja- el qual pesa un treball tan aclapalon. S'afegeiX que el candidat favorit r ador com el de governador general nuncià breus paraules de salutació lamentari 1 1 corresponia, no ens
veurlem en la situació d'avui ...
del senyor Alexandre Lerroux per a de Catalunya, perquè crec tenir ben 1 féu la presentació dels coronels.
Seguldamant el senyor Gil Re-Bé; però sense tot això, tampoc
l'esmentat lloc era el senyor Jalon. guanyat el descans. Ningú millor que
La persona que ens ho assegurava, vosaltres, els periodistes, pot afirmar bles digué que era per a ell un ho- no hl hauria hagut vida politica al
nor
el
saludar
i
conèixer
els
e:
ropals. Sense això, sense allò 1 sense
té tal relleu en la politica, que ens ¡1a .l~bor que he realitzat al front del
féu creure en la proximitat de tal Muusterl, ja que les seves portes scm- nels que efectuen el curs d'ascens t el de més enllà, ¡qui sap les coses
afegi
que
el
cap
de
l'Estat
Major
nolllenament. Ens arribà a assegurar pre han estat obertes per als meus
que haurien ocorregut!
-El que vull dir és que no som
~ue dintre de breus dies el senyor companys de periodisme. Ara em Central ja li havia donat compte
alon realitzaria un viatge a Cata- dedico a descansar un xtc I després de la marxa de l'esmentat curs.
nosaltres els responsables de l'acCrec - afegf- que aviat es rea- tual situació. Sl no hagués existit
1unya, on passaria diversos dies ¡ que, ja veurem.
litzarà una excursió a Balears 1 sl una excessiva complaença amb els
en retornar a Madrid, confecciona- -Aleshores, ¿podem dJr a Catalu- les
meves ocupacions del Minlstéri socialistes no s'hauria produït la.
rla un informe que lliuraria al Go- nya, millor a Barcelona, que no aneu m'ho permeten, coincidiré
allà. amb
~i:O· En aquest informe hauria de a realitzar en breu termini cap viat- vosaltres per tal de conservar el con- reacció dretista, les conseqüències
de la qual lamentem tots 1 hem de
lm constar tots els detalls petits 1 ge alll?
tacte, que és el meu desig tenir.
tuf<>~ts que trobés prop del que
-Per descomptat, podeu afirmarEl senyor Gil Robles scstlngué suportar, fent honor a la nostra poU~ee edacaCatalunya.
ho-. I sense dir res més, acomiadà una extensa conferència amb el ge- sició democràtica 1 parlamentària.
Sense l'ab3urda apeHació a la vior
tor de «Cosmos• es per- al periodista.
neral Franco.
lència del mes d'octubre 1 sense
aquelles famoses «notes», el senyor
Lerroux hauria tingut major autoritat moral per a mantenir indefinidament al Govern el miracle de
DE LA VOLTA CICLISTA A ESPANYA
l'hegemonia d'un partit amb vuitanta diputats en una coalició parlamentària de més d.e dos-cents. Ara.
hem vist en el debat parlamentari
aixecar-se les oposicions a. combatre la declaració, votar en contra o
abstenir-se l :seguir al Parlament.
Per què no ho feren aleshore3? ¿No
seria un altre l'ambient optimista
que es podria respirar?
-De totes maneres, ¿creieu vós
sincerament que els Vuitanta d.ipu·
tats radicals haurien pogut controlar el Parlament?
-Haurien controlat el Parlament
1 el Govern. Això ba. estat possible
fln.s el 6 d'aquest mes de m!llg. /.dhuc gran part dels radicals bavfem
cregut en la possibilitat que es cepetis el nexe. El nostre desencls ba
estat total. L'inevitable topada amb
la realitat imposada. pel reconeiXement del valor parlamentari, en estricta politlca. democràtica, de la
voluntat nacional ba estat per a
nosaltres dolorós 1 en els primers
moments desconcertant.
-I aquest desconcert del primer
moment a què al:ludiu, ¿s'ha. refrectat?
-Les darreres reunions celebrades
per la minoria radical han estat fidel reflexe de l'emoció r epublicana
de tot Espanya. Però la polltica no
és una especulacló teòrica, sinó una
activitat quotidiana 1 s'han d'acceptar els fets 1 conviure-ht. Això que
han fet ara algunes oposicions declarant que no d11tben de la lleialtat
l cavallerositat deia homes que Integren la. «Cedu, ¿per què no bo
ca retA'\& I r.anyardo, a l cao dt l'escamot, arriben a Mtlrola
digueren abans? ¿Voleu que jo emprt
<Poto Urbls-Presa>
altres paraules? Doncs M. · cate~eòrtca-

El Govern General

¿

ment, ¿per què no havien de confiar
en l'interès de cada dia, en les legltlmes necessitats de partit que lligaren la «Ceda:t., encara que no volguessin alguns dels seus homes al
règim republicà?
-Ja; però vós ja sabeu que no
n'hi ha prou amb anomenar-se republicà... Precisament el senyor Ma.r añón, el 1930, llençà a. la circulació
una curiosa veritat que aleshores no
volgueren entendre molts quan aflrmà que anomenar-se republicà no
era r es, que a. més s'havia de vincular
un cognom notori...
-Exacte! I jo, que s6s un vell r&publicà radical, dic i afirmo que,
per a. nosaltres, els radicals, la República té un significat de llbera.llsme, de Wurepensament, de justiela social que forma la seva mesura
Jo no sóc un republicà del 14 d'a.brll, perquè, com és sabut, m'he batut a tots els fronts per la República
Ara no hi ha. més r emei que sotmetre's a la realitat, mantenir la disc!plina, que és el que farem tots els
diputats, sense dissidència de cap
classe, 1 oferir-li al senyor LE:rroux
la nostra força eficaç contra tota
temptativa contrària als postulats mlolms del partit.
- ¿I vós creieu en l'eficàcia d'a.questa posició polltica?
- I per que no? En la polJtlca,
la tàctica és el que menys Interessa
Amb l'ajut de la minoria radical, que
sl no han estat prou per culpes o
incomprensions allencs per a impedir
l'ocorregut. ho segueixen essent per
a assenyalar el seu terme en qualsevol moment, crec que podem enfrontar l'esdevenidor amb cert optimisme, bo 1 esperant que el bon sentit s'imposi als altres republicans 1
permeti, en un dia no llunyà, reemprendre l'obra. començada pel poble
el 14 d'abril, sense desviacions perilloses de cap bàndol.
- No sou massa. optimista?
- No. Que conec l'ambient que
ens envolta. l estic en el secret.
- Ni una paraula més.»

-.....

La causa per l'atracament
a la Sastreria Maleras
Al Deganat dels jutjats s'ha rebut
de l'autoritat mllltar per lnhlbicló,
la causa seguida amb motiu de l'atracament a. la sastreria Maleras, del
carrer de l'Hospital, la nit del 15 de
desembre, per la qual tou detingut
1 executat Andreu Aranda
En l'esmentada causa, i després
de les diligències oportunes, han resultat complicats, entre altres que
actualment es troben en rebell.ia els
seglients detinguts 1 processats' per
l'autoritat mllltar: Angel Ros del
Castlllo, Francesc Sabater 1 Sabater, Enric Cano 1 Pérez, Manuel
Guart 1 Albiol, Pere Agullera 1 sorolla, Miquel Marquès 1 Fort, Esteve
Elias 1 Viscarrl, Pere Arboli 1 Vilaseca, Josep Granero 1 Gimeno, Jaume Agramunt 1 Mestre, J oaquim Martlnez 1 Barceló, Josep Martlnez 1
Olmos, Avell Estrada. 1 Pamies 1 Josep Gonzàlez 1 Carreras.
Junt amb les diligències han passat al jutjat un gran nombre de
pistoles i municions que foren trobades a POder dels detinguts.
El jutge del jutjat número 16, que
és el Que ha. corespost aquest sumari,
està actualment estudiant Si és ell
el qui ba d'entendre, en relació amb
els altres detinguts, o bé sl ha. de
seguir l'autoritat milltar entenent
en l'afer, ja que des dels primers
moments aquesta va tenir cura del
consell sumarissim en el cas d'Aranda.
Després d'estudiat el sumari passarà al fiscal que li correspont l'lnspecció segons la lJei d'Ordre Públic
perquè determlnl prop d'aquest cas.

*

ta). Es un xalet muntat a tot confort on rls nò h1 manca per fer-hi
apacible l'estada, bén espalós, ben
B.lrejat 1 amb m'olta llum que hl entra de pertot. Entre les dependències de planta. baixa, despatx de la
diriecció, gabinet mèdic en el qual
'internat no hl passa fins després
que han acabat els dies necessaris
d'observació a la qual ha estat sotmès, segons del que que e.s tracta, h1
ha el menjador, la cuina, galeries
amb sol 1 llum, departament d'estudi 1 de classes de les quals tenen
cura, professors 1 metges especia-litzats, entre ells el doctor Ricard
Straus, collaborador psicopedagog,
el doctor Adolf Azoy, otorinolaringòleg, especialista per a traru¡torns
de llenguatge, el dootor Moragues,
pediatre 1 el doctor Mira, el qual assumeix la direcció de l'Institut. Els
internats poden seguir en curs llurs
estudis 1 educació sense Perdre el
minlm de temps.
Un detall curiós a r emarcar. Tota
la casa és lliure, mal no es tanquen
les portes dels departaments destinat a classe, estudi, jocs, menjador,
i cuina, tocant a. la qual hl ha, també oberta la cambra d'observació,
sistema americà de Gesell, on l'infant entra forçosament pel propi
Instint 1 és natural que escolleix1 o
aga!! aquells objectes (testos peda.góglcs 1 psicotècnics, treballs de ta.Her 1 jardineria, etc.) que més ll
plaguin o que hagin cridat més la
seva atenció. El doctor qúe ens a.
companya ens aclareix:
-L'infant és observat constant
ment, sense ell donar-se'n compte,
des del gabinet secret que s'obre
discretament darrera la cambra
d'observació. Segons l'objecte que a,.
gafi <tots estan disposats de dlfe.
rent manem, més alts, més baixos,
orden,ats 1 amb desordre, segons) 1
segons el Que facln d'ells, hom observa sl l'infant té tendència a. construir o a ende1'1'0001' allò que ba. !et
un altre; IS1 volen abastar allò que
no està o.l seu alcanç 1 sl tenen prou
intuïció per a abastar-ho de totes
passades - perquè hi ha possibllltats 1 mitjans disponibles - o bé a-bandonen la seva empresa. L'observador n'obté tOts els detalls per més
lnslgniflcats que siguin, fins 1 tot
controla tota l'acció de l'ln!ant 1 en
amb el qual es té sempre a. l'abast
el poder reproduir tots els moments,
situacions di!lclls 1 espontànies de
l'observat, per tal de poder-lo estudiar ben detingudament 1 corregir
allò que calgui.
- ... ?

-No és necessària una permanència massa llarga. a l'Institut. Segons
els casOs en vult dies en tenen prou.
altres amb quinze, un mes, segons.
Heu d e pensar que cada deu minuts
pot canviar la vida. de l'infant, 1
en aquesta. observació constant s'obté un re3ultat pràctic de l'orientació
que cal seguir, tant en el sentit m~
dic com en el pedagògic.
- ... ?

-Són observats, vigilats constantment, de nit 1 de dia, però no estan
subjectats: tenen el camp lliure a
les seves accions. L'observació psicològica d'un infant requereix due.s
condicions essencials: Primer, que
no es trenqui sobtadament la vida
!amll1ar; Segon que l'infant sigui
observat durant el dia 1 la nit en totes les seves accions espontànies 1
també en situacions pslcològi~tues
provocades. Per això aquest Institut
d'Observació Psicològica tendeix o.
ésser una continuació de la vida fa.miliar.
- ... ?

-N'hi ha. que requereixen un ma.jor temps que no altres... Poden àdhuc, estar acompanyats de la. mare
sl es creu convenient. En aquest cas
la mare també aprèn a observar
allò que tal vegada els !ela estar
completament en una idea errònia
sobre el seu fill.
- ... ?

- No entren en el tractament mèdic fins després que s'ha obtingut
de l'observació la idea. clara del tractament que els cal seguir. Tot és
degudament ob3ervat 1 tractat; dl
flcultats mentals, timidesa, defectes en el parlar, manca d'Intuïció
en l'estudi 1 en tot,s els actes de la
vida.. En sortir diríeu que són tots
uns altres, han canviat per complet,
1 no se'ls ha fet altra cosa que una
sobervació continuada 1 el tracte a
seguir segons convé. L'estada és
sempre a curts terminis de dies. No
es fa molt llargQ.
Sortim al jardl, després de visi
tar els dormitoris que estan situats
al pis superior amb les mateixes ven
t!Maclons que la planta baixa 1 ob.&ervats de nit. El jardl é3 un camp
de joc 1 entreteniment pels inter
nats. Està quasi tot r emogut per l'al
xa.da., per la pala, etc. Hi ha uns
infants lliur ats a afers voluntaris
El doctor ens mostra. un noi d'uns
catorze o quinze e.nys el qual està
atrafegat traient terra. 1 fent clots
amb una. pala perquè aix! 11 plau
El doctor li fo. unes preguntes que e
noi, una. mica timld potser de la
nostra presència., contesta amb tota
la naturalitat d'aquest món. En a.nar-nos-en ens diu el doctor Mora
gues:
-Heu vist aquest noi? Quan va
entrar ac! els seus pares esta.ven a
vorrits, no sabien què fer-ne. Ho
havien provat tot, tot ho havien
mirat, metges professionals; el crei
en un cas perdut, un noi inaprofita.ble. No sabia expressar-se, no podia
confegir les seve5 idees ni podia lli
gar caps, com s'acostuma a. dir. De
l'observació n'hem pogut deduir que
era un cas de timlde¿oa extremada 1
que avui ha perdut fins en el punt
d'ésser als pocs dies, per poc, més
desprès que nosaltres, els metges.

acudir a declarar en aquest procés.
Com a membre del Comitè revolucionari. podria aclarir si el senyor
Gay estava complicat o no.
A continuació ha ln!ormat el senyor Goicoechea, defensor dels senyors Lorenzo Molina., Jullo Marino,
Enr!que Fortiles i Jua.n Mesa, per
als quals demana l'absolució. L'informe del senyor Goicoechea és més
poUtlc que jurfdic.
El president dóna per acabada la
vista i el fiscal prega a la Presidència si és cert que se'l pugui recusar
per algun dels seus actes.
................................. ......
El president: No estimo pertinent
Al carrer, en agafar el tramvia,
la pregunta.
El fiscal: Jo he dit aiXò 1 he !et pensem que no hem perdut el temps
en
la Visita que acabem de fe r. Ens
la. pregunta. perquè el senyor Rublo
ha dit paraules que poden afectar aturmenta només la idea que t.enlm
que eb. la vida hl hagi tants d'Inla. meva reputació.
El senyor Rubto: Jo no he dit ai- fants 1 joves que mal no seran
xò. El que he dit és que el fiscal allò que haurien pogut ésser sl se'ls
tingué concomitàncla amb la Dicta- hagués sotmé3 de bell principi a a dura, 1 especialment amb el mlnls- questa minuciosa observació psico!ògica que avui es troba a l'abast de
tre de Justicia, Sr. Galo Ponte.
El president: Veu el senyor fiscal tots els ciutadans 1 de tots els es
Queda pendent de sentència com no era pertinent
la. pregunta? taments, a quatre p~ses de la Pla.La vista ha QUedat pendent de ça. de Catalunya.
Madrid, 11. - Al Tribunal Suprem sentència.
J. M. PROUS
ha continuat la vista de la causa
pels afusellaments de Jaca. Ha informat el lletrat senyor López Martinez, el qual defensa el general senyor Joaquim Gay. Ha manifestat
que la seva defensa era facllltada
pel fet que el fiscal havia. retirat
l'acusació, cosa justa, perquè el Qo. I ·
vern, les autoritats l el Consell de
guerra d e Ja.ca no feren àltra cosa
que complir amb el seu deure i aplicar les lleis, tal com compliren
Quiosc, Glorieta 14 Abril (davant núm. 4)
amb el seu heroicament els capitans
Galan 1 Garcia Hernàndez.
})
Nega que el seu patrocinat tinGlorieta Bilbao, cantonada Sagasta
gués res a veure amb el moviment
ni que h1 estigués complicat, com
))
Puerta del Sol (davant «Bar Flor»)
es desprèn pel fet que ordenà que
no fos secundat el moviment.
Carrer Alcalà, número 22 (davant
Dirigeix durs atacs a l'ex-mlnlstre de la Governació, senyor Casares
Teatre Alcàzar)
Qulroga, pel seu abandonament dels
drets ciutadans, Ja. que no ha volgut

- -- ----*:------·
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TEATRES
GRAN TEATRE LICEU
BALLETS RUSSOS
de MONTE-CARLO. AVUI, segon a d e propietat 1 abonament a
tarda, a les 6'i5 :
LES SYLPHI DES
ELS PRESAGIS
LA BOTIGA FANTASTICA
Dimarts, nlt , FUNCIO POPULAR. Butaques platea amb entrada. 6 ptu.: CARNAVAL, PE·
TROUCHKA, LA BOTIGA FANTASTICA - E8 despatxa a Comp.
t adurla.

TEATRE
APOL-LO
Telèfons: 15948 • 12125
Gran Comnantla Llr1ca
d'C::MILI SAGI BARBA

- -A l es 3'30. 5 ACT ES, 5 :
LUISA FERNANDA
p el mestre de cantants

Emili Sagi - Barba
I

La del mann io de ros as
per

TEATRE
COMIC
PALAU De LA REVISTA

EMPRESA CAPITOL

Tarda, 4'16. Nit, & les 10'15.
El gran bit :

CAPITOL. - Matlnnl, a les
10'30. Preu únic, 1 pta. Tarda,
cont inua d e 3'30 a 8'80. Nit , a
les 10: CABALLEROS DE CAP A
Y ESPADA, per Wbeeler I Woolaey; EL NOVENO HUESP ED, per
G . T obin 1 Donald Cook; DIBUI·
XOS en COIOI'll.
EXCELSIOR . - Mat inal, a les
10'30. Tarda, continua de S'SO
a 12'30: NADA MAS QUE UNA
MU.IER, en espanyol per Berta
S Jnger man; DEdAME QUERER·
TE, per Wllly Frltsch I Pau Horbiger; JUAN LANAS, per Andre
Berley; DIBUIXOS - DemA, dilluns, nou programa: ARLETTE
Y SUS PAPAS, alegre vodevU;
UN P ERRO QUE TRAE COLA, com èdia graciosa; FIDELIDAD, per
Chlc Sale; DIBUIXOS.
COMTAL. Matinal, a les
10'30. Tarda, continua de 8'30 a
12'30: EL AMULETO (la nrra
de l m ono}, un film d'esglai; UNA
AVENTURA DE SHERLOCK HOL·
MES, fUm pollc1ac; LA HEROICA ILUSA, per Buck Joncs; Dl•
BUIXOS OemA, dilluns, nou
programa: EL IDOLO DE LAS
MUJERES, per Max Baer, Prlmo
Carnera 1 Mima Loy; DE.JAME
QU E RERTE per WUly Frltsch;
FRAU DE LEGAL, per Buck Jones;
DIBUIXOS.
WALKYRIA. - Matl.llal, a les
10'30. Tarda, continua de 3'30 a
12'30: EL FANTASMA DE CRESTWOOO, per Ricard Corte-.G;
EL
TANGO
EN BROADWAY, per
Carles Gardel; EL ESPIA núm.
13, per Gary Cooper 1 Marlon Davies; DIBUIXOS.
Demà, dilluns coloesal programa: UN SECUESTRO SEHSACIO·
HAL, en espanyol per Dorotea
Wleck;
BUSCO UN MILLOHARIO. en espanyol, per Jean Harlow I Franchot Tone; PASO AL
OCAS O, per Noah Beery; DIBUI·

AL CANTAR EL GALLO
triomf de Laura P ln llloa, en el
ballable t:Carlocu. Els cAsos» de
la ¡ràcia Alady I Ltlle 1 tota. la
Companyia. La funció de tarda co
m ençarà amb el segon acte de
LAS CH ICAS DEL RING - Demà, t ard a.
Butaques, 3 ptes. :
LAS VAMPIRESAS. Nit: AL CAN·
TAR EL CALLO.

TEATRE ROMEA
Telèfon
22028

A les 3'30, darrera 1 d efin itiva
representació de:

20.000 DUROS
Gran èxit d'aquesta Companyia.
A les 6 t 10'15, 54 I 55 representaclons de la millor com~dla d e
Quintero I Gulllén:

MORENA CLARA
meravellosa lnterpretcló d 'Antòn ia Ht rroro, Rllfael Bardem i tota la Companyia - l>emà, 1 cada.
dia, a les S'SO I 10'15:
MORENA CLARA

LLUIS ->Hiil VELA

A lea 10: EL GADITANO I

La del manojo de rosas
per Maria ValloJera I Lluls Su i
Vela - DemA, tarda 1 nit: LA
DEL MANOJO DE ROSAS, per
Vallojera I Sui Vola.

TEATRE
POLIORAMA
Companyia Catalana
NICOLAU ·MARTORI

Avui, diumen ge, comiat de la
Companyia. Programa extraordinari. Tarda, a les 3'46 :
LA RAMBLA DE LES FLORISTES
I

FAN NY
Nit, a les 10:
L' HURACA

TEATRE NOVETATS
Gran Compa nyia de sarsuela

Tarda, 3'30. Bonic programa.
Butaques, 3'50 Ptll. : LA PATRIA
CHICA • LA MALA SOMBRA I el
gran exlt:

LA MALQUERIDA
trloml de M. Martfn. A, Pardo,
L Gimeno, d. Roslch - Nit, 10.
Butaques a 3'50 ptea.: COMO LA
LUZ I

LA MALQUERIDA
Demà, t arda :
LA VERBENA
DE LA PALOMA • LA DEL SOTO
DEL PARRAL. Nit: LA MALQUE·
RIDA. Acte de concert.

I

MA DAM E

TEATRE
VICTORIA
Companyia de Revistes
CELlA GAMEZ
- T--arda, 3'30: LA RONDA DE
LAS BRUJAS I el gran èxit:

LOS INSEPARABLES
Nit, a les 10: LAS CHIRIMOYAS I

LOS

CINEMES
FANTASIO
Avui, m atinal , a les 11. T ar¡la,
dl! 3'30 a 5'45. A les 6 numer ada
I nit. a les 10: REVISTA FEMI·
HA • PATHE .JOURNAL • QUINCE MINUTOS POR ESPARA ( documental) I grun éxtt d e RAIMU
en

FAN NY

INSEPARABLES

t riomf de Cèlla Càmez I altres
i ntèrprets - Demà, tarda: LAS
CHIRIMOYAS • LA RONDA DE
LAS BRU.JAS - Cada nit : LOS
INSEPARABLES.

de Marcel Paanol

bert, Mlla&ros Lea l. Maria Bru I
Soler Marl

Avui, diumenge, tarda, extraord inària f unció.
A les 4:

TODO

PARA Tl
I

LA CHICA
DE LA PENSION
Nit, a les 10'15:

El GRAN CIUDADANO

xo s.

ALIANCA. Continua, d e 3
a 12'30: MLLE. DOCTOR (la rival de Mata Harl), per Mima LoY
UNA AVENTURA DE SHERLOCK
HOLMES, pelHcula d'emoció; A
TOOO GAS, per G. W. F lelde 1
J ack Oakle.

COLISEUM
Avui, t arda, d ues lles8ions. A
les 3'20 1 a les 6, ESPECIAL. Nit,
a les 10:
REVISTA PARAMOUNT VE·
LOCIDAD <Docume nta l) • EL MA•
RATON DEL BAlLE (Dibuixos> I

Tres lanceros bengalíes
per Ga rli Coooer, Franohot Tona,
Richa rd Cromwell I 81r Gur &tand in& Et un oro&l'ama Para·
mount.

VARIETATS
MARICEL - PARK

CINEMA PARIS
Avda. Pta. An&el. 11 I 13
Telèfon 14644

TEATRE
BARCELONA
Compa nyia de comèdies Pepe ls-

•

Sempre e l pro&r ama mis atract iu
Matin a l, 10' 30. Tarda, sessió con
tlnua d e 3'30 a 9' 45 n it: REVISTES PATHE • FEMENINA • Ba rbara StanWYc k en SIE MPRE ~N
Ml CO RAZON- Constance Cum .
mines en el seu triomf BROADWAY POR DENTRO - OEMA :
Mar tha Et~:e rth en SU MAYOR
EXITO - Albert Preiean en la
ramosa revista: o E D E.

ME
TRO POL
Llúria 115 • Telèfon 81222
Avui, diumenge, tarda, a les
3'30 I numerada, a les 6. Nit, a
les 10. La divertida comt!dla arrevlstada:
MELODIA EH AZUL

Grandiós Paro d 'Atraccions
Avui, diumenge, t arda de 4 a a.
Inauguració dels f estivalS en tard a de dia festiu. SeSSions gratultes de PUTXINEL-LlS. Elevació
de globus. Un colossal ¡¡lobus amb
cDON SISEBUTO», c¡ue es llan·
çarà. a l'espai en un paraco.lgudes. Les millors atraccions - Entrada, 50 cèntlmB. Funtcular 1
entrada, 1 pta.

FRONTO NOVETATS
Avui, diumenge, tarda, a les 4:
GALLARTA m - URZAY contra
CHIQUlTO BILBAO - QUINTANA Il. Nit, a les 10'15: ARAQUIST Anl • UNAMUNO contra ORI·
QUITO GALLARTA • SOLOZA·
BAL. - Detalls per cartells.

Frontó Principal Palace

La dcllcl'J.Sa opcrta

TEATRE
TIV OL I
Dlrecoló : Circu it os Carcellé

UNA MUJER QUE SABE
LO QUE QUIERE

Tarda, a les 4'15 1 nit, o. les 10'15,
esdevenlmem; sensacional:

per Adolf Wolbruc k I Lil Oagover
Demà,
dUluns.
ESTRENES:
MUSICA EN LA SAHG RE I VOLANDO EN P OS Dl' LA DIC HA.

RAQUEL MELLER
amb tot el seu repertori de cançons antlgueo 1 modernes; 50
notable, art istes, 50 - La cèlebre <.•rquestra vienesa

Boby Sax F. Trinscher
amb els seus valsos vienesos, amb
els &eus 100 l.nStruments.

The B. Jackson Giris

ta troupe més Important d'Europa

TRIO GOMEZ
Zlca nl · $pasGova • Witalll and
Oriwe, Muguet, etc.. eto. - Es
u n monumental programa
aCIRCUITOS CARCE LLE»

P~~OO(IrPil ~«rn
TQAT A O

O I, AZA

~

o

Tli 1,'JO

"8 l'~

Avui, diumenge:

MATINAL, A LES 1O'45
Preus butaQues, a 1 pta. • Prete.
rêncla, 0'50
TARDA

Sessió contínua
Des dc lea 3'16 a les 8'45. Nit, a.
les 9'30:

DOCE HOMBRES
Y UNA MUJER

Avul , diumenge, tarda : URIZAR l • ULACIA I contra. ISIDQ.
RO II • ffiARLUCEA. Nit: GERMANS CELAYA contra JUARISTI
I • UGARTECHEA. • Dilluns, tarda: BURGOA • TRECET contra
URIONA I • VICENTE I . Nit:
AREITIO - ALDAZABAL contra
LIZARRAGA II • MAGUREGUl.

BRAUS

Avui, dium en ce, t a rda, a lea 4'30
La corre~~:uda més ~~:ran de l'any
11 Esdeveniment fan tàstic li
li Màxima manifestació d'artll
8 m acn lfics braus d e
Gra ciliano P6rez Ta bernero

VILLALTA
ARMILLITA
ORTEGA
Cartell Insuperable en ctorerosll 1
braus. El mlllor.
Entrada, 3 ptes.

Producció espanyola per l'eminent
actriu IRENE LOPEZ KEREDIA
Ln bonica producció còmica

AVUI. TARDA, a les 3'30. UNICA I EXTRAORDINAR.IA FUNCIO per la gran Companyia Lirlc:\
dirigida per Anton i Palaclos. H1
prendran P:lrt els emJnents artistes Cora r.ua, Cccllia Gubert,
Pa u Hc rto¡;s, Em ili Vendrell, Eugèn ia Galindo, Paauita Rodoreda, Francesc Godayol , Antoni Pala cios, d. Tor res - COLOSSAL
CAR l'ELL. La popular sarsuela en
un acte 1 tns Q.\ladros:
EL DUO DE LA AFRICANA
per Cora Ran. Francesc Goda·
YOI, e tc.:
DORA FRANCISQUITA
acte sc¡on, creació d' E, Vendre ll,
C R:~.ca. C. Gu bert, P alacios, et o.
La bomca operta en tres actes i
música de Franz Lohar :
LA VIUDA ALEGRE
Grandiós trlom! de Pau Hertop,
P. Rodoreda, J , T orres, E. Ca lin do. A. Palacios, etc.

BOUBOULE I, REYNEGRO

GRAN PR ICE

pel rel dels còmics
GEORGES MILTON
Demà, dllluna: SRA. CASADA
NECESITA MARIDO I BROAD·
WAY POR DENT RO

Avui, dlumenae, tarda, a lea 6:

COLICompanyia
SEU POMP
EIA
catalan a
ASSUMP CI O CASALS

A\'Ul, tarda, a Iu 5: VIATGE
DE BODES I E L P O B L E
NO VOL LA GUERRA.
Nit, 10'111: EL PO BLE HO VOL
LA GUE RRA.

TEATRE NOU
VILA .
DAVI

PUB LI

CINEMA

con tinua. Seient UNA P~
NOTICIARIS · DOCUMEN·
TALS · VIATGES, tto.

f6e88ló

SETA.

MARYLAND

Plaça Urqulnaona. 6-Tal. 21866
Seaaló matin~. a les 11 • Tarda.
S'30 1 6 (numerada). Nit, a les 10
EL CAMPEON (DibuiXH)
LA CIUDAD DEL SOL
(Documental>

DAMA POR UN DIA
Mu

Rob¡on, tlean Parker. C iend a Farrell, Warr on Willia.m, Barr·y
Nor ton

C I N E

GRAN TEATRE ESPANYOl

TERRA BAIXA

EL CAMPEON
DEL REGIMIENTO

REI NA

SELECTE

DANSES CONTINUES
I SELECTES
per les indiscutibles orQuestrines

COOPEY
GRAN PRICE
I

Sala de moda, única al món

Sealó COlltinua des de les ol tarda

Nit, a les 10'15. La dhrertidA
joguina en un acte: DEIXA' M
LA DONA 1 l'êxlt sense precedents: REINA • Cada dia: REINA

I'Eapo~

Nit:

Avui c!Jumen¡¡e , turda, a les 3'45
PROGRAMA EXTRAORDINARI 2 OBRES, 2. Primer. L'obra en
trc:. ac tes d ' Ancel Guim erà, de
¡ran éxlt:

Segon. Exlt sorollós del poema
en t.rea actes d e JosN Ma. de
S uarra :

Telèfon 34651
Palau de la Da n sa I de

BALL

Entre dos corazones
Oou&las Falrbanka I Rose Hobart

pel. r el dels còmlcs BACH.

LAS MIL Y DOS NOCHES
l van MosJouklne I Tan la Fador.
LAS MIL Y DOS NOCHES es
projectarà a lea 6'25 1 11'05.
DILLUNS : EL GRAN EXPERI ·
MENTO.

Aatòria. - eLa Camlll& lo d eseu l
cCantad pecadores» .
Avinguda. eLa ! amUia lo deseu
1 Tanta I Olscépolo (actuació personal.
Ba rcelo na . cMu.Jeres, alertat, eLa
banca Nemo» 1 cCampeón d el re¡¡tmlentot.
Bosc. cAl llega r la P rlmavern l
cPor el m al CIUnln o».
Bohèm ia. - cSra. casada neceslta
marid o», cCharlle- Chang en Londres•.
Broadway. cEl zarewttz», cTierr a
d e p aslón » 1 «Ciudad d eca1·tón».
Capítol. - cCaballeros d e cap a. Y es p ada• I &El noven o h ués ped ».
Coliseum. - cTres lanceros oen¡¡alles»
Catalunya. - &El an¡el d el arroya».
Cèntrio. - «Tanà.n y au compaftern
1 cTe qulero y no se qulen eres».
Comèd ia. - cAllas, la condesa» I cNoches moscovltas».
Comtal. - cEl amuletolt, cUna &vent ura de SherlOCk H olmes• I eLa heroica llusa».
Diana. - «El pecado de Madelón Claud et», «T1erra de promlslón» I ú>o1ia

ESPECTI'.~LES

A AVUI

PER

Per al dia 17 s'anuncia l..e. sortida
del periòdic d'esquerra valencianista: cEl Pals Valencià», el q-..uü surt
a la palestra impulsat per la necessitat de lluitar - segons se'ns comunica - contra tots aquells tòpics
del valencianisme <:patrioter oJ, que
tant perjudica l'alt sentit de digni·
tat social del poble valencià. «El
Pafs Valencià» neix sota els m Ulors
auspicis, 1 tot fa esperar que serà
un decidit defensor del r epublicanisme esquerrista dels nostres germans de València.
No cal dir amb l'interès que esperem l'aparició de l'estimat collega.

Lanas't.

Fantasio, - cFannyJt,
Fèmina. - cMlreya».
Foc Nou. - Deu pe!Ucules seleccionades.
Goya. - cVlva Vllla!», «El secreto d e
mada::n~ Blanchet»
1 cDemasladas
mujeres».
lntim . - cEl últlmo vals de Chopin»
1 cOesllcesJ.
Iris. cVIva Vlllal», cEl secreto d e
madame BlancbetJt 1 cDemasladas
mujeres».
Kursaal. - cPellrrojo», cSu mayor
éxlto» 1 cEl refugio».
Laietana. cCena a las ocbOll, cEl
primer amou 1 eLa huella delatora».
MaJèst ic. - cEl pellrrojo», cVaya nl.fta»
I cUn secuestro sen.saclona!J.
Marina. cFlel a una mujeu, «El
club de media nocbe:t 1 cMúalca y
mu.Jeres:t.
Mary land. - «Dama p or un dla:t.
Matrop ol. - cUna muJer Q UO sabe lo
Que qu.ere».
Mist r a l. - «El tren de las 8'47», «PeUrrojo» I cPaso a la j uventud ».
Monumenta l .- cEl n ovlo de mamAll,
eLa tala del teeoro» 1 eLa senda eangrieutn.
Mundial . - cUn secuestro senaaclonal:t
eLa sefl.orlta. de los cuentos d e Hoffmann».
Núria. - cEl e.neml¡¡o pübllco núm.
1», cSu mayor éxlto» 1 cFàcll d e
amar».
Paris - cSiemp re en ml corazón» 1
«Broadway por dentro».
Pedró. cSra. casada neceslta marid o» 1 cCharlle • Chang en Londres».
Pathe P a lace. - &Nada mAs c¡ue una
m u.Jen, cu n drama en autobúa1 1
cJuan Lanas1.

Principal. - cAl lle¡¡ar la Primaver a•
1 cPor el m al caminoi.
Principa l Palace. - cDoce hombres y
una m u.Jen, cBouboule I, r et n egro•.
Pubil Cinema. - Reportatges d 'actualitat.
Rambles. - eLa ! amllla lo d esea», cEl
tigre del r in¡¡» i cUna flesta en HtllyWOO<b.
Royal. cEl n ovlo d e mamA•, cUn
breve lnstantu t cUn bravo ene ·e
bravos•.
Select Cinema. - cBouboule I, rey negro» 1 cCapr1cbo.u.
Smart. - cNo es p ecàdoJ, «El stgno d e
la muerte».
lktlèndld . - eLa esp ia núm. 1SI, «Bus
co mlllon arlo» 1 cEacàndalos romanos».
Talla. - cVtva Vlllal», cRoea de media noch e» 1 cP olvorUla».
Triomf. - cFlel a una mu.Jen cEl
club de m edia n oche1 1 «Múalca y
mu.Jer es».
Tetuan. cSu m ayor êxlto•. cEnemlgo püb Uco n úm. lli 1 cOn eterto
Sr . GrantJ.
Urquinaona. - IEl desqulte».
Verdi. - cP erdón y olvldo», cDos noche&» 1 eLa mu.Jer dc ml marido».
Vola. - cUna flesta en HollyWOOd»,
eLa ¡¡eneralltaJt.
Xile. - cUn eecuestro ae.nsaclonallt,
cLas fronteras del amou 1 eLa ca11ta del molino».
WalkYria. - eLa eapla n úm. 13ll, cEl
tango en Broac1wayll 1 cEl fantasma
de crestwOOd•.

LA REGLA
SUSPE S A.
tornarà. r àpidament 1 sense perUI amb PERLES FEMI
PrOdu cte mode rn d 'acció s egu·
ra; no p er j udica la salut

Rebutgeu imitacions sense resultats positius. De venda: Seg alà, Dr. Andreu, etc., etc.

Hotel Bonanova

TEATRES

Il&ll.

Poliorama. - TardA: eLa :::-:---::-~
les n orlstes» t «l"ann7»,
racA• 1 cMadame».
Olympia. T arda; dl d u o de
africana», cOa.. Pranc15QU1tu 1
vtuda alecre•.
Ylotbria, - Tardat La rond a de
bru,Ja&ll 1 cLoa lnRparableu. NJ ~ :
cLas chlrtmo:raa• t cX.O. lnaepan..
b1eu.

CINEME .S
Deu pellicutea lelecx:tona.
dea.
Actualitats. - Nottclart l"oX 1 epllrxUs
del recnat de JorcU V d'Ail¡latemL

Amuica. -

PERE GUIMERA

A RT ICLES FOTOGRA FICS • D I POS IT D E PAP E RS PINTATS

8 AR C E LO NA

València , 401

Telèfon

sse3e

CONSTRUCCIONS EN FUSTA
FABRICA DE L LANTES DE FUSTA PER A BICICLETA

M A RTI

FI GU E R E S

PI I MARGALL, 149

Telè fon 32860

JOAN

BARC ELONA

NAVARRO

Número J9

Servei de menjars econòm ics Especialitat en peix
a la marinera I men jars d 'encàrrec
OBERT TOT L' ANY
TELEFON 23741

A.

L'ORDRE
PUBLIC

BOSCH PLA
AGENCIA DE TRANSPORTS I CARRETEIGS

P LAÇA DE CARLES GALLARD, 2.

TELEFON 74640

BARCELONA (VALLVIDRERA)
EL CAP DE POLICIA I EL
SAVI LLEONA RT

CONTES PER A INFANTS « .J O R D I »
Volum infòlio, de més de 100 planes; tot historietes amb ninots
de colors, 6 ptes. - El trobareu a les principals Llibreries 1 a

Han circulat per la ciutat uns

-

f ulls clandestins que tot fa suposar
que h an estat obra de l'eminent savi
«doctor» Lleonart. Els periodistes
preguntaren al cap superior de poTUSET, U - - BARCELONA - - T elèfon 79381
Ucla interl sl era cert el que tothom
creia 1 el senyor Alvarez Santullano
respongué, faceciosament, que ja bavia estat detingut.
El cap superior de pollcia afegf
que no passava res més de nou, de
VENUTS EN M E NYS ~UN AN Y
la qual cosa no cal dir que ens n'alegrem moltissim.
LLOC D E GRAN ESDEVENIDOR. AMB AIGUA I LLUM, P EU CARRE

EDITORIAL ALTÉS

5 milions de pams quadrats de terreny
TERA ASFALTADA. • AL COMPTAT I A TERMINIS

LA CONFERENCIA DE •CAR·
LES PI I SUNYER

Raó: T ots els matins laborables 1 festes: Carrer VALLDOREIX, 6, SANT
A la Prefectura de Policia era ob- CUGAT. - A les tardes laborables, de quatre a sis: GRANJA URQUljecte principal de comentaris la susNAONa PLAÇA URQUINAONA, 9
pensió de l..e. conferència. que havia
de donar a vui al Gran Price el nostre Ulustre amic 1 tf.,}lh\ k ",'¡,,.1iM
1
IMPREMTA SORBONA de
\ •'1 lt'.Hv.'r.w..u.. senyor Carie~ Pl. i .Sunyer. 1!:1 que més es comentava és
que, a despit delB molts dies que
feia que fou anunciada, s'ha espe-rat el darrer dia per a suspendre-la,
cosa que farà que moltes persones
que han vingut de molts indrets de
TREBALLS CO MERCIA LS EH GENERAL
Catalunya per a sentir el conferenPRIMER DE MAIG, 21 - - T e lèfon 18407 - - BARCELONA
ciant , hagin hagut d'entornar-se'n
sense veure complert el seu desig,
amb els perjudicis naturals.

TOMA S CASALS

Ocasió!
MITGES I MITJONS

VICTOR SAM MARIN I
COMPRA D 'AUTOMOBILS VELLS PER A FERRO VELL

Nàpols, 294

PREUS EXCEPCIONALS PER
A PETITS REVENEDORS

BARCELONA

JOSEP

DONA TO
TALLERS, NUM.! J6

F.

Telèfon 52688

RO MERO

D. I. E. ••• Provença, 276, pral. ••• Telèfon 78925
OALEFACCI O :-: MATERIALS: IDEAL CLASSIC, TOMB EN, ETC :-: PAVIMENTS DE GOMA :- : DURADA
CONFORT , ffiGIENE :- : ESTUDIS I PRESSUPOSTOS
GRATIS

Baralles

Mentre Antoni Quesada Gandla,
de 36 anys, estava ocupat en clavar
una formidable palllssa a la sev9.
amant que es diu Roser Salvat per
OL I S
SABONS
naver-la. atrapat deixant-se estimar
per un altre indlvidu, es presentà.
SERVEI A DOMICILI
Manuel Moliner Eguia que intervin·
PL. PALAU, 11 - Telèf, 11546 - PL. t' E LES OLLES, 2 - BARCELONA
gué en l'afer.
Les coses anaren, si fa o no fa,
aixi: El transeünt increpà Antoni
Quesada pel que estava fent 1 aFABkiCA DE CAIXES PER A PERFUMERIA
quest respongué en forma alrada
que tingués cura delB seus afers 1
que deixés que cada u s'ocupés dels
propis.
- Sou un covard -exclamà Moll·
ner- com tots elB homes que peguen les dones.
Floridablanca, 78
Telèfon 35943
BARCELONA
-El covard -respongué la dona-sou vós 1 el vostre pare.
- El meu pare? -preguntà airadament Moliner- , 1 tot seguit elavà. a l'esmentada dona. un seguit
•
de plantofades sense que Quesada
CONCESSIONARI OFICIAL DE E RH ST VOG EL
intervingués. Feta la qual cosa abanBOMBA· BUS «TEJO • VOGELl>
donà aquell lloc per por de la intervenció en la tragicomèdia d 'alSicília, 332
BARCELONA
Telèfon 53291
tres personalitats: la policia.

FRANC ISCA MARTINEZ

RAFAE L MORET
J

VILLA ISABEL

ESPECIAL P ER A FAMll.JES I ESTRANGERS QUE P ASSEN
TEMPORADA A BARCELONA

MAXIM CONFORT, AmE I S OL - TELEFON A TOTES
LES HABITACI ONS· G ARATGE I JARDI

MARISTANY

CASAJUANA

GUILLE M GERBER
Delegat de G. M. A. Wumag
Motors Diese l - Turbines I m àquines d e vapor Màquines
frigorlflques - S eparad ores centrifugu es
Arag ó, 225
Apar tat 104
BARCELONA
Te lèfon 73214

a 8 m i nuts de la Plaça de Catalunya

A-L-TA- .G-IR-ON-EL_LA_ <s_ar-rià_>_ _ _
Te-lèfo_n_7-31-64

E. MENT A

FILL DE SOLA·SERT

PROCURADOR
Casp, 54, i Bruc, 38

auAD RENy
DELS

TR I BUNALS

BARCELONA

Telèfon .17358

FABRICA DE JOCS DE TAULA I PANES
a Sant Feliu de Llobregat
Magatzems: Ali·Bey, 15, i \lailèn, 3
Telèfon 52966
BARCELONA

MOBLES-FRAU
fàbrica: REINA ESCLARAMUNDA, 16 • Tellfon 1830

PALMA DE MALLORCA
Maptzetn•Botigas RONDA UNIVERSITAT, 15 l BALMES, 9 • Tel. 22313

Liceu. - Tarda: tLee BYIPhldesll, cEls
presa.ain 1 eLa botiga fantàstica».
Ap ofl ó. - Tarda: cLulsa Fernandn 1
&La del manojo de rasau. Nlt: «Ja
pdUano» I eLa del manoJo de rosas».
C ~m i c. Tard&: cLas Varnplreaa.s».
Nit; cAl cantar el pllot.
Coliseu Pompeia. - Tarda l %llt: dl
poble no vol la ¡¡uerrall,
Novetats. - TardA: eLa Patrla chlca»
eL& mala sombr¡u 1 eL& malquerldall. Nit: cComo la luz» 1 eLa malquerldat.
Hou. - Tarda: «Terra Baixa» t «.Relnu. Nit: cDclxa'm la don&ll t c.Rei-

Drogueria

QUIOSC DEL MOLL DE LLEVANT

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

&al

1

COLORS • ESMALTS • VERN ISSOS • BROTXES • COLES
I ALTRES ARTICLES PER A PINTORS I EBEN ISTES

«El país valencià»

FranciSQulta».

Espanyol, - cLas mll y dos nocbest
&El campeón del r eglmtento».
Esplai - cOn secuestro sensnclonnii>.
eLa generallta» 1 eLa cena de lc.s
a cusados:t.
Entença. - cOoncella de postin:t I eLa
herm:ma San Sulplclo».
Excelsíor.- cNnda mls que uno. mujen, cOéjame c¡uerCI·te I» 1 cJuan

MONUMENTAL

Ol YMPIA

TEATRE

O I UMENGE, 12 OE MAIQ DEL

CORTS, 591 • Telèfon 15890 - BARCELONA

MOSAICS

J • RAL ESCOFET
Blanco, 52 (sants), -

BARCELONA. -

Telèfon 30118

RECONSTRUCCIO DE VORAVIES

JAUME YLL GRAUPERA
CO R R ETG ES I T IR AT A CS

Pere IV, 89

Telèfon 51222

BARCELONA

Anàlisi d' Àigües potables i Aigües minerals

Laboratori del doctor OLIVER RODES
Consell de Cent, 306
RECORDEU

SEMPRE

BARCELON A
TINTORERIA

«R A P I O A»

Aquesta casa és l'única que fa els preus més econòmlcs
Rentar vestit o abric, 5 ptu. ; trinxera, 8 ptes.; capell, 6 ptas.;
vestit o abric de senyora, 5 ptes.
SANT CARLES, i
BARCELONETA
sucursalst Grues. 23, I Franceso Layret, 110 ( P. S.) • Tellf. 3-4691

J• TOR RENTE
COMPRA·VENDA I HIPOTEQUES
ADMINISTRACIO DE FINQUES
VALENCIA, 347, tercer, prime ra BARCELONA

TeiHon 1n78

B ar F el i c i ana d e
MIQUEL JUNYENT
SalmeronJJ!
Telèfon 7$JV'#

o

25
6'7

79

oo

88
'12

Ol

26

'lO

83

10

u

'~

08

•o
8

DIUM EN

GE U

'

DE MAl G DEL 1935

EL SOR TEI G D' AHIR
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L:::

premiat amb 7.500.000 pessetes
Primer premi, 12.987, SARAGOSSA

E L S .E S P,O

R T S ...

25.533, premiat amb 3.000.000 ptes.
Segon premi, núm.BARCELONA
-HUELVA

La importància i significació del partit
entre el Sunderland i la Selecció Catalana

EJ gran partit d'avui

Tercer premi, núm. 17.459, premiat amb 1.500.000 ptes.

El gran esdeveniment futbolístic d'avui a l'Estadi

a Colònia

MADRID

La Federació Cata!ana de Futbol, tres millors jugadors. Ta.nt d.e bo
o millor dit. l'acUu COnsell que la que l'actuació en aqu~t partit sigdiri¡eix, ha tingut un gest \'&lent, nifiqués el ressorgiment òel nostre
Quart premi, núm.
premiat amb
pessetes decidit,
lloable, en atrevir-~oe a ofe- futbol.
JATIVA
lir-nas aquest gran parti~, que té
•••
~r prinl."ipal alicien~ el fer-nos la
Ahir, al mati, els jugtldars an¡lepresentació
del
famó3
equip
profesCinquè premi, núm.
premiat amb 250.000 pessetes sional Sunder:and en el moment que sos es traslladaren a l'Estad1 per a
MURCIA
acaba de c:assincar-se en segon lloc efectuar el que ells en diuen una
lleugera sessió d'entrenament. En·
en el Campionat d'Anglaterra.
sis anys, des de la vinguda cara que foren circulades ordres seSisè premi, núm.
premiat amb 125.000 pessetes delFeia.
Bolton Wandercrs, que no ha- veres perquè aquesta SCSSló de ctra.i·
SAN SEBASTIAN
viem viSt a Barcelona un equip an. ning» fos ab!oolutament privada, poglès. Tothom tenia la impressió que guér~m - gràcies a una bona amismena de partits amb pro- tat - é3Ser a!ortuna~ espectadors
setè premi, núm. 18.999, premiat amb 75.000 pessetes aque:>ta.
fe..sionals ang~as no estava ja a d'aquest entrenament, que consistl
MADRID
l'abast de la Federació Catalana po- exclusivament en uns exercicis g1m·
der organitzar-los. De fet, els que nàstics, una sèrie de curses de tons
ai:d pensaven no anaven p~ errats amb esprints forts intercaYata I
de comptes. La Froeracló Catalana. una. inacabable sessió de «medicln
de Futbol està travessant moments ball», formant en conjunt un exercrítics; les Eeves finances no rcspo. cici extremadament dur, que fou,
nen pas a les necessitats de l'orga- no obstant, aguantat pels <\prolòS»
de MIQUEL VALDES (Rambla Flors, 12)
nisme rector del futbol català i de amb la seve. proverbial ~obrietat l
retruc, com per acabar d ?.dobar el disciplina. oom :;i s'hagués tractat
EN EL SORTEIG D'AHIR BA DEMOSTRAT PALPABLEMENT
panorama, la Mutual Esportiva d-e d'un lleuger passeig.
El programa. general del festival
ESSER L'ADMINISTRACIO MES AFORTUNADA DESPANYA,
Catalunya a PW>t de decia.rar-3e en
és el següent:
fallida.
ja que ha venut el bitllet núm. 25.533 que ba estat afavorit amb el
A tres quarts de tres començarà
Da.vant d'aquest panorama els dl· el partit de rugby Barcelona·Corne·
rectiu.s d'ambdós organismes varen llà, que s'arrengleraran de la forma
adoptar una posi~ió htroica. Calia següent:
fer quelcom gran, quelcom ext raorBarce!ona: Tarra.mera, Abad, B!as·
dinari per atr~ure l'atenció d~l pú- co, Juanes, Vio!et, Torra.s. Vllaspabllc a pro!.ít d aquesta 1rurt.1tuci6 mo- sa A~rullar Sardà, Nogué, Miret,
dèlice. que és la Mutual de Catalu- Gallart Pla' Gallarda 1 c~tel!s.
a.ixi com també el b1tllet número 32.119 afavorit amb un premi de
nya.. Pa-è. per tirar endavant llurs 1 Cornellà: • Minguet, Lafaja, Amils
proposits els mancava una persona cortada, RuiZ, 1\IIayor, Ros, Mo:ma,
deCldida, competent 1 entusia3ta. E!s Gual, Puigdevan, Badia, Cabestremancava aquesta persona, 1 cada ros Baltasar Pons 1 Cnbeza:;.
JUGUEU SEMPRE EN AQUESTA ADMINISTRACIO I SEREU
vegada. amb més urgència, puix que
Àl final d'Íiquest encontre es JlluRIC
mentre tot anava die mal en pitjor rarà oficialment a la Lll:;a Amateur
a la Mutual Esportiva, quantes ges- 1a bandera que per subscripció dels
tions realitzava la Federació Cata- clubs de dit organisme li és ofrelana amb equips estrangers, trncas- nada la qual serà. apad.rmada pel
PRE~liATS Al\IB 50.000 PESSESETZE MIL
saven en el moment culminant de president de la Federació Catalana.
TES: Número 12.206, Ceuta; número 042 OGS 088 145 208 220 221 227 261 les gestions.
de Futbol, senyor Joan Baptista
20.567, Santander.
1 274 289 361 508 579 642 651 745 786
I a la fi va sortir aque..-ta persa- Roca.
PREMIATS AMB S7.580 PESSE-j791 825 862 885 934 947 983
La Federació Catalana ha troA tres quarts de l'ioc començarà
TES: Número 10.318, BARCELONA;
DISSET MIL
bat amb Josep Ceballos la persona el partit internacional SunderlandNlimero 12.75:J, València.
025 061 118 188 221 313 323 338 345 , que necessitava, i amb ell al costat Selecció Catalana.
PRE)IIATS A~IB 30.000 PESSE· 358 405 416 422 429 447 484 533 543 ha. estat possible la. vinguda del
L'equip que arrenglerarà el SunTES: Número 3.102, Granada, Caste- 576 622 648 664 704 825 830 878 882 1Sunderland i, per tant, 04ucst par- derland estarà integrat pe:S jugalló; Número 33.585, Madrid; Número 888 893 903 914
tit benèfic al qual avui tot3 els a.!i- oors següents:
7.621, Madrid, Alacant.
DIVUIT MIL
ctona~ acudiran ~r a contr1buir
Tborpe, Murray, Shaw, Thomson,
PRE;\llA'lS Al\ID 25.000 PESSE- 023 035 037 051 093 120 123 210 243 a l'acte benèfic r,¡ue es celebra.
Hastings (capità), Mac Nab, Carter,
TES: Número 5.332, La Llnea de la. 372 374 389 395 428 4.37 440 465 518 1 La. presència. del (arnós equip an- Goddard, Gurney, Gal:ac:;'}~:r 1 COnConcepción; Número 18.819, Valènela, 566 577 583 586 ~ 628 632 744 766 glès ha des,'Ctllat gran interès, tot oor. L'equip de la Selecc:o Catalana
València d'Alcàntara; Número 32.367, 807 825 829 835 842 914 923 925 934 l'interès que era d'esperar. Davant es de:>ignam al matea~ camp de Joc.
BARCELONA.
944
d'aquest equip una. selecció d'elaEl despatx d'entrades 1 loca:itats
PRE)fiATS AMB 1.!.500 PESSEDINOU MIL
ments joves va a provar-nos la và- durant el dia d'avu1 tind~" iloc a
TES : Número 6.937, Madrid; Número 002 005 061 066 131 153 165 214 223 lua del nostre futbol en l'aetualit.at. les taquilles del Tea •re Novet:lts. a
82.119, BARCELONA; Número 9.395, 239 386 316 412 453 485 634 635 543 j De fet, veurem davant cls jugadon k:l de lA Plaça d'Espanya 1 a. les
BARCELONA; Número 22.575, Va· 601 640 642 647 712 '125 772 784 798 i 9.Ilglesas la nova promoció dels no.s- 1nstallades al voltant de l'Estacll.
lènvia; Número 3.261, Granada, ~an 802 008 869 872 1151 956 975
Sebastiàn; Número 27.437, Madr1d;
VINT MIL
11
_-.a:;¡;_
Número 25.908, Lleida; Número 13.351, 008 012 036 076 085 1e3 200 220 234
Xàtiva ; Número 12.822, BARCELQ- 277 292 334 358 377 302 402 403 424
DIUMENGE VINSNT, DIA 12, A LA TARDA
NA; Número 24.933, Salaman?l-, Sai?-· 437 442 44S 4451 466 .73 557 M7 569
ta!é; Número 12.252, Madrid; Nu- 621 641 644 661 112 7n 788 800 80'1
Gran partit Internacional de futbol a l'Estadi de MontJuJc
mero 18.098, BARCELONA.
834 883 895 922 928 958
PREMIATS AMB 6.000 PESSETES
VIET-1-UN MóL
(Onlra
DESENA
017 043 047 123 223 336 485 518 565
081
(Sots-campió d ·Anglaterra)
706
712
719
722
736
745
773
821
866
CENTENA
123 137 225 272 319 380 401 404 436 928 994
a beneticl de la Mutual Esportiva de Catalunya
VINT·I·DOS MIL
~2 465 522 526 669 690 706 747 777
081 096 134 153 219 273 297 361 449
~95 836 852 863 908 913 976
PREUS:
457 484 489 1506 563 568 573 1)87 620
MIL
010 019 021 022 065 142 145 207 235 631 667 690 703 733 780 799 892 943
Entrada general <impostos inclosos) ............
3 ptes.
276 285 310 339 349 427 4B1 492 529 974
Seients Nord 1 Sud <amb entrada.> .............. .
VINT-I·TRES l'>UL
4 •
601 661 680 692 753 806 841 860 895
078 136 179 201 229 252 274 290 29g
Tribun.. lateral super10r Od. td.) •.• ••• .. .
902 904 962 981
6
•
366 370 411 423 618 526 537 570 575
Tnbuna. lateral ilúertor <ld id.) ...•.• .••
DOS MIL
8
631 670 737 752 853 876 891 919 980
010 2:15 2"12 136 176 188 214 237 257 983
Tnbuna. pnnctpai superior lid. fd.) ... ... .•• •.• 10 »
984 991
259 269 346 371 392 493 602 503 513
Tnbuna prmc1pal mferior <íd. fd.) ... ... ••. ... 12 lt
VINT-I-QUATRE MIL
676 687 609 640 663 700 704 711 795
Llotges plS, amb sis euttades ... ..• ... ••• ..• . .. 100 lt
014 171 1'17 222 400 519 542 656 561
796 913 984
TRES M.IL
~: ~~ 720 727 784 795 860 871 g17
Llotges terreny, amb s1S entrades ... ... .......... .. 75
000 001 117 174 294 304 324 361 362
VINT-I-CINC MIL
Taquilla oficial, sense recàrrec, al Teatre Novetats
884
471 480
105 339 491
123 165
206 657
224 561
236 ... ..
722 411
736 745
783 506
849 556
911 596
923 627 66'1 010
241 008
243 267
522 543
QUATRE MIL
615 652 705 725 752 754 791 793 814
014 020 082 194 197 224 239 2-45 251 872 993
260 381 407 433 518 632 598 642 672
VINT·l•SIS MIL
'105 730 746 811 824 873 875 905 918 038 039 081 098 112 135 136 167 207

16.584,

500.000

29.613,
509,

LA LOTERIA DE LA SORT

SEGON PREM I de pessetes

3 . o o o. 000
12.500 pessetes

¡na.

I

1

I

I

1~

~m~m

CINC MIL
109 1362 166 173 181 234 371
f28 502 588 694 603 834 710
,46 766 786 814 844 915 960
SIS MIL
082 099 166 217 223 242 255
407 520 651 562 627 644 696
840 1145 986 990
SET MIL
027 048 073 098 175 237 248
386 443 454 479 494 518 610
892 720 722 762 791 794 831
VUIT MIL
062 081 091 105 119 121 132
234 274 287 288 295 346 353
t82 506 652 728 746 769 802
827 979
NOU MIL
050 160 220 230 241 257 270
4!>6 430 439 440 530 639
830 834 924 994 996
DEU MIL
062 066 071 077 113 176 188
812 398 421 449 508 627 546
~73 644 676 681 706 724 748
113 908 910 917
ONZE MIL
029 080 114 129 136 162 303
'24
69 445 484 510 595 603 615
8 713 '758 759 764 779 792
808 927 944 995
DOTZE Mn.
~~ ~3 070 086 139 169 170
718 7009 362
396
599
791 392
8
941 551
982 997

m

03
s4:
, 91
o•a

0

~9

~~

.,., 920

018 Of4
279 823
617 625
898
906

D23 039

291 408
~80 800
?8 981

~

TRETZE MIL
033 181 221 240 254
364 375 403 405 412
586 624 666 682 683
932 941 954 968 985
CATORZE l\.llL
079 121 131 170 1Q8
3340 343 371 483 532
879 707 740 814 834
910 917 1178 980
QUTNZI!: MIL
107 136 187 217 222
467 534 539 576 633
803 843 878 882 945
987

384
735
389
733
257

623

903
187
386
919
293
672
226
549
792
342
662

829
193
641
307
450
776
219
545
849
234

551
950

I

I

I

GM

CALCA7 de primera quall!at, a preus baratíssims
Hotel de Ventas - Pelai. 8

MOB E

antics

1 •nod~rns

Sempre ocasions

Hotel de Ventas - Pelai, 8
RADIUS immiliorables, al comptat i a terminis
Aparells, des de 100 pessetes

Hotel de Ventas • Pelai, 8
SUBHf.STA diària, tot al millor dient, cada tarda

Hotel de Ventas
PELAt 8

TELEFON 14370

)EUCCIO CAT .. lANA

---------=-----------------.,
•

Comença la inscripció de grans «asos»
estrangers per a la lli Copa Barcelona
VI Gran Premi Penya Rhin

~mm~m~~~m

518 522 550 552 574 658 676 696
397 816 832 834 842 859 863 869 880
745
VINT-I-SET MIL
021 049 091 117 151 156 177 188
343 367 368 4..24 443 449 490 601
401 664 691 707 723 762 781 785 827
836 . 849 864 900
VINT·I·VUIT MIL
014 054 070 087 088 135 143 168
304 224 266 349 381 392 395 414 426
628 462 465 651 605 1!60 703 707 723
929 il 797 816 830 839 879 8:l8 891 945
f 971 980
230 I
VINT-I-NOU MIL
404 f 020 0~7 056 065 078 090 110 113
949 205 236 2fl7 21:> :.81 293 351 363
1415 420 -t4o 458 503 510 529 588
634 649 GS7 659 679 684 G90 699
325 724 745 7&a 843 852 877 881 931
701 981
TRENTA MIL
036 056 072 143 163 ¡go 204 220
362 356 366 373 411 432 440 460 469
657 500 510 527 572 679 695 716 719
899 733 743 780 789 790 802 872 898
971
I
TRENTA-UN MIL
419 005 020 083 087 1~0 125 169 188
685 203 228 241 256 2:>7 280 292 293
854 402 40:> 436 444 483 500 517 522
534 679 684 691 697 745 750 762
1 809 834 859 867 871 910 944 950
7 995
194 98
TRENTA-DOS MIL
686 013 045 053 054 08:.1 000 100 151
' 162 228 247 256 278 299 310 323
370 4.,5 436 441 507 5!6 512 603
328 600
700 705 722 727 745 767
475 819 820 833 834 847 850 926 936
790
TRENTA-TRES MIL
000 034 140 162 185 198 206 222
226 233 310 325 333 383 387 409 424
570 430 483 521 533 537 551 654 556
856 633 763 774 819 &'3 845 883 1110
934 967
I
TRENTA-QUATRE .MIL
271 I 007 030 106 117 151 264 287 304
662 363 371 376 417 430 472 485 533
965 622 644 646 656 671 817 759 79e
1 849 873 876 894 956 958 974

SU·14DERLAND

764
265
657
842

Circuit de Montjuïc -- 2 de juny del 1935

Penya Rh!n activa inten.sa.ment els ment ésser potentfssim i de possib:preparatius del seu tradicional Gran lltats de rapidesa extraordmàries,
Premi Automobilista, el qual, el 2 de classificant-se tercer, t.ot 1 havent
201 juny i al magnl!ic circuit, es corre- tingut a mitja cursa una avana del
430 rà per Sisena vegada i és, ensems, la canvi de marxes. Aquestes pruneres
734 III Copa Barcelona.
impressions indiquen ja tota la gran
9651 Els orgarutzadors saben la respon· qualitat que tindrà la llista de parlisabilitat contreta en orgiUlitzar cipants a la. cursa de Penya Rhin.
aquesta man,ttestació que cada. any
130 1atreu més atenció internacional i
39& tenen cura de tots els aspectes .Per
628 tal que la cursa del 2 de juny Sl~ui
713 un ressonant esdeverument, supenor
971 ¡encara al que obtingué els anys ante~o~Ïrcuit, que tan magníficament
modlficat i eixamplat quedà l'any
281 passat per a l'esmentada. cursa de.
495 Penya' Rhill serà. objecte d'una re724 passada general per tal que esdevin936 gtú per condicioru de pis, una vcrita·
ble pista on els potentissims crascS»
que ha produït la. nova forma lnt.er·
194 nacional, puguin llançar-se amb totes
367 lea seves possibilitats.
566 1 En la insta.Hació de tribunes h1
766 haurà tamiJé interessants novetats
979 les quals seran millorades tant e~
l'~p~ de comoditat com en el de
160 nsuautat.
328
Pel que respecta a inscripcions, ja
615 està 11xada la de la !amo..ooa «Scude779 ria Ferran», que estlffi& en molt el
965 '¡ triomf que va obtenir l'any passat
1 que ha anune1at que enviarà els
'seus millors pilots especi&listes dels
231 circuits durs com el de M.ontjuic, 1
4.25 éS molt probable que, entre ells h1
598 h<:gl ei famosisslm Nuvolnrl 1 el mar· I
915 ¡quès Bribio, el qual n Mònaco fou
el primer del seu equip i que darrerament al fadigodíssim circuit do les
351 Mad.ònies ha guanyat l:l Targa Flo541 ria, millorant el rècord que era de
818 Nuvolar!. Brivlo, igual que PintacuDEL 3 AL 15 MAIG
da, que és la darrera revelació internacional I que segurament correrà
PAlAUS PARC NOIITJUJC
també a Montjuic amb l'esmentat
cotxe amb què obtingué la seva forBARCELONA
midable victòria de les darreres mll
mUles, batent Vnni, són actualment
els nous idols de l'afició italiana.
També està a punt ct•ésser ultimada la participació de Vimllle, el gran
conductor francès, cl qual acaba de
classificar-se formidablement al Gran
Premi de Tunf.sta. darrera Varzi, 1
amb un promlg de 160 quilòmetres
per bora sobre 600 quilòmetres. Virrulle portaria a Barcelona el ma·
teix Bugattt que ha reil.l..itzat aquesta
1·
proesa o sigui del tipus San Seba.sti._n modificat l, co.ncLxedor del cir'®1
cuit de Montjuïc, manifesta, en una
lletra rebuda a. Penya Rhin, que, àonad.es les seves caracteristiques, que
BOXA
s'adapten meravellosament a.l d1t cot:a:e, creu poder a.spirar ":ll triomf, sl·
¡u.tn els que siguln els competidors.
També és molt probable la part.icipa- El oròxim combat de Marcel
cló d'EtaD.celtn, el fogós I espectacu- Tl1iÍ-Ara, per al títol munaial
larlsslin pilot, que 'tindria. ¡x r primera. vegada a. Barcelona. i que aquest
Paris 11. - El senyor Taltard,
anJ, formant ,part de la Scudena cmanaie.n del camp.ió mundial del
Sub-Alpina Cque es la repre&e.ntacl6 pes mitja, Marcel Thll, ba eomun1·
ofiCJ.a.l de Ma.serati, com la Scuderia cat que el seu pupil ba e.,"tat contracRttrari ho és d'Alfa &meo). porta tat pel' a oomblltre el dia pruner de
el nou tipus sls cillndres amb el quaJ juny \1nent. a. Madrid, amb el pes
Ya fer una gran cursa a Mònaco 1 mitjà espanyol Ignasi Ara. Ha. afeés el rival més perillós pels nlemanys git que Th1l posarà en joc el seu ti1 c¡ue a Tun1sUi va demostrar !irual· tol de campió del món.
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FUTBOL

ELS DARRERS DETALLS DE
L'ALEMANYA • ESPANYA
Colònia., 11. -Ens comuniquen de
Gode;,berg que ja a punt de celebcarse el partit internacional d.e futbol
Alemanya-Espanya augmenta l'optimisme als rengles espanyols, la qual
cosa fa preveure que els rojos saltaran al camp amb possessió d'Una
moral excellent. Per altra banda,
l'estat tislc dels Jugadors espanyols
és rna¡u11ic.
El doctor Garcia Salazar ha confirmat que l'e::uip que Espe.nya arrenglerarà serà el següent:
Porta: Elzagulrre.
Defenses: Zabalo 1 Quincoces.
Miga: CUaurren, Muguen.a i 1..&cue.
Davanters: Vantolrà, lraragorri,
Làngara, Lluís Regueiro i Gorostiza.
El doctor Garcia Sa.lazar, que hB.
fet un detingut est;,¡di de l'onze alemany, ha. declarat: «Es tracta de
l'equip més potent que els alemanys
poden presentar en el moment actual.»
El dia d'avui ha estat d'absolut
descans per als jugadors espanyols,
per expressa prescripció del doctor
Garcia Salazar.
El doctor Garcla Salazar, sl bé
ha expressat el seu agraïment a I&
Federació Alemanya per les gentileses que aquesta ha tingut a.mb els
j;¡¡adors espanyols i els seus acompanyants, s'ha mostrat molt enèrgic
en reclamar contra la pretensió germànica de voler que el partit fo.s
jugat amb pilota flUL"':a, com la que
es va emprar en el recent matx Alemanya-Irlanda. El doctor Garcia ~
lazar ha arribat ftns 1 tot a advertir
que Espanya no jugaria en aquestes
condicions, 1 ba donat suport a la seva exigència amb els reglaments a. la.
mà.
Els alemanys han reconegut la raó
1 han promès presentar vuit pilotes.
amb la reglamentària. tensió, de les
qïJals seran escollides dues, una pels
espanyols 1 l'altra pels alemanys.
AHIR A LES CORTS

L'Espanyol, en resultar ba·
tut pel Badalona per 5 gols
a 2, queda eliminat del Campionat Copa d'Espanya
Equips:
Es~nyol:

Martorell Arater,
Pérez - Edelmira I, Solé, t-uuentes - Prat, Quesada, Espada, Edelmira II 1 Domènec.
Badalona: Na.vés - Borràs, Martin - Camacho, Serracant, Cristià B:;Lancourt, Forgas. Casas, Serra 1
Torras.
Arbitre: Castarlenas.

•••

Al camp de Les Corts, tingué lloc
ahir tarda el partit corresponent a
les eliminatòries de la Copa d'Espanya entre el Badalona i l'Espanyol.
Tal com era d'esperar, i pel sol
fet que es disputés aquesta eliminatòria a partit únic I en camp neutral, l'encontre resuità en extrem
competit 1 interessant.
Al cap de poc d'haver començat
e! primer temps, ambdós equips imposaren un fort tren en la lluita., que
pogué mantenir-se durant els pri·
mers trenta. minuts de joc. Els que
primer saberen aprofitar-se'n foren els espanyolistes, que als tres
minuts de joc obtenien el primer
gol. Escapà Domènec, i el centre d'aquest fou recollit per Espada, el qual
baté per primera vegada Navés. La
veritat és que aquest gol agafà desprevinguts els badalonins, els quala
aconseguiren reaccionar tot seguit.
Es llançaren aquests a. w1a forta Ofen8iva. que no trigà gaire a
donar els seus r esultats; vingueren
eL<~ seus primers atacs i amb aquests
les primeres fallides de migs i defenses contraris qu& no atinaven a
tallar les ràpides jugades dc la davantera blava.
La. primera j ugada de perill l'ocasionà Casas al rematar de cap un
centre de Betancourt; però Marrorel!, que efectuà una exceHent par ada, no pogué evitar que segons
després, Forgas, d'un coHocat xut a
l'anJle, marqués el primer gol.
Continuaren els encerts els de la
costa i en menys d'un quart d'hora, aconseguien obtenir tres gols
més. El segon als 17 minuts, per mi~
jò. de serra en rebre una passada de
Betancourt. El tercer, cinc minuts
després, i amb una ju""' " Igual que
la que valgué el gol anterior. Posada novament la pilota. en joc, el
matelx Serrà. obtingué el quart d'un
xut creuat, a una passada de Torras.
Pins arribar el segon temps, el Jac
dcca~6 un xic degut al fort tren
que s'imposà des del primer moment. L'Espanyol passà de dominat
a dominador. sense que mal els '>t:~
avenços es mostressin perillosos.
En el fi:Cgon temps, el cansancl s'a.
poderà d 'ambdós equips, si bé causà
m~s estralls en els rengles badalonins,! aiE'. '¡ores sovintejaren les inoocrecclons i entrades violentes que
en cap moment sabé tallar l'àrbitre, i qll8n bo féu, fou per a.sse.nya.
lar un penalty contra el Badalona
a.lJ deu minuts de joc, per entrada
dc Martin a Prat, quan en realitat la falta no era per a castigar-la
tant severament. Tingué cura de
llançar-lo Soler, però Navés repelU
lP. pilota amb els punys. Això féu
at~gmentar l'entusiasme dels badalonins que als 22 minuts marcaren
per cinquena· vegada, per mitjà de
Pargas. Amb aquest nou gol el Ba·
da,lona. • considerà ja com guanyador I es tancà en una ordenada
defensiva que anuHà per eomplet
les temptatives espanyolistes, que en
\'a Intentaven mlllorar el resultat;
però als 26 minuts, un xut bombejat d'Espada es tradui en el segon 1 darrer gol dels espanyolistes.
S'arribà al final de l'encontre sense que es variés el marcador, però si
variant l'aspecte del partit, el qual
ea converti en una batalla campal.

òi~! a~nl;o:~:~c~c::s
d~~u~o:~~!
la pilota. I d'a.b>ò ens en Jamen-

ttm principalment, per la manca
d'energia 1 de criteri de l'àrbitre Castarlenas, que unes, vegades per li\
sem tolerància i d altres, al no in·
terpretar encertadament les jugtlde:s
1 d'una manera especL'\1 els off-side.
la qual cosa féu que augme~ el
nervios~ det Ju.."lldors I PWllic.
Quant a ractuncló dels equips, el
Badalona fl:u un partit maccltic, es
destacà sempre pel gran enttlstasme
è.els seus component~ El tenet defensiu sempre seg~;.r, I es IPQ3i de
relleu la duresa. en ~lguna. ocasió
de la pa.rellll: de!enil\"3. La l.iWa
mitja sempre molt regWar, seme

que ~irebé puguin fer-se distincions.
I a la davantera, el mlllor de tots,

f XVII

VOLTACICLISTAINTER- La I Volta Ciclista
l NACIONAL A CATALUNYA
a Espanya
(1 AL 9 DE .JUNY 1935)
El recorregut de la cinquena eta- Gustau
Deloor s'adjudica
pa ha estat a.ssenyalat de la. següent forma:
l'etapa Granada - Sevilla,
Valls, PlA de Cabra. Cabra, Sarreal, Coll de Belltall, Ciutadilla, Tàr- sense que canviï la Clasre¡a, Claravalls, Agramunt, Artesa
sificació gpneral
de Segre, Pons, Ciurana, Organyà.
Hostalets, Castellciutat. Seu d'UrSevllla, 11. - A les 4'47 de la tar.
gell, lsòbol, Bellver, Puigcerdà. To- da, amb gran retard sobre l'horari
ta , c:W.om.c~res de l'ctnpa: 223.
previst, començruen arribar els cor•••
r edors que prenen part en la priEls corredors 1 seguidors de la mera Volta Ciclista a Espanya.
cursa hauran de complir J.es indicaL'etapa ha. estat lenta en gairebé
ciorl3 que els siguin trameses pel tot el recorregut i en la darrera part,
jutge, àrbltre o oom!ss:u1s de la. cur· els corredor es veieren mole,!;tats per
sa proveïts del oorre~nent dl~n fort vent contrari.
tlu.
Tots els part tctpnnl'l formar_,n un
'1'ota ordre o indicació cursada per compacte escamot fins eioqua.nta
persona que no exblbei.xi aquest dis- quilòmetres abat1S d'arribar a la
tintiu, serà mancada. de valor.
meta.
Els corredors invitats a prendre
El sevillà Montes s'ha lluit eu l'espart en la CUI'$8. tindran dret al ser. calada. de diverses costes, en les
vei de proveiments en els controls qua.ls fou molt aplaudit pels aflc!o1 al transport de llurs equipat ges nat.s que prèviament les ocupaven
en la. erunioneta destinada a l'efec- amb objecte de presenciar el pas
te, :sempre que el pes dels equipat- dels corredors.
ges no excedei)U de 25 quUos 1 llurs
A la. meta hi havia nombroslsdimensions no siguin superiors a 80 slm pubhc i algunes autoritats.
centimetres cúbics.
Entraren junts 24 ciclistes, 1 es
L'organització no respon de la pèr- classificaren pel següent ordre:
dua o perjudicis que puguin sofrir
1.er Gustau Deloor.
els equipatges.
2.on Max Bulla.
Els corredors hauran de preocu3.er Manà Can~ardo, l
par-se de traslladar llurs equipatges
4.rt Cardona, en 9 h. 59 m. 03 ~
a. la. camloneta, amb quinze minuts
Després entrà un altre escamot
de temps abans de la sortida. de ca- amb els restants corredors.
da etapa, com aixi mateix retirarUna. senyoreta lliurà w1 ramell de
los després de l'arribada.
flors al classificat en primer lloo.
La. camioneta. es retirarà del lloc
Es creu que la onzena etapa no
d'arribada de~prés del tancament del modifica rà essencialment la classifi.
control de cil\ssificació.
caci6 general.
E:S corredors vénen obligats a ¡¡igEn aquesta, indiscutiblement. senar !e.-; fulles de sortida. 1 arribada, gueix en primer lloc Gustau Deloor
en totes les etapes. Les fu!les de i després Cany:mlo 1 'll1nef!.
sortida seran obertes SO minuts
abans de l'hora fixada ~nt retirades cinc minuts abans.
Els corredors que per oblit o per
retard flgur~sin en la llista amb la
rase•• a ne l>!guat ura en blenc, seran
penyorats en deu pessetes la primera vegada J amb un recàrrec de
deu pessetes per cada reincidència.
L'omissió de signar la. fulla d'arri· A la inscripció de Barral se·
bada serà penyorada igual, amb l'agravant que la m anca d'una signa- gueix la del belga Dignef
tura pot deh.;ar sense efecte la. clasL'Agrupació Ciclista. MontjUÏc, orsiflcació del corrt'<ior l'entrada del ganitzadora d'aquesta gran prova,
q ual a la meta no hagi estat posst- no dcL-s:a de creure que arribarà a
ble comprovar.
aconseguir la íoscrlpc16 del gran
.l:n totes les etapes superiors a 150 Gustau Deloor, lider de la Volta a
quilòmetre_, s'estab!irà un conti-ol de Espanya, però segurament caldrà esproveïment en el q,ual cada corre- que aquesta acabi, ja q;,¡e el belga
dor haurà de recollir per ell mateix solament parla. de tornar cap a Bèlla borsa que 11 correspongui.
¡lea cas que aconsegueixi el trlom!.
Igual hanran d'omplir-se ells maMentrestant s'hA pogut aconseguir
teixos els bidons. Els seguidors dels la. inscnpció de Digne!, l'home que
cotxes no podran intervenir de cap va sortir de Bèlgice. per primera vemena en aquesta. operació.
I gada per a disputar la Volta a ea..
Tot corredor que abandonés la talunya del 1932, en Ja qual va gua-.
cursa ve obh.gat a treure's el torsal. nyar l'etapa Reus-Tortosa, sol, amb
que donarà al primer comissari que 5 minuts d'avantatge sobl'e corredors
trobi. L'incompliment d'¡u¡ue.st art!- com Piemontesi, Orandl, Canyardc>,
ela eerl objecte d'una penyora. en Har~ues, Intoegarray, Bouche, etc.
metàll..lc.
I Dt.gnef va ésser el tercer d'aque• ••
¡na Volta., amb tot i haver sofert un
Dues noves etapes han estat asse- greu U:Ccident en l'etapa. Sea d'Ur-nyalad.es:
geli Guona.
La &ifena serà: Puigcer:là, Ribes,
Des de ~vors Digne! ha fet ~rans
campdev~nol, RIP<>ll, S\\!lt Joan de progresos 1 actualment hom ~ ass~
les Abadesses, Olot, Batet, Santa nya~a com a figura. base de 1 cqmp
Pau, Mlu~s. Sant Miquel de Camp. ofl.c1al belga per a la pròxima Volta l
major, Porqueres, Banyoles, Corne- ~ a França.
,
llà de Terri, Sant Andreu de Terri,
Després de la cursa Parls-Nlce!
sarrià, Girona. Quilòmetres, 150.
conegu~ periodista belga: Versmck.
La setena. etapa de la. Volta ha Vjl escnure. respecte a D¡gne!, el se
esta~ fiXada de la següent forma: g~ZR~ ~=:ttn.Jrprop la tercera PaG1rona, Sarrià de Terri, Sant Ju- ¡ rls-Nice i he vist Digne! guanyador
llà de ~aml3. Medin~'~. Cervià, Bàs· de la segona etapa. amb bastants mlcara, Figueres, Campmany, Sant nuts d'avantatge sobre els altres corCliment, Espolla, Rabós, Garr:~gue· redors, seguir després amb més emlla. Llansl., Port de la. Se!Va, qa~a- 1 penta que mai, bo i batent àdhoo
qués, Roses, Castelló d Empur1es. Vietto en la muntanya. Per aquest
Sant Pere, Armentera, Vilademat, motiu la Premsa belga i francesa
L'Escala, ~ellca1re, Ulla, Torroella ~tà completament d'acord que
de Mont¡r~. Pals, Palafrugell, Tor· Dignef mereix un lloc en l'equip oflrent, La BlSbftl.
cial belga de la. propera Volta a.
Qwlòmetres, 170.
França »
La Volta a Cataltmya ba rebut
·
• • •
unes aportacions interes3antí.ssime.s
Digne!, corredor resistent, combai valuoses.
tlu 1 exceHent trimpador, tindrt.,
• • •
doncs, damunt el recinte de MontLa Volta .a. C!!-talunya ha . rebut juic. un recorregut a. propòsit per
unes a.porta.Cloos mteressant1sS1Illes 1 a. demostrar les seves grans qualitats
valuoses.
de ciclista complet.
Una d'elles, l'oferta per la Federació Catalana de Futbol Associació,
i l'altra donada. pel F . C. BarceloATLETISME
na. Ambdues entitats ofereixen 500
pessetes cada una., aplicades a. sub- Suspensl'ó
venir les despeses de les <tietes de-ls
d'un intent de
corredors que no obtinguin premi
rècord
en la cursa.
La Federat'lió Catalana de Futbol
Ens comunica la Federació CataAssociaeió 1 el Futbol Club Bareelona no h1\n volsut deixar de fer pa-. lana d'Atletisme que per indicacions
tent, en aquesta ocasló com en mol- dels organitzadors del partit de futtes altres en què hom s'ha. adreçat bol a. benefici de la Mutual Espora ells, la Simpatia. que els mereixen tiva., s'ha. vist precisada a suspentotes les organitzacions destinades a dre 1'9.Ilunt'liat intent contra. el rèfomentar l'esport en general 1 l'ad- cord dels 1.000 metres que ha.via do
rntracló que senten per aquest es- celebrar-se a. l'Estedl a càrrec de
deveniment que s'anomena Volta. l'atleta. Pl!errer.
Ciclista a Cata.lunya.
PROGRAMA DE PROVES PER A
AVUI. DIUMENGE
DETALLS REGLAMENTARIS
La F c. d'Atletisme ens tramet
Els corredors que prenguin part a
el
següent
programa de proves a cela Volta podran canviar-se queviures i begudes entre ells, com aiJú lebrar aquest mati:
Matx interclub Club Atlètic Marmateix delxar-se tubulars. Les r eparacions o ma.nlobres corrents de la tinenc-Unió Atlètica. de Terrassa.
bicicleta. (canvi de tubular o de pi· Camp de Sant Mart!, carrers Sant
nyó>, hauran d'efectuar-les els cor- Joan de Malta 1 Casp.
Mat.x triangular FAEET-c. B. Naredors per la seva pròpia. mà, sense
tura-Unió Gimnàstica. 1 Esportiva
ajut de ningú.
de
Badalona. Camp FAEET <Escola
Només en cas de reparació complicada, o avaria greu, podrà un del Treball).
Matx 1nterclub C. E. Laietàntacorredor é~r ajudAt per segona persona 1 àdhuc canviar rodes. peces C. D. Júpiter, a. Mataló.
o la màquina sencera, sempre que
recabi prèviament l'autorització d'un Campionat de Catalunya de
comJssari.
La manca d'aquest requisit ImpliBasquetbol
carà tres minuts de penalització 1
Partits de Campionat per a avui:
altre tant la manca d'alguns dels
precintes que s'apllcar9.Il a. les blet- Primera categoria:
U. C. Joves contra F. C. Barcelona.
cletes per a garantir aquesta dispo.Duro S. o. contra. Juniors A. C.
sic:!ó.
Intendència. contra Laietà. E. C.
Els corredo.rs vénen obligats a. preC. D. Espanyol contra Stè. Patrle.
sentar llurs bicicletes al jurat d'arri·
bada, al final de cada etapa. per a. Tercera categoria:
Ateneu B. c. centra s. E. COmtal.
la revisió de-ls precintes.
U. E. Rubi contra C. D. Gan:ia..
----------~*----------Olímpic contra. P. C. Martinenc.
Betancourt, que fou sempre el Qui In!antl.ls:
inicià les jugades perilloses crea·
Patrle contra At!èUo.
des davant la porta que Martorell
C. C. Hospitalet contra Rena.ixe·
defensava; el seguiren en mèrits, ment.
Serra 1 Forgas.
A. C. Mollet coutra U. C. Joves.
Per l'Espanyol, del tercet defen- Amis~:
siu sols destacà Martorell, al qual
U. J . Jove& contra P. C. B\\rtelono se'l pot culpar dels gols que li fo- na (tercer.tsl.
ren marcats. Els defenses, molt in·
fiegurs. I actuaren en dlferents oca!<loos amb una duresa excessiva. L.:l La I Setmana de PEsport
Jíl).ia mitjà resultà la méS des.J.ltga.
per la Unió Catalana
da, i en fluixejar SOler donà lloe deO~tza.d:l
F.edenc:i.ons EsporUve.s (Comitè
que els ales haguessin de jugar molt Català d'E.;ports), tindrà lloc,
del
al centre, la qual cosa facilitava
d.e ma&t al 2 de juny, la I Se~
els avenços dels badalonins pels ex- 25
mana de l'Esport.
trems. De la davantera sols destaca·
part de la Federació Catalarem els interiors per llur voluntat, naPilr
de Natació Amateur s'e..otan cnsl bé es desplac;aren sempre amb ll.t'stint
les darrere3 gestlon.s per a.
marc:1da lentitud; deli e>drems, Do- ~ ce!cbrar
dos festi'rnls
mènec superà Prat; Espada, molt naclans!s amb els ned&dors de interSuïsinsegur, dcscal.locat l lent en les sn c1s dics 1 I 2 de juny, en lloe èels
seves jugades. - c.
dies 25 i 28 de maig, com estava.
en el programa de Ja FeEl Campionat Copa Espanya anunciat
deració Nacional.
E l primer dla, a la pi3Clnn del C.
LA JORNADA D'AVUI
N. B arc~lona t n dm lloc el matx Es·
Atlètic de Madrid-Are.oes. Solera. panya-Suïssa, 1 el segon dia s'e:l·
~ELx, Melcóo.
!rontaran a Montjuïc els represen·
Hèrcules-València, lglesias,
tants de la. ciutnt de Basilea i els
8ara,gos.sn-ln'ln, Vila!ta.
de la no~tra.
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ELs PERFuMs A TRAvEs
DE LES DIVERSES CIVILIT-

zAmoNs
Els perfums han tingut sempre u-

na gran importància en totes les
èpoques de les distintes civilitzacions
humanes. Ja en les èpoques més llunyanes de l'antigor els egipcis ofrenaven als seus déus refinats perfums
I essències que, d'una manera rudimentària., extreien de les plantes aromàtiques. Els mercaders de Saba
portaven perfums a Tir per tal de
canviar-los amb altres mercaderies,
i els Israelites de posició folgada obsequiaven les seves dones amb perfums exòtics.
Els grecs foren els primers a estabHr la indústria del perfum. En els
laboratoris de Corint t reballaven milers d'obrers de raça síria, els quals
eren considerats els més hàbils per
a extreure de les flors les seves essències aromàtiques.
Nombroses ciutats de l'antiga Grècia adqulriren gran celebritat pels
seus refinats perfums. Xipre, per la
seva famosa essència; Cirene 1 Faselis, pel seu oli de roses; Corint, pel
seu «iris»; Laodicea, per les seves
essències de nard; Queronea, pels
seus olis de roses, i Mltilene, pels
seus w1gtients aromàtics.
El perfum més estimat a Grècia
fou el «Elis», creat pel famós Panglon.
Els romans foren també molt aficionats a l'elaboració de perfums.
però no aconseguiren el grau de perfecció obtingut pels grecs. A Laclos
s'elaboraven els millors E'Stractes de
roses i a Capua treballaven els més
destres perfumistes de la poderosa
•
Roma.
Després de ia invasió alarb a la
Peninsula Ibèrica. començà al nostre
pafs l'elaboració de perfums dels
quals se n ·exportaren nom b ro ses
quantit ats a Itàlia I a França. Els
jardins de València, Granada, Sevilla, Còrdova I l'hor ta murciana proporcionaren als invasors -h o m e s
d'un refinament delicat - g r a n s
quantitats d'essències, que es venien
a preus molt elevats.
Avu1 l'art de la perfumeria ha arribat a la màxima superació. Tot el
que en aquest art no s'aconsegueix
amb la destlllació de les flors s'obté
dins el misteri de la qufmica sintètica. la qual combina els principis
de les essències naturals per tal d'obtenir un tot perfecte, tan perfecte
que moltes vegades hom confon l'essència natural amb l'essència obtinguda de manera sintètica.
Després de la Gran Guerra la indústria de la perfumeria ha assolit
una major importància. Moltes de
les fàbriques de gasos asfixiants han
esdevingut fàbriques de perfums, ja
que s'empra maquinària anàloga en
una I altra fabricació.
Al nostre pafs la indústria de la
perfumeria també ha adquirit remarcable importància. En un altre
article d'aquesta plana donem dades que palesen a "bastament l'admirable superació que ba assolit la
nostra perfumeria nacionaL

de 1a perfU·
La 1·mporta'nc·a
I
meria Nacional
Demà començarà a la nostra ciutat la segona setmana de la Perfumeria Nacional que ha organitzat l'Associació de Comerciants Perfumistes
Detallistes de Barcelona.
Sl grandiós èxit assoli la primera
setmana de la Perfumeria Nacional,
que tingué lloc l'any passat, és de
suposar que enguany l'èxit serà molt
més sorollós pel fet que compta amb
l'entusiasme 1 l'activitat desplegades
per la J unta Directiva de l'entitat
organitzadora i la col:laboració prestada per les més importants cases
productores de perfumeria 1 tots els
comerciants detallistes.
La segona setmana de Perfumeria Nacional serà un nou tret de l'lm-

PERFUMS NACIONALS
EL MES GRAN ASSORTIT

portància que ha conquerit al nostre pafs la 1ndl1stria dels perfums 1
dels productes d'higiene 1 tocador.
Malgrat no tenir protecció per part
de l'Estat, la indústria de la perfumeria al nostre pafs ha assolit una
importància grandiosa. Marques que
són un se¡ell de distinció i frUit d'un
acurat estudi cientfflc, han envaït
no tan sols el mercat nacional, sl que
també altres mercats d'Europa i tots
els d'Amèrica, és la marca «Dana».
«Dana» té diversos significats. Es
el nom d'una ninfa de la Mediterrània; també és nom d'una illa de
la Polinèsia; és la vella denominació
de Dinamarca; és un nom de dona
molt corrent a Egipte. En la llengua
de l'Afganistan, vol dir dolç desvetllament 1 en la llengua basca, èxit.
No podien escollir els fundadors de
la important Indústria de perfums
«Da.na» un nom millor per a batejar
els seus perfums de qualitat 1 de
luxe.
La casa cDana» fou fundada fa
molts pocs anys: el 1932. Amb tot 1
la seva Jovenesa, «Dana» és avui
una marca popularisslma, que ha envaït amb un gran èxit gran nombre
de mercats estrangers.
Ultra els seus immillorables perfums «TabÚ», cVInt quilats», «Bolero» 1 cEmin, llançats fa molt poc
temps al mercat, s'ha especlaliztat
la casa «Dana» amb la preparació
d'extractes, colònies, polvos I el famós coloret per als llavis «TabÚ».
cDana» és una empresa nacional
que arreu del món fa cotitzar els
seus productes per mitjà del gran
nombre d'agents I representants 1
també per mitjà de les seves filials
de Mèxic, Venezuela, Filipines 1
Suïssa, on són estimadíssims els delicats perfums que produeix aquesta casa tan importan t.

••• de perfumeAltre casa productora
ria, que també ¡;audeix de molta
Tractaments de bellesa de les més popularitat al nostre mercat 1 a
molts països d'Amèrica 1 Europa, és
acreditades marques
la casa Parer a, la qual és creadora
de la famosa marca cVaron Dandy»,
dels productes de bellesa «Risler» 1 del
perfum conegut arreu del nostre pals
Colònlea I Quines a dojo
«Cocafna en flor», el qual avui s'exporta en quantitats gairebè fantàstiques.
La casa Parera honora la Indústria
de la perfumeria nacional.

•••

Són en gran nombre les cases que

avui produeixen perfums 1 productes
de tocador al nostre pafs, 1 una de
les més conegudes pels seus sabons
és la casa Blavl, S. A., que fabrica
«Blancafor» 1 «Cremacau».
També és conegudissima en tre les
senyores del nostre pals el Laboratort Rius Coutret, que fabrica el famós «Rojo permanente Coutret» pels
llaviS 1 el mercat del qual cada dia
s'estén més 1 més.
Finalment, hem de fer menció de
la fàbrica de Perfums I Extractes
per a Colònies, Locions 1 Rhum QUina, marca. «La Estrella», que facilita
la difusió del perfum amb els seus
admirables extractes concentrad.fssimS.

I com a productes que podem considerar com a complementaris del
tocador, els homes hem de recordar
les Fulles Ibèria, per a aleltar, fabricades a la nostra ciutat, important
indústria que dóna treball a gran
nombre d'obrers 1 es preat guardó
de la Indústria nacional.

•••

La indústria dels perfums està a
l:l. nostra terra molt avançada, I és
de justicia reconèixer que els establiments de perfumeria de la nostra
ciutat ofereixen unes caracteristlques
que tal vegada. a cap altre ciutat del
món es podria veure.
Hi ha perfumeries que ofereixen
als seus clients un Inesgotable assortit de productes de bellesa i d'higiene
i un nombre fantàstic d'extractes 1
colònies de totes les marques. La
Perfumeria Pelayo, que guarnirà durant la setmana que demà comença
la seva. façana de manera artistica,
sota la direcció del mestre escenògraf Salvador Alarma.
La Perfumeria Segalà, fundada
sota els auspicis de la tan antiga
casa Segalà; la Perfumeria Viladrosa del Passeig de Gràcia, amb la
seva cruïlla amb Mallorca, que suara, sota la direcció del senyor Joaquim Oller ha conquerit una gran
importància, i «La VIoleta» del carrer
d'Aribau, 29, són, entre altres, perfumeries que compten amb un extraordinari nombre de clients, els quals
saben que a les susdites cases trobaran un assortit Inacabable de perfums de totes les classes.
A jutjar pels preparatius que hem
vist fer a moltes perfumeries, la ~
gona setmana de la Perfumeria Nacional serà un magne esdeveniment
a la nostra ciutat, pel fet que seran
a milers les persones que esperen
fer les seves compres durant els dies
del 13 al 19, per tal de gaudir dels
avantatges de l'obseqUi de flors 1
de tiquets, per mitjà dels quals podran obtenir premis per valor de
11.500 pessetes.

S ENYOR A:
per als vostres llavis useu

«Rajo permanente»
Cf-UT RE"f

PRODUCTES NACIONALS

L.OCIÓ-AJGUA COLONJA- F'JJAPELO

Les grans indústries del
nostre país

MIRURGIA, S. A.
Indo.~btablement,

dintre la indústria de la perfumeria nacional ocupa un lloc molt destacat la casà «MIrurgla, S. A.», que en el 1916 es
constituí en la nostra ciutat per la
Iniciativa d'un home sensible a les
belles coses de l'esperit, el qual ha
sabut sempre agermanar la ponderació de l'artista amb l'empenta Industrial. Aquest home és Esteve Monegal, escult or ja fa temps consagrat
arreu del món de les Belles Arts.
Esteve Monega.l ha aconseguit de
mantenir l'esperit artístic I la disciplina comercial en una empresa de
tanta importància com és la de
cMirurgia». En f;.¡ndar-se «Mirurgia, S. A.», el 28 de juliol del 1916,
s'instal:là als baixos de la casa número 416 del carrer de les Corts Catalanes, i tres anys després envaía
els tres pisos de la finca del carrer
de Casanova. 78, i tot seguit va OCU·
par, per tal d'ampliar la seva producció, el pis principal de la casa número 239, del carrer de Consell de
Cent, fins q.le, el 1929, ja acabat l'edifici que va construir-se, cad hoc1,
al carrer de Nàpols, entre els de Provença 1 Mallorca, hi fou traslladada ra fàbrica i totes les altres dependències. Projectà i dirigí la construcció de l'edifici-fàbrica, que ocupa uns 160.000 pams de terreny, l'arquitecte Antoni Puig Gairalt, company d'estudis 1 de coses d'art del
senyor Esteve Monegal, I una de les
figures principals de l'Empresa «MirJ.rgia, S. A.». .
Una breu conversa amb el creador
de la marca «Mlrurgia», ens assabentà de la importància que ha conquerit al nostre pafs i àdhuc a altres
països d'Europa i Amèrica, la susdita
marca.
Esteve Monegal, home d'estudi

Aprofiteu la setmana de Perfumeria, per
a adquirir fulles IBERIA, orgull de la
producció nacional, per la seva qualita1
I fabricació inigualable

Ci

~<J

ra

MEDALLA D'OR OBTINGUDA EN TOTES LES EXPOSICIONS
perfumeria est rangera elaborada de
totes classes era, el 1915, per més
de 10.000.000 de pessetes; el 1930
quedà reduïda a 4.119.767, 1 el 1933:
solament assolf la xifra de 1.349.220.
Aquesta reducció de nou milions,
aproximadament, en la importació de
perfumeria elaborada és motivada
en la seva major part, per l'esforÇ
de la perfumeria a voler superar-se
per tal de conquerir el mercat Interior.
- ¿Qulns són els principals pro-

jJ

do

hem d'afegir-hi les noves creacions
llançades, fa cosa d'un any, al mero
cat m undial, per les quals tantes f&o
licitacions hem rebut. Aquestes marques són: Extracte «Embrujo de Se.
vil!a»; creació «Jungla»; extracte
«Hawai»; extracte «Sprlnt i sèrie
«Goyesca», tots ells no Igualats.
Forçosament ens velem obligats a
donar per acabat aquest breu di&leg amb el senyor Monegal. Requ&o
reïxen la seva atenció una gran munió de coses. I. després d'eno.~merar-

Ja marca de qualitat

Blancafor i Cremacao
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Venda a l'engròs I a la menuda - Sempre els preus 'lés barats
en Perfumeria nacional I estrangera
Obsequis de essàncles I nines a tots els compmdors
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El millor assortiment d'essències per a preparar tota mena de
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PERFU MER IA VILADROSA
Façana principal de la Casa Myrurgla
moments
uns
per
deixa
laboratori,
de
ductes que envaeixen els mercats nos totes les distincions que ha conJOAQUIM
OLL E R
el seu meticulós treball, per tal de als quals heu fet referència.?
querit a les Exposicions 1 altres cer.
preguntes:
nostres
les
a
contestar
- Les sèries principals que cons- tàmens la marca «Mirurgia», ens
PASSE IG DE GRA CI A, 7:.
T ELEFON 74676
- Treballa molt personal en la titueixen el fonament de !"explotació acomiadàrem
de dit senyor amb una
vostra Empresa?
de la marca «Mirurgia», són: «MaCASA FUNDADA L'ANY 1879
encaixada, bo i desitja.nt-ll
- Entre la fàbrica I les depen- Ja», «Orgia», «Maderas de Oriente» forta èxits
en profit de la indústria
dències administratives. hi ha llilS i «Suspiros de Granada». Enguany nous
Aquesta casa obsequia amb tiquets els clients, per guanyar
de la perfumeria nacionaL
400 empleats. Ara bé; cal afegir el
gran nombre de representants i empleats que treballen a les nostres
1lllals de Montevideo, Mèxic Brasil
'
'
Itàlia i Bèlgica.
- Exporteu molt?
- La nostra exportació és imporUna dona sense perfum, encara
Arreu del mon van els
ALIMENT PODEROS PER A PERSONES DELICADES
que sigui molt bella, únicament us tantlssima.
perfums. Després del mercat
nostres
conde
Instants
breus
uns
a
Invita
GARANTIT DE CARN I GALLINA
Una flor -per formosa que siles
Filipines
mes
les
foren
nacional,
gui- sense perfum és una flor sen- templació, però, mal no us delecta.. que comen.çareJ:? a comprar els proLaboratori I Oflolnos:
se ànima. Us encisa el mirar-la, però, reu pel seu amor.
do.~ctes «Mirurg1a1, 1, tot seguit les
Tant en la flor com en la dona Repúbliques
no us desperta cap sensació.
Sudamerlcanes figuraven Avinguda de la Verge de Montserrat, 2
el perfum ha d 'ésser cosa consubs: com a destacats mercats nostres.
Telèfon
tancial en les dues. El perfum és
a Amèrica ens va fer
assolit
L'èxit
1 bOns
Farmàcies
d'Especifica,
Centres
ls
a
venda
De
caracla
I
flor
la
el compliment de
pensar que podíem envair els mercats
terística feminitat de la dona.
Establiments de Queviures
d'Europa I avUi la nostra marca tst
Antany I enguany, sempre les do- molt coneguda .a Alemanya, Holannes han procurat embelllr-se. Pierre da, Bèlgica, Suïssa, Itàlia, AnglaterLouys ha dit en la seva admirable ra, etc. Els mercats del Nord d'Afriascemló l'acompanyarà un dels hoobra «AfrOdita», que Khrysls, la més ca, Egipte, Siam, Ind!a anglesa Inmes de ciència Van der Elst o oobella dona d'Alexandria, tots els dies dia holandesa, Japó i Austràlia.' són
syns, que, com es reoordarà, ball
rejovenia els encants de la seva també colt importants. A l'Indla hosobrevolat també l'estrato3fera.
persona amb perfums dellcadissims landesa, el contingent tramès per
Hom creu saber que Plccard in!·
Es pintava les pestanyes amb una «Mirurgla» ha arribat a assolir les
•
la seva audaç ascensió a. raeciarà
pasta negra per aixf ml11or ressaltar set desenes parts de l'exportació d'EsVarsòVia.-Després de la visita a
la blavor dels seus ulls i amb un panya a aquelles colònies holande- les fàbriques militars de globus lliu· rèdrom de Dubendorf, prop de zu·
llapis traçava dos atrevits trets per ses.
res de Legjonwo, el famós profes- ric.
La més gran dificultat per a la
tal de dilatar-los. Es pintava la boca
- ¿Està molt gravada la perfume- sor August Piccard ha fet les senova temptativa la constituirà la
amb carmi I les ungles amb un roig ria estrangera al nostre país?
güents declaracions:
- Els drets que la perfumeria estènue 1 tota ella s'Impregnava de
- Els tècnics de la fàbrica de glo- sortida mateixa de l'aerostat, q_u~
trangera paga en la seva entrada bus han acceptat el meu encàrrec com que serà molt lleuger, precl:¡~ ..
~ms i essències naturals.
variació
sofert
han
no
pals
nostre
al
perfum és i ha estat s,_ .l'e el
per a la construcció d'un aerostat d'absoluta tranquil:lltat atmosfèric&.
complement de la bellesa femenina des de fa molts anys, I, sl l'han so- supergegant amb el qual espero fer havent-n'hi prou amb una lleug~
Importància,
poca
tan
de
és
ferta,
refinada
de
prova
1 l'emprar-lo, és
una ascensió que arribarà als 30.000 pertorbació per a comprometre I
cultura, d'entonada elegància 1 fins que no val la pena de fer·ne esment. o 31.000 metres, duplicant gairebè xit del viatge.
Solament he de dir que sense la
I tot d'higiene.
El teixit de seda que s·empran\
de 16.000 que vaig assolir
col:laborac!ó de cap augment aranze- l'alçària
per a la con;truccló del globus ts
l"estratos·
a
ascensió
primera
la
en
lari, la perfumeria espanyola ha poLlegiu LA HUMANITAT lf"Jt saturat el ·mercat espanyol de fera.Com que a l'alçària de 30.000 finf.ssim.
Al camp de Dubendorf serà passi·
tal manera, que les lmportaclons dc
metres les condicions per a BEcendir ble trobar-hi absoluta calme. atm06"
SÓll molt distintes, el meu globus fèrica perquè està emplaçat sobre
haurà d'é;;ser més gran que un zep- dues altes comes que el circUJJiden
pell, i per tant, haurà. de tenir un del tot.
Per a la construcció de l'aeros~i
diàmetre d'uns 60 metres.
La meva ascensió tindrà, natural- es neces;lta una superficie de te:•
ment, objectius purament científics. de seda de 12.500 metres. L'empreprimera vegada que valg pujar foS costarà uns dns milions de rra.nCS
La
(PALAU DE LA PERtUMERIA)
e. l'estratosfera amb el meu gloriós belgues.
cF. N R. 8.», v&:~g ~lir l'alçària
de 16.000 metre<:, es ~ d1r, arribi fins
del 13 al 18 de maig
on la pressió de l'a.J.re és de 1/ 10.
Aquesta vegada, amb un globus d'un
volum de 112·000 metres cúbics es·
pero arnbar a una alçària de 3Ó.500
metres, arribant fins on la pressió
es troba en la proporció de 1/ 100
Obsequis als compradors de Productes Nacionals
d'atmosfera. El cF. N. R. S.» tenia
c.:) 1 U"lAL. J .U'H t.l:)l.!l'<;:)
una capacitat de 14.000 metres cú·
BETIS - ALBUMINUC'·
DIA
No deixeu de visitar Perfumeria Pelayo
blcs per SO metres de diàmetre, 1 el
gr
RlA - lNFANClA
nou globus tindrà., com he dit, un
OBSEQUIS DE FLORS
volum de 112.000 metres cúbics i un
CARRER LLURIA, 62
56
diàmetre de 60 metres.
El professor Piccard ha deutat. en- (entre Consell de Cent 1 MSgó'
treveure oue en la seva Pròxima
SALM EBO N. 1Z?
DJ:

TABU

L A DE IXARA
ME/ A GIL
ME/ J O V E
"J:) ~ JA. MEf OPT IMIJ TA

11.500

PESSETES

EN

PREMIS

ELOGI DEL PERFUM
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GELATINA MARTIGNOLE

78380

De I 13 al 19

Piccard vol ascendir
als trenta mil metres

de ma1g

del 1935

•

*

pessetes
en premis als compradors de les
perfumeries que ostentin aquest
cartell EXIGIU UN TIQUET PER
CADA CINC PTES. DE COMPRA

PERFUMERIA PELAYO

Setmana de la Perfumeria Nacional
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LA MUSIC A ·

Ci NEMA AMATEUR
Fn

r

GRAtJ TEATRE DEL LICEU

ELS «BALLETS RUSSOS» DE MONTECARLO
Noces d'Aurora» ••• «La Tenda fantàstica»
«Scheherezade» i estrena de
«El Príncep lgor»
e
<dardí Púbflc» i «Le Bah>
~<Les

tercera, quarta i clnquena retacions dels C:Sallets Russos»
prcsen tecarlo al Gran Teatre del
tle Mo~'han vist també força con¡.¡ceugudes, malgrat que el repertori
co_rrrte especialment les estrenes, reore • bOD xic fluixes 1 d'una fra.sul~Uabsurdltat, tant pel que es repllll ix a la coreografia com pel seu
tere t 1 vestuarl
d~ttnate!X sembla com sl hom ja
sabés què inventar, ja que els
no ballets són gairebé un seguit
~ousbanalitats conglomerades al so
d~ música dolenta damunt un
decorat detestable. D'això en són
bOna prova. els nous ballets es~ats nns ara, «Jardí públic», de
p~elskY 1 Leonide Massine, amb
· ica de Vladlmir Dukelsky, amb
~:rat de J ean Lurçat 1 vestuari
d'lJelene Pons, de Nova Yor~ 1 «Le
Bai» de Leonide Massine, musica d~
Vitt<irio Rlettl, amb un teló, ~~
t i vestuari de Georges Chmco.
~o sabem distingir quiD dels dos és
pitjor, n1 sl en absurdi~t. el decora; antepassa la musica, la
coreografia, etc. L'únic que salva
ambdós cballets» -diguem-ne banets per dir-ne alguna cosa-. és el
treball veritablement extraordinari
¡iels dansarins russos, mès meritori
l més admirable en coses com aques~es tan dlficils d'aprofitar.
.A part aquestes dues estrenes, que
¡nillor hauria estat no estrenar-les,
s'ban posat aquests darrers dies, ultra les repeticions obligades, «Les
noces d'Aurora», coreografia de Marius Petipa, decorat de Lleó Bakst i
vestuari d'Alexandre Benois, tot el
qual amb la música de TsxaDtowsky, no passa d'ésser un entreteniment que, sl bé no diu gran cosa.
no és tampoc Inacceptable. Això mateix podriem dir de «La tenda fantàstica» sl bé aquest ballet va avalorat amb una bella música de Ros¡,es

IS

i

slnl, mestrívolament relnstr· .mentada 1 adaptada per Ottorlno Resplghl La coreografia de Leonlde Massine no està del tot malament 1 el
teló, decorat i vestuari d'André DeraiD, completament equivocat.
On, amb tot 1 que els decorats resten molt per de sota dels que anys
enrera se'ns havien presentat, es
manifestà tota la plenitud de valors
dels ballets russos, fou en cEl princep Igon, de Borodine, 1 en la magrufica «Scheherezade», de RlmskyKorsakoff. En aquesta. darrera, superba manifestació coreogràfica de
Miquel Fokinc, tinguérem la satisfacció de tornar admirar a la gran
da.nsatriu Luwo!f Tchernlcheva, artista prlmerisslma de la Inoblidable
companyia Diaghllew, que és indubtablement la millor «Zobelde» que
ha trepitjat les taules del Liceu
d'ençà que és conegut aquest gènere.
En totes aquestes manifestacions
coreogràfiques, hom ha pogut destacar la tasca meritisslma dels eminents dansarins russos, especialment
de les dansarines Luvow Tchernlcheva, Tamara Toumanova, Irlna Boronova, Tatiana Chlmle, G. Chabelska, Tamara Grigorteva., Olga Morosova, Alexandra Danilova, Natalla Branltzka, T. Llpkowska, L. Obldenna, Vera Zorlna 1 Lisa Serova.
També han. merescut l'unànlm aplaudiment els dansarins Leonlde Massine, Yurek Shabelewsky, Romà Ja.sinsky, Marian Ladre, Paul Petrof!,
Vanta Psota, N. Matouchewsky,
Marc Plato!f, Serge Grigoriew, Romà Guera.rd l Jean Hoyer.
L'orquestra ha estat dirigida molt
encertadament pels mestres Antal
Doratl 1 Efrem Kurtz, 1 en resum
fou molt aplaudida tota la companyia de Montecarlo que dirigeix amb
tal distinció M. W. de Basll.

Casal del Metge : Gaspar Cassadó i Alexandre Vilalta, a
Mudicions Intimes» d'Associació de Música «da Came·
ra» ••• Casa Mèdica de Repòs Bonavista : Mercè Plantada
1Alexandre Vilalta ••• Sala Mozart i Germà Sabat,. Salvador RoseU i Lluís Molins ••• Sala Ribes : Recital De Arango

•

Ha. quedat constituïda la Comlssló
organitzadora del festival del Dla
del Cinema que se celebra anualment, i han estat nomenats, per a
enguany, els senyors següents:
President, Josep Maria Bosch, del
Comitè permanent; vice-president,
Casimlr Banills, de l'Associació
d'Empresaris; secretari, senyoreta
Mercè Fàbregues, del Comitè permanent; vice-secretari, senyoreta Leonor Espinosa, per les empleades del
ram; tresorer, Joaquim Freixes, del
Comitè' permanent; vocals primer,
Antoni Furnó, del Comitè permanent; vocal segon, Miquel Josep Mayol, del Comitè de la Gi!ncralitat;
voc:11 tercer, Josep Virós, de la Cambra Cinematogràfica; vocal quart,
no designat encara de l'Agrupació
de Periodl.stes de cinema; vocal cinquè, Ramon Fernàndez, pels dependents del ram; vocal sisè, Carles Qiv
llart, pels periodistes no associats.
Regna gran. entusiasme perquè la
festa d'aquest any s1gu1 molt brillant 1 a aquest efecte han començat ja. els treballs preparatoris.

Dos films Colwnbia.- Cifesa

en un programa

ANGEL DEL ARROYO
per Carole Lombard i Ma1 Robson

HOl\IBRES DE ACERO
per J"a.ek Holt 1 Fa1 Wra1
AVUI AL

SALO CATALUNYA

•

no ha estat encara oblidat. Abelard
Mus interpretarà, acompanyat per
l'orquestra Municipal d'Instruments
de Vent, els «Cop.certos:& en Re major de Mozart 1 en Mi menar de
Mendelssohn.
El Concert començarà a un quart
de dotze en punt.
L'ingrés serà lliure, com de costum, i l'accés del públic al gran Saló
de festes del Palau de Belles Arts,
s'efectuarà per la porta principal
Es recorda al públic que les partes
del gran Saló de festes restaran ciose.> durant l'execució de les obres 1
es prega a les persones que arribin
després de començada una obra que,
per respecte als oients 1 als artistes,
siabstlnguin d'intentar de penetrar a
l'esmentat saló fins a l'acabament
d'aquella.
AUDICIONS INTIMES

Per a demà, Audicions Intimes
• Budape&t, on Gaspar Cassadó va el pianista Llufs Molins, que ja ha.- prepara una altra de les seves ses-

triomfar amb un recital de música
hispana, organitzat 1 patrocinat per
la Junta. de Relacions Culturals del
r:nlnisteri d'Estat, el nostre elhinent
\'lolonce!Usta s'ha presentat en una
sessió comentada a. «Audicions Intixnes» de l'Associacló de Música «da
Camera:t.
No és per poc conegut, que Gas-par Cassadó ens sorprèn 1 ens interessa més cada vegada; és probablement pel poc pr~ades Que són
~3 seves actuacions a. les nostres sales. Aixi la sonoritat purlsslma arrencada del violoncel de C~ssadó. per
bé que no ens sorprengui, ens produeix una certa sensaci6 de cosa poc
acostumada, on la claredat de dlcCló 1 el seu bé de Déu Int-erpretatiu
fan de l'artista un dels més excepcionals executants que en el seu instrument podem fruir només que
comptades vegades.
En cadascuna. de les dues parts
del programa, Gaspar C~sadó interpretà, preced1nt-le3 d'un comentsri, dues obres, una d'autor modem 1 l'altra d'autor clàssic. Aixl,
després d'una «Sonata» op. 40, escrita l'any passat per Schotakowitzky, l'artista o!erl quatre petites peces de François Couperln (cPrelude», «Fuguette», «Pompe funébre» i
ci.e. chemlse blanche»), 1 a la segona part féu succeir la «Sonata:& compesta per Prederik Delius l'any
1918, per un «Duo concertant» de
Ferdl.tiand Ries, amb el qual procediment hom pogué constatar positivament l'enorme diferència de les
Valors artistlques, derivades més que
cap altra cosa a la dèria. de rerts
Procediments. Amb tot, de les dues
oibres l'IV)d.emes acct"ntcm la de De1 us com a més adient, per contenlr mom ·t
t.eressants d'un cal~& més raonable al costat d'aquees altres obres clàssiques dels grans

mestres.

Ga•par Ca.ssadó, amb Alexandre

~!ta, les valorà amb una !!delis-

a interpretació, assolint veritables tempestes d'aplaudiments. Tanlllateilt, l'eminent concertista no po~ abandonar l'estrada. sense accea ter-nos dos bells pre:;ents !o~e Programa, un d'ells el famós
0
del borlnob, la netedat del
qlual aixecà una veritable ovació de

':v

a sala.
'

...

a N8omés que amb un petit viatget

ant Just Desvern, on el doctor
vgamell regenta aquella admirable
ttcaolla Mèdica de Replls>, al magnih
oc conegut per
cBonavista»
.,.o.::! P<>ltué oir novament aquella In~
~e cantatriu que es diu Mercè
selantada, obsequi espiritual dels
,~ l'lO!nbrosos admiradors, que en
1ten
musical són tots els que es re·
ld a la seva tasca excelsa. Oir la
t ercè Plantada és un moment d'a·
:
t.'\ la vida amarga que retorna
e r un3 instant.~. sempre massa
fl~lma· a les regions més pures d'una
veral alba<!a..
n Mercè Plantada, amb el seu emi~~nt col:laborador Alexandre Vllalta,
quterpretà una sèr!e <W composlc!on.
G~ a Perqo1e~i. Schubert. Debussy,
ta eg, Wolf 1 Mussorgskl, s'hi ajunten també le3 dels nostres com~rs Plttaluga. Vives, Granados,
}d
• Toldrà,
Zamacols, ApeRes
btest.re:¡, Lamot~ de Grignon, LamPujol, alxecant tempestes d'ada :ents a cada obra interpreta,.,.. _1 encant el repòs d'aquella plà-..a casa..
ac~ no:nbrosa concurrèncla que
iiJ:iarna «Bonavlsta:t aplaudí perllon~
ent Mercè Plantada 1 Alexan&eu VUalta en donar per finit el
tn&gnffic programa.

P:aU

• ••

ts~l'lllA Sabat é• un violinista que
&rt e~ _tot ell a l'art 1 que per fer
a ~¡_dc¡ a dc banda les «Vl:-t.uo.~itats•
cUtzarlllOda d'ara per tal de profunQue
en les. obres 1 treure'n, :nés
aeu ~t rendiment que a~eguri el
e~etuta.o- personal, l'èxit de l'obra
bar -ua. D'acl que en fer arriObre&a.~ Públic l'esperit pur de les
Jltop1 d~ Programa devé el seu è:dt
ta P~83à
una manera automàtica. oom
tlfnñero 1!D la «Sonata•. de Mozart,
en
en ml bemoll 1 més tard
no , del••noatre
Jaume Pahlsa, que
Iee d1! paa &ens mancada de gros.
~lcuJtats, les Quals ve."lcé amb
Sa!\'ac¡ el senyor Sa.bat. El tenor
can or RosleU coHaborà en aquest
~ 1 interpretà molt encertallo........ Qualques oomposlClons de
.. _ de Palau. Roslch, ApeRes

:S

vla acompanyat el senyor Sabat, fou
molt aplaudit en finalitzar la seva
tasca.
La concurrència que acudi a la
Sala Mozart tou dissortadament ben
poc nombrosa, s1 bé la que h1 havia
pertanyia a la classe seleccionada,
l!l qual cosa es palesà. amb els nodrits aplaudiments amb què premià
el treball aciençat de Germà Sabat,
a.l.xl. com la resta dels intèrprets d'aquest interessant recital.

•••

Finalment, el tenor De Arango,
precedit de prestigi i de fama, es
presentà a la Sala Ribes, on interpretà diverses composicions d'Alvarez, Lecuona, Camprubi. Pallàs, Sànchez F_uentes, Russell, Pergolesl, Bazin, Puccinl 1 Donlzetti. El senyor
De Arango posseeix una. veu extensa. 1 ben timbrada i oom a intèrpret
la seva tasca és clara 1 expressiva
palesant una escolo. molt ben treballada.
La concurrència que ac,tdl a la
Sala Ribes dispensà al senyor De
Arango 1 al pianista acompanyant,
senyor Josep Freixa, un acolliment
entusiasta que al final de la sessió
es traduí amb una ovació perllongad.a.
CAMIL OLIVERES
CONCEPCIO BADIA D' A·
GUSTI A L'ASSOCIACIO
OBRERA DE CONCERTS

Avui, diumenge, al mati, és la
data assenyalada. per a la celebració al Palau de la Música Catalana
d'una de les festes artistiques més
suggestives del curs actual de l'Associació Obrera de Concerts.
Concepció Badia d'Agusti, l'eminent cantatriu, tantes vegades coRaboradora en els concerts de l'Obrera,
hr. volgut oferir una. completa demostració de les múltiples facetes
d'exquisida intèrpret d'aquest tan
delicat 1 intlm aspecte de la creació musical: la cançó.
Amb l'acompanyament planistlc a
càrrec d'Alexandre Vilalta, interpretarà una part de programa dedicat
als clàssics itallans 1 a Mozart, 1
una altra Integrada pels romàntics
Schubert i Schumann.
Un relleu extraordinari d'aquesta
sessió el constituirà l'audició 1 estrena d'una d'elles amb lletra de
Jaun1e Llongueres, d'unes bellissimes
cançons del mestre Pau Casals, que
el mateix autor acompanyarà al
plano.
PAU CASALS, COMPOSI·
TOR I PIANISTA, A L'AS·
SOCIACIO
OBRERA
DE
CONCERTS

Es indubtnble, que el màxim relleu
I interès del recital de Cançons que
per a l'Associació Obrera de Concerts donarà Concepció Badia d'Agusti avui, diumenge, a les onze
del mati, al Palau de la Música Catalana, està concentrat al voltant
de la primera audició de nou cançons del mestre Pau Casals (dues
d'elles estrena), que seran personalment acompanyades al plano, per
l'autor. Completen el programa d'aquesta sessió, obres de Scarlatt!,
L<>ttl, Pergolese, Palsiello, Mozart,
Schubert, Schumann, interpretades
també per l'exceHent artista i exquisida cantatriu, Concepció Badla
d'AgustL L'acompanyament planistic anirà a càrrec del notable concertista, Alexandra Vilalta.

ELS CONCERTS SIMFONICS
POPULARS DE LA BANDA
MUNICIPAL DE BARCELO·
NA AL PALAU DE BELLES
ARTS

AVU1, diumenge, dia 12 del ocrr ent mes, tindrà lloc al Palau de
Belles Arts, el 94 Concert Simfònic
Popular de ia Banda Municipal, 10
de la present tanda de Primavera,
el programa del qual és com segueiX:
Primera part. Rosslnl-Casañé, El
barber de Sevilla, obertura; MozartJ. Lamote de Gr!gno~1 Concerto en
Re major, per a viou l orquestra.
L Allegro. n. Andante cantabile. m_
Rondó (Andante ¡razioso. Allegro
ma non troppo.) ViDU: Abelard Mus.
Segona part. Mendelssobn-J. Lamote de Grignon. Concerto en Mi
menor, per a vloll l orquestra. L Allegro. n. Andante. m. Alle¡ro. VioU:
Abelard Mus.
Beethoven-Oliva.. Leonora, número 3, obertura.
CoH.allorarà a aquest ooncert l'Ulustre violinlsta valend.l Abelard
Mus, l'èxlt del qual en la seva anterior actuació al Palau de Belles A.rta
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DIA DEL CIN EMA

Després del gros èxit aconseguit Mestres, Mlllet 1 Pahlssa. que a:nb

a

~1

sions, dedicada a la memòria del
guitarrista Francesc Tàrrega.
La sessió esmentada serà confJ.a...
da al prestigiós artista Alfred Romea, el qual, en el transcurs de la
seva evocació, ens farà sentir diverses obres del cicle romàntic, de Sor,
Aguado i Tàrrega.

:

Films amateurs estrangers que vénen a
Barcelona al IV Concurs Internacional
del millor film d'amateur, 1935

= ;,

COUSEU POM PEIA

EL POBLE NO VOL LA GUERRA, obra
en tres actes, d'Agustí Collada i J. Roig·
Guivernau
Agustl Collada és, ja, un autor fet
1 acabat. Ha aconseguit bons èxits
per al teatre de C1!.talunya, conreant gèneres ben distints entre si,
mal no negl.iglnt la dlgnitat, sempre nece3Sària en el teatre; té una
solvència, ja.; té una traça. ~a
ble a imaginar conflictes 1 a fer
moure 1 parlar personatges. Algunes
de les seves obres - i això és molt,
tractant-se com se tracta d'un autor Jove- han arribat a centenàries.
J. Rolg-Gulvemau té un haver
més reduit, cosa. plenament justin~
cada, si hom té en compte que tan
sols fa escassament un any que
conrea el teatre. Es tracta, però,
d'un novell que porta molta empenta 1 que ha escrit obres d'una tan
bella emoció oom «L'amor que 11
maneava:t.
Aquesta és la tercera comèdia que
ens dóna la coRaboració Collado 1
Rolg-Gulvemau: «El poble no vol
la guerra». El titol ja ens diu el to
de l'obra 1 les intencions del8 autors. Nobles i belles intenclons, ja
que es tracta d'una obra escrita de
cara al poble. Es 1mmoral que les
obres de teatre s'escriguin de cara
al públic i fent, com si diguéssim,
un vestit a mida dels actors que
han d'interpretar-les... 1 que, malgrat això, sempre sembla que vagin
vestits de basar. Però és molt convenient, és necessari, que s'escriguin
de cam al poble. Sobretot tractantse d'obres tendencioses. I aquesta
ho és, 1 alxò no ho di&m pas amb
intenció pejorativa. L'obra de teatre, que ha d'influir damunt la multitud, no pot ésser una cosa banal,
intranscendent, frívola. L'autor, en
e3Criure-la, s'ha de proposar quelcom mès que passar l'estona 1 ferla passar als altres. Recordeu que
aixl passa amb tots els grans autors
de totes les èpoques 1 totes les la.tltud.s.
Les obres amb un cert gruix són
sempre tendendoses. L'autor les ha
escrites obeint unes tendències, uns
postulats. I quan aquests postulats
són de bellesa, de dlgnltat, d'e bondat, de justlcia, han d 'ésser sempre
escrits de cara al poble. Que é8 el
que han fet Agustí Collada 1 RolgGulvernau en escriure «El poble no
vol la guerra:t. cEl poble no vol la
guerra» és una obra de teatre popular molt reeixida. No crec jo que
l'oportunitat dolorosa. de tornar-se
a oir veus de guerra- ¡ham ha
oblidat la tràgica. lliçó de l'any 141sigui el que ha empès els autors a
escriure aquesta obra per a especular sobre un públic de bona fe. Crec
més aviat, vull creure, que l'amb!-

cló ha estat més alta 1 més digna..
Dels tres aetes que integren l'obra
ens sembla millor el primer que el
segon, i el tercer- grà.des, sobretot, a la intervenció de dos jovenets en els quals, sortosament, la
història no es r epeteix - millor que
cap. En el tercer, més que en el segon, a pesar de l'ambient del segon,
propld a trucs 1 efectismes, culm!na l'emoció 1 adquireix el seu grau
més alt d'intensitat. Les figures hi
són ben vistes 1 ben dibuixades, sobretot la del senyor Bouqulllon, tipus tractat pels autors amb un
gran amor.
La interpretació, molt digna 1
correcta per part de tots els Intèrprets, que es feren mereixedors dels
e.plaudiments del públic.
Volem. però, destacar la labor
d'Assumpció Casals, la gran actriu
de mèrits indiscutibles, que posà,
com sempre, en la interpretació del
personatge passió 1 emoció. I que
féu arribar- COl!a no geD3 fàcill'emoció al públic.
Joan Cumelles Interpretà el tipus
de Bouqu1llon d'una manera digna
d'elQil. Joan Cumelles és un actor
sobri, aplomat, intelllgent, enemic
d'emprar recursos de gust dubtós 1
que, sense necesitat d'aquests recursos, sap fer-se aplaudir.
Molt bé, molt Just. Francesc So-

A mesura que es van coneixent
detalls de les particlpacions estrangeres al IV Concurs Internacional
del millor f11m d'Amateur1 1935, que
durant els dies 16 al 20 oindrà
lloc
excepcionalment a Barcelona, creix
l'interès dels nostres amateurs i de
tots els que estimen el clnema en
totes les seves múltlples possiblll-

tats.

Arreu del món s'ha donat la deguda importància a aquest Concurs 1
prova de l'Interès que totes les naclons tenen a quedar el millor classificades possible, són els noDU dels
films que trameten a Barcelona. Són
els següents:
~~~~~~~~~~~~~
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En finalitzar la representació els
autors hagueren de dirigir la paraula. al póbllc. Això vol dir que l'obra
!ou un èxlt.

lliure, d'Oktavian Miletic, 1, en color.
«Revista. de colores», del Dr. Makal•
miUjan Paspa.
Japó. En 16 m/m, «Bad drealllJ,
argument, de Ryotaro Tanaka;
«Bird-s llfe in Japa.nt, documental,
de Kojl Tukamoto; cCross», lliure,
de Masaji Imalduml, 1, en color,
cWearlng Japanese Armor», de Hlkotaro Yasuda. En 9'5 m/m, eMes
enfanw, a~sument, de Ko Mori;
cFishing village», documental de
Haruko Ishido; cPropagate», lliure,
de Shigejl Oglno. En 8 m/m, CSorrowful autoDUU, argument, de Shlgejl Oglno; l'l'he !alling dusb, documental, de Tatulchi Oltamoto, 1 en
lliure, «Rhyth.m», de Shigej1 Ogtno.
Països Baixos. En 16 m/m, «Stormy Weathen, argument, de P. Reynders; «Mooie violent, documental, de
P. Van-t Kaar, i cB!ack and White»,
lliure, d'A. Carré.
Portugal. «Cintra.», documental, de
Eng. Femando carne1ro e Sousa, 1
«SOnho infanta!», lliure, de Femando Ponte e Mendes.
Su~cla. En 16 m/m, «En sommarrapsodl», lliure, del doctor Helmer
Backstrom.
Suïssa. En 16 m/m, «Le beau voyage», argument, de Mr. Kaufmann;
cNaples», documental, de M. Weissenberger; «Examen psycotech nique», lliure, de Ing. Bear, 1, en oolor,
eLes quatre salsona», de Dr. Mercler.
Txecoslovàquia.. En 16 m.tm, «Atom
vêcn~th>, argument, de O. Zahradnicek. En 9'5 m/m, cHabrova ancka:t
argument, V. Burda, Dr. Lengsfeld 1
F. Tichey, i cDovolenà 1934», documental.
Manquen encara saber els fl.lms
d'Anglaterra, Argentina, Austrla 1
algun altre film que s'afege1x1 a
última hora als de les nacions Ja
assenyalades.

LLUIS CAPDEVILA

*
UNA MERAVELLOSA
I ATREVIDA
FANTASIA ORIENTAL

EN PREPARACIO:

LAS MIL

Setmana d'homenat.ge a PAGNOL, amb projecció de les seves dues millors obres.

YDOS
NOCHES

Una selecció d'aquests !llms estrangers serà projectada en sessió
de gala a honor als delegats estrangers al cinema. Fèmina, el dia 20, a
la nit. Els films que s'hi projectin
no seran vistos en cap altra oca.sló.
Per a invitacions al Centre Excursionista de Catalunya, Paradls, 10
i a les cases de cinema.

Voleu obtenir un major rendiment del vostre capital?
Desitgeu que la vostra renda sigui segura i estable?
Contracteu una

P~U~~~

Of Hf BOA
amb el

VIJAUUA

Banc Vitalici d'Espanya
Rambla de Catalunya, J8
Alcalà, 25
Barcelona
Madrid
En virtut d'aquesta pòlissa, la Companyia us abonarà, segons la
vostra edat, una Renda Vitalícia
de 8 %

JO

%
20 o/o'

del capital que li lliureu ; molt superior al que pugui produir-vos qual·
sevol altra inversió de confiança i absolutament garantida.
Per tant, vós viureu millor i sense preocupacions.
El Banc Vitalici d'Espanya estudiarà també qualsevol modalitat
especial de Renda Vitalícia que us pugui interessar.
UNA POLISSA DE RENDA VITALICIA DEL BANC VITALICI D'ES·
PANYA, és la millor operació econòmica que podeu realitzar amb el
vostre capital :
- les persones d'edat avançada;
- els solters d'ambdós sexes;
• els matrimonis sense fills ;
els pares que volen lliurar als seus fills una part de la seva
fortuna i assegurar-se una vellesa sense dificultats econòmi·
ques;
els rendistes que volen evitar-se les molèsties i perills d'administrar els seus propis cabals ;
• les persones que obtenen dels seus cabals rendes insuficients
per a viure i, en general,
• totes aquelles que necessiten que els seus cabals rendeixin el
màxim interès.

Ba•. e Vitalici tl'Es(tanya
Capital social :
Fon s de garantia en 1933
,15.000.000 de pessetes
152.873.840'39 pessetes
Capitals rebuts des de la fundació de la Companyia
en concepte de primes úniques destinades a rendes
vitalícies
.18.718.833'27 pessetes

Per a obtenir tota mena d'informacions respecte d'a·
questes pòlisses de renda, trameteu a les nostres oficines
una tarja amb els vostres noms i domicili i sereu visitat per un representant d'aquesta Companyia en la localitat que residiu
(Autoritzat per la Direcció general d'Assegurances i Estalvis, el 2 de
·
de febrer del 1935)

---------------*:--------------EL IV CONCURS DE TEATRE
CATALA AMATEUR

breria Louis Bergé, Rambla del Cen-

tre, 19, a la redaccló de IM.iradon
1 a l'Ateneu Polytechnicum, Alt de
Sant Pere, 27, pral.

Les sessions de classificació d'avui, diumenge, i
dimecres
Avul, diumenge, a les cluc de la
tarda, a !'«Ateneu Obrer Català de
Sant Mart!.» (Plaça del Mercat, 2,
Clot) actuarà. de concurs !'«Agrupació Artistica Lleó Fontova», dirigida per Ferran Parés i Ferruz. Pertany a la segona categoria de la secció «A• 1 representarà imposat: el
primer acte de eLa mitja taronja»,
de J~ep M. Arnau. Com a obra
de
lluïment representarà eL'A,vi»,
d'ApeRes
Mestres.
El Jurat estarà const1tuit per
Florenci Comet, Andreu A. Artls,
Pompeu Crehuet. Igna.sJ Agusti,
Lluls Soler, Víctor Moré, Ramon VInyes, J. Bernat 1 Duran, Martl de
Riquer 1 J . Navarro Costabella. De
secretar! actuarà Claudi Femàndez.
Dimecres, dia 15, a les nou de la
nit, a l'Aliança del Poble Nou, <Passeig del Triomf), 22) concursarà el
«Quadre Llrlc-Dramàtic del Casino
L'Aliança del Poble Nou:t, dlr1git per
Francesc Rajadell 1 Domènech. Pertany a la. secció «B» i representarà
imposat: el primer acte d'cEl gra de
mesc», de Josep Feliu l Codina. De
lliure elecció: el primer acte de eLa
fUla del Cnrmesb>, de Josep M. de
Sagarra.
El Jurat estarà constituït per Ambrosi Carr!on, Ricard Opisso, Francesc Curet, Joan FemAndez Castanyer, J~ep M. Francès, Miquel Cllvellé, Lluis Capdevila, Florenci Cornet, Pere Mourl Rlbas 1 J. Bernat
1 Duran. Actuarà de secretari Antoni Masson1.

Dimarts vinent, en sessió
«Mirador», estrena al Teatre
Poliorama de la farsa d' Anget Ferran, «Perquè demà
surti el sol»

SIN REESTRE
C
O LI S E U

m

E

DARRERES PROJECCIONS
EN DIA FESTIU

TEATRE
AMATEUR

*

GRUP CULTURAL I D'ESBARJO
Aquest Grup de la Asoclación General de Emple!!-dos de Escritorlo,
com a Iniciació de les seves activitats teatrals, avui, diumenge, a dos
quarts de cinc de la tarda, posarà
en escena, al seu local social, Corts
Catalanes, 496, el joguet còmlc en
un acte «La Casa de 1~ Milagr09
1 la bonica comèdia en dos actes de
Pompeu Crehuet cF'lors 1 Violes». Lea
invitacions per a. l'esmentada representacló poden ésser soHlcitades dels
directius o bé del conserge.
ATEN E U
GRACIA

POPULAR

DE

La Secció de Teatre d'aquest Ateneu aviat donarà la primera se3Sl.ó
de teatre experimental, a la Se.la
Capsir.
El programa serè. el següent:
«Fonaments de la nova vidu, de
Joan Musté, i «Els bastidors de
l'àn1mall, de Nicolau Nlco1aievitx.
La primera és un fet succelt quan
J.a Revolució rwsa.
La segona es desenvolupa dins el
cos humà; ens parla del Jo-Sentiment. del Jo-Enteniment 1 del JoSubconscient.

L'elenc amateur de la Secció de
Teatre de l'Ateneu Polytechrucum, sota la dlrecló del senyor Enric Giménez, estrenarà el proper dimarts, dia
14, a la nit, al teatre Poliorama., la
farsa d'Angel Ferran «Perquè demà
surti el soa. obra que assoll una brillant votació en ésser presentada al
Premi Ignasi Iglésies 1933.
Els decorats, se¡ons projecte de
Francesc Fontanals, ban est11t realitzats per Dlaz Costa. Jaume Bagarla ba dibuixat unes cartcatures
corpòries i el mestre Baltasar Samper ha compost les 1Rustrae111ns musicals. La qualitat de l'obra i l'interès que ha desvetllat en el món
Molí d'espècies colonials
teatral 1 inteHectual de Barcelona
prometen un !~guer èXit a aquesta
Consell cie c ent. lt 1
representació, que patrOCina el popuTelèfon
6511t BARCELON._
lar setmanari cMlradon.
Poden adqulnr-se localitats a la W-

Joan Subils Serra

d huiil

Diumengè, 12 dè maig del 193&

Barcelona --- Any IV -
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EL CONFLICTE ITALO-ABISSINI

A Ro ma consideren inevitable la guerra

•
1

1

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

acusen 1 emperador d1 Abissínia

la Conferència L'emperador Haile Selassie diu que el seu país està Pre.
La premsa italia.
parat, però que no atacarà si no l'ataquen
Danubiana
Budapest, 11. - El regent d'Hones dedica a fer una campanya d'agitació contra Etiòpia ...
gria, almirall Horthy, ha. rebut el na
Pre&ident del COnsell, general GomFrança i Anglaterra volen evitar la guerra
boes 1 ha. celebrat amb ell una llarga conferència. a la. qual es conce-

Per
Focs
La nostra subscripció de Bengala
PER ALS AMICS EMPRESONATS

LA CAÇA I EL CAÇADOR

.
ReIact·ó de dona t·tus re but s a Ies nostr es of'tctnes
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Una vilanovina... .. . ... .. •
Josep Fores . .. ... ... ... .. .
COlom ................... ..
Dues Argentlhes, a la memòria de Macià ....... ..
Dues catalanes . . . . . . .. . . ..
Elvireta Garcia, d'esquerra .. . ................... ..
Grup de treballadors i trebailadore:s del carrer de
Marti Molins (Sagrera,
núm. 8 (7 ... vegada)
Beatriu Farigola ... ...
Rosa Juncosa ... ... •..
Mana Suuirana... ... .. .
V1ctoria. Gonzàlez ..... .
Teresa Huguet ••• ... ... .. .
Vicent..'\ Garcia ... ........ .
Rosa Bassa. . .. .. • ... .. .
Divina Soler ... .. • •.. .. •
:r.taria Caro .. . ... ... ... .. .
Teresa Aznar......... ..... .
J oaquima Oliveras .. . ..... .
Mana Navarro ...... .. .
Caterina de Miguel .. .
Maria. Vilaginés... ... .. .
Maria. Marro .. . .. • •..
c;otude Rub10 . .. .. , , ..
Iflgenia Martin. •.. ...
Mercè Duran ... ... .. •
Rosa Huguet .. • .. . •..
J ulia Bened1... ... ... .. .
Augela Casillas... ... ...
Clara Casillas ... ... .. •
Josep Gilabert ... .. . .. .
Jacint Padró.......... .. .
Miquel Tarrats ... ... ......
Enric Turné . .. ... ....... ..
Angel Pérez ...............
Ramon O ullares. ... .. •
Ismael Mora ... ........ .

Ptes.
Suma anterior
Ct>ral ... ..•.........
Querol ... ............ ...
Una Sra. catalana, filla de
Barcelona ... ........... .
Dues noies de cornudella,
Filomena i Montserrat
Pellice1· ... ......... .....•
D. M ... . ... •.. . ..•... .. ..•

«Penya Esportiva Cultural» ............... ... .. .
Do.vt .s Cerdà, a la memòria. de Macià ... ... .. . . ..
Ateneu Català. Repu!Jlicà
d'Esplugues ... . .. .. .
Una nena de Tremp ...
«Dandy» d'esquerra ... . ..
Un grup d'esquerrans de
Mataró ................. .
Una quota setmanal (6.•
vegada) .... .. ......... .. .
ASSiSTENTS D'UNA BODA ENTUSIASTES
D'ESQUERRA:
J oan Jac~s. Josep Mas, Josep Bot, Josep Bunich,
Joan Bunich, Francesc
Puig, Josep Puig i altres
diverses .......... ..
Jaume Pujol .. . ... ... .. .
Enric Domingo ... ... . .. .. .
Familia Pey Cluscas .... ..
Una nacionalista de Sf\badell. admiradora d'En
Gassol ................ ..
M. L. per Macià 1 COmpte
«Círcol Federal Democràtic Obren>, d'Olesa de
Montserrat ... ... . .. . ..
J. s. P. de S., de Sabadell ................... ..
Roselles húmils, 1 espigues
daurades ............. ..
Gine!;ta flairosa. . .. . . . . ..
Branqui:ló de llorer teixit
de pensaments ........ .
Concepció Guàrdia.... . . . . ..
Dos germans d'Esquerra.,
Josep 1 Esteve Giné, a la.
memòria dels seus avis.
Un grup de dones catalanes d'esquerra. del carrer de Pallars (3.• veg.),
R. P . 1 familia, e.dmiradors d'Aza.ña 1 Companys
DE
COLOMA
SANTA
CER VELLO (Colònia.
Güell»).
Lluis Oro .............. .
J oan Navas ... ...... ..... .
Josep Ramisa ........ .
Marti Oro ........... .
Josep Costanera. .. . .. . .. •
J osep COmellas... ... ... .. .
Pere Noé ................ ..
Vicenç Calvo.............. .
Josep Montserrat ...... .. .
Anç;el Marti ... ... ... ... .. .
Pere Ventura ... ... ... .. .
Tomàs Sospedra.... .. ...... .
Ramon Roure . .. .. .
Ricard Pallarés ........ .
Anl.oni Margo . .. .. . . ..
Vicenç Ramisa . .. . .. .. .
Marian Quintana ......
Josep Comelias . .. .. .
Angel Bernal... .. . .. . .. .
Francesc Bema!.. ........ ..
Miquel Sa.ntamaria .. .
Estanislav. Figueras
Leopold Marti . . . . .. . ..
Mercè Moya ........ .
Joan Font ........... .
Pere Roig..... ......... .
Josepa Pascual... .. . .. .
Jaume Noya ............ .. .
Francesc Julià... .. .
Carme Fu!quet... ... .. .
M!lria V!!a. ........... .
Silv!'stre Guijarro .... ..
J of:ep Oro Oro...... .
Antonina Calvo ... .. .
Jaume Fàbregas ..... .
Jaume Casanovas
Ramon Oro Pons ... . ..
Allasti Carol... ... .. . .. .
SOLSONA (4.• llista).
Enric Ferreny ... . .. ... ...
J. Mosella. ........ .
P. Mosella. ..... ..........
F. Viadiu .............. .
J. VIlà.................. .
J. Baltrondrà......... .... ..
R. Planes ........... .
LI. Comella . .. ... .. • .. .
A. Estany ............... .
J. Padulles ........... .
A. Juanet.............
J. Cael!es .............. .
J. Costa .............. .
S. Mir .............. .
J. Martin ............. ..
J. Sant .............. .
Ll. Baltondrà ... ... . ..
P Caubet ........... ...... .

x. x .... ................ ..

J. Rets .................
V . Feu ......... .......... ..
J. Colilles .. ..... ..
J . Espinalt ... ... ... ... .. .
C. Mohns............. .. .
R. Perramon... . . . ... ... .. .
E. Bt~la ~c ................ ..
Ll. SorribeS .............. .
R. Brles ................ ..
D. Sorribes ... ... .. . . . . . ..
R. Piulats................. .
R. P:anes ...... ........... .
R. Reig...................
M. B ... ...................

J. Bael:a .............. .
Familia Porta . . . . ..
Do!ors l\fartorell ... .. .
Francesc Forgas.......
Josep Pagès .. . . .. .. . .. .
Una esquerrana. ... . ..
Carme A vila Fructuosa...
Josep Oliva (3.• vegada) ...
Josep Rafecas (3.• vegada)
Trin:tat Vila de Soler ...
Jaume Estarrio!a. .. . ... . ..
Un d'Ho3tafrancs ... ... . ..
J>enya. eLa Pinya» (4• vegada) ............
d'uns
setmanal
Deure
amtcs ................. .
Dolors Farrerons .. . .. . .. •
Andreu Rosselló... ... .. ....
Matrimoni d'Esquerra., J.
E .. M . M. (2.• vegada) ...
A. P .....................

Dues germanes ... ... .. • .. •
Roser Martinez ... ... .. . .. .
Narcís Ciarà... ... ... ... . ..
Germans Char:es, a la memòria de Macià 1 Jaume
Compte (2.• vegada) .. .
M. B. G ............. ... .. .

Un noi català (9... veg.) .. .
Jaume Pallarès ........... .
Matrimoni català d'esquerra ...... .... ....... .
Familia. MarceW Ollé. . ..
R. A. cDublen . . .. . .. . .. .
Dues germanes emporda-

neses... ............... ·••

83.115'65
6'-

5'l'-

2'1'-

22'20
2'150'-

1'l '-

14'2'-

41'1'1'2'-

5'4'-

50'- x. x ....... .............. .
J. A ..................... .

8'- Ramon Marcet ... ... •.... .
Sisquet ...............
4'- Maria. ......... ........ .
l ' - Penya «ANAR FENT»
Josep Giralt. . . . . . . . ..
0'50 Josep Durban .. • .. . .. .
l ' - J oan B. Ripoll ... ... .. .
Enric Trilla3... . .. ... .. .
Ferran Buhigues ... .. .
7'20 Joan Bayona... . . . ... . ..
Josep Antoni Ferrer .. .
Joan Giralt ........... .
12'80 Lleó Za!Jalegui •.. .. . .. .
• Antoni Giralt ... ... .. .
5'SANTA CRISTINA D'ARO
Angel Sa:a .............. .
Vicenç Garro ... .. • .. . .. •
1'- Llorenç Xírgu .. . ... .. . .. .
l ' - Josep Dausà. ... ........... .
1._ Joan Buhigas ... ... .. ... .
1._ J osep Carbó ... ... .. .
1._ Camil Fornúga. ........... .
1'- Pere Molinas ........... .
1._ Lluis Alslna .............. .
1'- Jaume Cafarot ........... .
1'- Martí Arbusé .............. .
1'- Josep Provensal. .......... .
1._ Miquel Rosés ............. ..
1._ Miquel Dau~à. ...... ..... .
1._ Pere Maurici. ............. .
l ' - Josep Alberti. .. ........... .
1._ Jo:>ep Mestres ........ .
1' - Pere Mestres ... ........ .
1'- Josep Suñer... ... .. .
1'- Josep Bertran ... .. .
1'- Vlrenç Bartés ........ .
1'- Marià Roura. ... ... .. .
1'- Lluls Clara ........... .
1._ Joaquim Pla........... .
1'- Joaquim Pey. .. .
Ll. A ............ .
1'1' - Pere Garriga ... . ..

II

1'-1

1'- A6UStl AIJÓS
l ' - Antoni Tondo ... ... .. .

~:=

~:=
0'50
0'50
0'50
1'-

0'50
0'50
0'50
o·5o
1'-

0'50

1'0'!\0

0'50
0'50
2'-

0'50
0'50
1'-

0'50
1'-

0'50

1'-

0'50
0'5()
0'50

2'5'2'2'2'2'3'1'5'5'-

5'5'-

1'3'75
6'60
1'-

5',
54;3-

1'-,
2'-

1'50
2'-1

o·so

2'-

1'2'-

2' -

2'2'-

dels components de la creació, va
trobar ma1¡era d'ésser gairebé
sempre ell qui cacés, i els altres
animals la caça.
Amb el temps, però, l'home no
n'ha tingut prou de caçar animals t ta segles i més segles que
es dedica a caçar-se ell mateix,
amb entusiasme digne de millor
causa. De jet, però, els caçadors
constitueixen una minoria i els
caçats una munió que mai no
s'acaba.
PeTò pot acabar-se st els caçadors d'homes no frenen una mica
la seva a/ictó o la seva voracitat.
Quan ens hagin exterminat a tots
els que tem de caça, ¿què diantre
caçaran aleshores?
Allò més desitjable fóra que
s'abolís la caça de l'home i es deixessin per sempre de banda els
reclams. Però ho veig una mica
difícil. I permeteu-me que no sigui més explícit. Em penso que ta
ens entenem.

3'-

1'-

0'25
1'25
0'25
0'25
0'25
0'25
0'25
0'25
0'25
0'50
0'25
0'25
0'70
0'25
0'25
0'25
o25
0':!5
0'25
1'1'-

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

J. M. FRANCES

• • •

Budapest, 11. - Al periòdic «Pester lloyd» es publica una. important informació, que hom sap que
procedeix de font autoritzada, sobre
l'actitud observada. per Hongria. a. la
COnferència. de Venècia.
S'assegura. en ella. que el miñistré
d'Afers Estrangers d'Hongria, senyor Kanya, mantingué constantment el punt de vista de la politica
d'Hongria., que defini corn una politlca de pau que aspira a una. evolució per mitjans pacífics, que faci
justícia. a les necessitats vitals del
poble hongarès.
A Venècia afirmA també Hongria
que sl altres països persisteixen a
oposar una barrera. de prejudicis i
irreductibles contra aquest punt de
vista. hongarès, que es mantindrà Invariable, resultaran compromeses les
probabilitats d'èxit de la. pròxima
conferència de Roma. Almenys, en
la. part que depengui de l'assentiment d'Hongria.

!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!ll!!!!!!!ll!!!!!!!ll!~!!!!!!!!!!!

dores. Diu també que Alemanya ha
facilitat material qu.im.ic que es creu
serà utilitzat en la fabricació d'explosius i bombes de gas per tal d'ésser tirades des dels avions. Se sap
de font fidedigna - es llegeix en
l'article - que Alemanya. prepara
la. tramesa a Abissínia. de noves remeses de rifles, metralladores, bate1
ries antiaèries, carr os blindats
avions <<Junker».
L'editorial revela que la mobl11tzació d'Abissinia està en carni, 1 e~
peclaiment a les dues provincies situades davant les italianes de Somalla. 1 Eritrea.
Es construeixen també camps d'aviació, i es munta un servei de comunicacions entre Addis Abeba I les
provincies per mitjà de la ràdio 1
telèfon i es distribueixen enormes
uantitats de literatura. antiitalla.na,
usti.ficant per això el fet que cels
abitants estan inspirats d 'un esperit inflamable i guerrer».
L'editorial acaba amb un advertiment en el sentit que les armes 1
municions que les potències europees
venen en l'actualitat a Abissínia., davant la. contingència d'algun conflicte en el futur, puguin utl11tzar-se
les esmentades armes contra les nacions avui venedores.
ELS ITALIANS DIUEN QUE
LA GUERRA LA DECLARA·
RAN ELS ABISSINIS PER
SORPRESA
Roma, 11. - Les informacions que

1'-

0'50
0'50
0'30

5'5.1' 1' -

1'50
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2'-

1'-

1'-

1'1'4' 3' 1'-

bl'
R
Els represe-ntants de les minories republicanes senyors Rodrfauez Pérez (Parttdo Nacional Republlcano) M A 05 ta CP rtld
Conservador), Martlnez Barrio (U nión Republi~na), Barol!' (lzqulerda Republicana) , Lara (Unión Republieana~ 1 Sanfa 16 ~Esq=ra·~~
publlcana), després de la reumó preparatoria per a anar a ta torm acló d'un front únio parlamentari

1'2' 1'1' -
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0'50
0'50

1'1'2'-

0'50
5'-

ttauinà.

LA GUERRA INEVITABLE
Roma, 11. - A Roma. es consid
que després de les declaracions r ~
per l'emperador d'Ablsslnia la e""
ra entre aquest pals i Itàli8 a~!!.:
"'4
com a Inevitable.
Se sap que el Govern de Londr
i Paris pressiona fortament al de ~
ma. per tal d'evitar que Itàlia entrt
en guerra. amb Ablssinia.
FRANÇA I ANGLATERRA

~~~~\'1: EVITAR EL CONLondres, 11. - El corresponsai dl
plomàt!c del «Daily Telegraph» creu
que França 1 Anglaterra estan' tractant de fer una gestió conjunta per
tal de lliurar Itàlia de les conseqüèn.
cies d'una. agressió contra Abissinia.
Diu que Anglaterra i França. desit.
gen expressar a Mussolini llur desig
que s'eviti una. situació que !nevita.
blement conduiria a una censura d'I.
tàlia. pel Consell de la S. D. N., que
es reuneix el 20 de maig.
L'EMPE RADOR HAILE SE•
LASSIE DIU QUE EL SEU
PAlS ESTA PREPARAT
Londres, 11. - El «DaUy Telegraplu
publica. aquest maU unes sensacio.
nais declaracions fetes al seu enviat
especial a Abdis Abbeba, per l'empe.
rador Haile Selassíe, el qual ha mani·
!estat que el poble abissini està pre.
parat per totes les contingències, sl·
guin les que siguin. A totes les mun.
tanyes d'Abissinia seran enceses for.
midables fogueres que cridaran el po.
ble a la guerra sagrada contra l'in·
vassor italià - ha dit l'emperador-,
1 els abissinis refarem les glòries dé
la. darrera generació i de les mil generacions més que ens han antecedit.

1'1'1'1'1' 1'1'1'1'1' -

1'1' -

es reben aqui de diferents fonts
tan
creure que un d'aquests die
moment menys pensat l'ems, en e¡
d'Abissínia ordenarà la mobflftrado:
general, que seran enceses les f zac14
res, símbol de la guerra a 1 ogue.
tanyes d'Et!opia i que a. sons es ll!Ur¡.
bor es concentraran les trib~ taní.
sines per tal de lliurar-se a la llabJs.
La premsa. Italiana segu · Ulta,
!ant de grans suposats e~~ l>af.
matges d'armes 1 municions a g~~
sinia 1 es procura excitar 1 is.
italià. pintant Abissin la comeunPOb!e
Pala
ferotge i sanguinari.
Tot fa. crelire que Itàlia lnc
tarà la tramesa d'homes i mate~~~en.
de
guerra. a l'Africa Oriental

~

EL BLOC D'ESQUERRES

Un document de protesta
dels regidors de Manresa

cesc J uanola, Jeroni Ferrer, Josep
Calafell, Domènec Font, Emili Prunés, Joan Pintó, Eudald Costa, Joan
Burés i Francesc Orriols.
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L'EMPERADOR D'ETIOPIA
DIU QUE LES SEVES TROPES NO ATACARAN FINS
ESSER ATACAD ES
Addis Abeba, 11. - Un portantveu del govern d'Etiopia. ha manifestat que les forces d'Abissínia. rebran ordres de l'emperador de no
donar un pas més endavant abans
que les italianes avancin. Afegf que
la. mentaJ.itat del solda,t etiope és
tal que, una vegada. mobilitzat, no
pot romandre inactiu i ha de lluitar
1 que, per tant, fins que les tropes
italianes no entrin en acció no entraran les tropes de l'emperador en
activitat. Per acabar digué el portantveu del Govern que la nació no
es troba tranquUa sobre l'actual situació, i que les tropes han rebut
l'advertiment que qualsevol agressió
de la seva pa.rt seria considerada
com a. alta traició contra. l'emperador.
ITALIA ACUSA LES MANU·
FACTURES EUROPEES DE
VENDRE MATERIAL DE
GUERRA A ETJOPIA
R oma, 11. - El periòdic <<Giornale
d'Italia», publica un editorial que
signa el director del diari, VirgUio
Gayda. L'article està redactat en termes enèrgics 1 diu que diverses nacions europees procedeixen a. proveir
d'armament Abissinis..
Afegeix que diverses fàbriques europees han lliurat des de gener a mitmauser.
jans d'abril 10.000 rifles
2.000.000 de cartutxos 1 200 metralla-

referida llei, no h1 ha ni un sol article, ni un sol precepte, en el qual es
pugui defensar-se la susdita. disposició, que, al contrari, la infringeix en
l'esperit i en la lletra. I és potser
per manca de fonament de dret que
a l'esmentat preàmbul hom prÓcura
dissimular la. falsedat inconsistent de
les bases juridiques multiplicant les
referències a textos legals i extenentles a. la. llei d'Ordre Públic, la qual
no és d'aplicació en aquest cas ni
preceptua tampoc que pugui legalment fer-se el que s'ha fet. Menció,
però, interessant, perqnè sl bé no a~
soleix el propòsit de revertir d'una
certa legalitat el referit decret, en
canvi subratlla. la significació dels
nous Ajuntaments, que no són, en
realitat, altra cosa. que Comissions
Municipals Gestores de caràcter governatiu.
Si el decret de la Presidència de la.
Generalitat està mancat en el seu
origen de fonaments legals, conté, a.
més, extrems que acusen la. Ulegalitat i precisen el caràcter governatiu
dels nous consellers. L'article primer
engloba. confusionàriament els consellers d'elecció popular que hagin
estat suspesos, separats o substituïts
interinament, grups uns i altres de
condició juridica molt diferent. Per<)
més greu és l'article segon, en el
qual s'introdueix un factor de selecció d'indole subjectiva, com és un determinat sentiment de simpatia apreciat per una informació practicada,
sense previ anunci, per òrgans que
es desconeixen, no regulada. per cap
disposició legal 1 que no pot oferir
control de procediment ni cap garantia de justícia. La substitució d'un
sistema objectiu per altre d'apreciació personal, obliga a. la designació
expressa dels que ocupen els càrrecs
en eis nous Ajuntaments, fins d'aquells que els deuen al sufragi, i que
aixi exerciran les seves funcions no
com a representants elegits pel poble,
sinó com a gestors designats governativament.
Per tot el que acabem d'exposar,
doncs, amb el que estableix la Llei
MUnicipal vigent, convençuts d'interpretar el sentiment de la. majoria.
dels ciutadans i amb tota la dignitat
que comporta la responsabilitat d'haver estat elegits per la voluntat popular, la qual cosa la COnstitució de
la. República reconeix 1 empara quan
diu que tota autoritat dimana del
poble, els consellers 1 suplents sotasignants, tal com els correspon en
dret, PROTESTEN de l'atropeU que
representa la constitució de l'actual
COnsistori, sense perjudici, però, de
recórrer al seu dia en forma. adequada, 1 en declaren, ensems, que cap
d'ells no collaborarà amb un Ajuntament Ulegalment constituït, la composició del qual correspon a. una veritable representació popular democràticament manifestada per mitjà
del lliure sufragi.
Demanem també, senyor alcalde
governatiu, us serviu fer extensiva.
aquesta protesta a l'Excm. senyor Governador General interi.
Mataró, 10 de ma.lg de 1935.
Salvador Cruxent, Tomàs Vives,
J osep Abril, Lluls Forts, COnsol Nogueras, Onofre Vidal, Ramon Freixas,
Antoni Duxans, A. Puig Artur Puigbert, Salvador Rom.agose., Francesc
Lladó, Francesc Anglas, Antoni MaCià, Ferran Delàs, Angela Sans, Samuel Pous, Ernest Mora, Emili Castro, Emili Oller, Vicenç Casals, Pere
Torres, Ramon Jubiftà, Enric Aromi.
IHtre. Sr. Alcalde Governatiu President de 1& Comlssió Gestora Muni-

Document lliurat a l'Alcaldia de
5'1._ Manresa pels consellers i suplents Els regidors populars de Ma1._ que integraven la majoria conslsto1._ rial el dia 6 d'octubre:
taró i la Comissió gestora
IHustre Senyor:
._
1
Ha estat cursat a l'alcalde-gestor
su
Els que sotasignen, consellers i
l'
2,- plents de l'Excelentfssim Ajuntament de Mataró el següent document:
«El nomenament de consellers del
d'aquesta ciutat, a. V. S. s'adrecen i
2
nou Ajuntament de Mataró obliga.
çxposen:
l'
Que assabentats que el Governa- als .consellers municipals i suplents
.~.- 1dor General de Catalunya, nomenat eleg¡ts per la ciutat el 14 de gener
,- en virtut d'una. llei que ha estat re- del 1934, que constitueixen la ma~.50 putada anticon...titucional, ha desig- joria Consistorial, a manifestar, daX. X ............... .
2,_ nat una Comissió Gestora per a. s-..tbs- vant de la constitució de l'AjuntaWalther R. ... .. . ... ... ...
tituir l'Ajuntament del qual nosaltres m':nt governatiu, que no poden recoPtes.
formem part per haver estat elegits nèlXer validesa. legal a les disposi83.727,65 per voluntat popular en les eleccions clons en virtut de les quals s'han
suma I segueix
del 14 de gener del mll nou-cents fet els esmentats nomenaments.
N~ poden tenir validesa perquè totrenta-quatre, i com sigui que les
lleis vigents a Catalunya. només per- tes 1 cadascuna d'elles infringeix premeten d'ostentar t1 càrrec de conse- ceptes legals de compliment inexcusall~s als qui l'han obtingut f.er ~ufra- ble per als que vulguin representar
g1 popular ens creiem en obligació l'autoritat. Els decrets de la. Freside protestar amb tots els respectes, dència de la. Generalitat del 26 1 29
però . amb la major energia, de la d'abrU darrer, en els quals es dicconstitució de la. Comissió que, so.ta ten normes bàsiques per a. la constiel nom de Gestora, ens substitueiX. tució dels nous Ajuntaments i es
Per tant, en nom del poble que designen les persones que han d'mrepresentem i per a defensar els in- tegrar el de Mataró es fonamenten
teressos que ell va confiar-nos, hem en el decret del Govern de la Reptid'
blica d 1 29 d f b
de fer constar:
e e rer enguany, el
Primer. - Que no podem reconèi- ual ale
LA CAUSA DE TORRELLES xer cap valor popular als senyors ~el 2 dese~e~r~~eh~~:b~Gc ~lr.;~
que integre~ la. ComiSSió Gestora, gim transitori de la. Generalitat ParDE FOIX
• ·
i el i
t
puix que els unies que en tot cas po- teix j d'
v c1 d mconsAhir, al despatx del tinent coronel drien substituir-nos són els consellers tit . a aques a Lle
jutge senyor Martinez Peñ.alver, va. suplents, ja que la Llei MUniCipal pr~~~~~t~t, rr~è ~nt~~di~ eis
e 1a.
ons uc
e a
tenir lloc la. lectura. de càrrecs als Catalana, aprovada pel Parlament R .
epubllca, que cons1dera. l'Estatut
processats en la causa. pels .fets o- Català, disposa. que les vacants que
de
bàsica
Llei
la.
com
Catalunya
correguts a. Torrelles de Foix el pas- es produeixin en un Consistori han ~e
sat mes d'octubre. El nombre de de cobrir-se amb els consellers s-..t- organització politico-a.dministrativa
espanyol haurà de reconèixer i empocessats en aquesta causa és de set. plents elegits.
Segon. - Que, per tant, no poden parà com a par~ integrant del seu
REQUER 1MENT tenir cap valor legal ni aquesta ni al- ~rdenament juridic. Segueix la. Ulega.tres disposicions que es dictin al litat amb el decret del 28 de febrer,
Int<'ressa. la presentació al Jutjat marge de la Llei Municipal cata-l en el qual es concedeix al governador
~eneral el .dret d'acordar suspens1ons
número dos del comandant jutge se- lana.
Tercer. - Que tampoc no poden 1 substttuc1ons d'Ajuntaments, éssent
nyor Urrútia, del tinent d'Infantena. retirat senyor Alvar Rwz Largo, tenir cap valor legal eis acords que ~ qu~, segons l'Estatut, la, legisel domictli del qual es desconeix. I els gestors prenguin com a inte- 19:cló 1 1 execuc1ó en el règim d admirust~ció local és reservada a la Gegrants de l'esmentada Comissió.
Quart. - Que, com a conseqüèn- neralitat i no al Govern Central, per
LA CAUSA PELS FETS
cia d'això, 1 d'una manera. especial, la qual causa no h1 ha. a l'esmentada
DE L'H0SPITALET
no podrem reconèixer els nomena- llei del .2 de gener cap precepte que
Ahir van es~r al despatx del jut- ¡ ments que es facin de personal, ni anu.lii tu suspengui aquesta cessió.
No es Podria, per tant, fonamenge senyor Urrut!a els processats en les disposicions que es prenguin en
tar legalment en aquest decret la
la causa. pels fets de L 'Hospitalet. matèria econòmica.
Cinquè. - Que ens reservem el • desi.gnac~ó dels consellers municipals
Aqut>Sta causa és a la vista dels defensors per al seu estudi, alguns dret de presentar, en el seu dla, els I gov-ernat1us, però, a. més, encara hi
dels quals ja ban redactat el seu in- recursos corresponents per a lmpug- ha qu.e el decret està derogat per
forme de defensa. El dia 15, termini nar, tant el nomenament de la eo- altre de posterior del propi Govern
que tenen els defensors, la causa missió Gestora, com eis acords Q'Je de la Reptiblica, el del 20 d'abril darrer, en el qual es declaren expresserà tramesa a. l'Auditor per a l'as- aquesta prengui.
Sisè. - Que també ens reservem sa.ment en suspens els decrets 1 dissenyalamcnt del Consell de Guerra,
totes les altres accions que ens cor- posicions ministerials que modifiquin
MOVIMENT DE CAUSES responen i que ens puguin corespon- Interinament el règim estatutari de
pondre contra les infraccions que, la Regió Autònoma., amb excepció
En rebre ahir al migdia els perio- per tot l'~t. creiem que s'han dels que es refereixen alAt serveis d'Ordistes l'Auditor de la Divisió, senyor comès de les lleis vigents a Catalu- 1dre Públic. Es, per tant, innegable
Grau Singla, els manifestà que ha- nya i a la Reptibllca, i demanar les que, pel que es refereix al règim d'advia resolt el recurs de competició a responsabilitats consegüents:
ministració local, resten suspesos els
favor de la. jurisdicció militar en la
extrems del decret del 28 de febrer,
Per tant,
causa pels fets del passat mes d 'oc-PREGUEM a V. S. que us servlu al qual es pot referir-se. La constitutubre a Pulgcerdà, que porta. el nú- tenir per formulada aquesta protes- ció dels nous Ajuntaments es defenmero 302.
ta i per feta la r eserva dels recursos sa, dones, en una disposició Ulegal
Afegi que la causa. pels fets de Ju- i accions esmentats.
durant el temps de la seva vigència'
neda, amb .e l número 195, havia esVisqueu molts anys. lllanresa. no-..t i arui nuHa 1 suspesa per un altre
tat sobreseguda per a alguns dels de maig del mU nou-cents trenta- posterior d'igual categoria.
processats 1 que respecte als altres cinc. - Francesc Marcet, Ramon
Cal afegir que al preàmbul del des·havt.a inhibit a favor de la Juris- Sanz, JoaqUliD Guitart, Llufs Vila, eret de la Presidència de la GenediCCIÓ Ordinària.
del 26 d'abril darrer es fa
ralitat.
JC>Prat,
Salva.d..or Reguant, Vicenç
Acabà dient que la causa número sep Flor de Lls, .M ateu Espinak; Jo- l'afirmació que és dictat amb' aplica255, pels fets de Gandesa. havia pas- sep Soler, Antoni Bertran, Ramon ció del que disposa la Llei Murucipal
sat a assenyalament per a vista l Cases, MarcelH Font, J osep Torra, I Catalana, af'!.rmaci.ó lnfonamentada
sentència.
Josep Terme, Manuel Pagès, Fran- en absolut. ja que tot al llarg de la cipal.»

Isabel Forsas ............. ..
As:;umpció Barr!os... .. .
Amàlla Escoda. . .. .. .
Antoni Ventura...
Antoni Escoda ........ .
D. L!obet................ ..
A. Suquet ..................
LI. Termes .............. .
l ' - R. Ricart...... .... ...... ..
1'- F. Sals ..... .............. ..
Lola, Roseta i Conxita .. .
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l'albad4 de la prehistòria deix gmn importància.
z·homo sapiens era exclusivament
Segons s'assegura, als ceroles ben
caçador. Però, a la vegada, era informats, el Govern hongarès es
caça. Quan teixia un parany o troba. disposat per fi a participar
agudit2:<lva una destral de sílex, el en el Pacte Danubià, però amb l'exsotjava sovint i l'encalçava el ma- pressa rondició que les reclamacions
teix animal que es proposava lut- d'interès nacional presentades per
ver. Poc a poc, però, l'home, que Hongria siguin preses en conslderano era ni el més tort ni el més ció.
ben dotat, i si el més murri
En
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LA CAUSA DE l'AJUNTAMENT
DE BARCELONA
Hom rebaixa a cinc mil pessetes la fiança per respon·
sabilitat civil exigida als
processats
El Tribunal de la Secció tercera
ha detemúnat rebaixar a cinc mil
pessetes la. fiança per a la responsabUitat civil als regidors 1 alcalde
d'aquest Ajuntament en la. causa.
que se'ls segueix pels passats succes..oos d'octubre.
Hom recordarà que l'autoritat militar havia assenyalat la quantitat
de 25.000 pessetes i la Sala ha. acordat aquesta altra. quantitat que podrà dispositar-se en qualsevol de les
formes aco3tumades en la. Justic!a.
civil.

------------*:-----------CAU A LA MAR UN TRIMO·
TOR DE LA UNIA PARISLONDRES
Le Bom·get, 11. - L'avió trimotor britànic que ha sortit aquest
mati d'aquest aeriport en direcció al
de Croydon, no ha arribat al seu
destí. Es tem que hagi ocorregut
una catàstrofe.

• • •

Londres, 11. - Informen de l'aeròdrom de Croydon que no ha arribat a aquest el trimotor de la linia regular Paris-Londres, que sortl aquest mati de la capital francesa. L'avió desaparegut és de matricula britànica.

•

••

Londres, 11. - S'acaba. de rebre
la. noticia. que entre Douvres i Folkestone ha caigut al mar un avió
de gran tama.ny. Es suposa fonamentadament que es tracta del trimotor que sorti aquest mati de Le
Bourget en direcoi.ó a -~rol :Wn.

LES ARM ES QUE HA COM•
PRAT ABISSINIA
Londres, 11. - Segons una. in!Of·
mació de l'AgèilC'.ia Reuter, Jes sz.
mes 1 municions introduïdes a t..n\ssfn.ia. des del gener a. l'abril passa~
ascendeixen a 10.000 rifles, 200 metralladores, dos mllions de cartu~
xos, a més de productes químics, canons a.n t!aerls, carros d'assalt, aeroplans Junker. Afegeix que s'ha slg·
nat un contracte amb les cases proveïdores, a les quals el Govern ab!&
sinl pagarà l'import dels armamenb
en un tennln1 de nou anys, fent al·
guns pagaments en cafè.
A FRANÇA CONSIDEREN
QUE NO ES POT AR RI•
BAR A LA GUERRA
Paris, 11. - La premsa. parisenca
1 els circols polities segueixen amb
extraordinari interès el desenrotllament del conflicte italo-abissini; però hom creu que no s'arribarà a la
ruptura d'hostUitats entre ambdós
països, membres de la. S. de N.
Als círcols oficials s'observa UllA
gran reserva sobre la. qüestió; peiÒ
la. premsa. dedica grans espais a <»
roentar-ho, reproduint despatxos de
Roma. i Addis Abeba 1 també da
Londres, tots relacionats amb la
qilestió.
El «Echo de Paris» publica una
informació de Londres, confirmant
que els Governs anglès 1 francès Jn·
tenten conjuntament intervenir prop
del Govern italià perquè aquest accepti el més breument possible
procediment de conciliació, espeCI&N·
ment el recomanat per la s .. de ·
nomenant un COmitè d'arbitratge.
El periòdic afegeix que Angla~
és francament oposada a l'opJ.D.W
italiana. de resoldre el conflicte sen·
se la. intervenció de la S. de N. di~
El corresponsal a. Londre3 de
periòdic informa. que el Govern an·
glès està convençut que Itàlia est1
determinada a posar en joc la seva
força per a anexionar-se les provin¡
cies abissinies de Harrar i Ogaden
afegir-les als seus territoris de Somàlia. 1 Eritrea. Afegel.'t que Dejln
aquest cas el port francès de 1 •
bouti perdria la seva posició edprlvf~
giada i les fonts del Nil qu ar a
sota el control d'Itàlia, la. qual
el Govern anglès no pot apro ;
Diu també que el Govern de ton.
dres tem que Itàlia vagi a unahav~l
tura amb Ablssinia, i això o
evitar.

uf
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Diada de la Mecanògraf

Han estat designats per a.fallfo~
per
part del Jurat que ha. de
COncurs Fotogràfic de Bellesa òtal d'elegir la. «Senyoreta r.~ecai¡ •
grafa. 1935», els senyors Emili ·~e
domènec, sots-cap de CerintOnt~,.;ol'Ajuntament; Angel Marsà •. ~!a:
dista; Francesc Aldaz, per~0!'-15 1
Domènec de Bellmunt, publlcl:Stavs·
Salvador Perarnau, poeta. gua~
dor de la Flor Natural d'enguanY·.tA l'estatge de la. COmiSSió o~e
zadora, Plaça de Catalunya, b~ de
egon pis s'han rebut bon nom
fotografies de gentils sen~oreaites~·
_ e:s
canògrafes amb destinacló
curs, però cal advertir que t:D~ di'
retrats han d'anar acompan1a t.rllllur nom i adreça., i es poden
r&
metre fins el dia 15 a la nit.
El veredicte del Concurs I Ja~·
clamació de «Senyoreta MecaD tíJl•
fa 1935» i la seva. cort d'HODe1°~u
dr~ lloc al ball de gala d ¡jjsSS'otl
de Belles Arts, el proper
~
dia 18, a les deu de la nit.
L'esmentat ball sera :uneiliJst:·
per la formidable Orquestra d~ellts
me Planas I els seus di.sC05 " !IJSl la Banda-Orquestra AZOrin.Jw•es
També poden anunciar que ~
les senyoretes concurrents ser_8f Clll'
M. Gulteras, membra del primer go· sequiades amb bonics presents _ dt'
vern revolucionari cubà, que ha estat per Invitacions, seients I alp~ dt
assassinat
talls poden passar per la • ¡l'!(Foto Keystone>
Catalunra. 3, segon, tots els d
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