EL TEMPS. - A Catalunya abUnda la MbuiMJtat I M . .n..
ral el oti Mtl oobert. Ell v.nta IÓn moderats del MOtor Nord per I'Empordl I el Pallars: del NW. pel Priorat: de l'E. per la &eprra I per
la rMI& flulxot o en oalma. En les darreres t4 hores ha plosut lltuserament a Serbs, camarasa, Núria 1 RlbeL La mlxlm& registrada
ha estat de 1 litres per metre quadrat a Estan&ento I Capdella I 8
litres a Ransoll. El srulx de Ja neu 61 de 10 om. a Envallra.
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presentat a la Cambra el pro1ecte
de Llei d 1mpremta
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Guió del

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

momentl ~!r~~a~~~~~~a~~¿ r~~~~n~:~~: Amb Llei o sense, podrà
ELS SOCIALISTES
ment de protesta
•
I
,
.
ap 1ICOr-se a prev1a censura LA MINORIA PARLAMENTARIA ACORDA

CATALUNYA I LES ESQ UERRES l 'ULTIM ALCALDE POPULAR A

·,
NO REINTEGRAR SE AL PARLAMENT
DE MANRESA, SENYOR MAR·
excepcto de ((El Debate», l'opinió de
LA R EUNI O D'A~IR cialistes absents per causes j usti!iCETJ EMPRESONAT
tota la Premsa és unànime en condem- mati
Madrid, 16. - De les 10'30 del cades.
a les 3'15 de la tarda ha estat
La minoria ha decidit que no s'ha
El 0
• t e de LI el•
reunida a la secció setena del Con- de rectificar l'acord de r omandre
((
ia» suspès per trenta
nar e1 projeC
grés la minoria socialista.
absents del Parlament en tant que

cEn l'Assemblea de Pa rlamentaris del 1917, amb l'assistència àdhuc
del senyor U:rroux, aconseguirem que totes les esquerres espanyoÍes recC:
netxessin el dret que tenia Catalunya a disposar dels seus destins 1, en
d
1919, quan la campanya. e l'Autonomia, portàrem a aquesta condició fins
~ socialistes. Havíem conquer it per a la causa de Catalunya les esquerres dieS¡' multat amb c'rnC·CenteS
Ha presidit la r eunió el diputat se- no s'obrin els centres 1 les organlt1 atxi les esquerres d'aquest pafs pogueren pactar a san Sebastlàn.»
El CONTINGUT
nyor Negrln 1 hl han assistit trenta- zaclons obrers clausurats, que no
Aquest curiosissim paràgraf pertany al lamentable discurs que cambó
pessetes
DEL DICTAMEN
sisEndiputats.
M adrid, 15
acabar, el senyor Lamoneda ha
pronuncià a Girona el diumenge passat. Ja hem dit tot el que haviem de
Manresa, 15, (per telèfon). - Ha
· - La Comissió espe- individualizado, Y cuyo 65 por 100, dit als informadors que la referèndir d'li discurs de referència i no pensem insistir-hi globalment Però el ingres3~t a la presó, a disposició de clal encarregada de dictaminar el cuando menos sea propiedad de ciu- cia la facilitarien a la. tarda, al Coni
t
fals . t
·
l'Aut<>ntat militar, el dana alcalde projecte de llel d'Impremta ha pre- dadanos españoles, siempre que unos grés, ja que calla que abans l'Exe6enttt confus onJS a 1
eJa del paràgraf que deixem transcrit, mereiX popular d'aquesta ciutat senyor sentat a la Cambra el projecte de y otros cumplan con los requlsitos cutiva del partit conegués els acords
un comentan especial. L'excitació de l'iHustre amic de «La Veu» era. Francesc Marcet 1 Artigues. La de- llei següent:
exigidos en el articulo sigulente.
que havien estat presos.
tan forta a. Girona, pel que es veu, que li féu dir barbaritats tan extra- tenció del senyor Marcet, ha estat
«Articulo 1•.-Las dlsposiciones de
Para la publiC11.Ción en España de
Segons les nostres noticies, de cadinàries com aquesta
motivada pel fet d'haver adjuntat al esta ley son a.plicables a. toda r e- periódico.s propiedad de extranjeroe ràcter particular, sembla que l'acord
or
·
diari local «El Dia», en forma d'en- producción de ideas mediantes sig- precisarà la autorización del Gobier- ha estat de no reintegrar-se per ara
I bé, no. Una mica de formalitat. Sembla que Catalunya bé té dret a calx, un full del diari LA HUMA- nos, 1magenes o sonidoe, destinada no, y, en todo caso, se harà constar a la cambra.
exigir·ll a. aquest desaprensiu senyor Cambó. La pollUca. no és ni una NITAT, en el qual es publica el do- al público Y hecha por procedimien- en la cabecera del periódico el nomLA NOTA DE LA MINORIA
fir.l de vanitats ni un mercat de subhastes. En l'Assemblea de Parlamen- cument que els regidors de l'Ajun- tos mecanicos.
bre Y nacionalidad del propietarlo.
.
tament popular d'aquesta. ciutat, han
Art. 2.•-Los Impresos, a los efec- ~ Art. 5.&.-El particular que se proMadrid, 15. - A les 5'30 de la
taris del 1917, en efecte, passà alguna cosa de les que afmna. el llder de adreçat l'alcalde gestor. «El Dia» tos de e3ta ley, ~e clasifice.ran en ponga publicar un periódico lo no- tarda
la minor ia socialista ha facila. Lliga 1 les esquerres espanyoles van reconèixer que Catalunya tenia adoptà aquest procediment per a dotlficarà al gobernador civil de la pro- litat la nota segUent:
dret a disposar dels seus destins. Però les esquerres espanyoles veieren. na.r a conèixer l'esmentat docu:nent
vincla en que ba.ya de ser editado.
«En les reunions celebrades ahir
,
als seus lecton perquè la censura no
med.lante escrito en el que se harà 1 avui
per la minoria parlamentària
amb decepc1Ó 1 amb alarma, com la Lliga desertava de 1 Assemblea 1 del li havia pennés de publicar-lo.
constar:
socialista s'ha examinat àmpliament
seu esperit protestatar i a canvi de dues carteres que s. M. oferi a dos n aEl delegat governatiu ha cons!}o El titulo del periódico y los el problema de la seva reincorporamants ministres del r egionalisme català. I aquella decepció del 1917 es derat aquest fet com d'atemptat a.
dfa.s, establecllmiento tipogràfico y ció al Parlament. Han estat cone¡ ta d
nfl
f
. '
l'ordre públic I el senyor Marcet ha
lengua o lenguas en que naya de ser guts diferents criteris exposats per
convert1 en abso u
esco ança en 1919, davant una pol tlca de dilacions estat empr~ona.t per ha.ver-se fet
publicado.
escrit per diversos parlamentaris so1 pastelleigs que acabava - una vegada més - en el més espantós dels responsable d'aquell document. Ha
2.• El nombre, apellldos, nacioridiculs per a Cambó i els seus amics, que cada setmana arribaven a Bar- estat inl~~a a «El Dia» una mulnalidad. Y domicillo del propietario
celona camb l'autonomia a la butxaca».
ta de cinc-<:entes pessetes 1 a. més
Y del director.
·
11 ba esf!lo,.t comunicada ordre de sus·
s.• El cepital fundacional, bleI de la. desconfiança., les esquerres espanyoles passaren a l'escàndol pensió Per trenta. dies.
EL NOSTRE EDITORIAL
nes que lo forman y situación mare.
en l'etapa 1921-1923, quan pogueren constatar això altre: que el catalanlsEs dóna. el cas curiós que el «Dia.rial Y juridica de los mismos, debiD'ABANS D'AHIR
1 d A iso
damente justl!icada.
me que la Lliga detentava gairebé en exclusiva en tant que força política r 0 e v s d e Ma nresa:t s1mpautEl representmte legal de la perorort
zalntdelamb
la polltica.
governamensona juridica que "'re proponga pu... nitzada• deixava. d'ésser ideal de llibertat per a esdevenir a. la. ma.,....
.,._ ta
moment,
ba publitat
aquell
espatlla de Cambó tercerola. de sometent i instrument eflcacfssim d'una re- document sense que li hagi estat
bllcar un periódico, lo notif.icarà a.l
pressió bàrbara contra les masses obreres 1 republlcanes de Catalunya. Els impos!lda. cap sanció, almenys que
gobernador civil de la provincia en
s'hagi f t · bli
que haya de ser editado, mediante
noms slnistres d'Arlegul l Anldo es barrej ar en en contuberni famuta r
• e pu ca.
escrito en el que se b arà ponstar:
amb els noms més destacats 1 brillants de l'estat major de la Lliga re- LlegiU LA HUMANI TAT
1.0 El titulo del periódico y dfas
gionallsta.
establecimiento tipogrà.fico y lengua
0
El catalanisme r egionalist.a, per una subversió monstruosa, Impulsada
lenguas en que baya de ser publlce.d.o.
La Veu d'ahir surt amb uns gTans
BESTEIRO
pels seus dirigents acreditats, es convertia en la palanca més eficient de
ENCARA lA DESTITUCIO DElS
2.• El nombre de la persona juri- udols de queixa. contra el nostre ediles defenses d'un r ègim que bracejava en dos fan gars de sang: Ba rcelona
JUTGES MUNICIPAlS
dica
propietarla
micilio,
fecha desulan acionalldad,
escritura o doEs- torial del dimarts - qU$, per cert, s'autoritzi la publicació dels nostres
1 el :Marroc. Poc temps després, l'adveniment de la dictadura mUltar a plautatutos fundra.coionales y reseña de su ha merescut unànimes elogis-en el periòdics l segueixi sense r espectarqual ens referíem al dissortat dis- se la immunitat que correspon als
dicl,, pel senyor P resident de la. Mancomunitat de Catalunya, el Sr. Puig 1
inscrlpción en el Registro que les curs
de Cambó a Girona t replicà- diputats. En una paraula: mentre
Cadafalch, 1 comboiada. per la Lliga en pes, con vencia definitivament 1
corresponda.
vem les ajinnacions absurdes de no es restableixi el fur de la llei 1
justament les esquerres espanyoles que en tant que el catalanisme fos el
3.• Nombre, apellldos, nacionaU- l 'excitat líder de la Lliga. Amb a- les garanties constitucionals.»
PO R T E LA VALLAD .\R ES
dad Y domicilio del director.
que era fins alesh or es, no tenia res a. veure amb els Ideals de llibertat ni
Donada la transcendència d'aques4.• Capital social, nombre, apelU- quest motiu La Veu qualifica el nostre article com un dels més violents ta decisió, la minoria ha acordat
amb els postulats de democràcia.
·~utges
Ministre do Ja Governació
dos Y nacionalidad de sus poseedo- que es podrien trobar a la nostra col- transcriure-la a l'Executiva del parCa!gué la «Conferència Nacional Catalana»; calgué la gallardia del
periódicos, libros, folletos, bojas suel- res Y cua.ntia de la participación de lecci6 contra el senvor Cambó. E~ tit per tal que, dins del tennini més
gest de Macià; calgué la presència d'homes d'esquerra catalans en els Llegr·u LA HUMANI TA T tas Y carteles.
nacionall- cara que no ja cU cas, hem de /er breu possible, decideixi el que creguJ
Comitès revolucionaris; calgué una llarga. 1 penosa tasca d'acostament
Es periódico todo impreso pubU- dad y domicilio de los socios en las avi~nt a La Veu que l'article més més convenient.»
que hem escrit contra Caml d'expansió d'un catalanisme liberal 1 democràtic, avançat 1 progressiu,
Els flamants jutges municipals de cado en serie, con titulo constante Y Compañias regulares colecUvas; de violent
UN COMENTARI DEL SE•
. t
it
1
bl
,A
por intervalos de tlempo, regula.res los gestores en las comandftarias Y bó és el que vam escriure amb
revo1uc lonar 1 r epubllcà , obrens a, per a s uar e pro ema en e.., seus «reial ordre» ja estan en funcions. o irregulares, qu& nò excedan de 30 de los que formen el Consejo de Ad- motiu dels seus discursos al Parl~
NYOR BESTE I RO
Madrid, 15. - Comentant el setennes justos 1 p roclamar, davant de les esquerres espanyoles, que Cata- ~~s~~; ~o~~Pis~~g~;:~b~t ~~ di.as. as1 como los suplementos 0 minl6tración en las anónimas y las m ent cspan11ol, durant les sessicms
lunya no era la Lliga, perquè s'establis el corrent fraternal 1 generós que na consigna, el dilluns al mati es mos,
numeros
de loso misdire~tivos
en del passat 1U1t1/, amb motiu de la nyor Besteiro l'acord pres en la. resea extraordlnarios
cual fuese la. !ecba
mo- Junta.s u orgn"'smos
.....
'
discussió de la posició de la G ene- unió de la minoria socialista ha dit:
cri~tai:litzà, l'any 1930, a San Sebastiàn.
possessionaren, amb molt poques mento de su aparición.
cualqUier otra clase de Asociaciones. ralitat amb l'aprovació de la Llet
- Jo sempre he estat partidari del
Encara més: calgué la visita dels intel:lectuals castellans a BarCelona, excepcions, dels càrrecs que els han
Es llbro el l.mpreso que, s1n ser Fundaciones 0 personas juridicas en de Conreus. Recordem, i a La Veu el retorn immediat al Parlament. He
estat lliurats. I diem que com si te- periódico, reuna. en un solo volumen general.
sostingut
aquest criteri, i he lamendeuen
recordar
també,
el
títol
d'~
el mateix any, perquè entre els visitants - invitats per Cambó - s'establis messin no ésser-hi a temps perquè 200 0 mas pàginas.
Todo propletario de una publicatat que aquesta actitud no s'hagués
¡:rerisament una diferència: la dels que no aspiraven a un canvi de règim sembla impossible que en un sol mati
Es folleto toclo lmpreso, que, s1n ción periòdica, sea. persona, indivi- quell article ..•
I bé. La Veu ens emplena d'im- adoptat molt temps enrera ; però n<>
i la dels que partien de la base del canvi de règim per a afrontar l'estruc- pugui l'Audiència trametre els no- ser periódico, reuna en un solo vo- dual o juridica, està obllgado a conscrec, per ara, ésser rectificat.
t uració d'una. nova Espanya liberal, en la qual el problema de Catalunya menaments ats jutjats de primera lumen màs de ocho y menos de 200 tituir fianza metal.ica 0 personal por properis pel nostre editorial. No anem a prendre'ns la molèstia de coninstància, personar-s'hi els interes- pàginas.
las ca.ntidades siguientes:
ttr.g. ér.. solució. Entre aquests darrers s'hi trobava el que era aleshores sats per tal de prestar la prometenEs hoja suelta todo impreso que,
Periódicos diarios de Madrid y testar. Cadascú discuteix com sap o
pot. Només hem de notar que La
secretari de l'Ateneu de Madrid. Es tractava d'un obscur funcionari de Mi- ça corresponent, amb la credencial sin ser periódico, no exceda. de ocho Barcelona, 25.000 ptas.
t ri 1
tit lit t
t
d
1
a la mà traslladar-se, per arribar-hi
Periód:icos diarios de las restan- Veu no contesta absoltttament cap ~q uest
nis e
discu
era , au or de os o t res libres sense públic: es deia a mig mati, a llocs tan apartats del pàgina,s.
tes capitales de provincias, y de a- dels nostres arguments de rèplica al
M anue1 ..,.....
h Af'i.a Dlaz. Aques t segon grup d'intel:lec t ua...,
•A h agué d e reu nir-se centre de la ciutat com Horta, Sar- tine
Es acartel
todo impreso
que se desser fijado
en los parajes
pú- quellas ciudades cuya población sea discurs de Cambó.
amb les esquerres catalanes a sopar en un modest restaurant de la nostra r ià, Sant Gervasi, etc. Fins en això bllcos.
igual o superior a la de la capital
Això és l 'únic que ens interessa
ciutat. En els luxosos àpats oficials no era possible exposar clarament -el petit detall- els radicals l els
Tendràn también la conslderación dentro de la. misma. provincia, 10.000 destacar, perquè és l'únic QU$ tindria
homes de la Ceda demostren que de Impresos, ademàs de los enume- pesetas.
valor polític.
1a. seva. pasieIó. En aque ll mod est sopar, qu edà e1aramen t marca da la no són amics de perdre el temps, rados y definidos en los apartados
Periódicos diarios del resto de Estrajectòria que, al cap d'Un any, havia de convertir el règim espanyol en puix que el càrrec és una interinitat anteriores, los dibujos, litogra.fias, paña, 1.000 ptas.
República.
1 cal que duri el major nombre pos- fotografias, grabados, estampas, mePeriódico3 no diarios de capitales
sible d'hores (pel que es veu, els ve dallas, emblemas, viñetas, marbetes de provincia y ciudades cuya pobla-Heu's acf, en la breu exposició a què ens obliga l'espai d'aquest lloc, de minuts). Es el pensament que y cualquier otra producclón de esta ción rea igual o superior a la de la
indole, cuando aparecieran fuera del capital correspondiente, 1.000 ptas.
tot el que ha estat la polltlca catalanista de la Lliga en ordre a les es- s'hauran fet.
I, ja que parlem d'interinitats, no cuerpo de otro lmpreso y r eproduciPeriódicos no diarios del resto de
querres espanyoles. Una dificultat, una nosa i un justificadissim motiu d'aestarà de més de recordar que en- dos en varios ejemplare.s.
España, 500 ptas.
larma 1 d'escàndol. Gràcies a la Lliga, les esquerres van haver de classi- cara no se'ns ha aclarit fins quan
Art. a•.-se considerarà. publlcedo
A los efectos de este artkulo, se
Josep Climent Pilsudski era un gran patriota, un diplomàtic
ficar el catalanisme com a una posició monàrquica, retardatària, reacclo- ha de durar aquesta dels jutges ges- un lmpreso cuando haya sido puesto consideran edita<loe en las capitales
mitjà
i un po:ttic dolent. En aquesta gradació de qualitats, venia a
tors,
que
el
senyor
Pic
-o,
millor,
a
la.
venta,
distribufdo
al
públlco
de
provincia
todos
los
que
se
pu0
nàrL Tenien raó.
el senyor de Prat, per boca del se- expuesto 0 fijado en lugares asequi- bllcaren en ella y a menos de 25 ki- ésser un slmbol de Polònia, la Polònia heroica, dissortada i turbunyor Pic-- s'oblidà de fixar. Per bé bles a éste.
lómetros de las mlsmas.
lenta. Tota la història polonesa -la vella i la nova- s'expiica per
que potser estaria més ben dit afirArt. 4 ..._Tienen derecho a la puNo precisarà la. constitución de esles virtuts i p els detectes predominants en aquell poble. Un gran
mar
que
no
es
molestà
a
assenyalar,
bll
ión
d
'ódi
ta
fia.nza.
..
1
ital
d
1
NOTES VALENCIANES
perquè davant el caire estrictament
e perl
los espafioles
cuanu.o e cap
e pe- poble per les virtuts, un trist poble pels detectes.
quecacse ballen
en lacos
plenitud!
de sus riódico, libre
de todo gravàmen.
polltic de la renovació, ja sabia que derechos civUes y poUticos y las per- iguale o supere el valor a las fianPilsudski era nascut, no a lc.. PoLònia estricta, ans bJ a Lituàels uno abogados» tindran de vida sonas juridicas de nacionalidad esnia,
antic ducat unit al reialme de Polònia en el segle XIV, amb
els mateixos dies que la conjunció pañola, con capital nomina.Uvamente
(Passa a la pàgina li)
governamental.
una untó constitucional semblant a la d'Aragó i Catalunya. Durant
I
• • •
els segles de convivència polono-lituaniana, Polònia exerct damunt
La censura s'acarnissa una mica
Lituània una torta in!lu~ncia assimiladora; e:s lituanians van ésser
massa amb els diaris d 'esquerra. Ja.
polonitzats en molta part t algunes regions lituanianes esdevinveu el censor que som moderats,
gueren poblades per una majoria d'habitants de raça i de llengua
però, sl alxi l tot no 11 sembla bé,
Malgrat no haver complagut als cianlsta. La divisió poUUca ha sor- direm que només una miqueta maspoloneses. D'aquestes regions han sortit eminents polonesos patrioradicals valencians la combinació tit eng1mdrada feliçment degut a sa. Es veu que la «conllevancia» del
tes: Tadeu Kosciusko, l'heroi del segle XVIII, quan Polònia va ésser
nlinisterial, no han negat, però, la una força esquerrista que demana. la poble amb les autoritats governatiesbocinada i repartida entre Rússia, Austrfa i Prússia; Adam M iccollaboració a la tasca pacificadora claredat en les Idees 1 la noblesa en ves està greument malalta i necessiels procediments. Fins ara el valen- ta arriscades intervencions quirúrgikíewicz, el gloriós poeta del seg.e XIX ; Josep Climent Pilsudski,
del senyor Lerroux
..,~òrgan del Partit Autonomista cianisme, tot i comptant la. lloable ques per a salvar-la. I aquest afer
heroi del segle XX.
del
jutges
-gra
verinós
que,
com
•._..tea!, «El Pueblo», publica avui, llavor cultural feta. per un selecte
Ha estat un heroi, en etecte, aquest home tan discutit que ha
una nota lliurada a. la sortida de la grup valencià, no ha arribat fins al digué molt bé el portantveu de Cammort sobtadament a Varsòvia als 68 anys d'edat. Un heroi amb
reunió del Consell Federal d'aquest poble per manca d ~ claredat. Era bó, sols ha Irritat els òrgans de siggrosses talles, amb més coratge que intetligèncta, amb més pa~sió
partit. Diu alxi: El Consejo Federal una cosa unificada 1 patriòtica, pe- nificació esquerrana- esdevé cada
&euerda solldarizarse con la conduc- rò que no res ap!egava al poble va- dia més antipàtic al llapis vermell
q ue seny. Un heroi que era, en el bé i en el mal, un home. Ofert a
Doncs, ja quo no podem dir les
~ de su pr~ldente y de los demàs lencià. Davant els problemes planla seva pàtria la sang i la vida; però la seva otrena anava barrejada
·put.ados del partldo Republleano tejats actualment en tots e:s ordres coses de gran calibre, sigui'ns peramb errors polftics i diplomàtics i amb rancúnies i imposicions permès,
sl més no, de parlar de les peAutonomista de Va!encia, y les otor- de la vida, s'inhibia patrièlticament
sonals.
ga un àrnplio voto de confianza para 1 res no opinava aRegant una neu- tites (Aixi les volem qualilicar nosQue acomoden su actuación a. las tralitat també patrlòtlca. Era el de- altres, sense que siguem responsaTan polonès era Pilsudski que hom pot presentar-lo, no ja com
exigcnclas, extremando e3pccia,¡men- fecte de la neutralitat plasmada. bles que els lectors prefereixin estiun polonès, sinó com el polonès. Era el polonès racial i tipic.
te la vigilancta parlamentaria para d'una manera exceHent en dues figu- mar-les en el sentit paradoxal de les
petites grans coses).
contribuir a qu ~ las leyes que se a- r es politiques: Lerroux 1 Herriot.
Una d'aquestes petiteses és el fet
Inquiet, coratjós, arriscat, arrauxat, Ptlsudski va tenir una 1oPrueben no pugnen en ningún caso
De tote3 aquestes divisions pollque
hagi estat nomenat jutge de
ventut de revolucionari. Afiliat al socialisme internacional per a
coblln las esencias del régimen repu- Uques valencianistes-fructifera di- Barcelona
un
senyor,
aCUlat
a
la
Llicano».
visió-, ha donat com a resultat la
servir més eficaçment la causa nacional del seu poble, intervingué
!que$la reunió fou presidlda per sortida <i.'un periòdic d'esquerra va- ga, que - per error, segurament-en conspiracions i revoltes contra la Rússia tsarista ajuntant la
81,...rid B:a~co. La r.ota ::iurada a la lencianista que apareixerà el dia. 17 degué prendre part en els successos
puix que fou detingut I
seva acció de patriota i de demòcrata a l'acció de les ~squerres rusP;emsa, té totes les caracterisl!ques i portarà per titol cEl Pals Valen- d'octubre,
11 una Ingenuïtat aparent. tot i ama- cià». Clar està que no manca la veu romangué cinc dies incomunicat. No
ses. Va conétxer la persecució, la presó, l'exili.
volem enjudiciar l'acte per tal que
Lant una hàbil situació d'equi::.ibri dretista acusant-nos d'antipatriotes no
En els anys anteriors a la gran guerra de 1914-1918, la princise'ns digui que fem l'apololrta de
EnlesPtrat dintre el partit radical. en fer una ddvis:ó polftica. en el va- la subversió.
pal dèria de Pilsudski va ésser la de constituir una mi:tcta destíaquest mateix número, es pubh- lenciarusme. El diputat valencià per
nada a l'alliberament de la pdtrta. El seu pla immediat tenia per
~un article sllmat per un collabo· Lliga. Catalana, senyor Reig, tot 1
ObJectiu la Polònia russa, que era la més extensa i la més tràqica.
~llorb'ien el qual s'afirma. que Ja després de fer la seva. política a Mau · ea només es pot salvar amb drid, ens parlà en una conferència
I al principi de la guerra va posar-se d'acord amb els austro-ale~ front antifeixista 1 antic:erlcal ce:ebrada a ia n~tra ciutat, del crim Anglaterra triplicarà la seva
manys per a lluitar contra els russos. Aleman11a i Austrla van ortacsallaltza, aque.st treball, amb uns a· que es cometia si al valencianls:ne
ganitzar, amb finalitats polftiques, una petita Polònia que tenia
armada aèria
govern.
hom li posés un cognom. Nosaltres.
per base territorial una part de l'antiga Polónia russa. Però PillaEs ve.rttall:or.ent divc·:.t - d1n.s però, endavant. Tenim en perspectiLondres, 15. - El «DaUy Teleq tragedia radica!- , en veure a. va un poble va!encià no conscient graplu anuncia que en la sessió del
sudski no s'acontentd amb aquesta solució incompleta i insincera.
l~ta mena <focc!Hacions dels no3· encara, però sl digne. Un pob!e de pròxim dimecres a la Cambra dels
Treballà per la constitució d'una Polònia més gran, i els aleman11s
radic-a!s valenc:ans.
treballadors. que són a la fi el pun- Comuns es donarà a conèixer el pla
l'empresonaren en la fortalesa de Magdeburg, l'any 1917. Després
per
a
l'augment
de
les
forces
aèries
tal
més
!erm
de
la
nostra
Pàtria.
•••
els aliats van donar la llibertat al patriota po!onès i la llibertat a
britàniques, que suposarà triplicar
In Diu.'llen¡;e P!ISSat tingué lloc la CorresponsaL-Albert A. Carbó.
la pàtria polonesa.
els armaments de la metròpoli 1 dul\t~u~uraé¡ó oficial de la XVlli Fira
el to!.al de les forces reials
•
•
brast.a? Interna.c!onal que se ce!e- ~----------------*--------------- plicar
aèries de l'Imperi.
!.ircn a a. ciutat de va:ènc!a.. As:;isLes talles individuals de Pilsudski i Zes falles collectives del seu
Les forces aèries d'Anglaterra, que
de la~ autontats, representaciom
poble s'han exterioritzat en els set::e an11s de la República poloneconsten de 43 esquadrons, seran amIU'a
ambra <.:e Comerç. Cos Con·
pliades a 128, i aLú s'Igualaran als'
sa ressorgida. Terra de patriotes, Polònia no ha estat nt és terra
~·
A~gents Comercials, etc. Tam
efectius aeris de França, incl~os els
de diplomàtics i men11s encara de polftics. Les set:es figures cabdals
ta:à ~.a r~rese.1tat el c ~"ltre ca.
que aquesta nació té en les seves
en aquesta nova etapa d'independéncia han estat Paderewski, un
del .Minlsva ... nc n. L'\ representac.
possessions de l'Africa del Nord.
l'ostenta . ten d Indúst.rla i Comerç
piani.'ita, f Pilsudski, un guerrUler
Hom sap que en un futur pròxim
\'a !l!b \a el coven1aè-cr civiL E:·
Alemanya tindrà. una potencialitat
Però Polònia és una gran nació. Té una tortf.s.sima vitalitat i
lllinls• re un l.c!e¡:rama des d'aquen
La e Unió cte Raba. .,aJres 1 altres aèria semblant a la d'Anglaterra I
un tortfsstm esP_erit. Si sapigués tòrcer el coll als seus pitjors dedé el~~!, ~-:I.Z:lc!ant que per l'acte Cultivadors del Camp de Catalu- F rança, si no b posseeix ja ara.
t ectes, aconseguiria un alt lloc entre e;s poble3 del món t assegu.ra<!el NJ.n{"ra hi n~tlrà el ministre nya» ha tramès a S. E . el Pres1denL
A Anglaterra també seran aug' ta p er &empre la independéncia nacional amenaçada des de tora
de la Reptiblica, un interessant 'lis- mentats els efectius de grans apau poma de la discòrdia
satge el text del qual, per causes rells d 'ultramar i, dintre de dos anys.
!iem obsen-at• un
• •
f la llibertat democràtica mutilada des de dins.
liin,
let signilicadis- alienes a la nostra. voluntat, no 'O- el nombre d'aeroplans d•Anglaterra
<Per NeHo>
A. R OVIRA I VIRGILI
en el nostre movimen~ valen- dem publicar.
arribarà a 2 000.

*

Els udols de 'la
Veu'', única rèplica

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

Ja ha n pres po s·
sess·t o' els

e~ ~gm~;e,ell~~ellldoe,

número ha
estat visat per la
censura

En la mort de Piisudski

Els rad ical s valencians
situació política

•
I

1a I
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lA «UNIO DE RABASSAI·
RES» AL PRESIDENT DE lA
REPUBUGA

la humanitat

CO ME RÇ I FI N AN CES

•

LA BORSA

en la sessió d'abans d 'ahir milloraren, encara que començà a abundar
el paper, en la sessió d'ahir no es
mostraren tan sostingudes. Les obl1gacions industrials, solament sostingudes.
Al sector de fi de mes el negoci
segui una mica rest ringit i desiglialat, puix que les obligacions ferroviàries demostraren certa feblesa. Les
accions industrials es mostraren una
mica més sostingudes, per bé que repetim - amb molt poc negoci.
Les accions Chade experimentaren
un retrocès d'Uns de-a enters, degut
al fet que no foren molt encoratjadors els canvis de Zuric.

Impressió
Els deutes de l'Estat no varen fer
més que sostenir canvis. Tallaren
é upó la majoria d'amortitzables, però no es veieren variacions importants.
Les obligacions Municipals seguir en la tendència, b astant important,
de puja. Les Diputacions, Provincials
1 Tresoreria de la Generalitat, sostingudes.
Les obligacions ferroviàries, que

64'25, 65'00; Montserrat, 77'00 ; Docks,
16'25; Hulleres, 49'75; Petrolets, 5'25 ;
Filipines, 362, 361; Chade, 433, 436.

Borsa oficial
Chade, 435, 435'50; Chade D, 87'00,
paritat; Filipines, 361, operacions;
Explosius, 128'75, 129, 128'50; Ford,
239'00; Asland, 65'00.

MERCATS
DE CATALUN YA

*

Borsí del mati

CANVIS DE MONEDES
Lllurea
Franca
Dòlars
Lires
Marca

35'90
48"45

36'80
48'36
7'36
60'60

7'38
60"80

2"94
2'96
238'00
124"25 124'75
4'975 4"985
32'40
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TEATRE
ROMEA
Ttl èfon 22028
A lea 5'30 1 10'15 (Tarda. la
mllior butaca, 4 ptes.), 62 t 63
representacions de la comédla
elm, de Qulntero l Guillén:

MORENA CLARA
L'èxit més lrfan d'aquest any. Portentosa creació d'Anttlnla Herre·
ro, Rafael Bardem I tota ela seus
Intèrprets ~ Demà t cada dla,
tarda 1 nit: MORENA CLARA Diumenge, a le5 3'30: LOS CABALLEROS. A les 6 t a. les 10'15:
MORENA CLARA

Avui, tarda, a les 4. Nit, a les
deu:
REVISTA PARAMOUNT VE·
LOCIDAD <Documental) • EL MA·
RATON DEL BAlLE (Dibuixos) I

Tres lanceros bengalíes

trlomt de CELlA OAMEZ 1 tota
la Companyia - Nit, a les 10:
LAS CHIRIMOYAS I LOS INSE·
PARABLES, per Cèlla Gàmez.

per Garv Cooperi Franchot font,
Richard Cromws I I Sir Guy Stan·
ding - Es u n proarama Para·
mount,

TEATRE
TIVOLI
Direcció: Clrcuitos Caroe llé

MARYLAND
Plaça Urqutnaona, &-Tel.

Tarda, a les 5 1 ntt, a. les 10'15,
esdeveniment sensacional:

I ult, 10:

RAQUEL MELLER
amb Lot et seu repertori de cançons antigues 1 modernes; 50
notables a rtistes, 50 - La cèl&bre t•rquestra vienesa

Boby Sax F. Trinscher
amb els seus valsos vienesos, amb
els seus 100 Instruments.

The B. Jackson Giris
ta t roupe més lmportant d'Europa

TRIO GOMEZ
Zlcanl · Spassova - Witaly and
Oriwe, Mucuet. etc., eto. - Es
un monumental programa
«C IRCUITOS C ARCELLEll

NOU

VILA • DA_V
_ I_____

Avui, dijous, tarda, a les 4'15.
Butaques a 2 ptes. Amb motiu
del CINQUANI'ENARI DE REINA,
grandiós programa. 2 obres, 2. Primer. L'obra en tres actes de
Josep Ma. de Sagarra, d'èxit grandiós:

La Plaça de Sant Joan
Segon. Exlt sense precedents del
poema en tres actes, en vers, de
Josep Ma . de Sagarra:

R E I NA
Nit, a les 10'15: DEIXA' M LA
DONA 1 l'èxit sorollós: REINA •
Cada dla: REINA - Darrera set·
mana d'aotuaoló d'aquesta Com·
panyia.

BARCELONA
TEATRE
Companyia de oomèdlea Pue 1..

21966

DES DE L"'n
4 TARDA A LES 12'30 DE LA~
3 Grana produccions.
3 •• , •.

UNA MUJER QUE SABE
LO QUE QUIERE
per Adolf Wohlbruck:

Broadway por dentro

(En espanyol) , creació de e
tanoe Cumm incs, Ro.. Cot..!~~
I Paul Kelly:
- .....

Señora casada necesita
marido

(En espanyol J, per Ca tar
cena, amb Antoni More~~~ llir.

PUB LI

•

CINEMA

Sessió continua. Belent ONA PIS
SETA: NOTICIARIS . DOCUMEN.
TALS • VIATGES, ett.

VARIETATS

...
FRONTO NOVETATS

HAZ UNA BUENA ACCION
<Dibuixos)

MARINERO EN TIERRA
Film còmic per " Bocazas»

MASSACRE
Richard Barthelmess, Ann. Dvorac
Butaca: 2'20. A LES 7'30: 1 Pta.
NOTA: Avui, en la sessió
de les 7'30 es projectarà solameuc
MARINERO EN TIERRA • Els altres dies serà substltuTda per
MASSACRE

EMPRESA CAPITOL
-------------------------

CAPITOL. - Tarda, a les 4
I nit, a les 10: CABALLEROS DE
CAPA Y ESPADA, per Weesler I
Woosley; EL NOVENO HUESPED,
per G. Tobln; FUTBOL EXTRA•
ORDINARIO (solament tarda) ;
DIBUIXOS en colors.
EXCELSIOR. - Contlnua de 4
a 12'.10: LA ESTRELLA DEL MOU.
LIN ROUGE, en espanyol, per
Constance Bennett; SUCEDIO
UNA NOCHE, per Clarck Gable 1
Claudette; UNA AVENTURA DE
SCHERLOCK - HOLMES, emocionant tilm pollciac; DIBUIXOS.
COMTAL. - Continua de 3'45
a 12'30: t~ADA MAS QUE UNA
MU.JER, en espanyol, pe¡· Berta
S1ugermann 1 Joan T01·ena; LA
TABERNA (L'ASSOMOIRE) , versió clnematog1àf1ca de l'obra mestra d'Emlll Zola; JUAN LANAS,
divertida comèdia musical; Dl·
BU IXOS.
ALIANÇA. - Continua de 3'30
a 12'30: EL REFUGIO. en espa.
nyol, per Robert Montgomery;
EL P.MULETO (La garra del mo•
no), un film d'esglai;
ANNY
ANNY, per Anny Onclra.

FANTASIO

Avui, diJous, tarda, a un quart
de ets 1 Dit, a un quart d'onze,
la comèdia de Gutiérrez Navas:

TJlrda, a les 4. Nit, a les 9'45.
Setmana d'homenatge a MARCEL PAGNOL. Ea projectaran
les seves dues obres més representat¡ves:

ARRIBA
Dia 17:

MARIUS i FANNY

LAURA DE SANTELMO

per RAlMU. Bores de projecció:
MARIUS: Tarda, 4'25. Nit, 9'45.
FANNY: Tarda, a les 6. Nlt, 11"15

TEATRE
PO LI OR AMA
Companyia de Comèdies de Marta

CINEMA
PARIS
Avda Pta. Anul. 1 I 13

Fernanda Ladrón de Guevara

Avui diJous, tarda, a les
5'15. DEBtrl'. La cèlebre comè<11a
de Quintero I Guillen :
ORO Y MARFIL
Ntt, a lea 10. Estrena lle la comèdia en tres actes de .Jacin t
Benavente:

TEATRE
COM lC
PALAU DE LA REVISTA
Tarda, 5'15. Nit, 10'15. El gran
éxlt:

AL CANTAR EL GALLO
trlocnl de LAURA PINU.LOS,
ALADY, LEPE 1 tota la Comp~
nyla. - Tot Barcelona. veurà ballar
«La Cariocat a la. super-vedette
Laura Pinillos, el mestre Pena 1
30 belllsstmee vice-tlplea. Magnifica presentació.

Aparells, des de 100 pessetes

Hotel de Ventas - Pelai, 8
SUB H ~STA diària, tot al millor dient, cada tarda

Hotel de Ventas
TELEFON 14370

Avui, dijous, tarda: URIZAR ¡ .
URIONA U contra ISIDORO UULACIA I . Nit: ARGARATE . CAZALIS 11 contra JUARisn r .
GOMEZ.

ESPECTACLES PER
·A AVUI

Tarda, continua: 3'30, 5'30, 'l'30

bert, Mlla&ros Leal, Maria Bru I
Soler Mar!

CALÇA7 de primera qualitat, a preus baratissims
Hotel de Ventas - Pelai, 8
MOBLES antics i .nod~rns Sempre ocasions
Hotel de Ventas - Pelai, 8
HADIOS immillorables, al comptat i a terminis

PELAi, 8

per M. Santoncha, A. Pardo, G I•
mono, Rosich Demà, tarda.
Butaauos, 2 ptes.: EL SANTO DE
LA !SIDRA. Debut de M. lzq uier·
do amb LA ALSACIANA • BOHE·
MIOS. Cada nit: LA MALQUE·
RI DA.

" •~

Avui, diJous:

S.&:,SiO CCJ.t'i riNUA

Frontó Principal Palace

Cualquiera lo sabe

NECROLOGICA

Ah1r, després de llarga 1 penosa
22
lllAlaltia deixà d'existir e. l'edat de
1~~,61. ~ 20
6'1 anys, la senyora Dolors Borrell
Num. a ..................L••
:V
:zu
de Coll, mare politica del nostre bon
Núm 4 ••••••••••••••••••••• 1
28
amic, el poeta Salvador Perarnau.
, cus en ptes. els 60 qwlos
L'enterrament tindrà lloc demà
mati, a dos quarts de deu 1 sortirà
Menut.a PrliD.I ......, .....,
18
lG
Segonet ..................._.._..
11 tt
18
de
la casa mortuòria, Rambla de le.
sego ..............................
,,
11
Muntanya, Torre Maria Gràcia
<'reus en rals la quartera de 7u Utrea (Guinardó).
Rebi el nostre estimat e.m!c la
MORESC I CIVADES
s~va dlstingide. esposa 1 e.ltres
ülvada EJ:tremadura ...
sv
40
ha.rs, el nostre condol més sincer.
1dem Mancba .......... , •
89
40
Moresc Plata, dlspon~..
. u tl
Jdem pala ..................
48
Ordi, Urgell ...............
48
44
Escaiola. Andaluall!. M••
61
82

.J MINOSES
J.tuves AndalUSia . ......, .
Ideen Extremadura -~·
ldem Mallorca ........ u.o..
Pavons AndalusJa ..... .
Ideen Extremadura .... .
v~ Aodo.lusla ........ .
Idem estrangeres
Ers pals .................... .
ldem estrangers .... u • ._.

LA MALQUERIDA

m~,~~~ .~a

---------------------Avui, tarda, 4'30. Butaques, 3
LOS INSEPARABLES

...

I

LA MALQUERIDA
trlomt de Matilde Martin, Au·
rora Fe rràndiz, L. Gimeno, J . Ro·
s lch - Nit, a les 10. 'Butaques
3 ptes.: COMO LA LUZ I

•

Avui, diJous, tarda, a les t ·
AMOREBIET.t\ • LEJONA contrà
GALLARTA m • ABASOLQ Nl
a le5 10'15: IZAOUlRRE • .JAJ'
REGUI contra ARAQOl.STAlN UNAMUNO. - Detalla ""r e•;
tel1B
~~
- ·

ptes.: LAS CHIRIMOYAS 1 el gran
èxit:

Dolors Borrell de Coll

""J
21

:.!:S

Tarda, 4'30. Butaques, 3 ptea.:
CO MO LA LUZ l

1931

Emili Sagi • Barba CINEMES
TEATRE VICl ORIA COLISEUM
Companyia de Revistes
CELlA GAMEZ

DE L'ATRACAMENT A L'A·
VINGUDA DEL 14 D'ABRIL
Ahir fou posat a disposició del
jutjat de guàrdla Manuel Herrero l
Rodríguez, detingut per la brigada
d'Investigació criminal com a supose.t autor de l'atracament efectuat el
disabte darrer a l'Avinguda del 14
d'Abril.
El detingut va confessar ésser l'au144tor de l'atracament, però va dir que
l'havia rea.lltzat obligat per la necessitat. Va explicar que es trobava.
en un bar 1 se li aproparen dos Individus que conel.xl.a de vista 1 li
proposaren l'atracament. Va dir que
llogaren un taxl 1 que, en arribar
a l'Avinguda del 14 d'Abril, sortiren
al pas del cotxe on anaven els atracats 1 se n'enportaren tots ela objec111 /6 tes de valor, en la forma ja coneguda.
El jutjat va dictar aute de processament 1 presó sense fiança contra el detingut. Segons sembla, és
autor d'altres r obatoris.

88 -

9J-

Cran Companyia de aarsuola

pel gran

PREUS

Mallorca _, ............... .

Oeutes 1 ObiiPCiona

per

I

Ur¡e}J .....'"''' '''' ......_"-"'''''

Selecta .....................,•.
Trencat .................... .
Farina d"a.rrOe .......... ..

99~

11 •¡, 11.ol!D..
102 b(.¡

»
I b 1/'J. 'I•
Crédlt Local 6 'I
»
» 5 l /:.1 •¡.
1
1
lnterprv 5 •¡.
1
•
lnterprv 6 •t .
Orédlt LocaJ 6 •¡, 1113:.1
Bons Ez:poo. lnteruac.. .
LooeJ 6 'I• amt per IOt!'
I

11 fiU

"··

Penedéa """'•••••••••••••••••·

Floret .••••••• ,........ ...... .

92 65
81-

A les 10:

La del manojo de rosas

ROBATORI
D'un magatzem de la Ronda de
Sant Antoni propietat de Tintoré l
Rodés els lladres se n'endugueren gèneres valorats en unes dues-mil pessetes.
101 85
La policia els busca.

6(¡ _

1

Preus en ptes els 100 QUilos.

ARROSSOS

Banc Wp d'Est> •

,_
12 4g 60

H1Bpano su.rssa ........ .
Hotel Rltz 6 •¡. ........ .

lSIS/ 2iJ

Força .••..•.••••••••••• ._••••.

118 92 l<3
GJ /~
V7113 tl
-4 -

La del manojo de rosas

I TEATRE

Aoclons lndustrlala

1~2-

CIIBteUa (corrent) ...... .
Ià .
(extra) ..... .

Valors amb carantla de l'Estat

Valora aue "

Elecno Met. Ebre 6 •¡.
El Tibidabo 5 •¡, ......
Com. d 'Obres Ced. 6 •¡,
Euerg. lud. Aragón 6 'I•
Esp. Carburs Met. 6 •¡,
Cons~rucclons Elec. 6 •¡.
9S Colorants I Explos. 6 •¡, 100 50
11\1FIO. I Fld. Aruús-Uarl
Fom d 'Obres 4 1/2 •¡. 93 Fom d'Obres 5 ·¡• ...... 06 Fom d 'Obres 6 I• 1923 g4Fom d 'Obres 6 •¡. 1925 ~9Fom. d'Obres Bons 6 •¡, UIFom. d 'Obres Ced. 6 •¡. 9/ 60
Magatzems «El Slglo». 99Hotel Rttz 7 ·¡• ... ...... 1!4 GO li ullera EspanJola 11124
Hullera Espanyola 1926 eS t O
IIOHullera Espanyola 193:.!
Madrid-Paris 6 •¡, •••... ll2 Mauulact.ures de Suro 83 26
Maqu. Terres. Mar. 6 •¡, bbMetropolitana de Cous
11 Min. l:'otassa Súria 7 '/• 1c1 /5
Productes Plrelll 1928.. 99Sert, S. A . 6 •¡, . ...... .. 40Telelònlca 6 1/2 •J, ••• 99 7~
'l"enerla Moderna 7 •;••. 811 olt
Unto Cotonera 6 •¡• •• • ~4 !>(¡
Unió Sallnera d'Es. 6 •¡. 101 Valên. Millores Urbanes 91-

111 -

~

1•4 25
~87 ~o
116 95 -

16

f'ARINE8

GGò) -

A lea 4'30: EL GADITANO i

*

I

,_, -

1U4

AI&UCS de HUelVa CI •¡,
AlgUes València 6 •t••••
Barcelonesa Elect. 1907
Barcelonesa Elect. 11*0!1
l:larcelonesa Elect 11112
Barcelonesa Elect. 11118
aarcelonesa Etect. 1920
Canal d ·urgell ........... .
Catalana Oas O ....... . .
Catalana Oaa E ........ .
Catalana OllS F ........ .
Catalana Ga.s G 6 '/•.•.
Catalana Gas Bous ....
Htsp. Amer. d'Eiec. 6 •¡,
l·ilsp. Amer. d'Elec. bOn~>
Regants Ebre, llons •..
Coop. l''luld Elec. 6 ·; •..
Coop. Mnoresana Eoer
Energ. Elec. Catal. 5 •¡,
Eoerg Elec. Catal. 6 •¡,
Euerg. Elec Cat. 5 '/• or
Eoerg. Elec. C. 6 •¡, 1112U
Eu erg Elec. C. 6 ·¡, 193~
Eoer. Elec. c. Bona 111'1!1
Eoer. Elec c. aons 1924
Elèctrica Cincs 6 ·¡, •••
Elècttica Tene1·tre 6 •¡,
Elec. 1 Gas Lebon 6 •¡,
Algl\es Barcelona 8 •¡.
Aigües Barcelo.oa 4 •¡,
A1¡¡\les Barcelona 5 ·¡.
AlgUes B:1rcelona 6 'I• C
ALgUes Barcelona 6 •¡, D
General Regadius 6 •¡,
Llum 1 Força Llevant.•.
Manresana Elec. 6 ·;....
Prod. Forces Motr. 6 •¡,
Prd. For. M. Bons 7 ·;.
Pro. For. M. 6 •¡, 1923
Can. t Reçants Ebre •..
Bous Regads. Llevant...
Regadius Llevant 5 •¡,
SevUiana d 'Eiec. 'l sèr
Sevillana d'Elec. 8 sér
Sevillana d'Elec. 9 sèr.
Unió EJ.éct. Catalunya

•¡, •••••••••

PREUS

00-

AVUI, vuitena. de propietat I abonament, a les 10. Funció homenatge a la cèlebre companyia de
Ballets Russos:
CARNAVAL • LES DONES DE
BON HUMOR· SCHEHEREZADE •
EL PRINCEP ICOR - D1ssabte
1 diumenge. COMIAT de la Companyia - Es despatxa a Comptadurla.

TROBALLA D' UN DIPOSIT
D' ARMES A SABADELL I
D' UNA IMPREMTA CLAN·
DESTINA A REUS
El cap superior de Policia comunicà ahir al migdia als periodistes
G2&0 que a Sabadell havia estat trobat un
dipòsit d 'armes. Es r ecolliren 60 pistoles i 26 rifles.
Afegi que a Reus s'havia desco87 50 bert una impr emta clandestine. en la
61- qual la policia s'ha incautat de gran
quantitat de mat er 1 a 1 de propaganda.
En una. i altra ciutat, com a resultat
de les esmentades troballes,
G7 es practicaren diverses detencions.
G4 DENUNCIA
Carme Garcia Rodríguez, de 40
anys, va denunciar a. la policia que
feia una temporade. que Francesc
Cortès la perseguia i que dies passats, mentre ella es trobava al balcó
del seu domicili del carrer de les
Corts Catalanes, el denunciat l'arn:
G1 SO naçà amb une. pistola.
S6 7J
ESTAFADORA QUE ES PRE•
SENTA A LA POt.ICIA
S'ha presentat espontàniament a
la policia Dolors Castellvi Romeu, la
103 60 qual ha manifestat que havia venut
participacions d'un bitllet de la rifa
100 25 de le. Ciutat Universitària, sense tenir-lo i, com que havia sortit premiat, es presentava per a respondre
del seu d elicte.
Fou posada a d isposició del jut;..
jat i ingressà, de moment, als calabossos del Palau de Justícia i oportunament se li notülcarà el processament pel delicte d'estafada.

DE LLOri'.JA

9625

Cal&& d'Ema. 6 •¡, •.. , QS IDdro~lca Ebre 6 •1,
114 5U

18 -

<S

IU60
18 I•
14 61.
14 li(,

o·oorea Puollquea

Port ll:ll'Ce!o.oa 11!08 ...
11 S.ucelona. dl verse&
1 de Càclll; .......... .
1 ae GIJón Mu!\CI..
1 de SevlUa s. D...
1
•
a. s_.

Cros1 S. A. 6

AU:ua 1 Canata
Gas 1 Electricitat

Local.

o~untes

AplicaCions Elec. 6 '/••.
Asland 6 •¡, prererente 11\1ge_
6 '/.' 1916 ..... . 95SJ- Asland
Asland
'l
•,
..............
.
1G2
26
ijO 50
Asland 6 '/• Vtllaluenga GS 118 ~5 Asland 6 •¡, Còrdova ..•
92 60
8j 60
Aux1l. Cons. cSaosón»
ell Comp. AuxJl. de F. O
8060 Carbons Belga 4 1/:¡ •¡, 100
61Colònia Güell 6 '/• ... 91 Pavimente 6 ·¡. SJ 52 25 Conat.
const. Ferrov. 5 1/11 •¡. /5 50

41 -

bO
l>9 <4 8S 15

Obligacions Industria ls

) 7 60
6> 50
7:) f)

12-

Antlauea DUiutaolona
Barcelona, 11 cnu1ons ..
•
5 cnlllous .•.
1
sèrie 8 ... ..
1
sèrie ü .... .
•
6 •¡, 11126..
•
6 •¡, 1930..
I
PrortnCiala
Mancomunitat 11114 ..
MancomWlltat 1020 ..
Oal&a Crèdit Com . ...

5a ~o

/8 7S

18 I>

BALLETS RUSSOS

L'ORDRE

tO 2 5

t(l

>il 15

95

•

~44 '"
1.1
7v
'"1 ou

1C1 ell,

52 75

E 4 1/2 '/• ,..
p Ó •¡• .. .......
0. 6 •¡• .... u .. .
B 5 1/:.J •¡, .. .
1 6 •¡, .........

I

•

ijl 14 15

oo ..' .~¡, •, ........
........, •.
.

I

1

•

A 6 •¡• ................
B 4 1/:.J •¡, , ..

••

10~10

100 l O

10~

1.) ........ .

a.•

1

102 10
100

DARRERES FUNCIONS de la c6lebre companyia. de

PUBLIC

I
1

TEATRE NOVETATS

GRAN TEATRE liCEU

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

,_

I

114 IS

o .........

D •••••••••

oo

llò
85

'\mortlt. 6 "f· A ........ . 1~2 1U
J
1926 B , ....... . 1-2 1•

»

7,

G5 óO

o8W

D.._••••••••

»

te

91 511

o .........

aa
a

~2

8HO

o .........

Amortit. 5 'bA ........ .
11100 n ........ .
•

'

/5
91 loO

~1

E •••••••••

01H ........ .
Amortit. 4 •¡, A ........ .

•

118 00

ESPECTAC LES PUBLICS

TEATRES

*

.,, _

60

1i2 / 5

11 u•••••••

t
1

I

1t

ou

G4 ~"

o0 ...•.....
, ,,,,,,,._

»

~

¡J 25
fj 85
15 25

•

APOL-LO
Telèfons: 15948 • 12125
-----------*·----------- TEATRE
Gran Companyia Llr loa
d'EMILI SAGI BARBA
ANUNCIS OFICIALS

l

lhul

·" 2•
tt> 25
75 25
15 2:>
75 8~
15 :r..

s u ........ .
o .•...••..

GIRONA

Arròs íd e. 63
Fesols, íci'., de 9o a 80.
Avellanes, id., de 100 a 90.
Patates, id., de 32'50 a 30.
Palla., id , de 12 a 10.
Carbó vegetal, íd., de 28 a 26.
Llana blanca, id., a 225.
Llo.na negra, fd., a 215.
V!, hectòlltre de 70 a 50.
Aiguardent, k, de 325 e. 130.
Alcohol, id., de 310 a 200.
Oli d 'oliva, íd., de 210 a 200.
Formatges, quilo, de 7 a 6.
Mantegues, id., de 3'50 e. 3.
Sucre, id., de 1'80 a 1'70.
Cavalls, cap, de 1.000 a 500.
Mules, id., de 1.500 a 1.000.
Ases, id., de 300 a 100.
Vedells, quilo, a 5'50.
Cabres, id., a. 2.
Porcs, id., a 3.
Bous, id., a 2'80.
Gallines, parell, de 24 a 15.
Conllls, fd ., de 13 a 8.
Ous, dotzena, a 1'90.
Bacallà, 100 quilos, de 216 a 200.
Alfals, quintar mètric, a 17'50.
Carbó mineral, íd., de 18 a 14.
Sucre de terròs, id., de 206 a 195.

Nord, 55'30, 55'35, 54'95 ; Alacant,
42'00, 42'10, 41'85; F ord, 240, 241, MERCAT DEL DIA 11 MAIG 1935
Preus de més a m enys i en pesse238'50, 239; Plates, 1'1'75; Felgueres,
43'75 43'50" Colonial 42'50 42'00· tes, dels productes agrícoles, pecuaExploslus, Í27'50, 128. 126'Í5; Rlf: ris 1 els seus derivats:
Blat, quintar mètric, de 52 a 50.
64'00, 63'00; Aigües, 186, 185, 185'15;
Chade, 438, 435.
Farina de blat, id., de 70 a 64.
Ordi. id., de 44 a 43'50.
Civada, id., de 39 a 38'50.
Garrofa, id., de 23 a 22.
Nord, 54'95, 54'80, 55'05, 54'95; AlaBlat de moresc, id., de 50 a 47.
«TRANVIAS DE BARCELONA A
cant, 41'60, 41'85; Ri!, 63'50, 63'75;
Mill, id., de 47 a 46.
SAN ANORES Y EXTENSIONES,
Explosius, 127, 129'00;
Ford, 2'39,
Panis, id., de 47 a 45.
SOCIEOAD ANONIMAll
Mongetes, id., de 75 a 67.
238, 239; Felgueres, 43'25, 43'50; CoEl dia 31 de maig corrent, a les
lonlal, 41'75, 41'25, 42'00;
AlgUes,
Faves, id., de 50 a 47.
onze del mati, en les oficines d'a185, 185'50, 185'25; Asland, 64'65,
Cigrons, id., de 85 a 65.
questa Societat, Ronda St. P au, 43,
----~------------=-~--------i davant el notari senyor Antoni
Ferrocarril•
Tramvies
Par i Tusquets, tindrà lloc el sorAnt. Avui
Ant. Avui teig núm. 25 de les 108 Obligacions
al 4 per 100 que corresponen amorNord Espan1a 1.• a. U •¡, 63 25
63 ss orat. rramvtes • •¡, ••. 11960
70 60 titzar durant aquest any, segons el
I
t
:.J.• s. 8 •¡,
Gral. Tramvies 5 •¡. ,.. ¡';/,U
quadre estampat al dors dels tí~· 2:>
25
•
t
S.• a. ~ •¡. o7
59 60 Eixampla 1 Gràcia • •¡.
0025
tols, el qual sorteig serà públic per
•
1
'·"e. a·¡. :Jl- ~G W Tramv . St. Anàreu .M •• 65 15
•
•
5.• 8. 8 •¡, b( ~9 5C
als
senyors posseïdors de titols.
89Tram•. Barcelona 1926
t;sp, Pamplona a •¡• .,. 6025
6025 Tramv. Barcelona !930
81 to
Barcelona, 14 de maig del 1935.
Prior. Barcelona 8 ' '•··· 64 biJ
64- Tramvies SeviUa 6 •t•••• 9860
EL CONS~DELEGAT
Segòvia a Medina ..•••• 4G 7~
Tramvies Granada 6 •1. /9 50
Astúries 1.• nlpoteca .•. od ~5
E. Velga
51 »
:.J.• blpoteca.•.
58 ~ .· hipoteca....
•
iJCIGS
Uelda a Reus 8 •¡, .. . 611 Na vileres
Vlll.alba a t;e¡óvla ..... . 02 60
6360
Esl)eclals Almansa •••••• 67bti rransatlàotlca t •¡, ...
Almansa a València ad
c7 25
Transatlànt . 6 •¡, 1920 1460
),:Unes Sant Joan 8 •;•. 1>6 jl/
Transatlàllt.
6 •¡, 192:.1 16Alsasua 1 sant Joan ••. ¡5 bC..
15 50 Trans. 6 1/2 •¡, esp.l925
g¿OSca a F'rança ........... . 119 2~
Trans.
6
1/11'/•
VI 75
Nord especials 6 •¡, .. . Ilo 2 ,
94- Transatlànt. 5 cus.1925
•¡, 1926
G0ld . Valencianes 5 1/ll •¡, 11" 25
YO Transatlànt. 6 •;. 1928 116 60
Alar a Santander ...... 8•82 60
Bons T ransmedlt. 6 •¡, 98 75
Alacant 1.• b.lpoteca ••. 66 ~6 1j
u. Naval Llevant 6 •¡, ¡¡9 • :u
•
8>64-

BOrSa de la tarda

Doutes de l'Estat TAHCA
Ant.

•

DI J OUS, 18 DE MAIG DEL

t

Telèfon 14544

Sempre el programa
més atractiu
Tarda, 4'30. Nit, 9'45: REVIS·
TE& PATHE • FEMENINA
Martha Escerth en la dellclosa
opereta:

SU MAYOR EXITO
LOS PINGU INOS (dib. color de
Watt Disney) - Albert Prejean
i Danielle Darr ieux en la ramosa
opereta:

OEOE
Diumence, matinal , 10'30. Preu
únio : 1 Dta. - Diumence, tarda,
sessió oontlnua, 3'30. Preferència,
2 ptes. Especial, 1 pta. - Dl·
LLUNS VINENT: Frederio March
en EL BURLADOR DE VENECIA,
amb Constance Benn~t - James
Dunn en l'lnteressant film: IDENTIDAD DESCONOCIDA.

METRO
POL
Lhlrla 115 · Telèfon 81222
Avui, dijous, tarda, de 4 a
8. Nit, a les 10. La graciosa comédia per Noah Beery:
VOLANDO EN POS DE LA Dl·
CHA 1 la meravellosa producció
em.lnentment muslca1 pele prote.¡onlstes de EL ULTIMO VALS
DE CHOPIN:

TEATRES
Lioeu. - Nit: «Carnaval», «Les donce
de bon humor», cScbeherezade• 1
«El princep lgor».
APolló. - Tarda: cEl ~dltano» 1 tLa
del manojo de nJSas». Nit: tLa <!el
manojo de rosas» 1 •El gran tozudo»
Barcelona. - Tarda I llit: «Arriba»
Còmic. - T arda 1 nit: cAl cantar e
gal! o».
Novetats . ~ Tarda 1 Dit: cComo la
luz» i «La malquerlda».
Romea, - Tarda i olt:
•Morena
Clara».
Victòria. - T:u·da i n!t:c Las chlrl
moyas» t «Los Inseparables».
Nou. - Tarda: ICLa plaça de Sant
Joan» 1 «Reirut.». Nit: cDelxa•m la
dpnu 1 «Reina».
Tivoli. - Espectacles lnternaclonw.
Raquel Meller.
Poliorama. - Tarda: cOro y martU
Nit: «Cualqu.lera lo sabe».

CINEMES
Amèrica. - «Desllcelut, «Maria Lulsll
de Austria» I cEl secreto clo Mme.
8lanchet».
Actualitats. Reportatges Fox
uCantos de emlgraclón».
Astbrla. - «Dedé», cAs de Asest
uVIaje !ellz».
cNo es pecado», cAr·
Avin3uda. lette y sus papàs» 1 ucasados 1
fellces».
Barcelona. - cVlva Vlila!» 1 eLa se:ll.orita de los cuentos de Bot!maOJ
Bese. - «Cruz Diabloa 1 «Maàres de
bastldores».
Bohem1a. - «La generallta», eHem·
bra» i cEl buque de los mlstcrios»
Broadway. - «HooP-la», trEl abogadot
I «Cruz y espada».
CaPitol u<.;aoaueros lle capa
espada».
Coliseum. - «Tres lanceros benga·
Jies•.
Catalunya, - «El angel del nrroyo1.
Çèntric Cinema. - cl!."l loco aviador,
cPeregl·tnoe» t trUna semana de ro·
llcidad».
Comtal. - «Nada màs que una muJer », eLa taberna» I uJuan Lanas».
Dtana. - «Las aos nuerlawtas», tEl
malvado Zarof!t 1 «El expreso tan
tasm:l».
Entenga. - «Caravana», «Sucedló una
noche» 1 «El baliell.
ESQanyol. - «Ei gmn experl.lllento»,
«Agencia H'ottay» 1 cCillco o cbicu.
Espiat. uLleoctey», •La conseutJ·
aa~ 1 cMalaca».
Excelsior. - «La esLrella del Moull.n
Rouget, cSucedtó una nochel 1 cUna
aventura dc Scherlock - Holmes».
Fantasto. - uoauuy» 1 cM.arJUS>~, per
Ra lmu .
Fèm lna. cLa vida nocturna de
los lJ!oses».
Foo Nou, - «El mundo
es miot,
cSin!oula del amon 1 cMarla Lui·
sa de Austrla».
Goya. - «Cruz Dlablo», «Su mayor
éxlto» I «Un caso clínlco».
lntim. «La bermaua San SuJpl·
cio». «En el hospital» 1 eLa. ctuca
del guardarropa».
Iris. «üruz utablo», cSu maror
èxlto» 1 «Un caso chnico».
Kun¡aat - «La !amllla lo deses••
cEl b1,Jo perdido» 1 cUna tlesta
eu .Hollywood».
Latetana. - cGanaderos del amort,
cOuerra de Valses» 1 cNovela. de
una nocbe».
MaJestic. - cEl tango en Broadwdayt
«CrtS!S lllUOdtal» 1 ~tNO es peca Ot
Marina. - cSu mo.yor éxl.to:t, eLa tr~r
vlesa molinera» 1 cEl conQuiStador
irresistible».
Maryland. - cMass&cru 1 cMar10ero
en tlerra».
Metropol, - «Música en la sgngret.
Mistral, cEl gavllàn», cEl conquistador irreslstlble» 1 cuna tieSta en Hollywocxb.
Monumental. - cDick '.run>ln» i c.il
mlstertoso Sr. X» .
Mundtal. - «Las virgenes de Wl.IDpole Streeh i cAlegrla estudtanlli~

t

Nur¡a, - «Calles de .Nova
Yovru»,
«un ladrón en la alcoba», « etan mis canciones» I al tres. é"' tot.
Paris. - cDedé» 1 cSu mayor -~~•t.e
Pedró. - cEl buque de los ....,..

Pa~1~li·P:I~~::b~» J.r~~e g;n~~R~

pàst, «Casada por azart t ,.,..,.,.
neros del pasadot.
Principal . - eLa chlca de lae Olontafías», cMnclres de <basttdores».
Principal Palace. - cSra. casada necestta mando»,
&BroadwaY
dentro» 1 cUna muJer que eaJ>e

"fo

Pu~~~ a~:~::

-

C I N E

Reportatges d'attuallta~»
v·aje
Rambles. cAs de
« I
fellzll I cHomOres Sln leJ».
veces
Royal, - Olck Turpllllt. cDOI!
hiJo• i cMademotseUe Za:z.à».
de
Select Cinema. - cLaa vir¡enes tuWtmpole Street», cA1egrfa
es
dlantllt.
Smart. - cUn nombr.:clto vaUent.et,

GRAN TEATRE ESPANYOl

Spi~d~~~n ~e .ir::' ~··de aotscllll~:

Música en la sangre

SESSIO CONTINUA des de les
4 de la tarda
La. graciosa pcllicula

AGENCIA O. K.
per

Mr.r~:: , ·• ota

Moreno

CHICO O CHICA
Nova versió sonora
creació de Carme Bon i i Arma nd
Bernard

EL GRAN EXPERIMENTO
Grandióe documente! rus
EL CRAN EXPE RIMENT O es proJectar& a les 4'30, 7"20 l 11 '30.

AseS•.

•Las v~enes de \Vlmpole suee
1 eLM cuatro bcrmani~». Cbc>Talia. - cEl ultimo vals de
pln• 1 cSinioniae del con.zont. u-a·
Triom f - cSu maJor éxlto», ~wdOI'
vteaa molinera» 1 cEl conq
irreststlblu.
8'471,
T etuan. - cEl tren de las ungs.rs•·
cPeJlrroJo» 1 cRomanza b a ¡J t
Urquinaona. e:Yo canto par
I eLa rubla del Follies».
de
Verdi. - cEl ab~dot 1 cMuJeret
postln».

.

dlOU

Volsa. - oEl enem.tgo num. 11.
bou.le I. rey r:egrot.
rnuJer•·
Xile. - cDoce hombres > una
eMaria Oalante:t 1 cBoUcbe». ~
Walknia. - cOn secucstro se 1 1pan ab, cBusco un mU1onar1o»
so al Ocaso:t.

la hutnanltat

DI.IOUS. 18 DE MAIG DEL 1tSS
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Q.edac:etO I Actm.lnl8traeJO
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PARADGXES DEL NOSTRE TEMPS
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ret •t o n 14 44 6
PREUS DE SUBSC RIPCIO
2' 60 otes.
a arotlona, un m es
7'60 •
Fora. t.n t r lmtttr e
Amertca Llauna 1 Portu&al
8un trimestre
Altres oa1sos un trimestre t8-

•
•

Esperem llibres
per a la Biblioteca per als obrers
en atur forçós

L·a superabundància d'ali·
ments no impedeix la fam ··· Un llibre cada lector de
LA HUMANIT
AT
diu elprofessor Charles Richet _________________
*___________________
_
l'ERROR DE LA DOCTRINA DEMALTHUS

LOS GRANDES EXITOS DE
DON GIL
-¡Qué hombre, don Aspirina! Sólo
!i-ava unos dfas en el Goblerno y ya
hemos ganado a Alemanla por 2 a 1.
(De «Heraldo».)

...

I

Per tant, la conclusió de Malthus
(ço que hom coneix per maltuslaUn honest, però no malt perspicaç I aleshores hom sent els agricultors nJsme, o sia la restricció dels naixeeconomista anglès anomenat Malthus, que exclamen: «Aquest any !p. collita ments> es fonamenta en un greu error,
d'excessiva celebritat, va emetre, el és tan bona que estem a la ruïna». enorme error, per quant per a res1798, una idea senzilla però absolutaNo és certament monstruós?
sultar proporcionat el nombre de naiment falsa i que, com sempre sucAixò mostra l'estupidesa de l'eco- xements amb relació a Ja superproceeix amb els errors de volum, s'ha nomip. mundial, puix que a desgrat ducció d'aliments, hauria d'augmenestès d'una manera considerable ar- d'aquesta. superabundància es moren tar .almenys del doble. Però vetaqui
reu del món.
de fam milers 1 milers d'homes arreu que en els països civilitzats el nomMalthus deia: «La població huma- del món, en particular a Ja XIna i bre de naixements proporcional a la
na creix tan ràpidament que la pro- a l'India.
població disminueix de manera alarducció d'aliments no pot seguir la
No cal anar tan lluny; en els nos- mant.
mateixa marxa. Per tant, si hom no tres països civilitzats hom nota l'esA Alemanya, Anglaterra, França l
lú posa ordre, la població de la terra cassedat dels productes alimentosos. a Ja mateixa Itàlia, els naixements
es vew·à abocada a la fam.»
é
Per tal d'evitar la fam, deia amb
s que aquest desgavell econòiil.IC estan en franca disminució, no com
respon, en part, a la neceSSitat del a xifra absoluta, sinó en relació al
molt d'atreviment, no s'han de tenir luxe, que ja s'hp. fet general. El preu nombre dels habitants.
més fills.
dels transports, ha augmentat. El
El fenomen de !p. natalitat, en lloc
Es va equivocar. J11; hi ~m ave- camperol d'Europa o d'Amèrica no d'ésser un fenomen fisiològic normal,
sats, car e~ voler juwcar 1 esdeveni- s'acontenta amb un modest salari ha esdevingut un fenomen pslcofi~lo·
d~r les eqwvocaclons solen ésser fre- com els camperols Japonesos, per lògic. La voluntat dels pobles civiquents.
litzats és la que disminueix el nomNo obstant, convé dir que poques exemple·
vegades l'error ha. estat tan arrodcr
Aleshores hom ha inventat una bre de naixements mentre que en
nit com el del pobre Malthus. Cert e~ absurda, que pot ésser necessà- les races grogues la població augque Ja població de ~ terra augmenta r1a per ò que no per. això deixa d'es- menta d'acord amb les lleis naturals.
amb rapidesa, però cal dir de segui- ser absurda, i que li donen un nom
Si no canviem les nostres Jlels, sl
da que Ja producció dels aliments ha estrany: ccontingentam.cnt».
no reformem els nostres costums, el
augmentat encara. amb ma j or raEl pobre Malthus hauria restat me- nombre d'enterraments, en l'esdevepldesa. Essent aixi que, ara, Ja prcr ravellat de saber que a un campe- nidor, serà molt superior al dels naiducció d'aliments, blat, arròs, remo- rol hom U prohibeix el conreu de ter- xements.
latxa, canya dolça, cafè, vi, ramnde- renys més extensos que els de l'any
De tota. manera, no hem d'ésser
ria, pesca, fruites, llegums, etc., han passat 1 a un viticultor plantar al- pessimistes; hem de tenir cura de no
excedit tant el consum que una. bona tres ceps dels que té, 1, en fi, a cada caure en l'error, com féu Malthus,
part dels esmentats aliments no tro- agricultor augmenLar Ja seva prcr en voler judicar l'esdevenidor. No poben consumidor.
ducció.
dem preveure què passarà d'ac! a un
Tant és així que els agricultors, els
Res; semblp. com si Jo. terra tos segle.
CHARLES RICHET
viticultors, els ramaders els produc- massa rica i calgués limitar aquesta
tors de sucre no poden vendre llurs riquesa!
Professor de la Sorbona
productes a preus remuneradors. I
aquesta és una de les principals causes de la crisi econòmica.
Sense gaJres esforços hom pot comprendre les causes d'aquest& sobreLa implantació de la setmana de quaranta hores
producció.
En primer lloc, el conreu del blat
ha estat perfeccionat fins al punt
que la producctó del blat el 1935 és
cinc vegades més per hectàrea que
el 1800. A més a més, grans extensions han estat aprofitades per al
conreu. Les terres del Canadà, en
milers de quilòmetres, donen una prod"!lcció exhut?eran~. Salament el ~aL'entitat patronal «Unión Indus- ratificado todavia el convenlo de
r;;toba podr1a alimentar la me1tat trial Metalúrglca», davant l'acord de Washington. Por lo tanto, el aumena Europa.
l'Oficina Internacional del Treball to de salarios que se cargaba en 1919
Quant al. vi, el. conreu d e la vinya de reduir la jornada del treball en al precio de venta, no podria ahora
s'ha 1nten~1fl~at f1ns el punt qu~ gran · la indústria metaHúrgica a 40 hores compensarse de la misma manera, y
p~rt de 1 Africa francesa mediterrà- setmanals en diversos països d'Eu- la agravación de la crisis, seria inema s'ha conver tit en productora de ropa, ha publicat un manifest pel vitable.
vi.
.
qual es mostra contrà1ia a aquesta
Si parlem del cafè, podem. dir que innovació que ajudaria a apaivagar
Por otra parte, las empresas metns?n tan extenses les plantaciOns que l'atur forçós al nostre pals. Heus lúrgicas que accedleron a la lmplans han fet al Brasil i amb tanta pro- ací el manifest de la «Unlón Indus- taclón de la semana reduclda, enporció que els brasilers han de tl· trial Metalúrglca»:
contràndose en el caso de que conterar a Ja mar milers 1 m!lers de sacs
.
niendo distintas secciones anexas a
de cafè per manca de mercat.
«<;:uando en la ConferenCia Inter- su principal industria, tendrian que
El Canadà, en no poder exportar naciOnal de. Trabajo .de Ginebra, se extender a los obreros empleados no
el blat, és utilitzat per a alimentar propuso la unplantación de la .sema- metalúrg!cos, el réglmen de éstos, lo
les locomotores.
n~ de 40 horas, varios paises mdus- que les ocasionaria serios perjulclos.
També els pescadors de sardines . tnales taü>s. como Francla, !talla,
En Ja crisis existente en. el munhan de tirar a la mar centenars de B_é~glca Y Su!Za, antepusieron la con- do entero, el ramo metalurg!co es
milers de sardines per a evitar l'aba- ' diCión de que el acuerdo habia de seguramente el màs afectado. La reratiment.
ser. de caràc~r general_ y de apli- ducclón del horario de trabajo, slg1 no solament ha augmentat la cac¡ón slmultànea. Dlstmtos paises., nificaria el dar ocupación a un diez
producció, sinó que el maquinisme entr e . ellos Inglaterra, se opuso a por ciento de obreros en par o forha fet que sobrés Ja mà. d'obra en t?cto ID~nto de r educclón de hora- zoso; paises afectades grandemenproporclons notables. Una màquina, rlo. Debido a no lleg~;~r a un acuer-1 te por la cr isis, tales como Italia,
amb un home sol, fa el treball que do sobre la implantación proyectada, Alemania y .Francia, dàndose cuenen altres temps requeria quatre ve- se propuso la celebraclón de una se- ta de Ja inef1cacla de Ja medida prcr
gades més temps 1 vuit homes.
gunda con~erencla a celebrar en el puesta de reducción de horas de traD'aci sorgeix la sobreproducctó, que 1 presente ano. En ella ~erà nueva- bajo con el fin de terminar con el
fa que els agricultors no puguin ven- mente objeto de dlscuS!Óll la im- paro, han aceptado el plan concebidre el blat ni els viticultors el vi, plantaclón del n~;~evo horarlo, no lle- do por sus respectives Goblernos, en
ni els r emolatxers el sucre, etc.
g~ndose tampoco a un acuerdo, por el sentido de Incrementar las obras
Cada any augmenten les reserves diferenciar de crlterlo varlas naclo- a efectuar en lineas de ferrocarrtals graners i especialment en els anys nes.
les, Confederaciones Hidrogràficas,
que les collites es presenten bones.
Al no estar de acuerdo todos los Obras del Puerto y demàs dc caràcpaises, cuya base es la industria me- ter reproductiva. Sólo con meditalúrglca, caso de determlnarse la das de caràcter constructlvo, se
implantación de la semana reduclda, Jograria mitigar el paro obrero en
se producirfa un nuevo !actor de lu- el ramo metalúrglco ya que la prcr
Manifestacions del «Delega- cha comercial al sobrevenir Ja ele- puesta hecha a favor de las 40 hcr
vación del precio de coste de la ma- ras, no ocasionaria màs que perdo» del Ministeri del Treball teria. En 1919 cuando finalizó !:i ju!cios al comercio en general, reGran Guerr:\ y el trabajo se intens!- percutiendo por lo tanto, en la InEl «Delegado» del Ministeri del ficaba en todas partes, la reducción dustria misma.»
Treball digué ahir als periodistes de la jornada era un simple proble,
que pensava marxar cap a Madrid ma de aumento de salarios, cosa fac, Naturalment, aquesta és 1 opinió
però que ha hagut de suspendre ei tible en una època de extensos pe- d uns senyors q~e disposen de grans
viatge perquè el secretari.de Ja De- didos Y de prosperida~ como aquella. ~~~\~l!Jc 1 ~ cri~~~~ra ~:n~~~a~~g
legació de l'Estat té deu d1~ de perAhora que desgracladamente ocur- a guanyar tanmateix, mentre que
mis, I, per tant, no pod.na ocupar re todo Jo contrario, el volumen de els obrers en atur forçós, nb solael seu lloc durant la seva absència. producc1ón se ha reducldo y Ja ge- ment no guanyen res, sinó que no
. Suposo que ja saben, continuà. neralidad de dlsposiciones en orden poden menjar ni satisfer el lloguer
dient, que el senyor Ayats ha. ~sta~ a Ja jornada ha desaparecldo de tal del pis. Combatre la solució de les
nomenat sots-secretari del Mimsten suerte, que de los 24 paises que han 40 hores i no presentar cap altra
de Treball 1 el senyor Pavon, dlrec- votada para que se discuta en la solució entenem que és una labor
torElgedne1ral.t d T
Conferència de Ginebra la semana negativa i contrària a l'economl~ del
e ega
e
arragona, senyor de 40 horas hay trece que no han nostre poble.
Salvat, m'ha comunicat que ha es'
tat resolt satisfactòrlamen t el con- '!!!!!!!1!'1!!!!!1!'1!!!!!!!!!!!!!!!1!!1!!!!!!1!!!!!!!!1!!!!1!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!1!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!
flicte que hi havia entre els obrers
---del Port de Sant Carles de la Ràpida. les
Ha.noves
estatbases.
solucionat d'acord
amb
El de Lleida em diu que lú ha
molt pocs obrers en atur forçós, perquè s'ha intensificat molt el treball.
«La Libertad», de Madrid, dediHe felicitat, acabà dient, els dele- cà un interessant article a cogats per la coH.aboracló que m'han mentar els discursos pronunciats el
prestat. I res més.
passat diumenge en a.:guns actes celebrats per les esquerres a Múrcia
i Valladolid. En referir-se a les peNOTICIARI
t!cions d'amnistia que hi foren forDues Jonnidables not·e¡.¡es -nr>L'ASSOCIACIO FERRETERA mulades, diu alxi el diari republicè.:
t:eUes d'aquestes que escriuen la
«El ex presldente del Consejo seVistes les nota; publicades a la
t:eritable història- hart expli~crt
Premsa per Ja Delegació de Treball fíor Martinez Barrio, habló el dcr
al món què cosa és la deliciosa
a Catalunya, l'Associació Ferretera Iningo en Murcla de la. nece~dad
vida dels minaires que arrenque¡¡
apremiante
de
que
sea
discernida
fa avinent que cap dels seus r eprecarbó de les entran11es de la tersentants vocals als Jurats Mixtos 'iel una amnistia. A Ja m1sma hora, en
ra. Aquestes noveUes són «GermiVallado:id,
el
director
de
«La
LiberComerç a l'Engròs 1 a Ja Menuda,
nal», de Zola -enguan11 commetad»,
señor
Herm~illa.
exteriorizani avui ni mal, des que existeixen
morada a França- t «Carbó>>,
els organismes de treball, i e. desgrat ba. anàlogo pensamiento.
d'Upton Sinclair. Una i altra consde llur condició d'obrers mercantils,
titueixert documents emocionants
No es extraña la coincldencia. Ter
no han r ebut cap quantitat en concontra la desigualtat social, est..¡.
cepte de dietes, despeses de locomo- dos los republicanes - meJor escripida i inhumana, que condem11a
ció, jornals ni per cap concepte per biriamos todos los ciudadanos - coen vida a les penes de l'infem,
mienzan
ya
a
sentir
el
Impulso
corllur assistència a aquell organisme,
uns homes que no lum comès ali que, per tant, ignora el que pot dial de expresar esta demanda: que
tre delicte que néixer pobres, menreferir-se al pagament de quantitats se conceda una. amnistia.
tre tants t tants brètols audaços t
que per als expressats conceptes diu
afortunats, sabOTegen les delícies
Pa.só por el pafs - de Asturias a
l'esmentada delegació que seran sa- Cataluña - un huracàn de p:l!?lón,
d'una etenxa cdpua, que res no
tisfets.
han tet per a mcrèt.rer...
que ni queremos anallzar nJ trataremos de justificar, y, por lo que
- Els senyoraços, els reaccionaris,
ALS DEPENDENTS TA• fuera y como ruera, muchos homels falsos cristians, els plutòcraXISTES
bre$ viéronse enfrentados con la
tes, els homes de presa, diuen que
Es convoca a la reUnió que tin- ley. ¿Por qué. v1éndole3 hoy en càraquests llzbres exageren. No dilcudrà lloc el dJa 16 del corrent, a. les celes y pre~idios, aus amigos, aus catim. E.rhibim-los una estadi.rti~
2'30 de la tarda de primera convo- maradas, sus oorrellg!onarios no her ecent.
catòria i a les 3 de segona. Seran mos de senUr una pledad que qu1A Anglaterra, terra de C4rb6,
vàlids els acords que es prenguin. siéramos comunicar a los hombres
l'han registrat en set an11s, 987.935
Es prega la puntualitat perquè es que gobiernan?
accidents de mina. Corresponen,
tracta d'assumptes de gran interès.
doncs, 141.134 per artl/ t 2.714 per
No creemos que éstos se sorpren1etmana. El nombre habitual òe
OBRERS LITOGRAFS d an. Con r eiteradón han senttdo
t>ictimes és de 15, cada quatre dies.
ellos impulsos eemejantes y han luI cada hora que passa tramet 21
La Societat d'obrers lltògre.fs «La chado
en
su
propagaclón
hasta
llef erits al$ dispemaris.
Solidària• convoca a una r eUnió ¡e- varies al sentlmlcnto del Poder.
neral ordinària que es celebrarà el
Això, amics, en un país autèndis 19 de maig, al local social: Por- Obra de estos ¡obernantes y de est icament civilitzat t tan content
tas
Cortes
fué
la
amnistia
que
d1staferrissa, 7 1 9, a dos quarts de deu
de la seva sort que fins celebra
del mati, per a tractar del següent cernió perdones 1 olvidos para los
f ubileu.s a honor dels monarques.
condena.dos del 10 de agosto 1 has·
ordre del die.:
I magineu--vos quines seran le... esta para dcllncuentes mà3 remotes:
1. Lectura 1 aprovació de l'acta los
tadistiques minaires Gl8 pobles que
de Ja Dictadura.
anterior.
1ñuen endarrerits do cent o mes
2. Altes 1 baixes.
ayns t que quan celebren ;ubfle~s
No $eri. la a.mnJstta de ahora obra
3. Presentació 1 aprovació de l'es- de un d1scurro Y un articulo. Lo aaIÓ1l d'una altra meua~.
tat de comptes del 193•.
berilos. Pero por estar el d6!e0 de
Si els lwmes tingucUtn consciènt. Nomenament parcial de Junta. que se conced.a en toda la opinión
cia, comprendien que quart el miCi. Discussió i apro\'&Ció de la p ro- rep ublicana, es Prec.iso que las petlnaire
es demana, 110 té pas ell la
posició d 'alguns campanya amb relA- ~s ae generallcen, basta Jogror
oulpa d'allò que ta.
ció a la B iblioteca.
atraer a la emoctón que empuje a1
e. Preca i p regun~
~ulto a loe oorazon~ màs durQii.t
·F. M . FRA.\'CES
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ALEMANIA·ESPAAA
-¡Aún hay diferencial
-Sl; la mfnlma.
(De «La Libertad>>.)

________________*______________________

La «Unión Industrial Metalúrgica», contra
la reducció de la jornada del treball
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¡,QUIEN LA PREPARA CONTRA
ESTO?
-1 Hay que preparar a Espaf\a con·
tra oualquier agreslón internacional!
- Lo malo es que hay agresores
dent ro.
(De «El Liberal».)
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SEMBRANDO A VOLEO
Ahora ellos, para que no se les ma·
!~gro la cosecha, seràn los prlmeros
ln pedlr el Hlmno de Rlego.
(De eLa Nación».)

Ior,
Ce-
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DULCES PERSPECTIVA&
(De Prensa:>
«Goering ha dicho que los
turistas alemanes no deben deJar su dinero en los paises que
no saben hacer callar a la
Prensa.»
El buen espal'iot. ¡Qué bienl
I Nos vamos a hlnoharl
(De cEl D iluvio».)

Per llamn·lst·aa!

Focs
de Bengala
CARBó

AL TA COSTURA

Don Alejandro.-A ver sl me deJan

t tabajar un ratlto.

(De d..as Notlcias».)

-------------------·*:-----------------

Associació de Funcionaris de
la Generalitat de Catalunya
1 Av 111 d1jous, dia 16, a les 10, de

~ vetl•a. es reunirà el personal obrer
dè la Generalitat 1 les seves Depen-

ta ncle3, a l'estatge social d'aquesa 1, ebnjtitat, Portaferrissa, 13, pral.,
•- o ecte d'e3tudiar 1 esmenar l'an¡;:vroJecte d'E6tatuts de Funcicr
\aarjg Co$lructurat per aquesta Enti~a~obel que fa referèncta. al perDem rer.
bla
à, divendres, dia. 17, amb el
es ~:lunx .o~Jecte 1 a la mateixa hora,
1ra. el personal adminiStratiu.
del~oC:r~t,proper diumenge, dia 19.
rà ¡
aquesta entitat, efectuala
Vls1t.ota col!ect.iva anuncla<ia, a
~en ra Al.sina»
~~~t de r eunió: E>tació tren de
e • a les 10 del mati
•~Cd_! X:1 Camp, (Sarrià a un
. -Aq~l!l:ta . entitat comunica als
~. dia .IUats que el :Pròxim diumen
lt!.itt a 26 del corrent, a les 10 cteÏ
q~~e' en un local 1 ordre del dia
"' OS>ortunaruent
urart
l' .....-...... a'anunciarà• se
lna
~--.....nea General Or·
l'~cl~atuel.x el Reglamen~

J ..

0

~

Llei de premsa, no! Comentaris al disHeus aci un entrefilet de El .J.curs de Cambó
beral, contra la mordassa que les
dretes preparen a la Premsa:
cNo es postble que la. República espafiola vote una ley de Prensa que,
sean cuales sean sus térmlnos, representaria un baldón para el ¡¡lorloso esplrltu democràtlco que ln!ormó el
nue~o ré¡:¡1.men. Lo que no qU!so adop.
tar la Monarquia, lo que no se atrevló
a. establecer la dictadura, ¿cómo ba
de aceptarlo la Repúbl!ca? Sólo cEl
Debate» qulere esa excepclón antlll·
beral. ¿Van a estar el Parlamento y Ja
República. a merced de un dlarlo vaticanista? Llberales, republlcanos, perlodtstas, pensad en vosotros mlsmos. Los
que vocl!eraban contra la. actuaclón
socialista en el réglmen quleren mediatlzar ahora por su cuenta el pensamiento. Son los de ela funesta mania
de pensau. No se os olvlde que llace
bastantes aftos hubo que formar un
bloque nacional, sln dlstlnclón de partldos nJ !ormas de goblerno, contra Ja
reacción lmperante. Ahi estàn Alba y
Porteta, que no nos deJaràn mentir.
Pues blen; la rencclón clerical es en
estos momentos mAs fuerte, màs audaz, màs retadora y primitiva que entonces. ¡Ah! Pero los poderes de este
ré¡pmen de boy deben emnna1· del
pueblo, y el pueblo pide que se Je consulte. ¡Ley de Prensa, noi»

Quina Constitució?
Té rao El Diluvio en ter la pregunta que ta en el seu editorial:
cVerdaderamente los banderizos dc
OU Robles y sus allados clrcunst:mclales, los mesnaderos de Lerroux, 80U
unos ronnldables humorlstas.
Demuestran esos pios varones -los
caballeros del santo rosario y sus acólltos -el anceJo indiscutible que los
adorna y la poderosa vis cóm!ca de que
estàn Clotados, al atreverse en estos
momentos a hablar de la. reforma de
la Constltuc!ón.
Nos prometen emprender dlchn reforma pam. !in de afio, sln precisar sl
el afio a <!Ue se refleren serà éste o el
próxlmo, auuque nosotros creemos que
serà el que està por venir.
Y b!en, ¿qué quedarà de la Constltuclón de aqul a un afio, sl las derechas sleuen encaramadas en el Poder?
¿Quleren ustedes decirnoslo?
Francamente, creemos que no quedan\n ni los rabos.
Sl en los pocos meses que Hevan
ln!luyendo, a través de don AleJandro,
en Ja gobemac!ón del país, han hecho
tan ¡ran destrozo en el artlculado
constnuclonal, ¿a qué Jocura de destrucclón no se entregaràn ahora quo
el mnngo de la sartén se les ba venJdo
solo a las manos?
Una ojeada panoràmica sobre Ja le((1slaclón votada por las Constltuyentcs, nos llustrarà de forma preciosa
acerca de las proporciones enormes
QUe ha alcanzado el estra¡¡o a la hora
presente.
Las garantfas constltuclonales estàn
suspendldas desde el 6 de octubre. y
ya antes, a consecuencla de los estados
de prevenclón o alarnaa casi crónlcos,
no crnn màs que un mito.
La autonom1a de Catalutia ha reclbldo tan rudo golpe con las dlspo81clones POBterlores que la restrlngen,
que no es ya Dl sombra de lo que
!ué.
La declaraclón de lnconstltuclonalldad de la ley catalana de contratos de
cultivo ha dado el ¡rolpe de Bt'acla a. Ja
reforma agrarla en esta. regtón.
Se ha restablecldo el presupuesto
de cuito y clero con las pensiones dis..
cernldas a los sacerdotes por don Alej:mdro, y se celebrau en Sevilla las
proceslones de Semana Santa con un
boato que no aJcanzaron durante la
monarquia.
Y después de esto y de otras !aenas
no meuos notables que nos han hecho
los de la cofradia del santo rosarlo,
aun dlcen que quleren reformar la.
Constltuc!ón.
¿Qué Constltuclón h

L'atac de les dretes
El Sol dedica el seu editorial al
projecte de llei de Premsa:
«Sl se cumple el programa parlamentaria que a. !lnal de la semana anterior se hlzq públlco, boy probablementa se pondrà a dlscuslón en las
Cortes el proyecto de ley de Prensa
elaborado baJo la dlrección activa de
la. Oeda. Es una amenaza contra las u.
bertades públlcas, aue alejada durante
el tlempo que se ma.ntuvo en el Poder
lo. sltuaclón anterior, parecla atenuarse en la actual por Jn!luJo -pensàbamos nosotros- del ministro de la. Gobernaclón, Sr. Porteta. Valladares. En
etecto, se d!Jo o. ralz de !ormarse el
actual Gobierno que el proyecto dlctamlnado ya por la Comislón esÍ>ecial
que se nombró a tal !In, volverla al
GobJerno para ser rectl!lcado. De est:~.
rcctlflcaclón aguardàbamos nosotros
que, mantenlendose, o lntroducléndose
meJor dicho, determinadaa re¡¡ulac!O:
nes lmpuestas por los camblos de los
tlempo¡¡ Y el conseJo de la experJencla
sc eliminaria del nuevo texto el ~
pecto persecutorio que hace del actual una mucstra exagerada del crltcrlo màs reacclonarlo que haya conocldo nucstra hlstor!a legislativa. Pero
la unlca rectl!lcaclón que basta ahora
se ha llevado a la pràctica es la de los
propós!tos minJster!ales antes exprcsados. Ha. parecldo preferible aometer
el dictamen a la discuslón parlamentaria. en turno de toalldad, cpara explorar Ja voluntad de la Càmara respecto del tema».
Qulen conozca. el mecanismo legisla.
tlvo dentro del réglmen parlamentaria
y considere que la «Voluntad de la Càmara» no es en él algo sustantlvo e
lndependiente de Jas sltuaclones polltlcas que la propla Càmara. aostlcnc,
slno que, por el contrario varia en runclón de cllas, basta el punto de que
un mlsmo Cuerpo leglelatlvo se produce en dlrccclones a veces opuestas
a ImpUlso de Gablnetes distJntos, que
80n los que en realldad dlrJgen y dan
contenldo a la obra legislativa, qulen
tal considere, declmos, advertirà Jo
c~pecloso Y fràgU de la razón alegada.
La. Càmara no ba de tener sobre ley
de Prensa otro cr!terlo que el que
dasde el banco azul se le trace. y
qulen puede y debe trazarJo es alem.
pre el ministro del ramo, en este caso
el m.l.nh.tro de la Gobernaclón. No Jo
ltrnora el Sr. Porteta Valladares, vieJo
Y e~rtmentado parlamentarlo
a
qulen en manera alguna podemoè suponcr abandonando au puesto de direcclón y de orlcntaclón, nJ cedlendo
de sus facultades. Otro serà el camino de las suposlclones destlnadas a expllcnrnos el cambio de su actitud
!rento a un proyccto de ley que ni ha
Partldo de su Iniciativa ni par('cló en
el primer instante lnsplrarlc arandes
al.olpatlas. Acaso sea prematura hablar,
ni aun en hipòtesis, de preslones e!lcaces sobre étl partidas de los representantes de a gún grupo po!itlco en el
Ooblerno. Aun con la composlclón de
é'lte, creemos que, cU&cutldo en su seno el tema que nos ocupa y preo-:upa,
trlun!arla el punto de VISta liberal a.
que el Sr. Porteta parcce asltrnado por
au slgnUtcaclón politlca. Baste recordar
sl e!ecto que el Sr. Royo Vlllanova,
minJstro agrarlo, es flrmante de un
,·oto particUlar que enmlen<la en este
aentldo el dictamen parlamentar1o de
h Jey de Pren."S. Por tal causa, entendemoa aventurada en extremo la hipótesi!<, no tanto de preslones intermirus;.
tcrlales, como de aue el titUlar de Oobernaclón se allanc a elias.
El supuesto por otra part-e. revestiría. extraorcllñàrta ~vedad pol!t!ca, ai
ruera clerto. El únlco titUlo tnvocado
por la Coda para obtener Ja acttll\1
prepondcranc!a en el Gablnete es el
de su mayoria relativa en la Càmara.
El argumento no es \àlldo en pura
doctrma parlamentaria. Y en au dia
hemos procurado lmpugn.arlo. Pero lo
que ahora lnteresa es que ha prevalecldo, y que el Goblerno re!leja en la
proporclón de aus carteras la compo&lclón de !D. mayoria parlamentaria
que lo 1101t1ene. En tale4 condiciones
y trtun!ante aquella. doctrina, sc
pone una clerta a.utonomia para el
¡¡ruPO mlnor!tarlo del Gablnetc -perdóncsenoa esta terminOlogia absurda,
pues responde a la sltuaclón real- en
cuanto a la política y rig'lmen de las
carteras que se le han contlado, pues
en otro ao.so su pape! q uedarta reduc!do al de mera compa.raerla y eu lnnuJo polit!CO seria DUJO.
Pero antes de dlscurrJ.r sobre tales
'bues est>eremos que los bechoa con!lrmen nuestra esperanzn de Que,
traa el tanteo <1e la dl.scusión <le to-

1m:

La Publ!citat dedica el següent
r espons a cambó, l'ex-ministre de
l'ex-Borbó:
eMa!, ni en aquella vociferació lnju.
rlosa de la vi111Uia de les eleccions municipals, l'bavlem eentlt pres d'un desordre moral, com el que diumen¡¡e
donava com a espectacle al seu audl·
tor!. Aleshores ht havia l'excusa del
nerviosisme electoral: la. derrota en
aquells moments denunciaria tota la
lnut1litat d'haver fet votar l'adversari
per a burlar la llei I quedar-se amb
unes actce que num~ricament no corresponien al seu partit. Cal no obll·
dar que en a.queua maniobra bJ ba
el ¡¡ermen de tot el que ha esdevingut
després a la polltlca catalana. La vi·
gUia de les eleccions municipals hi
bavlo. motiu per a perdre els estreps I
rebaixar-se al nivell del més ne¡¡at
dels seus subalterns. Però diumen:;e,
quan no l'amenaçava cap perill electoral, quan, se~ons ell I els seus amics
les coses van per bon cami a Catalunya i són Justificades totes les esperances ¿quina. explicació raonable podl·la avalar un diScurs histèric, un
discurs d'energumen, que !!ns a molts
dels seus addictes ha desconcertat?
Fixeu-vos bé, que no solament no l'amenaçava cap perill, sinó que tots els
perills són de la banda dels qui !éu
victlmes de les seves Imputacions verinoses. Encara. hi ha molta gent dèttnguda pels fets d'octubre, encara hi
ha sentencies pendents de decisió;
d'aqul a poca dies ha. de veure's Ja
causa contra els consellers de la Ge·
neralltat. ¿Per ventura el senyor
Cambó ha volgut aprofitar l'acte de
Girona per o. paralitzar l'acció dels
defensors?
CalcUleu a quin esgarriament va
arribar en el seu frenes! que atrlbul
o. la LJ!¡¡a la celebració del J>UCte de
San Scbastlau, d'aquell pacte que no
solament hau combatut, sinó que fins
b an negat que hagué.> existit maL Tingué Ja gosadia de dir que el mal no
ve del 6 d'octubre, sinó de l'en<!t>mà
del 14 d'abril, quan tot just feia quaranta-vult hores que la. Lliga encara
tenia un ministre al Govern de la
monarquia, 1 ell demostrava en un
article memorable que l'adveniment
de la República no solament era lmpossible sinó Indesitjable. I aquest
polltlc ara vol !er passar per un agravi Imperdonable que l'alçament popular l'hagués mirat amb bostllltat
aquells dies. I escolteu-lo, encara:
c¿Què eren vUitanta milions de pessetes que Catalunya obienln. per al
seu pressupost Bt'àcles a l'Estatut, 81
dels 900 milions que Catalunya tributa, 870 milions anaven directament a
Madrid?» ¿Es que ell I la Lliga, en
trenta anys han pogut aconseguir res
que s'acosti ni de cent hores lluny a la
xifra QUe ell dóna per bona? I aquest
compte, ¿per qué no el treu el Parlament de Madrid i reclama el que segons ell hauria d'ésser de llei per a
Catalunya? ¿Per quê ara que go\'ernen
els seus aliats tolera les exaccions In·
justes que han estat Imposades a algunes Indústries catalanes? Endut pel
seu furor rancuniós negava totes les
Iniciatives que l'autonomla ha tingut
en el camp de la cultura, i a gratcient
oblidava la intervenció que a la Universitat autònoma han tingut diversos
representants de la LJI¡¡a i tot el que
els seus amics han elogiat 1 aprovat
d'aquesta obra patriòtica de la cultura autònoma.
¿D'on surt. doncs, amb aquests ataca
furiosos, en un moment que té la
protecció oficial a favor d'ell? Actui hi
ha el pot de la confitura. En comptes
d'alçar una cortina de rum, el senyor
Cambó, com l'orador de mitlng més
vulgar, alça una cortina de falsedats I
de calúmnles. El senyor Cambó és vlctlma de la seva funesta habilitat, com
de costum. Un mes enrera encara podia
combatre Ja Ceda i posar petits tascons al carro dels radicals; avui ni
al.xò pot !er; es troba lligat de peus
1 mans a remolc dels quJ !oren els
seus adversaris. Això és més clar que
la llum del sol, 1 és en va que Intenti
diversions per a desviar l'atenció dels
seus addictes. La Lliga és presonera
de la Ceda; ella la va portar I ella
l'haurà de patir, mal que 11 pesi i mal
que pes! a tots els catalanistes. El seu
discurs de diumeng-e és l'epíle¡¡ desesperat de la seva habilitat suïcida.»

Necessitat del front
comú

Escarni
de la llibertat
Roòerto Castrovido, mestre de
periodistes i de republicans, publica a El Diluvio, un article valent de debò, del qual reproduïm
aquests fragments:
«Para muestra ... -No cabe ocultar,
ni trato no ya de ocultarlo, n! slquJera de dlalmularlo, que la seslón poUtlca fue favorable al nuevo Goblerno.
Sl algo le perjudlcó no seria lo que
oyó, slno lo que palp() al reclblr 189
votos nada màs y enterarse de las abstenclones de radlcales 1 de Ja carta
de Salazar Alon80, el agente provocador, a lo conde ClUQue de Olivares, de
la rebellón de Catalutia, a su compatiero de minoria el sefior Rollf, restaurador do la. pena de muerte para sanclonar determlnados delltos.
Entre los diputados radlcalea abstenJdos eatàn los del parttdo republtcano autónomo valenclano, los blasqulstas, comunJón política en Ja que
no promUlga el setio¡· Rol¡¡ Ibat.ez, no
obstante haber sldo elegldo representants en Cortes por la provincia de
Valcncla.
Sl Vlcente Blasco Ib~t\ez vJvlese no
se habrla. llmltado a no votar, slno
que hublera grltndo como hlzo otra
vez, hace muchos afios:
-En el banco azul !alta un minJs..
tro.
Pausa equJvalente a la pregunta
qulén.
--¡El padre lferreral
¿Qulén es el padre Herrera? (El pa,.
dre Montana d!Jo la otra vez.) El padre
Herrera es un ente de razón, un amasiJo dc la reatldad y la fantasia: el
señor lfcrrera, director de cEl Debate»,
y el padre X ae la Compañla de Jesús,
motor de la Ceda y alma de la Prensa
verdaderamente mala, cEl Debate• r
cYa», de Madrid; cEl Dlarlo de va..
lenclu, Ja «La Gaceta del Norte»,
de Bllbao; cLn Verdad», de Murcta
(no sabemos sl vi ve todavia); cEl car.
bayón», dc Ovledo.
Se procura cohonestar el predomlnlo
de Oli Robles en el Goblemo que el
dia 8 se prcsentó a las Cortes con ban.
dera de paz y no con pendón de guerra,
como se dice en el blen escrlto y bàbllmente pcns:mdo mensll.je en el
cual es un sarcasmo, aunque otra cosa
haya pretenldo el autor de la presentaclón, la !rase aauella de la couvlvencla como rcsultado de la nueva ley de
lmprenta.
¿Es poslble que un periOdista
republlcano considere pacificadora esa
ley de lmprent.a? Tan poslble como la
creencln de que es patrlótlco el Goblerno de la Ceda. No creo que lo sea
si confundlmos el patriotlsmo con el
republlcanlsmo y no lo creo basàn·
dome preclsamente en 1a lealtad y en
la hombrla de b1en del señor OU
Roblcs y su mesnada.
La República de Gil Robles no puede
ser la República de Alejandro Lerroux
sl ambos sefiorea son leales para con
sus ldeas y para con su historia.
Y, dejàndonos de ¡¡enerallzaclones,
vamos a aportar dos muestras, tam~
flas a ¡¡ranos de mostaza, no por pequetiaa menos significa tlvas,
que el agua menuda
u la que bace barro.
Anta el Tribunal Supremo se es~
vlendo la causa de los capitanes
Galàn y Garcia Hernàndez. Contra el
Ooblerno de 1930 el cargo màs grave
es el deduc!ble de la declaraclón del
general Oodcd. Aceren de Garcia Her•
nàndez queda probado que no mandó
fuerzas eu la rebellón, que su responsabllldad fué menor que la de Sallnas,
llljo de un general. y que !ué preso
llevando en la mano bandera blanca.
Fermin Oalan clló órden de no dlsp~
rar en CUla contra het'IDanos, pudo
ganar la frontera, mls por esplrltu de
aacrl!lclo se presentó a las autorida.
des. Y !Uè fusllado no obstante haber
prometldo benevolencla el capltàn general de Aragón a los que se presentaran. ¡Sin duda cree benévolo !usllar
el general Heredla l
La otra muestra es de lnOuJo cleri·
cal, de contagio del fanatlsmo reugloso. Un republlcano bllbalno dló
una conferencia. Le delató eLa Gaceta
del Norte» como reo de loa delltos dtf
escarnlo a la rellglón y de atentado
a la llbertad de conclencla y el se.
flor don Ambroslo Oarblen, que este
es el nombre del dellncuente, està pro.
cesado por un Tribunal de Urgencla.
¿Qué C4 ur¡¡ente en este caso? ;como no sea el complacer a eLa Gaceta
del Norte» 1
Ignoro lo que habrà. dlcho en la
conferencia el Sr. Garblen, pero no
habrà SldO tanto Cuanto dljeron en
plena monarquia Ramón Chles y dotin. Rosarlo de Acuf'la en «Las Domlnt·
cales del Llbre Pensamlento», cNàkens en rEl Motln», Estrafi! en eLa
Voz Montaftesa», el cura Ferràndlz en
«El Pal.~•. R1cardo Fuente y el mismo
Fen-àndiz y Javler Bueno en cEl Radical», Azorln en cEl Pro¡¡reso• y en
cEl Globo», Martlnón en cEl Pueblo»
de Valencla»; cF'ray Gerundlo», en cEl
DUuvio». Pldo por esta comparación,
no sólo quo se lnhlba el Tribunal de
Urgencla, 81no que Ee considere lícita
la critica de todas las rellglones. ¿Es
que van a ser reco¡¡ldos los llbros de
Voltaire y de Dlderot y cu:mtos se hallau lnclu!dos en el Indlce?
Pues esto que no ocurrla no ya en
ttempos de CanaleJas, Ve¡¡a de Arml.·
jo y Bernabé Dàvlla (nuestro petit
Combes, que diJo el blznleto de Fernando VIl) pas:~. ahoro. en plena Re·
pública.»

La Libertad propugna per la urgentlssima unió de les esquerres:
cPero, en tln, lo lncrelble se ha
vuelto realldad y de modo tàcll, tan
fàcil que raya en lo asombroso. Y he
ah! las doctrlnas de los nuevos repu.
bllcanos en acclón. De un lado, monopollo cedlsta del hambre; por otro,
ceslón de 200 m1Uones a las voraces
Compaftlas rerrovlarlas. Y como cúspide y corona, ese lnveroslmll Estatuto
de Prensa, rechazado con desdén por
In. Dictadura, y cuyos preceptos tmpe.
dlràn en lo !uturo discutir monopollos por el estilo del cedlsta o la extraordlnarla, escandalosa conceslón
que buscau las dcrrocbadoras y afortunndas Empresas de ferrocarrlles. Se
ve, se ve que las doctrlnas y la tàctica no han varlado.
Por eso, junto con otras mucbas cosas, las 1zquJerdas emprenden camblo
de ruta. Sc unen, se coordlnan para
volver menos !àclles las facllldades
quo basta aqul encuentran eus adversarlos en la conquista de la República.
Hoy se rcúnen Jas mlnorlas parlo.meut.arlas del biOQ.ue de lzqulerdas
para, !rente al declslvo asalto que se
Intenta contro. la libertsd de Ja Prensa, !rente a las otras lnlclatlvas de
desvlrtuaclón del ré~rlmen, ejercer una
oposlclón conjunta, vigorosa y coordlnada. Y boy, aslmlsmo acuclados por
lo. ¡¡ravcdad que la altuaclón entrallo.
para las esenclas constltuc!onales, se
reunlràn l¡¡ualmente los parlamentarlos soctnllstas para decidir sl vuelven
1\ Jas Cortes o deJan el paso llbre a
l1
t
tas 1
1 1
Qt enes raen a cues
nc pios,
doctrlnas y 80luelones deossuPretapa
de
monarqulsmo.
Tocants a Jas IZqu!erdas republlcanas, ya no cabe duda nspecto a. au
cordlal lntelllfencla. Los fenómenos
que sc suceden por modo pauJatlno en
la politlca van a traer por consecuenela que Ja oposlclón basta aquJ practl.
cada, y de resultas poco notorlas, se
vuelva màs enérgtca, màs actlva, màs
r ecund a. Ello casa meJor con Ios lmpulsos de los d!putados l.zquierdlStas,
que en sus relaciones con las multi·
tu d es f Ieles al r églmen comprueban
cOmo la tón!ca general sc lncllna, por
modo resuelto, a temperamentos de
lueha continua 1 ruerte contra las Intcnclones tea:lslattvas del adversarto.
As!, los !àcUes trluntos de los cque
dec!ar:m en prlvado su !e monàrquica.
van a produclr ese contragolpe salu-¡
dable de eanear un poco el rart!lcado
ambiente de las Cortes del aegundo
blcnlo tan parec!das a. otras cualesqulera' de cuantaa hubo entre 1676 1
19?1
P'ro ¿ ¡011
iallSt.as? N trob
Yd1chosocd
ya
lo h"em'~
u.,
,
eseamos d eostodoas' veras verlos 1r acordes con los republlcanoa. ya que, .Pam un06 Y otros, constituye ln HepubUca un mlsm~ po.trln10nlo ldeoJ.I. Por ello. -porque su
aportac!ón parlamentana, cuando los
republlcanos de l.zqulerdll. Ee unen,
puedc llevnr al màxlmo la e!lcacla de
la obra de opOSición-, qulslérc.mçs
que los soclallstas apreclasen con !na.
exllctltud , las tr!:;tes realldades de la
hcra pre~ente y la neces1dad, rectamada. p;)r t'I mlwno !':CgUrO trlun!o, de
oponer al descamlno de la Repúbllca
un estuerzo unll.nJme dc todos &us defensot·ell.
¿Qué màs pueden anhelar las ultra<1erechii.S en prtv= blnn que sus
enemJ¡¡oe no a.ctúen Juntoa con J)Oder
cunntloso all! donde puedim contrarta
'
1 ¡
1an
~f~~~ 'I anu. ar 06 P es reacc1ona·

_________________*_________________

La protesta
ha d'agermanar-nos
contra la calamitosa llet de
Premsa que no vol sinó El Debat.e.
Llegiu aquest fragment d'un edttorial de El Liberal:
«Y por 81 no basta la suspenslón
temporal nJ la definitiva de los perlódlcos, aun se establecen en el titulo
m otras penaltdades, cotras pell11S
mayores», como decla el aargento del
cuento n. los reclutas, lnstruyéndolee
con leeturas del Códl¡¡o mllltsr: «Pena
deElmuerte
Y otras cmaya.res».
articulo
18 -~"stlga la clandestl·
nldad con prisión menor para 1~ autores, Y con arresto mayor a prlslón
mayor a los que dletrlbuyan, repartan,
vendan o utlllcen los lmpreeos clandestlnos.
Y el director de cualquler periódico,
por solvente que sea, serà condenado
a orislón menor en su ¡rado medlo o
prisión mayor en su erado minlmo J
multa <1e 2.500 a 10.000 pesetas, sln
_ ... quo haber publlcado una noUcla
...._,
1
que ne> baya ten!do comprobación, s
se entlende que «pudo resultar algún
pell¡¡ro para el orden públlco, alg\m
dafto a loe lntereses 0 nl crédlto del
Estado o de eus organlsmon, Y lo
mismo el se reproducen documentos
o!lclales sln la deblda autorl.zaclón1
coruprometlendo la ~urldad o e1
presti¡¡lo del Estndo o los lntereses de
la economia Melona! Y otro tanto al
sc hace la apolo¡¡la de esoe delltos o
la de los dellncuentes ...
iA ver quien es el lftlllllO que dlrlge
un periódico de ol,108iclón eu e:.tas
condJclonesl
No~ bay
""'rantiM
· ni las •· queblpara la
apllc•. Clón de las per.as esta ece e1
Códlgo penal en las secciones '<egUDd3
tercera <!el capitulo rv del titUlo m
1
del
llbro 1.
cEl Tribunal aplicarà las sanc!ones
seftalndas conforme a su prudente ar,
dl
t 'blA
1
tad
¡
~~\~.o•.
ce arn cD e cl o art •
Trn~doee de pertodlstss, no har
por qué 6 uJetarse a. nonnaa de ntnguna. clase, n1 alqulera a las establecldns como ganmtfa CU:lDdO se trnta
de de'tncuentes vul!f,res
El hecho de pensar rué slemp:e para las derechas mucho màs grave QUe
1d
...
t
e e ro.-ar Y ma sr.
'Padecc usted la cfunesta munia de
pensar»? Pues cel prudente arbltrloll
del Trtbunal dice que Je ahorquen. Y
le ahorcan.
Y prlslón menor tamblén en sus
grados n:unlmo y medlo para los que
publiquen algo que pueda entenderse
co!t:ru.lvo para la reputaclón de una
P<:rsonA, e:q>OD.Iéndole a la deshonra,
od!o o menospreao públlcos:t.
IVaya U&ted a saber lo que bubleran aido al~oa perlbdlcos de los que
patroclunn eeta ¡ey de ImNenta de
ha'ber e&tr.do vt~ent.e en 1934 y en lo
que va de 193bl

tali<lad que Ya a darse al pro~ecto,
que sJrve <1e ocaslón al presente comentarlo, dicho proyecto aea reUrado
o cuando ruenoa q uede mde!lnldamen:
t.e hundido en la enumerac!ón de
a.suntos muertos, para los que el corden del dl&• es, màs que recordatorto
• • •
llplda. No otra suerte merece el 1n:
Contlnu:~remos en eliAs auceslvos el
tento de dar a la Replibllca espat!.ola, examen Ciel pro:yecto. porquc aúu hay
y en 1D35, una !er de Pren.sa cUg:na del otras muchas cosas, que de tratarlas
espJr!tu reaccionar!o <1e Bn\·o Kur!- en e1te arúcu!o, lo har!an extr.ordl·
Uo.t
1't'1tO .•

narta.m..--
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La immoralitat i el concepte de l'art en Joyce
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Per fi, .«Ulisses» és publicat
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Estats Units despré_s. ~~ Mu~~~lini en nu ~inun ne~a aut~ritat anin~ú ~~r interv~nlf en el mnfliu~
al~
'
'
qu1nze anys de prohtbtcto
o

James Joyce na..c:qué a Dublin
l'any 1882. De noi rebé ja una
sòlida instrucció en un pensionat religiós que el féu singularment versat ~ llengües mortes, en filosofia
grega i escolàstica, i en altres branques importants del saber humà.
Tantost !et home, però, el futur autor d'«Ulisses», deixa l'ambient opressor de la seva terra i marxa a
l'estranger dues vegades. LI!. primera per ampliar els seus estudis; la
segona per a expatriar-se voluntàriament. Intenta oficis diversos, el
de cantant entre altres, 1 es casa
amb Nora Bamade. Viu, a la fi, de
donar lliçons. ~ un assidu client de
les biblioteques de Roma, ~unc,
Trieste 1 Paris, on, a diferents mtèrvals resideix accidentalment. Humanista enclaustrat, enfondeix en els
seus estudis h abituals de teologia,
de literatura, 1 es liura de
ple a la seva labor pròpia 1
pròllxa. En tota la seva obra es
,.-e.:.. ...: :<Jc:..pa-:,6
reflexerà semp:·
religiosa. que, com a bon irlandès,
l'obsessiona i aquest r essò de la seva educaciÓ clàssica, en l'elecció de
certs temes 1 en el gust per les cites gregues 1 llatines.
Després d'uns opuscles-«Parnell»
1 «The day or Rabblem ent - esc~1ts
en plena adolescència, J oyce publica
(1907) un volum die poemes: «Chamber Music». ~crits a la m!'-nera isabelina ningú no els creuna, per la
forma :•obra del més modem dels escriptors. Més endavant es nota aquest gust de Joyce per la poesia en
la inclusió d 'alguns versos en les seves grans obres: «Gent de Dublln»,
«Retrat de l'artista adolescent», «Ulisses».
Pel que fa a <tDubllners» (Gent
de Dubllnl ningú no els volia publica.r. Hl eren reflexats, fins amb els
mateixos n oms 1 domicilis, molts
cTipus de Dublimt que serien reconegut.<; deseguida. A més, la llibertat que es prenia Joyce descrivint
ta vida privada d'Eduard vn, estemordia els editors. Per fi, un editor
es dec1d1 a publicar «Dubllners». El
mateix dia, però, que s'acabava la
tirada comparegué a. la impremta
un desconegut que comprà. tota l'edició 1 la cremà, allà mateix, menys
un exemplar per a remetre a l'autor.
Aixi passaren alguns anys, fins
que a.1 1914 apareixia. aques-ta colleccló de contes editada a Londres.
Alguns d'aquests contes no passen
de d'eu pàgines. En tots, però, ht ha
la mateixa gran intensitat psicològica, la mateixa densitat artística.
El realisme de Joyce és d'ordre poètfc. Crea una atmosfera de poesia
1 de suggestió entorn dels personatges. En conjunt, aquesta obra fa
·-upensar més en Txekov que e
pass-ant.
Més endavant comença a publicarse, a. la revista londinenca «The ESÒist», la novella «A portrait or the
artlst as a. young man» <Retrat de
l'artista adolescent). L'obra fou com ençada. a Dublin el 1904 1 acabada
a Trieste el 1914. Aquesta obra, que
trenca tots els motllos conegut.<; de
la noveHa, és més important que
«Ulisses» mateix des del punt de vista innovador. Hi trobem ja exposades algunes directrius que trobaran en «Ulisses» un desenvolupament definitiu.
El 1918 sortia «Exiles», drama en
el qual es ta sentir la influència
~'Ibsen. Joyce admirava tan el dramaturg escandinau que aprengué el
noruec només que per llegir-lo. En
Exiles trobem ja dues de les grans
êaracterlstlques de Joyce. Primera:
l'àcctó passa tota en l'intrincat lal;>erinte del pensament; segona: els
tres actes del drama duren vint-iquatre hores, cosa que fa preveure
la lentitud en el transcurs de l'acció, pròpia de les obres posteriors.
Finalment apareix «Ullsses» l'obra
més famosa d'aquest escriptor. Les
denúncies per escàndol obligaren a
suspendre'n la seva publicació a la
«Li ttle Revlew» que l'havia iniciada
el 1918 als ~tats Units. Per fl, s up erant múltiples obstacles apareix
una edició subscrita a Pa ris, «chez»
«Shakespeare and Company». No
bbstant, la seva venda fou prohibida, fins fa poc, als E stats Units. I
ho és encara a Anglaterra.
I a què fou deguda aquesta prohibició? Com el lector pot pensar,
no és pas que les obres de Joyce siguin lleugeres ni llicencioses. S'eQuivocaria qui, davant l'escàndol que
prohibi «Ulisses», hi cerqués un
goig dubtós. Sabut és que les bones
noveH~ no s'escriuen per als lectors
habituals de novelles. Les de Joyce
són tan denses que només en treuran tot el profit aquells als quals
sedueixin les a:tes qilestiom ' :osòfiques 1 literàries. Tot el que un hom
troba de repro!>able en «U11sseslt es
troba. en qualsevol manual cienti!lc: la cruesa de l'expre~sló, l'anhel
de transcriure la realitat amb un
yerisme absolut. Es això el que ha
~,>rlginat a J oyce la persecució de la
seva obra 1 el que és pitjor, ba fet
que ei vulgar el considerés com un
seguidor del naturalisme estil Lola,
que volgués oposar l'estètica de la.
é trauche de vie», a l'idealisme trad icional irlandès.
P erò el realisme de Joyce és molt
diferent. Fundat en els clàssics grecs
1 anglesos, amb el desig de donar
caràcter documental a. la seva obra.
elimina tota classe de traves, tant
fi són convencionals com no. «En
Joyce la carn és trista 1 l'obscenitat
repellenb, ha. dit la critica.
Veiem, ara, les paraules que pronuncia el propi J oyce, per boca de
S tefen Dédalus, en la novella de caràcter autoblogràf!o «Retrat de l'artista adole.scenb. Stefen Dédalus es
dirigix al seu condebceble Lynch:
«El desig 1 la repulsió excitats per
mitjans no purament estètics no són
emocions estètiques, no solament pel
seu caràcter cinètic, sinó també per
la seva. natura simplement física.
La nostra carn retrocedeix davant
del que tem i respon a l'estlmul
del que desitja per una simple ac-
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La guerra del Chaco -CAP A LA CONFE·
RENCIA DANUBIANA

ció reflexa del sistema nerviós. La
parpella se'ns clou abans que tinguem consciència que una mosca
està a punt d'entrar-nos a l'ull. De
la mateixa manera la teva. carn res- ES CONSIDERA OPORTU EL l\10pongué a. l'estímul d'una estàtua MENT PER A ENTAULAR NEGOCIACIONS DE PAU
nua, però no fou més que una. simple acció reflexa dels nervis. <<La. beWashington, 14. - Els observadors
llesa que l'artista expressa r, pot llatino -americans que segueixen de
prop la qüestió del Chaco, diuen que
la situació militar dels bellgerants
és un element propici perquè bolivians i paraguaians puguin entrar en
contacte, ajudats pels mitjancers
americans.
Creuen que la resistència boliviana
de Villa Montes i la retira~a de les
tropes paraguaianes del Departament
de Santa Cruz i del riu Parapeti
és un factor Important perquè Bolívia i Par agua.t puguin entaular diàleg en una situació equitativa, sense vencedors ni vençuts.
S'afegeix que la pau que hauria
volgut imposar el Paraguai a. base
d'explotar les seves posicions rollitars constituïa. el principal obstacle
per a arribar a. una suspensió d'hostilitats honorosa que prepara. l'estudi dels problemes derivats de la
guerra. Equilibrada la posició moral
dels contendents, la conferència de
Buenos Aires ofereix probabilitats
d'èxit.
A desgrat d'aquesta circumstància,
posen de relleu que els mitjancers
h an d'obrar amb extraordinà ria caudespertar en nosaltres una emoció tela i amb un gran esperit de concicinètica o una sensació purament liació, j a. que han d'aprofitar les exfislca». Desperta., o hauria de des- ploracions successives que es feren
pertar, 1ncL'Ueix, o h auria d'Induir, a les cancelleries de La Paz i Asunel punt capital de
una. «Stasis» estètica, una pietat ción, i presentarforma
que pugui ésideal, o un ideal terror, una «sta- la discusió enper
ambdós beligerants.
sí~» provocada, prolongada, i, a. la ser acceptada
fi, dissolta per allò que jo en dic el Es tracta de conciliar les posicions
ritme de la bellesa. Ritme és la pri- irreductibles que tingueren Bolívia 1
les anteriors gestions
mera relació estètica formal entre el Paraguai enr elatives
a la suspensió
part i part en qualsevol conjunt es- pacificadores,amb l'estudi
de la qüestètic, o entre un conjunt estètlo i les d'hostilitats
tió del fons, 1 el Paraguai anteposava
seves parts o una de les seves parts, la
qüestió de la suspensió d'hostilio entre una part del conjunt estètic
al problema territorial. Sembla
1 el conjunt mateix. Però sl això és tats
que aquest punt ha estat r esolt en
el ritme, que és, doncs, la bellesa? el
que els mitjancers oferissentit
Parlar d'aquestes coses i tractar de sin garanties
suficients perquè per
comprendre'n llur natura, i, un cop la seva intervenció
ésser suscompresa, tractar, d 'una manera peses les hostilitatspuguin
i s'ha de relenta 1 constant 1 humil d'expressar, soldre la qüestió territorial,
tenint
d'esprèmer de nou, de la. terra groscompte que de la solució d'aquest
sera i del que la terra prod'ueix, de en
fonamental dependrà la
la forma, del so 1 del color (que són problema
pau.
les portes de la presó de la nostra
ànima), una imatge de bellesa que
hem arribat a comprendre: això és
l'art. Art, és l'adaptació per l'home que l'autor sigui un «Premi Node la matèria sensible o inteHigible bel». Es poden comptar amb els dits
els literats capaços de compondre i
per a un fi estètic».
mantenir, com J ohn Galsworthy, un
J. SOL
tipus tan extraordinàr iament difícil.
En acabar , una ombra de tristesa ens corprèn com a homes.
¡Quants Fiorsen, quants Rosek, fins
MAS ALLA (noveHa)
quants Summerhay, volten per la
p er J OHN GM.SWORTH-.Yr vida, ,per_cada 4na de les Gyp, que
Trad. MAR I ~ L UZ M ORA- pensen 1 senten com ella, per bé
L ES 1 Edit • .Joventut : 1935 que gairebé mat, per covardia, no
Aquest escriptor, llorejat amb el arribin on ella ar¡-lbàl
Premi Nobel de Literatura, és una.. .. La t raducció excellent, magnífica,
de les fi,gur es méS~ellevante de la com a obra q_ue é~ d'!Ïqúesta lntèlliliteratura -anglesa contemporània: gentfsslmà. escriptora què es diu MaHa conreat, amb merescut èxit, el ria Luz Morales. Perfecte l'estil I
llibre i el teatre 1 gaudeix d'una mestrívolament resolts els esculls
fama prou consolidada perquè hom d 'expressió. «Màs allà», en altres
pugui objectar-hi reserves. Es humà, mans menys dotades que les seves,
profundament humà; les seves dots seria illegible i les belleses que cond'observació ultrapassen força les t4 es malmetrien sense eCicàcia.
La presentació tipogràfica, dintre
normals 1, a la. vegada, anglès cent
per cent, sap infondre a tot el que el marc de distinció l bon gust a. què
escriu un discretfss!m humorisme, la «J oventut» ens té acostumats.
m olt distant, però, de la. facècia genial d'un Shaw. Es aquell humorisme fi, específicament britànic, que

LLEGINT...

l\1USSOLINI S'ENTREVISTA
Al\m HASSEL
Roma, 15.-Mussolint ha rebut l'ambaixador d'Alemanya, Von Hassel,
amb el qual ha tractat sobre els
preparatius de la pròxima Conferència Danubiana.
SCHUSCHNIGG TORNA A
vmNA
Viena, 15. - Procedent d'Itàlia
ba arribat aquest m ati a Viena eÍ
canceller Schuschnigg.

Fugitius espanyols
a Rússia
Leningrad, 15. - Han arribat a.
aquesta. ciutat trenta-un marxistes
espanyols que participaren en els
fets del passat octubre 1 que poguer en fugir d'Espanya.
A LENI N GR AD ELS H A N
TR I BUT AT UN A R EB UDA
TR I OMFAL

Leningrad, 15. - Han estat rebuts - · · _ _ - els trenta-un comunistes españy&s que participaren
en la revolució d'octubre a Astúries.
t
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Tota la premsa soviètica parla
dels fets revolucionaris d 'Astúries tal
com els han exposats els refugiats
• '.' ~ · - ,.
espanyols, · · •
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ens fa r iure per dins, a. r iallades.
però no ens empeny a. exterioritzarlo sinó és amb un somriure dissimulat.
«Màs allà», s'ajusta per _ ·· Rment
a allò que cal que sigui una noveRa anglesa de costums. Els ambients hi són retratats de mà mestra
1 les figures són ben humanes. L'acció es desenvolupa seguint una trajectòria. lògica 1 els episodis es succeeixen amb una naturalitat sorprenent.
El drama -molt ben vist 1 narrat- r adica en començar en una
doble base. La intromissió d'un estrany, de casta inferior, en la r igidesa d'un interior anglès de casa
bona 1 l'error -tan freqilent- de la
nola generosa, però altiva que s'hi
lliura creient trobar l'amor allà on
només troba grolleria. El pare, Wlnton_, mllltar benestant, és una magnillca figura, descnta sense vaciHaclons. Es el més anglès de tots els
personatl!'es. La filla, Gyp, és també
un tipus de primer ordre, de difícil traçat psicològic 1 que en altres
mans esdevindria una neuròtica capriciosa. Galsworthy, sap mantenirne la. llumlnosinat 1 la noblesa. Hl
ha. personatges secundaris com la
dansarina Daphne o Daysy i el vell
professor de m úsica, que constitueixen sengles troballes.
T anmateix, la novella r esulta
d'antuvi un xic feixuga per al lector meridional. Hom hi ha esmerçat
massa tinta -magnlflcament- en
la matisació 1 el detalL I la lectura de les cent primeres pàgines
posa. a prova la nostra tenacitat de
lectors. Més enllà, però, l'acció va.
prenent una volada extraordinària.
La. decoració d 'Interior biJ.rgès, el
conflicte matrimonial, la ñ'finuciositat de la cm1se en scène1 s'esfumen
per a deixar lloc a. l'heroïna, aquesta Gyp magnifica, revolucionària davant de la més rlgída. de les societats; en aques~ moments, no és a
un vulgar drama. de famfiia. que
assistim. Es a un caire més de l'epopeia eterna de l'amor que lliura
batalla contra tot i contra tots.
Aquesta. !¡gum, ella. sola, j ustifica

EL PROCES D E LA MALALTIA DEL MARISCAL
Varsòvia, 15. - Ara s'han pubilcat interessants relacions r elatives
a. la. malaltia que ha portat al mariscal Pilsudsk.i al sepulcre.
Hom sap que el dia 19 d'abril, el
mariscal Pilsudski sofri el primer atac
produït pel càncer que sofria al fetge
i a l'estómac. Immediatament fou
cridat el savi professor de la Facultat de Medicina de Viena, doctor
Wanckenbach. Aquest examinà el
«Llibertador» i va emetre un diagnòstic altament pessimista.
El passat divendres, dia 10, el vell
mariscal sofri un nou atac 1 es cridà novament al doctor Wanckenbach, que va venir a Varsòv!a en un
avió especial. Immediatament declarà
que l'estat d' Pilsudsk.i era desesperat.
Al mati del dia 12 de maig, el mariscal Pilsudskl senti que la seva vida
s'esgotava i rebé l'Extrema Unció. Va
perdre el coneixement al migdia 1 ja
no el tornà a recobrar.
La versió és contradictòria pel que
es refereix a l'agonia del mariscal,
ja que mentre uns asseguren que fou
benigne uns altres assegur en que sofri extraordinà riament.
EL LLOC ON SERA ENTERRAT
Cracòvia, 15. - Es troben en aquesta ciutat diversos artistes encarregats
pel Govern de l'ornamentació fúnebre dels carrers que ha de travessar
el seguici que acompanyarà el cadàver del mariscal Pilsudski, que rebrà
sepultura al Castell de Wawel, on
reposen les despulles dels rels de Polònia.

FUNERALs A PARis
Paris, 15. - El dissabte vinent, a

I

SE t> ONA EDICIO

EL D UCE, EN UN D ISCURS,
NEGA EL DR ET A I NTER·
VE NIR EN LA SEVA QUES·
TIO A M B AB I SSI N IA

ganltzar les seves forces 1 que
sembla, espera amb ansietat 'qsego!lS
cord entre les potències vi u~ laes desfaci en la qüestió d'Ac;~r~8e3
Roma, 15. - La prems¡¡. italiana per tal de disminuir el seu v~Ï . la,
or a
publlca Integre el discurs pronun- Europa».
ciat ahir pel Duce negant beHigeràncla a. cap nació per a imrniscuirL A PREMSA ANGLE
se en els assumptes d'Itàlia, partiSISTE JX EN QUE E:~JN·
cularment, en el cas concret de les
TA LA INTERVENCI O R·
seves diferències amb Ablssinia.
15 . - La premsa
El «Messagero» publica un ar ticle taLondres,
la declaració italiana dient ~omen.
d'evident inspiració oficiosa comen- és cert que els Governs fr ue no
tant allò publicat pel «Times», de britànic hagin fet al d'Itàlia ~cès 1
Londres, el qual assegurava que Fran- comanacló amb respecte al connp. rteeça i Anglaterra havien realitzat una italo-abissin!.
1c
gestió conjunta prop del Govern de
El «Daily Telegraph» ben
Roma per tal d'induir-lo a una so- mat,
publica una. notícia' del se~~C:t
lució pacifica de les seves dificul- re~ponsaJ
a Roma, en la qual in/tats amb Abissinia. El «Messagero»,
tel.X qu~ l'ambaixador d'Anghte~
escriu:
Quirmal, Sir Eric Drumond ba
uEn nom de qui parlava el «Ti- al
celebrat en els darrers dies algÚn
mes»? lQuina autoritat el fa parlar entrevistes
amb el Duce fent,.:u ~s
quan intenta posar en marxa una gunes proposicions
per tal de mill activitat diplomàtica essencialment rar l'estat del conflicte
amb Ab.ohostil a I tàlia 1 capaç d'augmentar sfnia 1 les relacions d'aquest
~
les nostres preocupacions amb AbisAfegeix el corresponsal
sfnia? El «Times» no és el Govern an- amb elItàlia.
Govern anglès, en vista de la
glès; el «Times» no és Anglaterra. que
de la situació ha suggerit
Nosaltres neguem a l'òrgan de la gravetat
l'emperador abissini que estudiï les
Clty el dret a garantir Ja solidaritat ademandes
italianes.
francesa en aquesta maniobra, perquè
el Govern francès ha mantingut 1
VOL EN A NAR A LA LLUITA
1 manté una actitud completament
EL S AB I SSI N IS, EXCITATS,
correcta».
Més endavant, escriu el propi peLondres, 15. - Al «Even!ng Stanr iòdic que Anglaterra, en un cas com dard» li comuniquen d'Abissinla que
l'actual d'Itàlia, no dubtaria un mo- la població d'aquell pals es troba 'molt
ment a defensar-se amb r esolució 1 excitada davant les mesures militars
energia..
que adopta Itàlia. Costa gran esforç
En el propi article del «Messagero» al. Govern mantenir tranquiles les
es fa una clara allusió a la suposa- t r1bus.
da Intromissió en el plet !talo-abisLa. informació de r eferència afegeix
sini d'una altra potència, i diu sobre que la impressió predominant a Adaixò:
dis Abeba és francament pessimis«Hem d 'afegir, que existeix algú ta 1 es considera molt diflcil d'evitar
a Europa, que envia armes a Abis- b ruptura de les r elacions diplomàsfnla, que ofereix a aquest pals reor- tiques entre Itàlia 1 Abissínia.

l'església de Sant Lluls dels Invàlids,
DELEGATS OFICIALS es celebraran solelnnes funerals en
but fins ara noticies dels diversos cenEs desig del Govern que el fúnebre
t res que fan preveure la concurrèn- acte revesteixi els caràcters d'una macia de r epresentacions de totes les li- nifestació dé l'amista€ .franco-poloteratures.- Ftan~a. Escòcia, Bulgària, nesa.
I ugoslàvia, Anglaterra, Indla, PalesEL CADAVER ES TRASLLAtina, ~ongria, ,IU.lia, D,lnamarca, NoDAT A LA CATEDRAL
.ru.ege, BèlgicQ- {Centres fl~menc i de
Varsòvia, 15. _ Aquesta tarda ban
llengua francesa) , Romania, ~tats
Units de Nordemèrica, Holanda, Le- estat conduïts solemnement les destònia, Polònia, Estònia, Txecoslovà- pulles mortals del mariscal Pilsudski,
quia, Suècia i Argentina tenen ja de- des de la seva residència del Palau
Belvedere a la catedral de Sant Joan,
signats els seus delegats.
COMITE EXECUTIU IN- i han estat depositats sobre un gran
TERNACIONAL DE PEN cadafalc. El taüt ha estat conduït a
espatlles per 20 oficials, arnies del maCLUBS
El Comitè Executiu Internacional riscal, que han anat rellevant-se.
En la presidència del dol figurava
es reunirà a Barcelona el dia 20 de
maig. Presideix el Comitè el famós el President Mosciscki 1 tots els meroescriptor anglès H. G. Wells. F ormen bres del Govern, a més dels represenpart del Cohlitè que fou elegit l'any tants dels pa.ïsos estrangers.
Els carrers que ha travessat el capassat a Edimburgh, els següents païUn famós novellista francés és un sos: Austria, Anglaterra, Catalunya, dàver 1 el seu acompanyament esta·
empedernit noctàmbul; en compen- França, Escòcia, Estats Units d'Amè- ven plens d'una immensa multitud,
que ha romàs en el major dels slsació, l'home no deixa els llençols rica, India 1 Txecoslovàquia.
La reunió tindrà lloc a la Font del lenc1s.
fins més enllà de les dues de la tarda.
Fa pocs dies que va rebre la citació Lleó, on dinaran els reunits, convt-1 El taüt romandrà fins el dissabte
d'un jutjat parisenc per anar a ter dats pel Comitè Directiu del Pen Club · a la catedral, on es permetrà l'ende testimoni. Com que la citació de Catalunya, que està integrat pels I trada al públic i demà tindran lloc uns
er.l per a les vuit del mati el no- senyors Estalricll, Pous 1 Pagés, Riba, solemnes funerals.
veutsta es va creure dispensat de Soldevil~, ~en~t. Nicolau d'Olwer, , Les despulles del mariscal PUsudscomporétxer.
Ló.pez-Plcó 1 Millàs RaureU i presi- k.i seran conduïdes el dissabte al mati,
Vingueren altres dues citacions la del.X el Plestre Pompeu Fabra. En la en tren especial al Castell de Kradarrera de les quals l'amonestava reunló ha de tractar-se de l'ordre del kow on serà enterrat al costat dels
a~b multes i àdhuc amb l'empreso- dia del Congrés.
Reis de Polònia..
~an:.ent. Calia, doncs, obeir, si us
PER ALS SOCIS DE CATApluu !Jer torça.
LUNYA
GOERING, A VARSOVIA,
E3 féu cridar a les set del mati i
Els organitzadors del Congrés prePER TAL D'ASSISTIR A
acompanyat d'un amic s'encaminà guen als seus companys del Club de
L'ENTERRAMENT
C!Z jutjat amoïnador. En ésser al Catalunya que, en atenció a les escarrer es trobà tot sorprés davant criJ?tores dels diversos Centres que
15. - El general Goering,
Varsòvia,
l'activitat de la ciutat a aquelles aSS1st1ran al Congrés, inscriguin les 1 que representarà Alemanya en els !uhores.
nerals del mariscal Pilsudsk.i, ba arriseves mullers.
Això li féu exclamar:
EXCURSIONS bat a Varsòvia.
-Mare de Déu, quants de testiA tal objecte, ba arribat, acompa..Durant el Congrés es faran les sem onis!
guents excursions: a Tarragona ¡ pos- nyat de la seva esposa, el ministre
siblement a Poblet i es dinarà a finlandès de l'Exterior, Kackzell.
•••
Sitges; a Montserr~t i es dinarà al
A l'Oficina de Premsa de la Ge- Monestir; a la Costa Brava i es diUN ARTICLE DE RADEK
neralitat hom parla, en veu molt narà al Far de Sant SebasUà i es
EN ELOGI DE PILSUDSKI
aquesa
Per
Cristin:l.
Santa
a
soparà
moalta, d'una tasca immediata de
Moscou, 15. - El cèlebre llder comudernització.
tes excursions han estat fixats uns
Els que se n'ocupen tracen plans drets d'inscripció de 20 pessetes per nista Radek, publica un a r ticle al pesuggereixen idees. Ht ha qui cita tns~ cadascuna de les dues primeres 1 de rJòdic «Izvestia» sobre la mort del
j mariSCal Pilsudsk.i. Recorda que
titucions ~imtlars de l'estranger; qui 30 p~ssates per a la darrera.
També serà organitzada una ex- aquest, en la seva. joventut, fou un
creu posstble enfocar les activituts
gran amic de Lenin, amb el qual esEls
de l'Oficina per uns viaranys com- cursió de tres dies a Mallorca.
drets d'Inscripció són de 150 pesse- tava UDlt pel mateix desig d'enderropletament nous.
1 car el tsarisme rus.
tes.
-Desenganyeu-vos ~ls diu JoaRadek afegel.X que Rússia expressa
OFICINES DEL CONGRES
quim Vilà-. La primera cosa que
Des d'avui, dijous quedaran ober- la seva amistat a Polònia per la
manca, per a u11a modernització de- tes les oficines del Congrés al Casal pt:rdua de Pllsudski, l'única passió del
finitiva, és que Bernat t D uran s'a- del Metge, Via Laietana, 31, d'onze qual fou la d'obtenir la independènfaiti la barbeta de «Comendadcn.
a una del mati i de cinc a set de la cia del seu pals.
Després diu que Polònia no té pertarda.
què sentir temor de Rússia. Posa de
NOTICIARI
relleu el Eentlment antirus del mariscal traspassat I r ecomana que PolòHavent resultat insuficient el lonin, igualment que enterrà el garn pacal de la Llibreria Catalònia per a
triota, pugui també soterrar la idea
contenir els inscrits al curset de
equivocada que els Soviets són conLiteratura Inda, organitzat per Ja
traris I enemics dels polonesos.
Residència Internacional de Senyo-I
Continua dient que Rússia vol solaGeneral
La Societat
r etes Estudiants, eeran donades les
ment defensar la seva pròpia indesegüents conferències a l'aula nova
de Llibreria assa- pendència 1 que l'amistat dels Soviets
de la F acultat de Dret de la nostra
Universitat.
1 Polònia és en gran manera desitbenta als llibreters jada a Moscou, ja que ambdós pa\sos
La segona versarà sobre cEl BuUDlts formarien un reducte de la pau
dlsmo y su literatura, y hlera.uu
i a tots els que pos- europea a Orient.
épica» 1 tindrà lloc el divendres vinent, dia 17 de maig, a dos quarts
seeixen exemplars de ---------~:----------de vult del vespre.
-La. «Revista. Jurfdica de Catalunya», en entrar a. l'any XLI de Ja
Roosevelt es manifesta parseva publicació ha millorat extraordinàriament i segueix comptant ende la neutralitat en un
tidari
tre els seus coHaboradors els noms
més prestigiosos dels juristes de Cacas de guerra
talunya.
de
15. - El Pres1dent
Waslungton,
El número corresponent al primer
Roosevelt, en la seva conferèncb
trimestre d'enguany conté treballs
X
I
FO
PERE
amb diversos senadors per a tractar
de Ramon d'Abadal 1 Calderó Ensobra els problemes inherents a la
r ic J arài, Rafael Closes EmllÍ Codels ~tats Units en cas
neutralitat
lom 1 Segarra, Jaume eo'ts I Gorchs.
d'un conflicte, ha fet ostensible la
Notes necrològiques dedicades a J auseva major simpatia cap al princime Carner, Cardenal Gasparrl i Ro- ·
pi de la neutralitat nordamericana
que se'ls concedeix davant
bert de R ugglero. Notlciares del Tri·
les futures guerres. El se.Puna.l de Cassació de Catalunya
nyor Roosevelt, comunicà als senatres dies per a fer dors
F acultat de Dret i Ciències EcÓels Departaments de guerque
nòmiques 1 Socials de la Universti marina havien aconsellat a.l goles devolucions. Pas- ra
tai, Comissió Jurfdica Assessora de
vern que extremés la. seva prudènla. Generalitat, Acadèmia de JuriScia respecte a l'eventual legislac1ó
sats aquests tres prohibint
prudència 1 Legislació de Catalunya
les relacions comercials i
1 notes bibliogràfiques que signen
fmanceres dels Estats Units amb els
Francesc Maspons 1 Angla.sell, ;:Jan
dies, es considerarà
~tats beliigerants. Dits Depart9.Maluquer 1 Rosé3 1 Gabriel Julià.
ments consideren preferible que <'ls
Completen el volum els indexs lela venda en ferm Estats
Units «observin amb tota degislatius de la Oeoeralltat 1 de a
cisió el desenrotllament de la situaRepública.
ció internacionalJ.
El Secretariat del Congrés ha r e- sufragi del mariscal Pllsudski.

ECOS

JO H N GA LSWORTHY

La mort
de Pilsudski

Els t~enta-un comunistes espanyols
posseeixen ja la nacionalitat soviètica., que adquiriren quan el vaixell
rus que els ha dut a Lenin¡rad naLA VIDUA DEL l\1ARISCAL
vegava pel Mar del Nord, o sia que
HA MILLORAT
eren ciutadans soviètics abans d'haVarsòvia 15. - Un butlleU faculver trepitjat el territori de la Unió
de Repúbliques Socialistes Sovièti- tatiu, publicat aquest mati, declara
que la senyora Pilsudski, esposa del
ques.
difunt mariscal, es t roba mUloradísslma de la seva Indisposició cardfaca 1 es pot considerar que està fóra
de perill.

Xlii CONGRES INTERNACIONAL
DE PENCLUBSABARCELONA

La premsa anglesa sosté que el repre.
sentant d'Anglaterra a Roma ha cridat
Gran agitació
l'atenció a Mussolini
a Etíopia
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Maniobres america- La propaganda nazi
nes al Pacífic
a l'estranger
L'enemic vol prendre les
illes d'Hawai
Nova York, 15. - No obstant la
gran reserva oficial, els periodistes
han pogut conèixer el tema que
s'està desenvolupant en les magnes
m.a.niobres aeronavals que tenen lloc
en el Pacífic 1, partjcuJarment, l'acció que tè lloc davant l'arxipelag de
les Hawal.
Les torces n~vals l aèries de la
Unió es troben dividides ,en dos bàndols: enemic 1 nacional. El primer
e'i denomina bàndol negre i el segon, blanc. La flota negra va sota
el comandament de l'almirall Hepburn.
Es suposa que la flota negra, que
procedeix de l'oest (costes d'Asia),
avença des del sud de les Ules Hawal l des de les illes Aleut!enes, al
nord, per tal d'atacar aquell arxipèlag en forma de pinces.
La flota blanca, que està sota el
comanament de l'almirall Laning,
haurà d'atacar l dest ruir la flota
enemiga.
Una i altra flota posseeixen nombrosos avions, el número dels quais,
globalment, és de gairebé m ig miler.
L'objectiu que persegueix la flota
enemiga és apoderar-se de les illes
Hawaii prèvia destrucció de la formldab e base naval de la Badia de
les Perles, per a llançar-se després
contra la costa californiana.
La flota blanca ha destacat 58
grans avions de reconeixement que
realitzen vols d'inspecció pels llocs
immediats a les illes Aleutlenes, 1
vigilant els moviments de la flota
enemiga que navega per aquells voltants. Altres aparells blancs efectuen altres vols marxant de les costes d'Alaska,en la. qual penfnsula
s 'han establert aeròdroms en llocs
completament despoblats.

La defensa antiaèria de Paris
VA R EN CONTINUAR L ES
r· .N I OBRES A H I R

Paris, 15. - Durant la passada
matinada prosseguiren els exercicis
de defensa passiva antiaèria que es
ve realitzant a. Paris. A dos quarts
de tres de la matinada. s'apagaren
tots els llums en un sector immens
de la vora esquerra del Sena, i lmmediatament començaren els tàctics,
deixar en oir els seus estridents sons
les sirenes, a les crides de les quals
acudiren als suposats llocs de per ill els bombers i els equips de defensa antiaèria passiva. En el moment d'avisar-se per mit jà de les
sirenes el començament dels exercicis, es detingueren tots els vehicles amb els llums apagats. Solament podien transitar els cotxes de
la policia, els fars dels quals anaven coberts amb drats blaus.
Mentrestant. volaven damunt aquella zona de Paris alguns avions, els
quals comprovaven des de dalt l'eficàcia dels exercicis de protecció
antiaèria.
Aquest maU s'ha publicat un comunicat oficial en el qual es declara que els exercicis de defensa
passiva antiaèr ia es desenvoluparen
amb perfecta normalitat i demostraren la disciplina 1 competència del
personal encarregat d'organitzar
aquella defensa.

Estocolm, 15. - El rep1·esentant
permanent de Hitler 1 ministre del
Reich senyor Hess, ha donat una
conferència en el Gran Hotel d'Es·
tocolm davant més de 1.000 auditors de qualitat. L'acte havia estat
organitzat per la Societat Germa·
no-sueca.
Ass' 1ren a l'acte el princep Gustau Adolf de Suècia i la princesa
Sibllla. Eh la presidència es t robllv&'
el ministre d'Alemanya. a ES'to..:>hn,
príncep de Wled, el qual féu la presentació als prínceps suecs, del senyor Hess 1 la seva esposa.
En la seva conferència el senyor
Hess tendí a demostrar que el naclonal-socialisme havia salvat Alemanya 1 a tot el món cultural, de
la plaga del bolxevlquisme.
L'acta acabà amb la projecció d'una part de la peHicula de propaganda nacional-socialista «Triomf de la
voluntat».

• ••

Estocolm, 15. - El ministre del
Reich senyor Hess ba fet unes declaracions als periodistes relatives
a la pau i la guerra a Europa.
A Alemanya -ha dit- ens mostrem sorpresos en gran manera davant les temences d'una pròxima
guerra expressades amb tanta freqüència per la premsa internacionaL
A Alemanya ningú no pensa en la
guerra 1 si únicament en ei treball ne
cessar! per tal d 'aconseguir reconstruir Alemanya. en els aspectes econòmic, cultural i social.
Es -acabà dient- que el poble
alemany únicament desitja la calma 1 el treball.

El discurs de Morgenthau
provocarà converses diplo·
màtiques
Nova York, 15. - El «New York
Times» diu saber que les declarlclo~s del secretari americà del Tresor, senyor Henry Morgenthau af1rmant que els Estats Units es troben
disposat s a. establlitzar el dòlar, provocaran conversacions diplomàtiques
amb les principals potències europees, a fi d'arribar a una acció concertada en el terreny monetarl.ta!J
t regeix el periòdic que els Es
Units compten amb la bona voluntat de França 1 preveuen forteS
resistències per - :ut d'Anglaterr!lo.
ELS ANG L ESOS CONTRA
L 'ESTAB ILIT Z ACI O GENE·
R AL

Paris, 15. - El dlscus pronunciat
abans d'ahir pel secretari del Tresor dels EE. UU ., MorgenthaUS, en
el qual digué que el seu país no e~
oposat a una estabilització gener
de les divises, s'interpreta als ;:;~
cols financers de .França com a
invitació a Anglaterra..
El corresponsal de «Le Petit Pa;
risien» a Nova York informa : a Walis Street hi ha. poques ~
rances d'una rèpllca favorable d A~
glaterra, 1 afegeLx que els fintaa~~~t
amerlcans creuen que una est facl_
zacló general seria. granmen
htada per una lleugera desvalo~
cló del franc francès; però n~()llll
acreu possible que abtò ocorri
da l'actitud de França. complet
ment contrària a la desvaloraclóst3
El periòdic afegeix que aqu~a
qüestló !ou ja tractada d'una de
nera semioficial pels Goverre; neParis i Wash!gton; però que
gociacions no donaren resultat

Els conservadors anglesos Austria i Txecoslovàquia sus·
partidaris d'una aliança mi- penen les seves negociacions
litar amb França i Itàlia
comercials
eriòLondres, 15 - El illally Express»
dóna la noticia que un grup integrat per un centenar de diputats
conservadors, entre elis Sir Austen
Chamberlain 1 Lord Eustace Persy,
es propose!l' retirar Sir John Simon
del Foreing O!fice a fi d'aconseguir que es modifiqui la politlca exterior de la. Gran Bretanya.
S'atribueix a l'esmentat grup polit1c la intenció de treballar perquè
es concerti una aliança militar directa. entre França, Anglaterra 1
Itàlia.
La noticia de referència ha estat
confirmada a. diversos cercles ben
informats.

V!ena, 15. - Anuncien els P 11e
dics que davant les dificul~1~~n'
s'oposen al normal desenro ·enicO
de les negociacions que es ~e ¡es
portant. a cap a Praga en ,-ac.~
delegacions austrlaca i t-tCe~cts~
per a la conclusió d 'un nou erç ra
el ministre austríac de com ~er
ordenat que els seus delegats
c()ll"
nin 1mmedlatament a V1ena
La raó principal de la rup~~mll\"J
slstelx en el !et que Austr1a r~'1nl
un augment en el contingenell~ 1 usportació, de 25 milions de x de pr~
~ •
triacs, al pas que el govern
ga tan sols es troba va ~GS
1
concedir un aulffilent de 4 0
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AHIR, AL PARLAMENT oE LA REPUBLICA
.
ln~n trial
A
M
E
R
p
D-E
5
LLEI
1 11
LA
TOTALITAT
DE
DISCUSSIO
LA
COMENÇA
El dictamen que la Comissió ~special ha
fiRA ~[ BlR[[l~ftl DEL PROJECTE DE LLEI DE PREMSA
presentat a ta Cambra
Penseu que la

Parlaren contra el dictamen de la Comissió, els senyors Pellicena, Basília Alvarez, Rubio Chavarri i
Recasens Sitjes

so impedlr la entrada en Espafia o ligro para el orden publico o das'inaugura el primer de
la circulación, distribución, venta o fien a los intereses o al crédito del
exhibición, dentw de ella, de pcrió- Estado o de sus organismos, o produindicada;. En el caso d~ que e- dicos
juny i que aquest any
en el extranjero, jeren documentos oficiales sin la dezaS d un capital llbre de todo cu:mdoeditados
asl lo juzgue necesarlo para bida aut_orización, comprometiendo
x!SUe~~n no a.lcance el valor de la la seguridad
Esdel
prestigio
el
o
segur1dad
la
assolirà una importàndel Estado, el sosteniexigida se limitarà esta a la
o los intereses de la economia
ci& ne¿esaria para cubrirla. miento del orden públlco o la defen- tado
{la
apola
hicleren
que
los
y
nacional,
Madrid, 15. - A un quart de cinc pregunta: què són tres condemnes una mena d'Ateneu en el qual hom
cia extraordinària
l1!feren Etnpre51loS perlodist1C11S ten- sa de la publica moralida<L
de la tarda s 'obre la sessió, i pr esi- en la vida atzarosa del per iodisme, discuteix les coses sense que tinguin
Art. 14.-El Gobiemo podrà esta- logia de estos delitos o la de los de~~ t . ...:o moT"', lO la ob:iga.ción
les conclusions una realitat 1mme·
ple de noble passió?
lincuentes, valiéndose para ello de
deix el senyor Alba.
dJ'1U • ner la f!anza, cuando por blecer la previa censura de periódi- los medios sefia.lados en esta ley
S'adreça al ministre de la Gover- diata.
El senyor ALBA dóna compte ofide re~ del capital o por haberse cos, folletos, hojas sueltas, carteles s~ràn castigados con la pena de pri~
Recorda el que digué anit el sepaisà
a
com
periodista,
cial a la Cambra de la mort dels di- nació com a
con excepción de
xnen~ erectivo sobre este o sobre ~ y demàs impresos,
s~Çn menor en su grado medio y pride la CEDA, i com a fill d 'un poble que estima nyor Barcia., respecte a la situació
minoria
la
de
putats
autorila.
que
casos
los
en
libros
los
urgentment
reservar
Feu
alguna responsa.bilidad, hubec
Slon mayor en su grado minimo y
senyors Lacrica I Carles Taboada. les llibertats, i U prega que r etiri anormal en què es troba el projecguellaquedado disminuida o de3apa- zan y con las condiciones que 1e multa desde 2.500 a 10.000 pesetas.
S'ad.here;xen a les manifestacton3 el projecte. Això, senyor ministre - te en aquesta ocasió, puix hom igimponen la constitución y la. ley
stand
vostre
el
Los que incitaren a la desobedien~ja la garantia.
del president es senyors BLANCO, afegeix-, aprovar aquesta llei en un nora sl sortirà algú a defensar-lo, ja
público.
Orden
de
exceptuan de la obligac!ón de
o a las autoridades
RAGOI 1 MORENTI..LA, oompanys pals de llibertats, representaria un que la Comissió està mancada fins
Siempre que baya de ser ejercida cia a las leyes
Se
fianza. las publlcaciones de
ofendieren la moral o la
de la "'ninoria dels traspassats, i els atemptat a aquestes llibertats, però 1 tot de president.
Oficines Centrals : Corts senyors
la previa censura, la autoridad gu- legítimas,
pres¿a~aràcter cienti!ico y técnico.
públicas o hlcteren la apodecencia
Segueix el senyor RECASENS la.Soler de Sojo, per Lliga Ca- en un pals republicà és també un
tll~ntra las declsiones de la autor!- bernaUva publicarà en la «Gaceta de logia de estos delitos o de cualesmentant que s'ocupi l'atenció de la
talana; Basllio Alvarez, pels radi- greuge.
11930
592-T.
Catalanes,
de
Oflciale3))
«Boletines
y
Madrid»
CHAO
RUBI
senyor
el
Intervé
quan hl ha altres projectes
-" gubemattva en la determina- las provincias, y comunicarà por es- quiera otros establecidos en la !eCambra
cals; Rodriguez de Virgurl, pels ad.... constituc-ión de la fianza tengislación com\Ín o en leyes especiagraris; Marial, per l'Esquerra; Irujo, VARRI. Diu que el proj ecte, des del que deurien venir al Parlament pery
periodisUcas
Empresas
las
a
crito
les, o de cualquiera de los respons~
~~ Ylos propietarios de publicaciopels nacionalistes bascos; Blasco principi a l'acabament, és tan ple què la Constitució així bo ordena .
ri6diea5 derecho de recurso establecimientos tipogràficos de su bles de ellos, siempre que no sean prepararse recurso de casación por Garzon, per Unió Republicana; Man d'obstacles a la llibertat del pensalll"
Esmenta els diversos articles del
aqueque
a
nom1as
las
jurisdicción
pàrrafo
el
en
comprendidos
los
de
peste ~ Tribunal especial de Prensa.
glano, pels tradicionalistes, 1 Igl&- ment que constitueix un atemptat Codi constitucional el qual ordlena
infracción de la ley.
indicación
con
ajustarse,
de
haya
na
de
hacerlo
para
valiéndose
anterior,
propi text constitucional.
&O,Art. 6.~Transcurrido~ 10 dias de
la confecció de lleis que encara no
12. El r ecurso de casación por in- sias, pels republicans independents; a l Oensura
precisa de los asuntos a que hay:l los medios señalados en esta ley
que hom cerqui l'autor s'han projectat.
la presentación del esc~~ .a que se de
fracclón legal deberà interponerse Ibàñez pels independents, i Fuentes dels
preser
eberàn
d
sólo
y
afectar,
dé
penas
las
con
castigados
seràn
el
fins
esponsable
r
fent
articles
rere el art. 5.o, el penódico podrà
Segueix dient que s'ha donat pr&ante la Sala. segunda del Tribunal Pila, per Renovación Espanyola.
ferèncla a la confecció 1 discussió
~~iar su publ1caci6n, si la autori- sentados a la oficina de censura los arresto mayor en su grado medio a Supremo de Just!cia en el plazo de
S'acorda consti en acta el senti- més infeliç dels operaris.
Si s'obliga a publicar notes oficio- d 'aquesta llei contra les llibertats de
bemativa. no lo hubiese ex- escritos o galeradas que a los mis- prislón mayor en su grado minimo 10 dias siguientes al de la entrega ment de la Cambra per la mort d'~
y multa de 250 a 2.500 pesetas.
ses, que en feu de la. llibertat de la premsa.
dll~~ente prohlbido en r esolución mos se refieran.
quests diputats.
En la aplicación de las penas a del testimonio.
Las indicadas normas regiràn descritica de l'obra dels Governs?
Una llei com aquesta constituiria
~ta razonada Y dei>idamente no13. En los recursos de casaclón
dos
los
en
referencia
hace
se
que
comufueren
que
en
momento
el
de
El projecte de Llei ha passat per un greu perill, posada en mans de
ELS SUCCESSOS D' ANAl·
tlficads al nnnante de aquel..
por quebrantamiento de forma_.las
teTribunal
el
anteriores,
pàrrafos
en
fecha
la
fue3e
cual
sea
nicadas,
La autoridad gubemativa só.o poBOLLAR I LES LLICEN· totes les zones 1 en el propi Govem gent enemiga de les llibertats.
en cuenta la gravedad y las partes que los ha.yan promoVido d.ehi ha tendències de sentit liberal,
Examina diversos articles del proCI ES D'ARM ES
drà prohibir la publicac-ión d~ . un que se publiquen en los periódiros niendo
beràn personarse ante la Sala coaplicarà
delito,
del
Qircunstancias
oficiales.
als quals cal ajudar.
jecte per a deduir que són francament
- iód!CO por falta de los reqwsltos
Supremo
A
L
DE
Tribunal
del
FERNANDEZ
rrespondiente
senyor
El
Cuando sean presentados a la cen- las sanciones señaladas conforme
l'oposició més irreductible anticonstitucionals.
~dos en los articulos 4.0 y 5.•.
BANDERA fa una pregunta al mi- al Anuncia
a su prudente arbitrio y sln suje- de J usticia.
projecte tal 1 com està redactat.
Acabà demanant als mlnlstres d'bis
1.o5 derechos nacidos de la pre- sura escrito3 o galeradas en lengua ción a las normas que para la aplie~
de
refereix
recursos
Es
los
en
Governació.
Tanto
la
14.
de
nistre
oficial, la autoridad
Intervé el senyor RECASENS tòria liberal que meditin.
entacicn del escrito a que se refie- distinta. de la
como
ley
la
de
Anazboa
infracción
por
esdevinguts
sación
el
successos
als
establece
penas
las
de
cación
Es suspèn el debat 1 s'aixeca la
s el art. 5.• caducaràn a los seis gubemativa podrà exigir que se a- Código penal en las secciones se- por quebrantamiento de forma, qu&- llar, 1 l'orador diu que foren provo- SITJES. COmença. dient que s'ha
~e·es de la. fecha en que aquella se compafie una. traducctón firmada gunda y tercera del capitulo IV del darà suprlmldo el tràmite de adml- cats per uns feixistes sevillans, que comparat aquest Parlament amb sessió a les nou de la nit.
pedel
director
el
efe~tuó o de la. reso:ución firme del por autor, o por
III del llbro I.
amb la seva intemperància originasión.
riódico, o por el r egente del esta- titulo castigam
·111· encionado Tribunal.
con la pena de priSe
15. La sentencia se dictarà den- ren un viu tiroteig, del qual resultà
Art. 7.•-El propietario de )lna pu- blecimiento tipografico d e donde pro- sión menor en sus grados minimo tro de los tres dias siguientes a la un h ome mort.
~lica.ción periòdica e3tà obllgado a cedan. La autoridad gubemativa po- y medio, los que ofendieren la re- celebración de la Jnisma.
Diu, també, que en aquells succesmunicar a la autoridad gubema.- drà detener la aparición de todo putación de una persona, exponién16. De&cte la interposición del re- sos resultaren alguns ferits.
a
sometido
haya
se
no
que
impreso
va la transmisión de la propiedad
dola a la deshonra, odio o menos- curso o desde la personación del reAfegeix que die les recerques de
e aquella. Si se trata de personas la censura o que haya desobedecido precio publicos; y con igual pena currente, en cada caso, haste. dos la policia es dedueix que els fets
Madrid, 15. - Acabada la sessió ha d'estar present durant la seva
ésta.
de
órdenes
lru¡
Jurld!cas, y el capital de est~s se
y multa. de 500 a 5.000 pesetas los dias antes del señalado para la ce- ocorreguts es deuen a elements de de la Cambra, els periodistes par- discussió. A!egi que no es r etirarà
autola
de
decisiones
las
Contra
publicar
amb el ministre de la Guer- el dictamen sinó que s'anirà modide
laren
amenaza
mediante
que
pallare representado por ace1ones, ridad gubernatlva., en relación con
lebración de la vista, podràn perso- «Falange Española)). Mentre el Goo emitir noticias o revelar hechos narse los que haya,n sido parte ante vern nega llicències d'arma als ho- ra, el qual eis digué que demà as- ficant d 'acord amb la discussió. Entaràn adlemàs obl1gadas a presenr a. la autoridad gubemativa. y a la censura tendràn los directores y que pudieran per judicar en su ho- el Tribunal de lnstancia.
mes addictes o. la República, els sistirà a 1a sessió de la Cambra, en- cara queden quatre oradors per a
ublicar semestra1mente en el perió- propietarios de periódicos, y los au- nor o en sus bienes a una persona
Art. 22.-Los recursos a que se re- concedeix als tradicionalistes, als fei- cara que no li correspon el tom del intervenir en la totalitat 1 una veen
impresos
de
propietarios
y
tores
Govern. Ho farà perquè com que
trataren de obtener un lucro Ulcito: fieren los articulos 5.• y 6.0 de esta xistes 1 d'altres enemics del règim.
dico la relación nominal de lo3 tide la Comissió que r&- l gada acabada aquesta crec que la
Los delitos definidos por esta ley ley se formularàn en término de
tulares de aquellas, con indicación general, derecho de recurso ante el
El ministre de la GOVERNACIO fou president
d&que
Prensa,
de
especial
Tribunal
afio.
al
prescribiràn
de su naciona.lidad y cuantia de la
el fons, el que diu dactà el projecte de llei d'impremta, discussió de l'articulat serà ràpida.
en
que,
declara
de
Tribunal
el
ante
dias
cinco
dentro de los dos dias
Art.. 19. - Cuando se hubieren Prensa..
el senyor Labandera és cert, i que
partlcipación de cada uno de ellos. berà r esolver
dictado tres autos de procesam.!ento
Art. 8.o-Las agencias de informa- siguientes a.l de la presentación.
Art. 23.-En el recurso contra la s'estudien mitjans per a remeiar-bo.
podrà
periódico
15.-Ningún
Art.
e-sta
en
definidos
los
de
delitos
por
ciÓn de Prensa deberàn comunicar
declarnción o no de pornografia a Hi ha algunes rectificacions de deal gobernador civil de la provincia ser suspendido ni temporalmente ni ley, podrà el Tribunal de Prensa a que se refiere el art. 13 de esta Jey, tall. El primer I el segon dia hi hafn que esten domicil';iad:a.s, cuatro definitlvamente si no es por senten- lnst ancia. del Ministerio fiscal o de se tendràn en cuenta las normas gué victimes dels agressors, cosa que
parte agraviada, en el supuesto de
de los Tribunales.
dias antes de comenzar la presta- cia firme
consignadas en el articulo demostra que també els enemics seus
Para que pueda ser recogida la e- que se trate de delitos solo perse- procesales
tenien armes. Això no pot continuar
ción de sus servicios, su titulo Y
anterior.
sea
y
parte,
de
1nstanc1a
a
guibles
precisarà
impreso
tm
de
dición
nombre, na.cionalidad y domicilio
Art. 24. - En el caso a que se re- pel prestigi del Govern, que ha d'éshaya
que
jurisdicción
la
cualqulera
autoridad
La
judicial.
mandamiento
del propietario y del gerente, si se
el articulo 15, la decisión del ser prou tot sol per a mantenir l'orguberne.tiva, en el caso de suspen- conocido en el asunto, decretar 1a fiere
Juzgado instructor solo tendrà el dre públic. No necessitem ajuda de
tratase de persona juridica.
por
publ!caciones
las
de
suspensión
congarantias
y
derechos
los
de
sión
En todo caso, la persona que diefecto de ordenar la circulación del ningu, ni dels uns ni dels altres.
en el articulo 34 de la Cons- un plazo menor de 60 dias, sin que periódico o impreso de que se trata
El Govern perseguirà els delintija o lleve la gerencia de una a- signadas
esta
de
ejercicio
al
obstàculo
sea
impedir provisionalqüents d'una i altra banda i els caso ra tificar la suspensión acordada.
gencia de información periodistiC'<I titución,la podrà
cuespromueva
¡¡e
que
el
facultad
circulación de un periódico
En el primer caso la resolución tigarà amb la sanció mà xima. A
deberà hallarse en la plenitud de omente
impreso ouando asl lo exijan la tlón de competencia después de dic- judicial no prejuzga los delltos que Espanya hi ha massa armes i això
dlere<:h<>& civiles y politicos.
tado el tercer procesamiento.
manteniel
Estado,
del
seguridad
comentan en tales publicaciones, s'ha d'acabar aviat. La major part;
Art. 9.•-La publicación de un llSl se hubieren dictado tres conde- se
del orden público o la defenpodràn ser perseguidos en la for- de les armes no estan en mans dels
que
bro no exigirà màs requi>itos que el miento
sa de la pública moralidad; p erO de- nas por los expresados delitos come- ma prevista en esta ley.
qui les soHiclten, perquè per a això
de llevar pié de imprenta..
el
publicación
misma
una
en
tidos
berà dar cuenta inmediatamente a
Art. 25. - Serà obligatoris. la in- s'han de fer certs tràmits; estan en
La publicación de un folleto re- la
Mldel
instancia
a
Tribunal,
propio
autoridad judicial, la cual, sin
t ervención de letrados en todos los poder dels components d'aquells orquiere, ademàs del pié de imprenta, perjuicio
sea cualquiera la casos
de la resoluclón definitiva nisterio fisc al, y haya
a que se refieren los anteri~r ganismes coHocats més enllà dels
el depósito en el Gobiemo civil de del Tribunal
los
conocido
que
jurisdicción
de Prensa sobre la sanres articulos excepto en el recurso partits d'esquerra.
Ja provincia o en la delegacfón es- ción del delito,
suspenla
decretar
podrà
procesos
anulao
especial, referido en el inmediatapecial gubemativa o alcaldia de la rà la deci3ión confirmarà
definitiva de la publicaclón.
O R DRE D EL DIA
gubernativa dentro sión
mente anterior, y las partes podràn
bla.ción en que sea editado, de tres
Art. 20.-En cada capital de pr~r comparecer
trata
se
si
bora.s
dos
de
plazo
del
por si, no pudiendo osS'aprova definitivament el projecemplar es del mismo en el acto d~ de periódicos y de veinticuatro si se vincia se constituirà un Tribunal de
representación, cuando no te de llei ratificant l'acord comerPrensa formado por el presidente de tentar suUSQ
publicación.
de otra clase de impresos.
de "tal derecho, _perso- cfal entre Españya i l'ArsenUnli. de
hicieran
,, ,.
mados
y
La publicación de una. ho,la S)le)ta trata
Provincial
Audiencia
la
Dictada sentencla. ftrm e 'por el Tri- gistrados, el cual Tribunal resolverà nas distinta.s dè 1os procuradores.
29 de d esembre del l934.
o cartel exige, ademàs de lOS re<l.ul- bunal
confuere
ésta
si
Prensa,
Art. 26. - Cuando- los 'pr'ocesatlos
Hom pren en consideració la de· E~
sttos indi-eados en el pàrrafo an te- t~aria de
en única instanci~~o respecto de todos quieran
utilizar -el derecho de ser fensa d 'una. proposició d~ llei del
a la deciSión de la autoridad los
rior el ~e presentar una. decl9.t'a.- gubernativa
delitos de publicidad definidos en defendidos
turno
del
letrados
por
responsaserà
Estado
el
sud'un
concessió
sobre
Nadal
senyor
ley.
~\6~, escrita y firmada, O()n ei nomde oficio, su des1gnación se harà por pl'ement de erèdit de 3 milions de
daños y perjuictos causa- esta
bre, apellido3 y dornicllló del decla- ble de losaquella.
Art. 21. - El procedimlento en las el
Tribunal ut!lizando para ello la pessetes amb destinam ent a satispor
dos
(Ve de la p àgina 8)
delitos
por
instruyan
se
que
causas
rante y la aflrmación d e ba.llarse
Art. 16.-Es responsable del deiito cometidos por infracción de esta ley, lista. facilitada anualmente por los fer les despeses de reconstrucció 1 tota la força necessària per a la de- Es diu que ara el candidat de
en el pleno uso de los derechos ci- cometido
periódino
impreso
capital
un
la
en
de
de Abogados
reparació de danys ocasionats a e~ fensa dels seus r espectius països. la Ceda és el senyor Villalonviles y pollticos. No serà, sin embar - co su autor; si éste no fuese cono- se tramitaràn con arreglo a lo pre- Colegios
la provincia.
t alunya durant els successos r evoluS'afegeix que Stalin ha donat la
go, necesaria est"J. ,.. c:aración cuan- cido o habido, su propietario, y sl ceptuado en el titulo tercero, libro IV deIgual
Tribunal
al
facilitarà
lista
seva opinió favorable a la politica ga i que continua en peu la
do se trate de hojas o carteles de éste tampoco fuese conocido o habi- de la vigente ley de Enjuiciamiento el Colegio de Procuradores respec- cionaris.
francesa de defensa del seu territ~r
anuncios o prospectos exclusivamen- do, el duefio del establecimiento ti- criminal, con las modificaciones sl- tivo para cuando los procesados deE L DEB AT SOBRE EL P A· ri, t enint un Exèrcit ben equipat d'a- candidatura del senyor Jalon
te comcrciales, artisticos o técnicos pogràfico en que haya sido editado. guientes:
meeste
por
representados
ser
seen
FORESTAL
TRIMONI
0
Madrid, 15. - A última hora de
cord amb les seves necessitats.
1. El sumario quedarà concluso
Uno de los tres ejemplares a que
La responsabilidad de los delitos
dio.
El senyor JIMENEZ FERNANDEZ
Referent al Pacte de l'Europa la tarda tornaren a circular als pas&e ref!eren los pà rrafos anteriores cometidos en una publicación periò- en el término de diez dias.
responsabil!dalas
de
efectos
los
A
2'.° Contra el auto de procesamien- des consiguientes en los recursos re- proclama la competència del Cos Oriental, encara en projecte, els r e- sadissos de la Cambra els noms de
serà sellado y dlevuelto a la persona dica corresponde, por el orden que
d'Enginyers de Monts.
presentants de Rússia 1 Mr. Laval diverses person es per tal d'ocupar
to o el de conclusión del sumario, si feridos
que los presente.
indica, al autor del escrito de- se
se
en los articulos se estimaDiu després que és necessari que es mostraren d'acord en prosseguir el càrrec de crovernador general de
declara haber lugar a decretarlo, ràn como
El director de todo periódico o lictivo, al director del periódico, a
siendo
criminal
materia
persona por él para tal caso dele- su propietario y al dueíio del esta- sólo podrà interponerse por el pro- de aplicación lo establecido en el aquesta obra tingui autonomia que sense pèrdua de temps les gestions catalunya. Es d eia que els radicals
la independitzi dels alts i baixos de per a la seva conclusió, reunint en tenien com a candidat al senyor
gada presentarà en el acto de la blecimiento en que se edite. Cuando cesado, el Mlnisterio fiscal o el agra- a rticulo 114 del Código Penal.
la politica. Creu que és n ecessari que ell a les nacions interessades sobre Jalon i la Ceda al senyor Villaloupubl1cación, y autorizados con su cualquiera de ellos no fuese conocido ciado, en su caso, el r ecurso de apereo
periódico
todo
de
impresor
El
bases de no agressió, no assistència ga, i s'afegia que la Lliga Cata.lanl.
ante el Tribunal de Prensa. vista tendrà derecho a exigir que t ingui també autonomia financera.
finna, tres ejemplares de cada. nú- o habido o disfrut!lre de inmunidad lación
no veuria amb disgust el seu nomeEl MINISTRE DE FINANCES U als agressor i consultes.
3.0 Dentro de las 24 horas slguieu- se
mero y edlción a la autoridad gu- o fuero especial, la responsabilldad
origilos
firmados
entreguen
le
respon 1 ll diu que no pot fer que
P er últim, la comunicació expres- nament.
bernativa y dos a la judicial. Los r ecaerà sobre el que le sigue en or- tes al r ecibo del sumario por el Tri- nales por los autores, el director o s'acordi
Els periodistes conversaren uns
facultat a la Caixa sa la satisfacció deis representants
directores de per1odicos de Madrid den. No habrà, sin embargo, lugar a bunal, dictarà mandando pasar los el redactor jefe, pero no podrà ha- especial donar
emeti 150 milions soviètics i francesos per a la conclu- moments amb el senyor Ventosa,
presentaràn, adernà3, y con las mis- que la responsabllldad subSldiaria re- autos para. instrucción y calificación cer uso de los mismos contra la vo- de Deute perquè
sense saber el tipus a què sió del pacte signat recentment a el qual digué que no sabia res respor t érrninos de tres dlas luntad del autor. Quedarà siempre a
mas formalidades, tres ejempla.res caig~~o en las personas indicadas cuan- conjunta
farà. Això el Govern no ho pot Paris, que es considera com una pecte de nomenaments, i quant conen el Ministerio de Gobernación. do el escrito que la motive lleve eu y por orden sucesivo al Ministerio salvo el derecho de la autoridad gu- ho
fer sense la prèvia autorització de magnifica base per a la reconquista cerneix al seu assentiment, no poUno de los ejempla.res se•·J. sellado el periódico impreso, al pie del mis- fiscal 'i al acusador privado, si lo bernativa y de los Tribunales a re- les
COrts.
de la confiança entre els països i dia dir tampoc res, perquè ignorava
Y devuelto a la pe~ ·"ra o1ue los pre- mo, la firma de quien disfrute de hubiere.
expresados.
originales
los
clamar
El senyor RODRIGUEZ DE VIGO- l'establiment d 'una pau duradora a el seu criteri respecte ais problemes
4.0 Devueltos los autos por las paressente.
cualquler
de
propietarios
Los
inmunidad o fuero especial.
RI és contrari a les Caixes especials. Europa, meta que guia ambdós go- de Catalunya, que tal com compren~s acusadoras, se pasaràn por tres
Se concede al Gob1erno la faculCuando se trate de publlcaciones dJ.as
tablecimiento tipogràflco estaràn
El senyor LAMAMIE DE CLAIRAC verns 1 a la qual dediquen tots els dreu -afegí- tant ens interessa.
procesados
los
a
rmprorrogables
tad de determinar, previos los a3e- pomogràficas, la responsabilidad, tanobligados a entregar en la Dirección intervé contra el dictamen.
Eis informadors abordaren desformular
a
seus esforços, donant entrada a tots
procedan
que
de
fin
a
oonroramicntos técnicos que estime
to criminal como civU, recaerà solide Seguridad y Comlsarias
ministre de la Governació
de calificación provisional. General
els països en lliure n egociació i col- prés el digué
m~r
un
ven\entes, la c:a!;e de papel en que dariamente sobre el autor, el director el 5.escrito
provincia,
cada
en
Policia,
de
que no sabia encara
el qual
0
LA laboració.
SOBRE
DICTAMEN
En el supuesto de que los de- delo por dupllcado de todos los tldeban ser imp:e•os los ejemp>,.~.s de de la publicación, el propietario de
LLEI DE PR E MSA
LAVAL SORTI AHIR DE res respecte a aquest nomenament.
de los perjudicados o de los pos de letra en los que practiquen
llbros, folletos y periódico3 que ha- la edición i el dueño del estableci- fensores
en el pròxim COntractarà
-¿Es
MOSCOU
pasen de màs de uno, se las impresiones.
El senyor PELLICENA de la Lliyan de quedar archivado3 en r e- miento t!pogràfico en que el impreso procesados
sell d'aquest nomenament?
de
ora
h
22'45,
les
A
15.
Moscou,
actuaciolas
del
maniflesto
contra
de
en
torn
pondràn
un
consum
ga
En tanto no se dicten disposlcl~r
g\stros, bibllotecas u otros concep- haya sido editado.
- No ho sé. Ho ignoro, 1 perdoR lissia, b a sortit cap a Varsòvla el
en Secretaria.
nes especiales, la publicidad por me- dictamen.
Los dueños de los establecirnientos nes
neu-me que no u.s atengui, perquè
tos similares del Estado, R~ión.
és
m
a
seguici,
seu
el
i
Laval
senyor
wl
davant
trobem
ens
que
Diu
dentro
examinarà
Tribunal
El
6.•
quedadlos distintos de la imprenta
t ipogràf\cos seran solidariamente resProvincia o Municipio.
dictamen sense projecte, la qual co- dels 30 periodistes que l'han acom- he de parlar amb diversos diputal;s
de otros tres dias los antecedentes
de l'Esquerra.
Art. 10.-En la cabecera de todo ponsables con los autores de la pu- aportados por la acusación y la de- rà sometida a las prescripciones de sa constitueix una anomalia.
panyat a Moscou.
requllos
sin
impresos
de
Efectivament, poca estona després
blicación
periònúmero de una publlcación
esta ley.
El senyor Laval 1 els seus acomLa Llei d'Impremta vigent és molt
fensa.
Los dueños, directores o gerentes més perfecta que aquest projecte. panyants efectuen el viatge en un diversos diputats de l'Esquerra cdudica deberàn figurar el nombre de: sitos previstos en esta ley.
0
7. Hasta el momento de la vista de periódicos, revistas, establecimien- En el seu article primer aquella es- cotxe especial, posat a llur disposició versaren amb el senyor Portela reLas personas o empresas propietadirector y del propletario.
ferent de la forma en què s'exerceix
Art. 11.-La representación del pe- rias de publicaciones seràn respons~ podràn incorporarse a los anteceden- tos de tipografia, litograffas, tot~r tà perfectament d'acord amb la pel Govern soviètic.
sumariales cuantos informes, cer- grafias, grabados, impresos de fo- Constitució, l no obstant en aquest
tes
la censura amb alguns periòdics de
ri6<Uco ante las autoridades corres- bles civilmente de los daños y perofidocumentos
demàs
y
tifica.cione.S
nogramas, edición de pellculas o esP<>nde al driector y, en detecto, de juicios materiales y morales derivados
s'ha tingut en compte l'article La Constitució de Filipines ha la provlncla. de Barcelona.
hubieran sido sollcitados por te.ción de radio, cumpliràn, en el no
éste al propietario o representante de los delitos cometidos en aquélla.s ciales
34 de la COnstitució que estableix
partes.
las
perlas
de
la
de
insolvencia
de
partir
caso
a
el
en
dias,
60
de
érmino
t
legal ~ la " "
ur ruca propieuns drets que no pot suprimir cap
tarta..
sonas sobre las que recayere la res8.• Hasta el momento de reunir- publicación de esta ley, co~ los re- Llei. Aquest article constitucional obtingut una majoria acla·
se el Tribunal para la celebración de qulsitos que la rnisma les senala. In- ha de complir-se com tots. Però a
A todos ios fectos y sa~vo prueba ponsabilidad criminal.
paradora
Todo periódico la vista, toda persona directamente curriendo, en otro caso, en las pe- més, es dóna el cas que en cap d els
Articulo 17. etn contrario, se considerarà direcManila, 15. - Ja es coneixen els
or Y propietar:o de un periódico los està obligado a insertar las aclara- ofendida por el delito podrà ejercer nas que en ella se fijan a la pu- projectes de reforma figura la de r esultats, encara que incomplets, de
,
.
Que figuren como ta: <:n e: rzgi~tm ciones o rectificaciones que le sean la acción penal en forma de quere- blicidad y difusión clandes unas.
canviar aquest article.
35 provincies de les 49 de Filipines. 1 Detmguts per fixar cartells
cor
autoridad,
dispocualquier
por
cuantas
dirigidas
derogadas
Quedan
lla.
Afegeix que eis periòdics de tots
del Gobierno civU.
··
votació és aclaparadora a favor d
legales se opongan a los pre- eis matisos s'han mostrat contraris La
di- poración. entldad o particular que
ser
Articulo 12. - Para
de la Constitució que obté, segons les ~ «RenovaciOn Espanola»
9.• La Vista serà pública, salvo siclones
pualguna
por
subofendidos
creyese
declaràndose
se
ley,
esta
de
ceptos
a aquest projecte.
rector de un periódico se requiere
Anit foren detinguts per la pollesmentades dades, 452.733 vots conhecha en el mismo o a quie- si por rawnes fundadas pasam a sistentes en toda su l~tegridad los
Diu que tant les dretes com !S tra 14.028.
f[r español, mayor de edad y ha- blicación
cia n ou Individus afillats a «Renovt\puerta cerrada.
falhechos
28
atribuido
de
hubiesen
Públlco
se
nes
Orden
de
ley
la
de
tal
per
premsa
la
utilitzen
esquerres
arse en el pleno uso de sus dereción Espafiola)).
10. El Tribunal dictarà sentencia de julio de 1933 en cuanto a los r e- de defensar els seus ideals, i quan
o desfigurados. El escrito de aclachos civiles y po:lticos. Los extran- sos
Eis detinguts es dedicaven a fixar
r ación o rectif!cación se insertarà en dentro de las 24 horas slgu!entes a quisitos que puedan exigirse a las es veuen al Poder volen després li- EI generaI Von Mackensen
GJ oeros ncc~slt::ron autorización del el
publique,
se
que
la barriada d e la Barnúmero
g!~~a.per
primer
Hongria
per
viatge
de
concluso
juiclo
el
declare
se
que
la
publ!caciones en cada uno de los mitar la llibertat de premsa de l '~r
plerno para dirigir periódicos esprocede de una autorldad, y para dicho tràmite.
estados que la mencionada ley re- posició.
d'ells en ésser escormajoria
La
de
objecte
Amb
15.
Budapest,
Panoles. No precisaràn esa autorl- cuando
uno de los tres siguientes, en otro
Aquesta Llei de Premsa, recorda visitar al seu fill, ministre d'Alema- collats els foren ocupades armes.
11. Contra dicha sentencia podrà gula.»
zaición cuando ~e tra Le de pu.Jlica- en
c~so, slempre en plana, columna y
Rivera
de
Primo
de
temps
els
massa
c ones periódicas de mero < .l. ~cter t1po iguales a los en que se publicó
nya a Hongria, ha arribat avui a
amb l'obligació de publicar unes no- Budapest el mariscal alemany von Més del partit Sunderland·
~~tifico o t~'cnico. En todo ca30 de- el art1c..11o o suelto que lo motive.
abusos.
aquells
tots
1
oficioses
tes
Mackensen, figura destacada de l'Alt
ra hacerse constar en !a cabece- La inserción serà gratuita en cuanEl senyor ALV AREZ (Basili) rera., del periódico, al lado del nombre to no sobrepase el doble de la extend' Alemanya durant la Castella guanyat pels anglefusa el projecte en totes les seves eomandament
guerra.
c'.:rect.or, la nacioualtdad del mis- sión de esta y pagada a precio ordidiu que aquest dic- passada
perquè
parts,
u•O.
SOS per 2 gOlS a 1
arribà a Budapest
Mackensen
Von
nario del periódico en cuanto exceda
tamen és una mordassa per a totes ~1 Danubi, a bord del vaixell cSoMadrid, 15. - L'únic gol dels mah.!~. 13.-se declara liore la ex- de aquel limite. El comunicante deperquè
i
pensament,
del
activitats
les
~
fou rebut per una ban- drilenys fou aconseguit per Marin
vebltacion, cir.: u:ación, distribución y berà, en todo caso, circunscribirse
el considera profundament reaccio- fiat, el qualque
n de impresos.
al objeto de la aclaración o rectifiinterpretà els himnes d'un~~o passada d'Ellcegui. El segon
1 coartar da militar
perseguir
a
tendeix
i
nari
nacionals d'Hongria i Alemanya, en- gol anglès, que fou el de la victòria,
Q;,teèa a ........n amente prohibida 1a cación.
romàntica.
idea
tota
El derecho a que se reflere el pàde la multitud fou protestat pel públic, que cons!~.ibición, circulación, distribuclón
Diu que voler beneficiar-se de la tre els aplaudiments
derà que el que l'havia marcat estava
moll.
El venta àe impr~os pornogràficos. rrafo anterior podrà ser ejercitado
llibertat de premsa i no voler accep- con~egada alfou
autor o prop1etario de un impreso por los conyuges, padres, hijos, o
amb un fora de joc.
obsequiat
Al migdia
és
inconvenients,
seus
dels
cap
tar
A la segona part Pacheco fou subsregent Horthy, al qual
~Slderado pornogràfica tendrà de- hermanos de la persona agraviada,
oprobiós per a la nació que ho fa. àpat pel
caso de ausencia, imposibilidad o
assisU també el cap del Govern, Gom- tttuït pel porter del Valladolid, Iricae'?g a :-ecurrir contra esta califi- en
periodista,
de
professió
la
Defensa
1
a.n • n, en . el p~azo de cinco dias, autoriza.ción; y por los mismos y adei diu que la labor informadora d'as- boes. Després visità la caserna on està goyen, i la davantera quedà formada
&a ~buna! e3pecial de Pren- màs, por sus herederos, cuando el
senyalar eis defectes i orientar l'o- el Regiment d'Hiisars, que porta el per Marln, Arocha, Ellcegui, Chacho
rfallecido.
hubiese
agraviado
i Lazcano.
o, toèo ciudadano tendra
de~ec-h
pinió, és cosa que s'ha de respec- seu nom.
los estados de alarma y guerra,
El «Sunderlandt causà la impressió
ante o, en todo momento, a acudir el En
tar.
exigir
a
derecho
tendrà
Gobierno
de no llançar-se a fons degut a les
Para el Tribunal, especial de Prens,,
que
cas
el
Afegeix que es donarà
los períódicos la publlcación gramales condicions del terreny.
1tn :l'te se declare pomogràfico un de
Schiro-Kauer ha fugit
, hi haUrà dues censures; una, la que
tuita de las comunicaciones oficiosas.
Y se in,'l!(l~ su circulación La
¿~~so
ANIT, AL NOU MON
l'ali
d'alarma
estats
els
imposaran
de
carrer
del
domicili
seu
Del
como
serà,
inserción,
de
orden
ra. 1 ución. venta o exhibición. Pa: minimo, para todos los periódicos
tm la que imposaran eis directors, Muntaner on es trobava en presó Fortunat Ortega vencé Ruiz
hacel eJerclció d-e e~;ta acción deberà que se publiquen en una misma loels redactors en cap i els empresaris atenuada es féu escàpol a primeres
~:.rse un depósito prév1o de 1.000 calidad.
que temin les conseqüències. Penseu hores de la tarda d'ahir l'estafador als punts, i conserva el títol
biUd~~· da lo3 efcctos de la responsaamb quina intmnquiHitat s'escriurà internacional Scbiro-Kauer.
Art. 18 - Seràn castigados con
e las costas, para el casv la pena de prislón menor en sus
de .
nacional dels mosques
Deixà un a carta esc ri ta per a la
1 es compondrà el que s·escrtgul. La
c1ler~u~ la sentencia del Tnbunal no grado3 medio y màximo los autoimmunitat parlamentària ha d'esten- seva esposa en la qual U deia que
Anit, al Nou Món, tingué lloc l'aLa ugar a la demanda.
res, directores, editores, propietarios
dre's, perquè el pensament no delin- estava malament del cap l que mar- nunciada vetllada de boxa, en la qual
l'à la autorid~ gubernatJ.;a impedi- e impresores de periódicos u otros
queix. ¿Es que voleu fer de cada ti- xava cap a Màlaga d'on li escriu- es disputava el campionat. espanyol
0 en vl~lbictón en la via pública, medios de difusión en forma clanen premis als compradors de les
pògraf un jurisconsult que sàpiga ria donant--U detalls de la seva par- del ~mo..;ques», entre Fortunat Or,mas o esc-apara~. de aquc- destina, y con la de arresto mayor
llas
tega i Pedrito Ruiz; la victòria, als
què deu compondre? Es que l'arti- tida.
perfumeries que ostentin aquest
no oesub:.Jcactones c!entificas, que, en su grado medio a prisión mayor
A la Prefectura de Policia en te- punts. fo~ per a Ortego, que concle 33 de la Constitució no el pot.
tJma; tante su caràcter puedan las- en su grado medlo, los que dl.stripair segons qui. Si el pensament no nir noticies d 'aquesta fugida ho co- tinuà. en possessió del titol.
cartell EXIGIU UN TIQUET PER
En els altres combats, Bou 3bandOrasPeta~ Pub:tca. honestJdad. pert. buyan, repartan, vendan o utillcen
delinqueix i sols queda la injúria municaren seguidament al jutjat
COMPRA
DE
PTES.
CINC
CADA
en todo caso la libertad los referidos impresos o demàs mede su
a instància· de parts. qui es converti- nfunero 8 que és l'encarregat. de tra- nà a la tercera represa davant Lurà en defensor d'això? Relata el que mitar el sumari amb motiu d'una bles; Valem perdé als punts amb
t&blec~tatos.en el interior de los es- dios de difusión producldos en la
OBSEQUIS DE FLORS
en
El
clandestinidad.
es disposa respecte a la suspensió estafada consumada a un joier aus- Prades; Fenoy l l vencé Duarte, als
punts 1 Blay I All feren matx nuL
hechos falsos,
dels prriódics: Tres condt>mnes. I triac.
~Jo ~~~~~.?· por a.cuerdo del Con- Los que publicaran
••.uu~tros, podrà en t;odo ca- de los que pueda resultar algún pe(Ve de la p àgi na pri mera)
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A LA FI, LA GESTORA

J Tal com ba.viem publicat el dimarts

GIRONA

SABADELL

NOTICIES DIVERSES
Al museu de Sant Pere de Galligans d'aquesta ciutat ha estat come~a una substracció d'objectes arqueol ògics la importància de la qual no
es pot precisar concretament. Oràcies a la diligent actuació dels serveis tècnics afectes a dit museu, però, ha estat possible llur identificació, cosa que ha facilitat en gran
manera la ràpida recuperació.
- La policia de Figueres ha detingut I posat a disposició del Jutjat
d'Instrucció d'aquell partit J osep
Ferrer Marimon, de 19 anys, solter,
flequer d'ofici, el qual el dia set del
mes que som va entrar en un establiment d'aquella ciutat, propietat
de Pepeta Moredell, i robà 168 pessetes.
- Al terme municipal de Torroella de Montgrf, lloc conegut per cCan
Ferran», ha estat trobat penjat d'una olivera el vet d'aq_uella població
Ramon Alió l Ferrer, de 73 anys,
vidu.
Segons han manifestat els
seus familiars, l'esmentat Individu
tenia pertorbades les facultats mentals.
- Com a autora d'un r obatori comés a Santa Coloma de Famés, ba
estat detinguda. Cipriana Heredla i
Garcia, de 55 anys, natural de J aén,
veïna de Barcelona. L'import d'aquest robatori és d'unes setze pessetes.
- Com a lncurs a la Llei de ganduls ha estat detingut 1 posat a disposició del Comisasri de Vigilància 1
Investigació l'individu Josep Ruiz 1
Muñoz, de 22 anys, natur¡¡.l de Cartagena. Aquest subjecte és autor de
d iversos robatoris i atracaments i
està reclamat per dos o tres jutjats
1 fitxat a Girona i Barcelona com
a element perillós.

NOTES DIVERSES

Ha estat inaugurat al bulevard de
la República Wl bar-granja. Per la
seva. modernitat 1 per l'encert de
l'emplaçament ba vingut ha omplir
un buit ben necessari a la nostra
ciutat. Tant la decoració com el seu
enllumenat, d'un estil propi dels nostres dies, ha merescut els elogiS generals.
- Dllluns fou celebrada. la festa
d'estiu, establerta d'acord amb les festes intersetmanals del pacte d'obrers
1 patrons, la qual !ou signada. als
primers temps de la República 1 que
coincideix amb el tradicional caplec»
i també amb les Fires d'Estiu. Per
aquest mot1u, totes les festes d'aquests
dies s'han vist concoregudes, aixi com
també els afores.
- La Fira. ha. estat molt animada
i v1Sitadissima. Les instaHacions de
diversions foren precisament les que
atragueren més concurrència i mereixeren la. preferència. del públic. La
venda. de joguines, amb general, ha
estat bona.
- Dimarts, a la nit, tingué lloc al
teatre Euterpe, la. presentació, per segona vegada, per la benemèrita societat «Els Amics del Teatre~>, l'obra
de Marquina «La mariposa. que voló
sobre el mar», per la. comvanyia Ladron de Guevara. La seva realització
i execució va mereixer unà.nims elogis del nombrós públic que acudi a
la representació.
- L'obra sobre la U. R. S. S. «El
gran experimento» ha. desvetllat gran
interès.
- Fins avui, dijous, no serà etr
negut l'equip que el Sabadell F. c.
enfrontarà al Celta de Vigo, 1 al seu
camp, el proper diumenge, per a les
eliminatòries dels octaus de finals de
la Copa d'Espanya.
La vàlua del Celta. té seriosament
preocupats els aficionats sabadellencs
Amb tot, sembla. que el Sabadell salvarà aquest difícil obstacle.
- Sembla que fins demà, divendres,
l'epuip no es desplaçarà cap al Nordoest de la Penlnsula.
- L'aero Club de Sabadell ha suprimit, per tal de facilitar l'ingrés de
tots aquells que s'interessin per les
coses aeronàutiques, la quota d'entrada durant els mesos de maig 1 juny.
- Continuen vulnerant-se la major
part dels pactes 1 lleis socials, especialment per part del comerç al detall.

REUS
NOTICIES DIVERSES
Segons es diu, la gestora municipal es~arà integrada per radicals,
Ceda i Lliga, en un total de 24 consellers, 8 per a. cada grup.
La Comissió permanent restarà
constituïda per tres radicals, un cedista i un de Lliga.
- Avui, dijous, i demà, divendres, actuarà per Amics del Teatre,
la companyia oficial del Teatre Català en la qual figuren Mercè Nicolau i Ramon Martori. Les obres escollides són: «Madame», de Lluís
Elies, i «La Rambla de les Floristes», de Josep M.• de Sagarra.
- Ens diuen que avui Reus es
veurà «honorat amb la vinguda de
.la senyoreta Urraca Pastor, la qual
ha estat contractada per a venir a
esbravar-se en un miting organitzat
pels carlins. Decididament, a Reus,
la. base de la República també es
va eixamplant.
Ha estat nomenat jutge mur,icipal d'aquesta ciutat el senyor Jos~p Escudé Bores, afiliat a la. Ceda.
La. sucursal de la Ceda, ba començat a actuar.
- Durant el dia d'ahir, foren foragitats de la ciutat 29 indocumentats. Tot un r ècord.
- Són diverses les entitats excursionistes locals que assistiran al
IX Aplec Excursionista de les Comarques Tarragonines que el vinent
dia 26 es celebrarà al poble de Capafons.
- La Secció de Natació del Reus
Departiu Inaugurarà la temporada a
la seva piscina el proper diumenge, dia. 19, amb . una sessió matinal
contra el Club Nataeió Manresa.
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EVOCACIO DEL VALS •.•
és el titol de la ma.¡na sessió de gala
que es celebrarà demà, divendres, al
cinema nou, 1 organitzada per l'Associació de la prerr.sa local. Evocació
del Vals, Interprt:tació de valsos a
través de les èpoques, serà per als assistents una vetllada Inoblidable.
Heus ac1 el programa. Primer: presentació de la festa. a càrrec del rapsoda C. COSta. Segon: interpretació
d'obres de Weber, Beethoven, Chopin,
Schubert, Gounod, Sibelius, Granados, Strauss, A. Cotó, Worsley, Singleton. Tercer: pauses amb parada
de models vivents, en la qual l'acreditada Casa Segura, de Barcelona,
exhibirà les seves millors i més elegants creacions. Cos de ball ~el Gran
Teatre del Liceu, parella de ball, Carme Salazar i Willy Singleton. Escola de dansa ritmica. Gran conjunt
orquestral. Combinacions de llum;
vestuaris d'època. Director artistic senyor Miquel Xirgu. Direcció de danses, Pauleta Pàmies, Ivonne Attenelle. Director musical, Josep Aznar.
Es d'esperar que l'esforç portat a cap
per l'Associació de la Premsa, de Badalona, per tal que a la nostra ciutat es pugui representar un festival
d 'aquesta importància serà correspost pels ciutadans dei nostre poble,
emplenant de gom a gom l'àmplia
sala del cinema nou, demà, divendres.

«CABO SANTO TOMÉ»
a ue admetra passatgers • wercaderlea

La carreea u rep tina la vetlla ael dla de sortida;.. al tln¡tado num 1

ael Moll de Balears. Telèfon 1.8:.~74
VIA lAIETANA 1
TELID'ON 2206'1
Constana tarla:

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.
VIA l..AIETANA . .,

. I

"SIEMPREFINO"

Les dues primeres ratlles 1'00 pesseta
))
Cada ratlla de més •.•••. 0'30
FALTEN 1 o ll joves tot

estar.

Sta. RoBa.
pral., 2na.. Grècia.

HABITACIO matrimoni, b&lcó c:aner. Nou de
la Rambla, 68, 2on. Sra.
TOTA PENSIO, 7 duro. aetmana 1 26 duros
mes, amb roba, dutxa.
Ur¡ell, 120, pral, prop
Corts.

DESITJO hoste tot estar o aols dormir. Set¡e,
_121 _
aer. Ira. prop Po.
lAW'Ct.
CASA
PARTICULAR
lloga habitació, amb pen-

1116 o aeoae. Eacrlure amb

retertnclu a LA HUMANITAT núm. 208.
DESIToiO

Jove a dOr•

Jllir. FortunJ,

I

PER PARAULES

es,

:¡on, 2a.

oiOVE a tot utar es
dest tJa. b&lcó carrer. Notartu, 10, ~ . 2&PEHSIO COVA, dea de
pt.ea. Joec¡Ulm costa,
86, pral.

.. • e

DIVERSOS

Sl,

p-

ALIMEHTS DlfffiiCS I DE REGIM

Cas.o~

M!S & ROCA

sis.

Curset de Puericultura.- Avul, dijous, a les vuit de la vetlla, tindrà
lloc a. l'Ateneu «Sempre Avant» la
primera lliçó de «La mortalitat Infantil, especialment a Catalunya», pel
doctor Miquel Echegaray, cap dels
Dispensaris de la. Lluita contra la
Mortalitat Infantil.
Demà, divendres, a les 8 de la vetlla, segona lliçó: «El problema de
l'herència», pel Dr. .P. Martinez i
Garcia, catedràtic d'infància, e ~ P
dels serveis d'infants de l'Hospital
de Sant Pau.

CAMISERS
BARNUSSOS NOVETAT
Des de 12 pessetes
VESTITS BANY LLANA
Des de 6 pessetes
tt

I

APARELLS
FOTOGRAFICS

JOIES· BRILLANTS
e l millor i el de major garantia
per o protegir els seus vestits o
pells contra els estralls de les
Arnes, de lo llum i de lo pols.
Exigiu sempre el Soc Guardorobo "Siemprefino" únic de
paper impregnat (potentat).
Coda Soc "Siemprefino" va
provist d'un segell numerat de
legitimitat, q ue el distingeix
d 'ALTRES SACS INEFICACOS
PER ÉSSER DE PAPER CORRÉNT.
Ptes. 1.50 coda un. Tomany 160
X 70 cms. Pes 110 grams. De
venda en "lo Villo de Parà",
Fivoller (o bons Ferran), 32; C. A.
Vicenç Ferrer, Pl. Catalunya;
J. Uriach & C. 0 , S. A., Bruc, 49
i e n altres establiments. Venda
o l'eng ròs: C. E. P. A., Sant
Baudili (Barcelona).

En cases de nova construcció, cinc
grans i luxoses habitacions. c. de
Paris, núms. 20, 22 1 24, entre c.
Tarragona. i Pl. E. Ventós. Autobús E

VENDA I CLINICA
UENUEl"EOORS

Hospita ,, 42 • Tel. 13651

MOSSO O COBRADOR,
VIAToJANT
a•oterela <1es1tJa cococacló 46 anya
per a CatalWll'B. ram i bonea refer~ncles. Es.
de telxlts 1 ¡éneree de crlure a LA BUMA.Nl·
punt. Amb bones reia- TAT oCLm. 63t.
clons clleotela. Escriure a LA HUMANITAT
núm. 160.
MODISTA s'o!erell a
cua I a domtem. Preua
econòmics. Bocafort, 154
MODES, confecc1ó acu- pral. l.a
rada de vestl ta 1 abrlce
per a aenJora 1 nena. Preua moderats.
RocaSENYORETA iaQUlmeton, lM, pi'IIJ.., la.
C&DÒIJI"'lfa amb conetxements d'octclna c10ID.lnan'
cat&lè I caatellA, a'otereu.
VENC BOTIGA come&- Blcrture a LA Bln4ANJ.
tlbles amb habltacló, bo- TAT núm. 182.
nes condicions, per no
DO<ler atendre Degocl.
IS&criure LA HUMANI.JOVE, aabent cataa i
TAT núm. ll03.
caatellà a•oterelx per a
despat:r, ma¡atzem o co.Ilo. LA HUMAXALET modero, espa. brador.
NITAT núm. 2C».
1.08 Jardl i horta. a 2CS
m.lnuta Plaça Catalll.QJa.
Ve:nc o llo¡o lmmi.Uora.PINTOR. Lletrt.sta.
bles condicions. Dtrt¡lr.e a LA IIUMANITAT DMltJa correc1ore per
d.lntre 1 tora capitaL •
nCLm. 163.
Preus econòmica. Porta
comla81ó. HC8Pital, eo Ser.
ViHC AUTO C1'ocas16 2na. Barcelona.
10 BP. bon eaat 1 OOJl•
dlclons lmmillorablee. ACADEMIA DE TALL I
E&crture a LA ~ COHFECCIO
PARISENC •
TAT núm. 1CS1.
Profes&Ora Lola Borri.s,
ex-tallac1ora c1e caaa Lanu.za - Patrons a m1AMCEL MARTI. Tt.Uer c1a des c11 S
-card'e:nquadernac16 (Mart&- me, llf , pral. 1n. B&r·
n• c1e I& ao., 1'7. or. o.J.ona. Klc&la de K1 In16!00 76363 • B&rceloD&J.. ~o.

LA CULTURA·

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

CASA SUBIROS

OFERTES
I DEMANDES

•

NOTES DIVERS ES
Lleida, 15. - (P er telèfon) . - Aquest mati ha estat 11lllberat J osep
Torres Companys, que es trobava
DE R ETORN ...
empr~na.t pels fets d'octubre. El
detingut b a complert una condemn a de sis mesos i un dia decrètada
pel Tribunal militar.
El Rector accidental parlà
-Ahir es reuniren una altra vega-.
da. els delegats dels partits Radical, als periodistes de les seves
Ceda i Lliga, per tal de tractar de
la designació de les Comissions gesexcursions
tores. Sem bla que no arribaren 11.
posar-se d 'acord en la designació
El senyor Josep Mur, rector en
de càrrecs, sobretot en el d'alcaldefuncions accidentals, sovint aprofita
gestor.
els actes que es celebren a diverses
ciutats de Catalunya per a desplaçar----------~*~~-------- s'hi, i realitzar
alx1 una excursioneta.
L'altre dia anà a. Figueres. Ahir arribà de Tarragona.
En rebre ahir a migdia. els periodistes, el rector accidental, com és
natural, els parlà del seu recent
viatge.
El Dr. Mur manifestà que havia
ESTOMAC 1 ll'O'll:.l::)'l 'l..Nb
anat a. Tarragona per tal d'assistir
DIABETIS - ALBUMINUal repartiment de premis de l'InstiRlA - INFANCIA - ETC
tut d'aquella entitat. També digué
que havia examinat detingudament
els locals d'aquell establiment docent
CARRER LLURIA, 62
1 de l'Escola Normal.
<entre Consell de Cent 1 Aragó)
Parlà seguidament de la qüestió
SALME~ON , 222
del personal docent 1 féu diverses
consideracions r especte la seva condició 1 les seves possibilitats d'actuació en el camp de la cultura..
par fortament contra els cmalecons»
El senyor Mur acabà la seva con1 no resultà, afortunadament, fe~t versa amb els representants de la.
ningú.
Pl'emsa i exposà la. seva satisfacció
- Ha. mort, víctima de l'accident pel viatge realitzat.
de què ja parlàrem dies passats, el jove
Miquel Ravanals. Rebm els seus familiars el nostre condol.
CURSETS
- Hom no sap encara el qui forCurset.
de
biografies d'homes cèmarà part de la Comissió Gestora
lebres. - La darrera lliçó del curset
municipal.
Sonen molts noms, però oficialment de biografies d'homes cèlebres, orgasegons ens manifestà el propi alcal- nitzat per l'Associació d'Idealistes
Pràctics (Santa Anna, 28) tindrà lloc
de gestor, encara no hi ba. res.
el proper divendres, a les vuit de la
vetlla i anirà a càrrec del senyor
Ricard Crespo, el qual dissertiU'à sobre la vida. de Sant Francesc d'As-

PEL· LICULES - PATHE · BABY · MAQUINES
FONOGRAFS DE TOTES MENES - DISCOS, eto.

PREUS BARATISSIMS

ANUNCIS

LLEIDA

PRISMATICS - BINOCLES - CINEMES

Especialitats - CamiSes a
mida - Adam I model RAGLAN Cpatentada)
MITGES aFER RO »
(de garantia)

i

_-

SAC GUARDA·ROBA

Pisos nous o ......... 80 pts.
Principals.•.•.......... 95 "
,, quarto bany. 110 ,

Ferrer
Batlles
36, Soqueria, 38

PENSIO LAIETANA, !I·
xoe 1 viatgers, tot contort
modern. Preu des de 7'60
dia.. Vta Laietana, 29, Pl.
Berenauer, ll.

I

• .. ,

Amb un èxit sense precedents en
anys anteriors s'ha celebrat la «Diada
del Llibre».
El dissabte, a. la nit, tingué lloc,
al Centre de Cultura (organitzador
de la Diada), una conferència, com
a preludi de la Diada, a càrrec del
culte publicista professor de l'Ateneu
Enciclopèdic Popular senyor Salvador
Roca. i Roca, sobre el tema cDos llibres catalans que caldria. escriure».
Digué que oaldrla. escriure les biografies dels màrtirs del C. A. D. C. I.,
els patriotes Manuel O. Alba 1 Jaume Compte. Féu un merescut elogi
dels dos 1 emocionà l'auditori en
molts passatges de la seva. interessant conferència. En acabar, escoltà
forts aplaudiments.
Al mati del diumenge, a la plaça
de Caballé, on hi havia installades
'es parades de llibres, es ballaren sardanes. A la tarda, al Centre de Cultura. (que commemorava també el segon aniversari de la seva fundació>
es procedi a la clausura de l'exposició de pintura, fotografia i dibuix.
Foren obsequiats amb un vermut
d'honor als artistes expositors l flnalit2U l'acte amb una conferència a
càrrec del president del Centre de
Lectura de Reus, doctor J. Roig 1
Padró, el qual dissertà sobre el tema «L'art, fenòmen expressiu». Fou
molt felicitat.
Finalitzà la festa amb un magni!ic
ball.
Es varen vendre més llibres que els
altres anys.
-Ha estat tramès a Madrid el següent telegrama:
ft.luls Companys. Presó Model. Madrid.
En complir-sc un any vinguda vós
1 germà Gassol a Mora, rebeu com
aleshores adhesió entusiasta dels
amics de la Ribera 1 Terra Alta. Saludeu altres companys de presó. Esmel, president d.e la Joventut Republicana Federal. Per la Comarcal d'E.
R. de C., Messeguer.»
- Dies passat ocorregué un accident d'autos a l'Avinguda del 14 d'Abril. Anava amb direcció a Gandesa
el taxi de J. A. Pedret, conduït pel
xofer Joan ColleU, i en passar pel davant dels tallers Marzaz fou empaitat
pel camió conduït per Enric Oliva.,
que sortia del carrer Galan, al qual
produi grans desperfectes 1 resultà
ferit lleument, a conseqüència de la
topada, el metge de Calaceit, que viatjava en el taXi.
- També el taxi propietat de Sebastià Marzaz, que anava en direcció
a Mora. la Nova, a. conseqüència d'baver-se trencat la direcció, anà a to-

fELE.fON 22067

CAMISERIA

HOSTES
i PENSIONS

I

- 4 1 ,

BADALONA

---o-

- Diumenge passat, la Secció Moral i Instructlv:\ de la Societat Coral
or¡;anil.zà un magne !estival lnfantU,
en el qual prengueren part la secció
dc rítmica de les Escoles Guimerà, de
Barcelona, Caixa de Pensions per a
ln Vellesa i d'Estalvi i alguns alumnes de Ics Escoles Nacionals.
El director de les Escoles Guimerà
&>nyor Jaume Verdura i el represent ant de la Caixa de Pensions senyor
Salvador Cassares pronunciaren dues
bnllants conferències.
A l'acte assisti molta concurrència
1 tothom quedà complagut.
- El dissabte a la Societat Coral
fou elegida. cMiss Gelida», la qual fou
afavorida. la senyoreta. Mercè Serdà,
filla del nostre amic Angel Serd.à.
- Finalment, després de dues rect1fic~cions del governador general, President de la Generalitat i alcalde de
Barcelona senyor Pic i Pon, ha quedat
constituïda. la Comissió Gestora.
El cas de l'Ajuntament de Gelida
és tan xocant, que serà necessari publicar-lo en un lloc preferent de la
premsa. Divertirà els lectors d'allò
més.

_...,. -

_..

ttAPlU OAP Al. HRJI.::>lL- .PLA .1 A
Del moto-transatlàntics correus espanyols
tior"aes ctxcs cada :ll cues
Cap a SANTOS, MONTE VI DEu I bl.t:NOb AIRES sortirà el dia
21 de maig del 1935. la magnifica. motonau

FESTIVAL INFANTIL : ELECCIO
FACILITO &Tatia penDE <tl\IISS GELIDAn : LA COl\US- elona 1 habitacions. Rbla.
Flora, 10, entresol.
SIO GESTORAn

... .. 1 • - · f ·..

'

~ EH V~¡

GELIDA

.,

'.

t:!~H VISa HA t'IU t:N l'ttl!i ti/l.tt(.;ta.UNA 1 tUl.HAO
1:5orttaes roLs els DIMECRES a la nit cap a Valéocta. Alacant. Mataga
Sevilla. VIgo. Vllla¡¡arcla Coruoyl\, Musel. Santander 1 Bilbao.
Altetnant-se les escales ae:
i'arraaona. Ceuta 1 Huelva caaa dues setmanea
Sant Carles I Ferro! cada dues setmanes
SEHVEl CORREN! ENTRE HAl:WEWNA I tHl.HAO
caaa dues setmanes
~rtldes ea DIVENDRES a 1a olt. cap a rarragoua, Sant carles ¡
Vloaroc. Valéncla, Cullera. Alacant Cunaeena. Agullas. Almeria. MeUlla. Motru. Mataaa. Ceuta. CacU~ SeviUa. BueJva. VIso. Marlo, VIUa¡ra.rcla. Ferrol Corunya AVIlès. Musel SaDt.ander. Bilbao 1 PasaJu
tSEHVE.l ENTRh HAHCEL.UNA ::>ETii; 1 AL\RSEU..A
&nlçles QUIOUUalò ela CUJOU8 1.:ap 1L ~te I Marsella
Servei QUlnzeoal cap a UENOVA
lA carre¡¡a ea rep rl Tlnalado de ta Companyia Moll del Reoau
Teléton 13585

per tal que siguin un gran èXit les
festes de juny, ha visitat el Comissari
de la Generalitat per tal de sollicitar
del senyor Vila un premi per a les
curses internacionals de bicicletes que
es celebraran el dia. 23 de juny.
El clou d'aquestes festes es vol
que sigui una cursa de 120 quilòmetres, que tindrà per pista la Rambla,
en la qual s'addicionaran uns pals de
fusta als viratges. Es compte amb la
1nscripc1ó de corredors estrangers i
nacionals de gran anomenada. i amb
7.000 pessetes per a premis.
- Amb l'assistència del rector interi de la. Universitat de Barcelona 1
de les autoritats locals es celebrà a
l'Institut Martí d'Ardenya l'acte del
repartiment de premis del concurs
cientifico-literarl celebrat darrerament
Obri l'acte el director del nostre Institut senyor Fèlix, que glossà la importància de les activitats dels alumnes. L'alumne senyor Gusart féu una
apologia. del concurs 1 l'alumna senyoreta Consol Güell executà un recital de piano.
Es va cloure l'acte amb un discurs
del senyor Mur.
- A la Rambla toparen violentment l'auto 'l'. 2.486 i un Citroen de
proves. Tot 1 amb l'esglai que produi
a la gent la topada., no hi hagué cap
desgràcia. personal. Els vehicles resultl!ren amb desperfectes.
- A Roquetes ha estat denunciat
Francesc Estradé per Josep Castells
1 Aicendrl, com autor de les lesions
qtte sofreix aquest de pronòstic reservat. El motiu de la disputa fou que
el Josep apedregà un gos propietat
del Francesc.
- El Gremi d'Hotelers de Granollers visità la nostra ciutat 1 !oren
obsequlRts pel Gremi de la nostra
duta t.

1

l

NOTES DIVERSES

Línies regulars de grans vapors per a s destins
que es detallen

NOTES LOCALS
La Comissió de festes de la Rambla del 14 d'Abril, que es multiplica.

.,

-

S. eu C.

TARRAGONA

r •

proppassat, a les deu del matf, es
formà la Comissió Gestora.
Després de moltes dificultats que
s'havien presentat a darrera. hora,
quedà formdaa. de la. següent manera:
Alcaldes: Primer alcalde, Pasqual
Julvé, del Partit Radical; segon alcalde, Joan Roure, Radical; tercer
alcalde, Ma.n ~.:el Prat 1 Güell, de Lliga Regionalista.; quart alcalde, J osep
Maria Coromina, de la Ceda.
Consellers: Joan Mruagelada, Tomàs Serra l Port, Joan Terradas,
Narcís Mala¡ela.da. i Llorenç Pujol,
de Lliga Regionalista; Joaqulm Tarafa, Martirià Roure, Ramon Bartroli i Joaquim Pedro, de la Ceda;
Joaquim Bosch, Ramon Valls i Miquel Llinàs, del Partit Radical.

MORA D'EBRE

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI
Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

<prop Rambles> Tel. 14237

B AR C E L O NA

MADMUJ: raaela de la Castcuana. lt. - BARCELONA: VIa Laietana, 2
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA· CADIZ ·CANARI ES
Sortides setmanals e111 d188abtell. a lea 1~. Efectuaran el servei les motonaue
«CI UDAD DE SEVILLA• I uVILLA DE MADRID•
LINIA RAPIDA DE GRAH LUXE BARCELONA· PALMA DE MALLORCA
Sortides cada c11a (llevat • Ja dlumenaes> de Barcelona l PaliJla. a les
10 llores. per lu motonaus
«CIUDAD DE BARCELONA• I cCIUDAD DE PALMA•
SER VEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA. ALACANT I PALMA
DE MALLORCA. BARCELONA MAO I BARCELONA • EIVISSA
UNIA COMERCIAL AMB ESCALES A TOl'S ELS PORTS DE LA MEUl·
TERRANIA, NORD D'AFRICA 1 CANARlES. - SOrtides QUinzenal!! de Bar•
cetona ela diJous UNIA COII4.ERClAL BILBAO- OADlZ- CAN ARlES, AMB
ESCALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA. - SOrtides QuiD•
twna18 de Bilbao els diJOus. UNIA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
I TERRI'I'ORIS DE LA UUINEA ESPANYOLA (FERNANOO POO). - Bor·
tldes el dia 1'7 de cada mes, amb ei!C&Ies a València, CàdJz, Las Palmas....santa
Crm~ de Tenerife o Freetown. Sant:\ Isabel de Feroando Poo, Bata, a.oao I
Rlo aenlto oels vapors
cPLUS ULTRA» I «LEGAZPh
LlHIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA & VALENCIA
Sorttdes de Barcelona el.e dllluna I diJous, a Iee 20 borea
a CI~DAO DE VALENCIA»
Prtu a coberta; a•oo passeteL Bitlleta d'anada I tornada a preu• redultt
LINIA REUUI.AR EN l'RE; BARCELONA - ALACANT · ORAN · MEL!! I A
VlLLA ALHUCBMAS - OEtrrA 1 VICE-VERSA
&lrttaes ae Harcelons cnda dlumenee. a lea 8 hores: d'Alacant ela dlmare.,
cl'Oran els c1lmecru. c1'0rao cap a Alacant ela c1lmarta. t d'Alacant cap a
Barcelona. ela dimecres ·

CAMISERIES
CUSLAUIUM.G!PPYIJ .;

DEULOFEU

REBUDES LES DARRERES HOVETATS PER A LES TEMPORADES DE
PRIMAV ERA I ESTIU
Camtses darrer mOdel, confecclonadea tmmiUorablement, eatU
americà~ obertes - COrbates. mttJoo~1 cinturons, oiJamea 1 ba.rnuasos ae IUan moda. ExceHent aseorumeot c1e sweres oer a
OA.MlSES A MIDA
Call,
3
BARCELONA

LA FABRICA DE

NEVERES
"GLACIAL"
VEN BARATISSIM, DIRECTf
AL CONSUMIDOR.
Immens
assortit per a tots els usos, dee
dels preua més infims
Neveres patentades de màxima
refrigeració 1 sense mescla de
ll1l$to6 1 olors, a preus mòdics.
Benet 1 Mercadé, 26 (al costat
d'Estació Gràcia 1 Teatre Bosc»

Mor~n~t fíitul~t lla~ue~

Furòncols, Eczemes, Clivelles 1 altre;,
malalties de la pell. Es ¡uarelxtll

usant

Rum any
Tub, &'10 ptes. Escudellers, 8 ; Casa
A.ls1na., Passatge del Crèdit, 4, 1 altres Farmàcies 1 Centres d'Especlflcs

FAR RE

PIJUAN

METQE ESP EC IALISTA

PEll •• VIES URINARIES
DEFECTES SEXUALS
Rambla de Canaletes, 11, primer

~

L'estada del doctor Civ 41
a la nostra ciutat a,1e
Ahir acabà, amb la
«Precàncer», a la càtedrconrer~
matologia, el curs d'Rístol~· de Dtf
tomia patològica de la
I~
r ec de 1 professor d'HiStoí a etr
l'Hospital de Sant Lluís d% ~
doctor AqulHes Civatte
e Pa¡¡.,
Les conferències i pràctiqu
tologia. versaren sobre CC?.ernet. d'Iu&.
matises, ep.iteliomes, Pènf! es•. ~
liquenificac10ns, prurigues
~~
des, sarcoides,. soriasis, Pllra:SO~.'Ilf.
micosis fungo1de, leccelllles sU~
diverses formes de neoplàs{ % 1
La sessió Inaugural a 1 es.
de Medlclna tractà d'~~
general de la peli», i !ou Pa~
degà, Dr. Bellido; secretanI"ebut ~
rulla, professor Nubiola Í>i.Dr. ~
nyer, ConUI, Peiri I nombr~ s._
matólegs.
~.
Donà una conferència a. l'Ac
de Medicina sobre «L'apareu ~~
de les cèHules epidèrmiques 1dl'lla¡
capacòrnhl.».
e la
En un elegant restaurant
nostra. ciutat, fou obsequiat el
la
vatte i la. seva esposa. runb
r. Q.
quet, que ofert el Dr. Peir! un bari.
de tots els alumnes del curs e~ not~¡
tor Noguer parlà en nom deis do;:
alwnnes de l'Hospital de San anuQ
de Paris. El professor Civat~ UUll
que hagués recaigut en eU 1•8
ment de la càtedra de Barce) 0 ert.
la qual ba portat material Olla¡ l
format en molts anys arnb ~\~
dites, i remarcà. d'w1a faiSó es "'eo
que ba estat la. primera vegada!lec!al
ell travessa la frontera per a !i1le
cad~ dia. més la ci~cia de les
antigues escoles &migues: la de SUts
Lluís de París 1 la. de Barcelona, ant

Pella
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CONFERENCIES
L'Associació de Llicenciats en U
minlstració Pública ba DrganJt t
c~c~c tie conferències a càrrec de~:
üg10sos me~bres de l'Associació
1
sota. els seguents temes:
Dia 18 de maig. Lluls Marquès Ca!
bó: «La Llei Municipal de Catal•;
nya; antecedents 1 orientacions, •·
Dia 25 de maig, F. Roseu Munta
né: «La Municipalització de serv~
a través dc la. Llei Municipal cata.
lana».
Dia 1 de j':lny. Joan Pardo wu.
lhe: «El crèdtt i avals municlllal'J
Dia 8 de juny. Joan Llagostera &
qué: «Sistemes de govern municlpab
Dia. 15 de juny. Manuel Mart! !*
garra.: «La. posició dels Llicenciat.! 1
la Llei Municipal catalana».
Aquestes conferències tindran lkt
al local de l'escola de l'Adminlstn.d6
Pública, carrer del Bisbe, 6, a dc4
quarts de vult de la tarda.

UNIVERSITAT
Facultat de Dret - Comissió dl
l'Orla.. - Atenent els precs d'algur.s
estudiants de darrer curs que encara
no s'han inscrit a l'Orla, aquesta e&
missió posa a llur coneixement 11111
ha decidit perllongar el tt\rmini d'In¡.
cripció fins el proper dissabte, dia !I
de maig, data en què quedarà det·
nitivament closa.

NOTICIARI
••~litja

Hora de l'Estudiant,,.•
Dilluns passat es celebrà la IX sessió de la «Mitja H ora de l'Estudia.nll
a Ràdio Barcelona. Rossend Olirer!
presentà el senyor Manuel Sem. 1
Moret, el qual parlà de «La
de l'estudiant». Seguida.ment,
nyor Josep A. Vandellós, director tt
l'Institut d'Investigacions Econòm!·
·ques de Catalunya, pronuncià un llU·
lament sobre cEl menyspreu de I!!
ciències econòmiques a Catalunyu,
1 demostrà la necessitat d'estudiar l'~
conomia. 1 les estadístiques si es Td
tenir un pensament i una politlcs
en aquestes matèries.
Josep Sagarra, estudiant presldetl
de la. Comissió Organitzadora del Sa·
ló d'ArtiStes Universitaris, psrlà de
l'obra realitzada i de la propera inac·
RUració a la Universitat d'una sal&
destinada. a exposar les obres dels estudiants artistes.
Mossèn Francesc Baldelló contlnl:l
l'estudi sobre «La cançó d'ac! i d'alJà),
1 la senyoreta Joana CUgat cant!
unes cançons populars angleses co:l
a. lllustració de les paraules de Mossèn Baldelló.
Ramon Pinyol, cap de la ~
d'Obra. Social de la Federació Naclll'
nal d'Estudiants de Catalunya, et·
plicà la convocatòria d'una enqu~
ta. sobre el significat i valor dels estudis del Batxillerat.
Finalment, el senyor Josep v¡çes
Giner presentà un noticiari setma~
dels fets referents a la Cultura ¡ i
la Universitat.
Escola. Social de Barcelona. - D.
alumnes d'aquesta Escola que no ~
gin assistit a les classes del cur~ ou·,
cia! 1 desitgin justificar llur su!lclè3$
ela davant del tribunal, haur~~....'
comunicar-ho per escrit a la <><'-''
taria. (Amadeu Vives, 3, entrf.sol}o¡~
la. major brevetat, tot expressan• ,.
assignatures de les quals haur~ ~
xamtnar-sc per tal de formar e.s ,,
tes dels alumnes que seran crid.l"'
pels tribunals respectius.
nif.
XVII Congrés Català d'Esperi 1
-El Comitè Organitzador .fa ~bf~
que l'itinerari de l'excurslo pere!J'
Cerdanya. ha estat fixat compolls~ ~
L'excursió començarà a Ri . ~
guir:\ pel Coll de Tosses,
I»
Burgmadam, Ix, pla de Slln ¡jssiltl
gala, Sallagosa, Coll Rigat (beJou dS
mirador sobre la Cerdanya). G~
la. Perxa, Bolquera, Odelló.
cal:
Hotel F ont Romeu, Ermatatge 1 cer•
vari (un altre mirador sobre la·efeé:
danya) 1 Montlluis. El re;o~ àe r.t.uarà per la bellíssima. plS 6 caos
Foret, Coll de la Perxa, Odell
i Les Builoses.
d ~
Tots els que desitgin pren re o?
en aquesta excursió per la ca.t:U~ la
francesa. ban de dirigir-se anlU tJ
major brevetat possible, a.
cien=
Comitè Organitzador del A . .
grés Català d'Esperanto.
La.

1
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MERCAT D'OCASIONS

El Partit crizquierda Repu · ~i.;:&

'"-

DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, C AIXES DE
CABALS, MAQUINES D'ESCR~E 1 DE CQ.
SIR, MALETES, DISó<55, etc.

TOT D'OCASIO
CAT~LANES,

Telèfon 30422

M A O N S
a 38 ptes. miler
Plaça catalunya, 11
8 ALACUEA

~14

BARCELONA

Telèfons de

LA HUMANITAT
Jmpr~mja :

NOTES POLITIOUES
lnstrucclom .,er al mlting ~V~
lència en el qual parlarà ~e ,.-J)

COMPRA I VENDA I CANVI

CORT~

.--

-----~*

14446

Rèdaccht: 22122

de València, or.;a.nitzador del l]llr~
que s'ha de celebrar el dia ;f~
mentada ciutat, en el q':)al. ~ diS'
Manuel Azaña pronunaara ~f
c-urs que s'espera amb gran eJ ~
.cló, ha tramès al Pa~t ReP6~:
d'Esquerra les següe.'lts ~~ ;ttJ
L'entrada. a la plaça de ra à ottt;
per invitació, la qual es podr....,, ü!
nir per mitjà de donatius, . 1-¡isnf!·
d'atendre a les despeses <1: ~!S· 1.3
zacló, com és costum a Valtesen ¡ 2 ltl
preu osclliarà entre 0'25 P ·
llotges.
. . e13 d'
Els encàrrecs d'invitacl~ 1 ut. •I
tiquets per al tren ~f!'7ia{
~~
preu de 26 pessetes ~ 3
tell .,..
sortirà de Earcelona, s ~d.IIl~uc:·
local del Partit Republica~ el pr~
ra, passeig de Gràcia, 42,
per dissabte, dia 18.
r.Aiilll'
AJornament del mltlng
ça Obrera. - Per causes
r~i!
voluntat dels organitzadO~ ot;llP,:J
Obrera de Catalunya es ~ e .b.S\'1J ...
d 'ajornar el m.iUng
s~l.l3
celebrar a la plaça
.8 e!]it.
Monumental el proper diUJll
19 del mes que som.

J'ena •,

lf't

$

la humanlfal
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VOLTA CICLISTA A ESPANYA

oeloor guanyà la darrera etapa per mitja
roda i quedà proclamat guanyador absoMarian Canyardo, en segon lloc
lut
Madrid, 16. - Ha tingut lloc la
darrer&. etapa de la Volta Ciclista a
J:Spanya, Zamora- Madrid, 250 quilòmetres.
Malgrat que tot el dia ha estat
ploYent a Madrid, una gran gernació
s'hB traSlladat a la Casa de Campo
per a presenciar l'arribada dels cor. redors. Hom ca.lcula en més de 50.000
persones les que han acudit per a
presenciar el final d'aquesta gran
cursa.
Les autoritats havien pres grans
precaucions per tal d'evitar que el
públiC dificultés l'arribada dels corredors amb el seu entusillSillC. A desgrat d'aquestes grans precaucions, no
s'aconseguí del tot que l'arribada fos
amb l'ordre que era d'esperar, ja que
l'entusiasme del públic ha pogut més
que les mesures de precaució adop.
tades per les autoritats.
A la llotja oficial, a més dels repres
han
presentants de la Premsa,
seient les autoritats municipals de
Madrid, presidides per l'alcalde, senyor Salazar Alonso.
Els corredors passaren per San Rafael a les 3.3~ de la tarda i bo feren
pel següent ordre: primer, Molmar;
segon, Adam; tercer, M. Canyardo;
quart, Molina; cinquè, Gustau Deloor.
A les 4.30, es verificà el pas per
VIDalba. Primer, Canyardo; segon,
Max Bulla, 1 tercer, Gustau Deloor.
Canyardo ha realitzat una magni-

Penya Rhin es veu obligada
a suspendre la 111 Copa Automobilista Barcelona, per
manca d'ajut oficial

De «Penya Rhilu hem rebut el
!ica cursa l tots els seus esforços següent
comunicat:
han estat per a. millorar la seva clas«La Junta Directiva de «Penya
sificació. El belga Gustau Deloor no
Rhln.J, en reunió del dia a del mes
corrent, va prendre el següent acord:
En atenció a:
Primer. Que tots els Grans P~
mis Internacionals organitzats per
poblacions de primera categoria són
recolzats 1 patroctna.ta pels Centres
1 Corporacions Oficials en la mesura
necessària a la seva importància.
Segon. Que l'ajut que fins aquest
moment ba pogut obt~n1r «Penya
Rhin de les Corporacions Oficials per
a. la celebració de la m Copa Automobilista Barcelona - VI Gran Premi
Penya Rhln, és molt Insuficient per
a portp.r a terme l'organització d'una
cursa de tanta importànCia.
Tercer. Que no volent «Penya
Rhin oferir un VI Gran Premi que
no fos digne de la categortn esportiva de Barcelona ni de Catalunya.
ni d'Espanya, salvant l'agraïment a
tots e13 bons desigs demostrats pels
que ens han ofert el seu ajut: Acordem suspendre la m Copa Automobilista Barcelona - VI Gran Premi
Penya Rbin, que havia de celebr!IXse el dia 2 de juny proper al CircUit del Parc Municipal de Montjuïc. Per la. Junta Directiva, El president.Jt
CA NYAR DO

XXIII Festa del Pedal

l'ha perdut de vista ni un sol moment i s'ba ajuntat a la seva roda
en tot el recorregut. En aquestes coudicions, no era possible que Canyardo
aconsegUls el primer lloc, ja que, per
altra part, la diferència que el separava del belga era gran, però sl
podia. arribar a ocupar el segon lloc,
I això bo ha llConsegUlt després d'un
esforç ma.gnffic. Res no l'ba espantat: ni el cansanci, ni la possibilitat
d'un accident, ja que les carreteres,
en els darrers quilòmetres, estaven
en males condiCiones degut a la pluja.
Ha estat una. veritable llàstima que
la sortida s'hagi donat a Zamora a
les 7.30, amb molt de retard sobre
l'horari marcat, ja que això ha fet
que l'arribada a Madrid s'hagi verificat amb retard. A les 3.50 estava
Munciada l'p.rribada, però ha estat
després de les cinc.
Els darrers quilòmetres els han recorregut Ca.nya rdo, Max Bulla i Gustau Deloor a una velocitat fantàstica, a un promedi superior a 45 quilòmetres per hora.
Han arribat a la meta. de la. Casa
de Campo aquests tres corredors;
anava primer Ca.nyardo, seguit de
Gustau Deloor l a. continuació Max
Bulla. El públic els ba premiat anlb
una. ovació fantàstica. Tots els esforços de la força pública no llan estat suficients per a evitar que alguns
més entusiastes trenquessin el cordó
de la força pública i es llencessin a
la carretera. Això ba fet que en lloc
d'ésser donades le.:: dues anunciades
voltes al circuit d'arribada, no se
n'hagi fet més que una.
L'etapa ha estat guanyadil. per nútja roda pel belga. Gustau Deloor, segUit de Canyardo l Max Bulla. El
belga s'ba adjudicat també el primer lloc en la classificació generaL
Com que el segon grup de corredors ha arribat amb un retard de
prop de deu minuts sobre els tres
primers classificats, Canyardo s'ha
assegurat el segon lloc de la claSSlficació i alx:{ mateix. Max Bulla ha
avançat en la seva.

I

DELO OR

Un fet lamentable

Noves cooperacions acaben d'arriba-r als organitzadors de la gran festa del cicliSme i de la caritat que
es celebrarà a Sabadell el dia 26 del
corrent mes. Són les següents: C. C.
Sant Mart!, 10 ptcs; U. C. Hospitalet, 10 ptes.; C. C. Guburenc, 10 pessetes; U. C. Sagrera Sant Andreu,
10 ptes. Les esmentades entitats,
s'han adherit a la Festa del Pedal.
Quant a bicicletes per al concurs
de caritat, s'espera un èxit. A més
de les dues del Municipi, R. Costa
i A. Monteys, de Sabadell i les ofertes per l'Automòbil Club de Catalunya, Casa B. S. A. i Comissió de Sabadell, s'ba acordat adquirir omb
tot el recaptat fins ara per subscripció, tres màquines més, de manera
que eis qui contribueixen amb deu
cèntims per caritat, tindran opció,
per a una de les nou bicicletes que
entraran en concurs.
La demanda de bitllets és tan gran
que hom creu quedaran esgotats
abans del dia 26.

RAD I O
*

Emissió Ràdio Barcelona
PROGRAMA PER A AVUI,
DIJOUS
7,15: Primera edició de eLa Paraula», diari radiat de RADIO B~
CELONA. - Discos.
8: Senyals horaris de la Catedral. - Lliçó de gimnàs radiat, a
càrrec de la. F ederació de O!mn~
tlca.
8,20: Segona edició de «La ParaulaJt, diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
9: Senyals horarla de la Cat&dral
11: Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
Generalitat de Catalunya.
MIGDIA
Senyals borarts de la Catedral. - Secció Femenina. Música
selecta en discos.
12,30: «Plat del diu del Restaurant Tivoli. - Continuació del programa de discos.
1~:

EMISSIO DE SOBRETA ULA
13: Senyals horaris de la Catedral.
13,05: uCocktaU del dia» de Pedro Chicote. - Programa de discos
variats.
13,25: uCocktail d'avui» del Restaurant..Brasserie Tivoll. - Continuació del programa de discos.
13,50: Secció Cinematogràfica. e o n v e r s a cinematogràfica, per
J. Cuesta Ridaura.
u,oo: eLa Paraula», emissió de
les dues de la tarda. Informació de
Barcelona. - Actualitats teatrals ·i
musicals.
14,30: «ButlleU Oficial» de la Generalitat de Catalunya. - Sumari
del número publicat avui. - cEl fet
del dlaJt, per Joan Alavedra. - Continuació de les Actualitats. - Borsa
de Treball de cE A J-b.
15: eLa ParaulaJt, emissió de les
tres de la tarda. Directament des de
Madrid. Resum de la «''aceta». Sessió Radlobcnèfica.
TARDA
16: «La Paraula», emissió de les
quatre de la tarda. - Informació
general. - Programa de discos.
18: Senyals horaris de la CatePrograma del Radiolent.
dral. Discos a petició de senyors subscriptors è.e RADIO BARCELONA: Rondalles, contes, consells útils, etc. Continuació del Programa del Ra·
dloient.
19,15: eLa ParaulaJt, emissió d'un
quart de vult de la tarda. Informació de l'estranger, Barcelona, Madrid i provincies. - Continuació del
Programa del Radioient.
19,45: Cotitzacions de monedes.

Cinema Amateur

El Sunderland vencé una Se·
leccró Castellana per l a 1
Madrid, 15. - Ahir a la tarda,
al camp de Chamartiu, es disputà
un partit de futbol entre l'equip anglès «Sunderland» i unp. selecció castellana.
Durant tot l'encontre es posà de
manifest la superioritat dels anglesos, que venceren per ¿u gols a un.
Els eqUips foren:
Selecció c:-~stellana: Pncheco, Mesa, Quesada, León, Mnrculeta, López,
Lazcano, Hilarlo, EllcegUl, Cbacho i
Diz.

«Sunderland»: Tborpe, Murray,
Rall, Thompson, Johnson, Hastlngs,
Dawez, Carter, Gumey, Gallacher i
Connor.

CAMPIONAT DE CATALUNYA
O' AllETISME (JUNIORS)

20,45: Noticiari des de la Redacció de «La Publicitat».
20,55: Cotitzacions de mercaderies, valors i cotons.
21 : Senyals horaris de la Catedral. - Serve! Meteorològic de la
Generalitat de Catalunya.
21,05: Amenitats artistlques, presentades per «Perfumeria Parera»,
amb la collaboracló de l'orquestra
uNapoleon•s Band».
21,35: Orquestra de RADIO BARCELONA.
22,05: «La Paraula», emissió de les
deu 1 cinc minuts de la nit. Directament des de Madrid. Sessió de Corts.
Res".un de les informacions radiades
durant el dia.
22,15: Orquestra de RADIO BARCELONA. Música francesa: «Marxa
heroica», C. Salnt-Saens; «Serenata•,
G. Pierné; Intermedi de «L'Arleslana», G. Bizet; «Arabesca», C. Debussy; Meditació de «Thais», J. Massenet; «camall>, E. Guiraud.
23,15: «Activitats•. Ràdio-gaseta
de Vida Catalana.
23,45: Programa de dliscos.
24: «La Paraula», emissió de les
dotze de la nit. Darreres Informaclons.
FI DE L'EMISSIO

Després dels Campionats (?) d'Espanya
Universitaris de Rugby

~nf·ad~A~ura~~~ ~~ ~T;_l

PUBLICS FORANS
La co. ,>anyia de Mercè Nicolau

prepara la seva. tournée per Catalunya. I sabem que l'obra que ll demanen méet l'obra que demanen
amb preferencla és «Fanny», de
Pagnol, tan bellament traduïda per
Melcior Font.
Això és una cosa altament plaent.
I demostren que a !ora hl ha un
públic que sap distingir entre ela
èxits d'ocasió i les obres d'Una autèntica vàlua..
J . PUIG PUJADES
J . Puig Pujades ha renunciat l'homenatge que havia de celebrar-se
a Figueres el proper dia 26.
J. Pu1g Pujades, bon republicà,
home dlgnlssim, escriptor de mèrit,
mereix aquest 1 tota els homenatges.
Ell deu creure, però, que aquest
no és moment de festes i alegrorls.
Per tant l'homenatge queda aj oJ:I
nat.

La Secció de Cinema del Centre Excursionista de Catalunya, entitat a la qual se li ha confiat l'organització del Quart Concurs Internacional del Mlllor Film d'Amateur
1935, i en el qual hi prt.ne!! part dlnou nacions, ha establert el progragrama dels actes que es celebraran
en bonor dels cineistes 1 delegats de
le.s nacions estrangeres. el qual serà
el següent:
Avul, dijous, dia 16, a les set del
vespre: Recepció de delegats estrangers en el Centre Excursionista de
Catalunya.
Demà, divendres, dia. 17, a les deu
del maU: Designació de delegats de
les nacions absents 1 formació del
Jurat del Concur s. - A les dotze del
mati: Recepció de delegats a l'Ajuntament de Barcelona. - A les quatre. de la tarda: Lonx. - I a les deu
de la nlt: Sessions de Jurat.
Dissabte, dla 18, a les deu del
mati 1 quatra tarda: Sessions de Jurat.
Diumenge, dla 19: Excursió i Pr imer Congrés de Cineistes Amateurs,
Barcelona, 1935. - A les nou de la
olt: Banquet en honor dels delegats
estrangers.
Dilluns, dia 20, a les cinc de la
tarda: Clausura del Concurs l del
Congrés al Palau de la Generalitat
de Catalunya. Proclamació dels resultats. - A les deu de la nit: Sessió de Gala al Cinema Fèmlna, en
la qual es projectarà una selecció
dels millors films estrangers. Aquests
fUms no seran vistos en cap altra
ocasió.
Queden invitats tots els cineistes,
1 els amants del cinema en totes les
seves possibilitats poden demanar
les corresponents Invitacions directament als organitzadors, Secció de
Cinema del Centre Excursionista de
Catalunya, Paradis, 10.

NIT

NOTICIARI
La Secció de Teatre de l'Ateneu
Popular de Gràcia inaugura la primera representació de Teatre Experimental dissabte, dia 18, a les deu
del vespre, a la Sala Capsir.
Es representarà l'obra del conegut
escenògraf Joan Musté «Els tonaments de la nova vldall, document
de la Rússia del 1919, i «Els bastidors de l'ànima» (estudi psfqUlcoanalftic), de Nlcolaievitx Evrelnov
'
adaptació d'A. Esclasans.

«VIDA NOCTURNA
DELS DEUS»
Ja hem tornat als anuncis pocasoltes 1 carrinclons, als anuncis que
volent ésser suggestius no serveixen més que per a fer formar al
públic un trist concepte de la publicitat cinematogràfica. Es que la
Universal ha estrenat un film.
Menys mal que això suceeix rarament perquè aquesta editora estrena
pocs films, però, amb tot, no deixa
de causar evident mal efecte. Aimenys nosaltres ho entenem aixi.
I passant a la pelllcula que ha
estat portada a l'estrena hem de
dir, precisament nosaltres que ens
hem vingut queixant tm dia st 1 l'altre també de la crisi que acli!.para
l'espectacle cinematogràfic, que aquesta fóra molt justificada sl abundessin massa aquesta mena de films.
«Vida nocturna. dels déus» no admet paHitius de cap mena. Es una
obra que amb pret~nsions d'originalitat és d'una manca de gràcia 1 de
sentit comú extraordlnà.rla, d'una
Ingenuïtat francament absurda. En
són Intèrprets Alan Nowbray, Puggy Shannon 1 Wwey Barry. Tots
ells s'esforcen vanament a donar
interès a una obra que n'és mancada absolutament.
EL DE LA FIT..A 12

Lola Membrlves ha estrenat al
coteatre Principal de Saragossa
mèdia dels germans Qulntero: «Para
mal, el mlo». Hom diu q-Je amb un
èxit falaguer.

ta

• • •

___________*___________
BETTY ALDEN

TEAtRE ESPANYOL
CONTINUA L'EXIT DE

tl fiHAH f~Pt~IMfHl~
Un autèntic documental rus
que demostra el veritable estat
actual de la Rússia Soviètica

TEAT RE
AMATEUR

*

___________*___________
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El representant de l'empresa del
teatre Novetats, senyor Portabel.J.a.,
ha anat a Madrid, per tal de gestionar l'estrena de la revista «¡Hip!,
¡Hip!, ¡Hurra!,. a Barcelona.

• • •

«La cançó de la felicitat» és el titol d 'una nova opereta de Franz
Lehar, la qual serà estrenada, simultàniament, a Paris, Berlin i Londres,
durant la vinent temporada teatral
del 1935-36.

• • •

Avui, a la nit, s'estrenarà, al teatre ApoH.ó, la comèdia lirica, de Rafael Fernàndez Shaw, musicada pel
mestre Carrascosa, «El gran tozudo». Emili Sagl Barba Interpretarà
el protagonista d'aquesta nova obra.

• • •

HOhHftATfif A·MARt EL PA6HúL

Hom diu que el mestre Baylac
aviat estrenarà, a Barcelona, la seva
darrera obra «El abanico japonés1>.
•-v-:¡

!fiLOCAULUHYA
Pròxim dissabte
dia 18

Després d'un ajornament, motivat
per una indisposició momentània
d'un dels artistes que prengueren
Distribuït per
part en el gran festival artistlc del
Teatre Municipal de F¡orè.1cia. ahir
U N I O H F I L M, S. A.
a la nit, els radiooients pogueren
gaudir d'una altra retransml.s.."Ïó Internacional perfecta.
E!s artistes que interpretaren Verdl obtingueren un èxit franc en la
Missa de Requlem, que fou l'obra
retransmesa per la Primera Emissora de Catalunya.
Igual que dies enrera. Ràdio Barcelona va tenir la gentilesa d'autoritzar a l'E. I . A. R. per tal que
CLUB ESPORTIU I CU Lfacilités a Ràdio Associació de CaT URAL
talunya la tran ;ml~sió de Florència.
Aquesta entitat <Sant Pau 83
Aquesta conducta de Ràdio Barce- principal)
organitza per a disSabté
lona mereix: el nostre elogi.
vinent un festival Pro Germanor
Cata}ana, sota el següent programa :
Pruner: cJoventut». drama en un
acte, d'Ignasi Iglésies.
Segon: Lluls Capdevila farà un
breu parlament, en el transcurs del
qual versarà sobre l'obra d'Ignasi
Iglésies.
Tercer: Estrena a Barcelona del
L'EXPOSIC IO DE P I U drama en un acte, de Lluis CapdeRA DE FRANCESC N~O: vila, titulat: «14 d'Abril, claror d·alba:t.
MINGO
Quart: Acte de concert.
L'Exposició dc Francesc Domin 0
Finalitzarà la vetllada amb un
amb tant d 'interès esperada va mfu~
llmt ball.
'
se dissabte p assat • amb
g urar
CATALUNYA NOVA
molt
,
·
d. b
El
d entusiasme.
proper lSS3. te, dia 1~ de~ corSón moltes les obres que ban estat adquirides en aquests dies 1 • rent mes, a les 10 de la mt, tindrà
qual cosa fa preveure 'Jn èxit d.efi.,lloc, a l'estatge de «Catalunya Nova» (Aurora, 12, 1er.), una vetllada
nitiu d·aquesta exposició ·
teatral, a càrrec de l'elenc escènic
·
DIBU IXOS DE RICAR D de l'entitat, el qual, sota la direcció
del jove aficionat Francesc Amlgó,
OPISSO
A la Sala Renart, del carrer de posarà en escena la. comèdia en tres
Diputació, s'ba inaugurat, amb as- actes, de L. Fodor, «Maria ... no slslstència de nombrosa i selecta con- guls tonw. Aquesta obra serà reprecurrèncla, l'Exposició de Dibuixos de sentada amb tota propietat, ja que
Ricard OpisSO, el qual exposa en un la presentació del decorat anirà a
recull triadissim, el seu art ~n per- càrrec del conegut escenògraf C. A·
!onso. Finalitzarà la vetllada amb un
sonal.
lluit ball.
A LA SALA BABY
A la Sala Baby, del «Casal de les
Comarques CatalanesJt, la Companyia camateun cEls AllgonsJt posà en
escena el drama d'Ignasi Iglésies cEl
Cor del Poble», obra que !ou repre- - - - - - - -- - - -sentada amb una fina concepció l
justesa admirables, i es posà de re•
lleu, una vegada més, el prestigi d'aquesta novella Companyia, que fa
omplir tots els diumenges el bonic
Corts, 613
teatre del passeig de Gràcia. Per al
Pintura
Anna de Tudela
diumenge VInent hi ha anunciada
Treballs
Montserrat Alberlch
l'obra cEls !illsJt, de Mlllàs-RaurelL
artistlcs mecanogràfica
Pintura
Enric Ochoa
.J, Ferrer carbonell
1
1
Enric Garsaball
Exposició d'aquareHea de I'A8 r&l•
pacló d'AquareHistes de cata·
lunya
·

SYRA

L'ARTISTA I EL SEU «MANAGER»
Lily Pons, la cantant de moda que
unes vegades asse¡ura ésser d'origen
català 1 d'altres d'origen francès,
ha arribat a Paris 1, en començar
a actuar, ha calgut malalta de grip.
Els diaris parisencs cada dia publiquen gasetilles pregades que donen compte de l'estat, avui lleu 1 d emà greu, de tan popular cantant.
Pel que es veu, L1ly Pons, ultra
tenir notables qualitats artístiques,
té un elx.erlt 1 dillgent cmanager1
de propaganda.

LES ESTRENES

Una altra important retransmissió internacional

Diputació, 262 • Telèfon 18710
ART 1 ORNAMENTAClO
OBJECTES PER A PRESENTS
Pintura
Miquel Vll~
(PinS el dia 11 de malgl
u l'l (~'{!Ult del eüdcu~.

TELONS CURTS

FIGURES DE HOLLYWOOD

DEL QUART CONCURS INTERNACIONAL DEL MILLOR FILM

20: uLa Paraula», noticiar! esporAHIR A LA TARDA A CHAMARTIN tiu.
- Programa de discos selectes.

Entra da general: 1 pta.

Jf'

TE'A TRE I € I N EM·A

UNIO RADIO, 8. A.

Una de les competicions atlètiques
més importants d'aquesta temporada
seran, sens dubte, els propers Campionats de Catalunya de Juniors, que
tindran lloc a l'Estadi de Montjurc,
diumenge vinent, dia 19, mat11 tarda.
Han promès la seva participació
importants equips de totes les coGua nyador de la Volta ciclista a Espanya
marques i també nombrosos equips
de Barcelona, per tal d'assolir el
DIUME NGE, MAT I, PARC DE MONTJUIC, SETZE VO LTES
preat titol de campió.
Esplèndid sen·ei d'altaveus RADIO PHILIPS
En aquest Campionat solament podran actuar tres atletes de cada Club
per prova i la inscripció per a cada
especialitat s'haurà dc fer al mateix.
Estadi en anunciar la respectiva
prova
La corresponent inscripció per a
participar en aquest Campionat, es
TEMES D' ACTUALITAT
farà per escrit amb el número de
llicència a la F. C. d'Atletisme <Sant
Honorat, 7, pral.) finS demà, divendres, a la nit. Els dorsals dels atletes de Barcelona es repartiran dissabte, de 8 a 9 del vespre l els de
les comarques, a la porta de l'Estadi,
Diumenge, a Madrid, i segons els j comptar per a res amb la Federació diumenge al matí.
diaris, es va disputar el final del Catalana.
Campionat d'Espanya Universitari I Aleshores eis hauríem de dir que
Proves d'orientació
de Rugby. Els equips que jugaren a - e~guany s·havien començat uns carnAmb motiu del matx d'atletisme
questa final són la FacUltat de Me- p1onats escolars, que no varen acadlcina de Madrid 1 la Facultat de bar per motius que ignorem. Els hau- Cataluuyn - Portugal que ha de ceMedicina de Barcelona. Hem llegit riem ~e dir també que l'eqUip de lebrar-se a l'Estadi els dies 25 l 26 a
Intercales ressenyes 1 hem llegit uns noms, Medicma no era enguany el carn- la tarda, la F . C. d'Atletisme
Catalunya
la majoria dels quals responen als pió, puix que no s'havia acabat el larà en el Campionat ded'orientació
de j ugadors afillats a la Federació campionat, !, per tant, això era una de Juniors unes proves
a seniers que seran anunciades
Catalana i que militen en un club cosa encara. a resoldre. I, finalment, per
de la nostra ciutat, sl bé alx.ò no els hauríem de dir també ,que, com oportunament.
vol dir que tots els components de totb?m sap, no va ésser 1 eqUip ~e
Intent de rècord
l·eqwp que representava els un!ver- ~e<;Ucina el que va anar a Madrid,
sltartS catalans havien d'ésser forço- smo un conglomerat , de jugadors,
El dia 19, a la tarda, tindrà lloc a
no
que
altres
d
i
sament estudiants i menys de la Fa- estudiants els uns
l'Estadi, l'anunciat Intent contra el
cultat de Medicina. Això, que té un ho só~. O sigui que, en el cas d'o- rècord deis 1.000 metres llisos que
sunple valor anecdòtic per a. nosal- brar unicament com a un!vers1tans, hagué d 'ésser suspès diumenge pastres, ho fem constar tan sols per a els estud~ants catalans haurien ~t sat.
e.l s rnatelXos procediments que utlJustificar el que pretenem dir.
Per a inscripcions, a la P . C. d'Atlitzaren els d1rlgents de Madrid, o letisme (Sant Honorat, 7, pral).
.
D1es enrera, en un diari esportiu sigui designar w1 campió per l'arde la nostra ciutat llegirem unes ma- ticle 29 1 després fer una selecció
~!estacions d 'un dels organitzadors dels mUlers jugadors de la regió per
EXCURSIONISME
aquesta «gira», el qual deia que es- a formar l'equip; sl bé, dissortadaaixò
a
referència
!a
que
pel
ment,
perd~e
a
anava
que
tara convençut
a Madrid. AJxò no és gaire gentu, darrer, els r epresentants dels unlver- El V Campament General de
sitaris catalans no vflll tenir tanta
Que diguem, però és alxi.
la U. E. de Catalunya
La veritat és que la majoria dels sort, degut a haver-hi jugadors lesloAquesta organització excursionista
Que integraven l'equip català estan nats, I aconseguiren un resultat que
~illats a la Federació Catalana de no està ¡ens d'e.cord amb la verita- està preparant el seu Vè. Campament
ugby i sabien que, en el curs de ble vàlua del rugby català. Els es- General, que tindrà lloc en un dels
la reunió que tingué lloc darrera- tudlants catalans, en forma I prepa- més bells paratges de la comarca
lllt!nt a Roma. es prengué el següent rats, no podien perdre mal davant d'Olot. L'entusiasme regnnnt entre
dels estudlllnts castellans si les cc- les entitats de la Unió fa esperar
&c(.rd:
tEl COÒUtè General decideix que, ses s'haguessin fet bé, tal com s1lan que aquest campament superarà de
rnent.re la unió no sigui feta entre de fer. Es això el que vollem dir. molt els quatre que l'han precedit,
lea federacions catalana 1 espanyola, Posar de relleu la anormalitat d'a- i que han estat un magnlfic expon.o els serà concl!dida cap autoritza- quests pseudo-camplonats, que no nent de la marxa ascensional de la
t1ó de matx: Internacional per la poden tenir un valor real, cosa que
P.LR. A. per a encontres a dispu- ens fa pensar que po.tser seria ~olt
per tal1
~: _ entre, d\lna part equips ca ta- convenient que tmgues cura de 1m:- Olot els treballs pertinents
d'assolir una perfecta organització
-u.s o espanyol i. d'altra part, equips gan1tzac¡ó dels campionats Unlver51el C06t
possible
rn1n1m
al
rebaixar
Pertanvenls a altres associacions tariS una ent1tat que procurés donar
viatge per tal de fer a::;seqwble
llacionàls afiliades a la F. L R. A.-. a la c'?mpetlcíó el màxim de relleu i del
les màximes garanties. Aquesta és a. tots els associats l'ass:stència a
.
rd ·
Aquest
es prou taxatm _per una cosa a estudiar per a l'esdeve- l'esmentat Campament General.
a saber ace
Quest.a que, mentre no h1 hag¡ a- nidor i voldrlem que els mateixos
no hagi~ó o mentre. ~- F. L R. A. estudiants catalans es fessin càrrec
esolt en deflmtlva, no es de la seriositat amb què s'ban de
Pot. Ju
campionat, per a demostrar després
i Cata.!gar cap !Datx entre Espanya fer aquestes coses.
I, per sl això fos poc hi ha en- a la P. I. R. A. cose3 que no podrà
e.~udlanur:a. Se ns objectarà que els
JUgaven com a tals 1 no cara una altra cosa que havia d'o- demostrar mal. I sl, com ens temem,
COlo a
afillats a la Federaci~•. la bligar els organitzadors d·aquesta aquesta suposició nostra s'ajustés a
Qual
les ll!eosa no ela exclou de coneL'ter excursió a posar-hi més atenció 1 a la realitat, aleshores els nostres esobligacions, màxim quan. pensar en les conseqüències que es tudiants haurien fet un serve! maCOtn
gre a. la causa del rugby catalA. I
nents de;n¡.eq1 ~ majona dels compo- podien derivar d·aquest encontre.
Després de la reclamació feta per al:rl quedarien explicades les grans
P que \"a anar a ~=
drld estan
Catalana i, afillats a la PederaclO la FederaCIÓ Espanyola a la Inter- «facilitats» donades pels ca&tellan.s
a l'eqUip universitari de Barcelona
na COla per tant, aquesta era u- nacional, per Ull que la Federació per
a jugar la final, facilitats que
en cc.n~ue haVlen dc terur molt Catalana fos e1.:pul.sada de resmenha donat mal en altres ocasions.
no
tat organisme, i trobant-nos en el
Ac:lme •
Ja. veurem quineS seran lea conde ~tem, tlel:ò, que des d'un punt període de temps atorgat a. ambdues
d 'aquest ccampionab; sitotnPOD ~e 1llSlu d\lniversitaris, els federacions per a posar~ d'a.cord, seqüències
les que s1gUi.n, però la veritat
tat de en de l'eqUip de la Facul- no tmdrta res de particular que la guin
brar :oe~tediclna <?> volguessin o- Federació Espanyola hagués tingut és que no em a~a!aran de sorpresa.
MARIUS VIVES
seu compte i risc. sense un determinat interès a !er aauest

G. DELOOR

7

~S1'ttENA
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B.\JO PR~JSION o
Una perfecta comèdia dramàtica,
amb la parella dels grans èxits
Edmund Lowe • Vlctor MacLaglen

La Setmana de la
Perfumeria Nacional
A desgrat del temps inclement
obté un gran èxit la Setmana de la
Pel'fumeria Nacional. El públic s'inter~sa per la Fira de perfums 1
respon a l'esforç efectuat pels comerciants d'aquest ram.
Molte:> botigues, especlaln...nt les
situades en els llocs més cèntrics de
la ciutat, han instaHat davant dels
seus establiments, artistiques parades que s'han vist molt concorregudes. S han efectuat nombroses operacions.
El fet que s'llagin ja concedit alguns premis als compradors i se'ls
hagi obsequiat amb flors, ha C!'tat
motiu perquè l'animació a la Fira
no h agi dooaigut ni un sol moment.
El pròxim dissabte se celebrarà a
Casa Llibre e gran ball de gala organitzat per l'As30ciacló de Comerciants Detallistes de Perfumeria, el
qual serà el digne colofó que els lnau; tna·s d'aquest ram pooaran a tan
reeixida Segona Setmana Nacional
àe Perfumeria.

-----------*:-----------LES SARDANES

x
La Justícia
*

AUDIENCIA
PRIMERA 8ECCI O
Homicidi per Imprudència. - Joan
Batet atropellà amb l'automòbil que
menava, en una carretera del Partit Judicial de Vilafranca, un home
el qual mori a causa de les lesions 1
contusions rebudes.
El fiscal demanà per al processat la pena de deu mesos i un dia
de presó l la indemnització corresponent als familiars del mort.
SEG ONA S ECCIO
Homicidi per Imprudència. - Josep Davan Puntes atropellà amb
una bicicleta que muntava, un ma-trimoni en el Saló de St. Joan. El
marit mon pocs rHes després de l'atropellament.
El fiscal qualificà el fet com un
delicte d 'homicidi per Imprudència
i demanà per al processat la pena
de deu mesos i un dia de presó.
El defensor aHegà. que la mort !ou
causada per manca d'aSSi.;;tència mèdica. i demanà l'absolució.

TERCERA SECC IO
Homicidi per imprudència. - Acusat d 'aquest dellct~ es presentà da.·vant el Tribunal d'aquesta secció un
xofer de la policia que anant en
contra direcció atropellà un home al
Passeig de la República 1 el matà.
El fiscal demanà per al del banquet deu mesos i un dia de presó
i el defensor aRegant que encara
que el processat anès en contra direcció no havia comès cap infracció
car en estat d'alarma la policia no
es pot entretenir a seguir les or----------~*------------ denances municipals, demanà l'absolució del seu patrocinat.

L'Agrupació Sardanista de Barcelona ba organitzat per a dissabte 1
diumenge el seu vmèc Aplec a Les
Fontetes de Cerdanyola, amb el següent programa: Dissabte, a la n\t,
car~ Còmic i Comtal (ParaHel), cobles Girona 1 "'iarcehna A. l-1. Diumenge, mati 1 tarda, a «Les Fontetes», cobles Girona i Catalunya, 1 a
la nlt, plaça de l'Angel, cobla Girona; cafès Còmic l Comtal, cobla Popular.

La Diada de la Mecanògrafa

A l'estatge de la. Comis31ó Organitzadora de la Diada de la Mecanògrafa, segueixen rebent-se valuosos presents per el scrtelg que s'efectuarà _en ,el Ball óe Gala, que
amb mot1u d ésser ell!9:ida la Senyoreta Mecanògrafa 1935 1 la seva
Cort d'Honor, tindrà lloc el propvinent dissabte, dJa 18, al Palau de
Belles Arts.
El repartiment d 'inVitacions 1 la
venda de seients per a l'esmentat
baU, es troba. en el pe-ríode de màx:lma intensitat, la qual cosa fa suposar que la fe5ta del dissabte a la
nit superarà en lluïment a. les dels
altres anys.
Una. de les note3 que cal destacar
és l'actuació a l'esmentat ball, de
l'Orquestra Jaume Planes 1 els seus
Discos Vivents, l la no menys reputada banda-<>rquestra Azorin-Ja.zz.
Per últim fem aYinent que totes les
senyoretes que assisteixin al ball de
Belles Arts, seran obsequiades amb
una entrada de butaca, grat\Uta. per
a la funció d'honor que se celebrarà el diumenge, d:e. 19, a la nit,
al Teatre Nou.
Per a tota mena d'informes i detalla poden adreçar"'e a l'estatge soctal de la Comissió Organitzadora:
Plaça Calaiunva. S, 2a.. Tèlt. 12043.

QUARTA SEC CIO
Cbmplice da robatori. - Es veié
una causa contra Eleuteri Martf«.'e complicitat
nez Ramlrez. " en el robatori comès a L'Hospitalet
al cobrador d ·una casa de comerç.
Segons les conclu.sions del flscal, el
processat vigilava mentre els seus
companys cometien el delicte, per
tal que no els sorpren!:Ués la policia.
La pena demanada fou de 3 anys,
8 mesos i 21 dies de presó.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Resis tència a l'autoritat. - Com·
paregué davant el Tribunal d·Urgèncla Raimond Garcia, acusat d'haver
fet resistència a la policia en ocas ió de practicar un escorcoll al seu
domicili de Badalona.
Fou condemnat a dos mesos I un
dia de p resó i 00 pessetes de multa.

NOTICIARI
D'Interès per a ls J UT1lts, Perits I
Testimonis.. - A la secretaria de
l'Audiència fou facilitada una nota
segons la qual tols els d1es feiners
de deu a una es pagaran les dietes
corresponents als Jurat~. Perits 1
testimoniS que hagin actuat amb
posterioritat al 1 er d'abril d'encuany.

Dijous, 16 de maig del 1935
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PER ALS AMICS EMPRESONATS

La nostra subscripció
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Pte s.

Gómez ...... ............ , ..

Bordoy •••••••••••• ~· ....... ,

S uma ante rior ..• . .. 84.434'60 Bonet ...•.•..• , ••

.Record companys . . . . . . . ..
Josep Maria d'Altafulla i els
seus amics .............. .
«Agrupació Obrera. Republicana Federal» (vuitena. llista) .................... .
Un nen i una nena. . . . . . . . ..
Un grup de litògrafs de T.
O. LI. S. A. (17 ve¡ada) ...
Rabassaires de Sant Llorenç
del Pe nedés . . . . . . . . . . . . . ..
Penya DU!cUs del Catalunya (18 vegada) ........ .
Un ffl'UP de dones de la casa. Fabra. 1 Coats (15 vegada) .................... .
Joaquim Llorente ......... , ..
Josep Cunyat ......... ... .. .
Eulàlia vua. . . . . . . . . . . . . . .•
Joan Trullàs 1 Riera .. . . ..
Un grupet d'obrers catalans
P. J . D .................. .

Una
familia.
d'esquerra
(mensual) .............. .
En Jep de Sant Gervasi... . ..
Uns pintors de Gràcia (cinquena vegada) ........... .
Un grup d'obreres de la casa.
Cuberta (7.• setmana)
J . A. per un clavell ... .. .
M. T. O .................. .
Roseta 1 Anneta. .. . .. . . . . . .•
Un azafústa català . . . . . . . ..
Un grup de dones d'esquerra de La Sa¡rera (dues
setmanes) .............. .
Abelard Pàm1es 1 famll1a .. .
Una. badalon.lna, a. la memòria de F. Macià (tercera vegada) .............. .
L'Empordanesa de sempre .. .
Tres germanets a. la memòria de Macià (4.• vegada).
Dos companys . .. . . . . .. . . . . ..
B. M . i N. A . .••...........•
Pere Rius, del carrer Hospital, 60 ...•.............•
FUls de Soler Figueres . . . . ..
Josep Salas... . . . ........... .
Grup d'obrers eSQuerrans de
la Fàbrl.ca Glménez . . . . ..
J . B. B., de Sant VIcenç de
Castellet ... , ............. .

~·· ••• •. ,
Escudero ................. .
38'- Un d'Almeria. ...... ........ ,
Lorenzo ........ .. ........ . ..
Garcia ............ .. ...... .

50'- Morera ... ............... .. .

27'60 J. B . .................. ·· <
4'- Pern •••• •• , ••• ••• ••• ••••.•••

10'24'50

80'13'75
0'50

1'-

0'50
6'15'-

2'-

2'-

3'-

8'50
0'50
2'2'l'lO

7'50
6' -

1'0'50
2'-

15'-

SABADELL:
Josep Barrera (quarta veg.)
Amanda Quintana. (!d. !d.).
Josefa. Barrera. (!d. !d.) ..... .
Mercè Semis (id. !d.) .. . . ..

1' 1'1'1' -

•

GOVERN GENERAL

d

pt

a

I

M. F ....... ... , •••....•

Els mateixos de cada setmana ... ................ ..
Dolors Camps .. . •. • , . • . . . , .•
Rita Prat ................. .
Maria Niellas . . . . .. . . . .. . . ..
Maria Gastearena (novena.
.., vegada) ............... .. .
r·amU!a Cumlnal (!d. !d.) ..•
Rosa. Aromi .. . . . . . . . . . . .. .
Em!U Miravitlles ............
Telm Monterde .. . ,.. . .. . ..
Josefa Pané ................ ..

Y . S. V . . .. ...... •..........•

2'2'2'2'-

LAVAL
VISITA
FABnl·
QUES I MUSEUS DE MOS·
COU I ASSISTEIX A UNES
MANIOBRES ANTIAERIES
Moscou, 15. - Aquest mati el senyor Laval, els seus coHaboradors 1

precis; per això, diu «Le Petit
na.b>, Rússia no pot prestar jJaur.
la campanya antimilitarista qa Ut a
a.lltzen els comunistes.
ue re.
Diu, també, que la presèn
les negociacions del com~1a <n
els periodistes francesos que l'acom- Guerra Soviètic, Voroschilov drl de
panyen han visitat les grans fàbri- tra. clarament la importància qeznos.
ques moscovites, museï.LS i altres Govern rus dóna al desen ue el
ment de les forces militars. volupa.
institucions soviètiques.
Gràcies a un permís especial de
Stalin, que no es concedeix mal a
L 'ES PERIT MILITAR DE
ningú, ha estat autoritzat el senyor
~! ~·A~·At S. IMPRESSIQ.
Lava!, per tal que acompanyat dels
seus coHaboradors i dels periodistes
Paris, 15. - En la crònica
francesos efectués determinades vi- publica. aquest mati, del seu ent
sites, tals com la de l'aeròdrom mi- especial a Moscou, «L'Echo de Pa.
litar de Moscou, els dipòsits d'armes ris» posa de manifest la gran ,_
1 municions, etc.
pressió que ha produït al
"""
Els visita.nts francesos han arribat Lava! l'esperit militar de la ;:uss!lY~I&
al migdia a un Immens terreny pro- actual.
per a Moscou, on es troba instaHat
El periodista es pregunta sl l'uun poderós aeròdrom amb modemís- tillatge de la indústria. bèliica dels
slmes 1nsta1lacions de gran eficiència. Soviets es troba en condicions d6
En presència del senyor La val I fer eficient la forta potència mnttar
1 dels seus acompanyants, les esqua- de la U. R. s. S.
l dres d 'aviació efectuaren exercicis de
El propi corresponsal diu que
defensa. antiaèria i d'atac, per mitjà les converses entre Laval 1
de compactes esquadretes o per l'ac- fou examinada la qüestió dels deutes
ció isolada. dels aparells de caça.. Pri- russos a França, la. de la llibertat
merament s'han aixecat nombrosos religiosa. i la del pacte del Nordest.
, avions d 'observació, els quals, transLa interessant crònica acaba dient
1 metent les seves indicacions per rà- que si és cert que Polònia consentt
l dlo, h an obert el carni a 26 avions de adherir-se al pacte del Nordest, llò
caça. Han completat la formació aè- ho és menys que posà com a condiria nombrosos avions lleugers de ció l'exclusió de Txecoslovàquia, la
bombardeig, i han tancat l 'expedició qual cosa palesa. que, pràcticamen~
19 quadrimotors de combat i torpe- Laval fracassà a Varsòvia..
delg.
El senyor Lava! 1 els seus acomMALA IMPRESSIO SOBRE
panyants han pogut presenciar l'aLES CONVERSES DE UR·
tac 1 destrucció per la. força aèria
SO VIA
d'un suposat campament enemic esParís, 15. - El corresponsal del
tablert en un vast terreny proper a. «Petit Parislen» a Paris, diu que en
l'aeròdrom.
les seves converses amb els homes
d 'estat soviètics, La.val exposà la tm.
BANQUETS
I FUNCIONS pressió que reco!U durant la seva
DE GALA
estada. a Varsòvia, la qual Impressió
Moscou, 15. - Aquest migdia, el se- segons sembla no és molt optimista.
nyor Laval ha assistit a un banquet
Aquest diari afegeix que els ~
de gala, que ha estat ofert, al seu
tenen gran interès a. conèixer
----------~*:-------------- h onor, per les autoritats municipals viets
exactament la posició de Polònia,
de Moscou .
que segueix bastant confusa.
El senyor La val ha anunciat que
aquesta tarda, a les 4, rebria els peLITVINOV TORNARA A
riodistes francesos, que l'acompanyen
PARIS
en el seu viatge a Rússia, als quals
Paris, 15. - El periòdic «L'Oeu·

*

(

stal'ï:

Francesc Barril .. . .. . . . • . ..
Joan Artés ......... ...... .. .
Roc Collado . . . . . . . . . .. . . .Pilar Jové ... .............. .
Antoni Tomàs ...... ....... ..
Lluls Mongulllot ........ , .. .
Isabel Abella . . . . . . . . . . ..
Concepció Mongulllot ...
Un grup d'esquerrans:

M. S . .................... .
A. B .......... . . . . . . . . . . ..
J. T .••• •·• ,. •• •· · .... ••• ••• •••
A . M.,•• ••• ..•••••.•
J . M ............. ........ .
8'25 F. T ...••.••• , • ·•. .. .... . . .
1'- J . B . ... .... ••« ••• ••• ••• •••
M. S .•• , •.••.•••• , ••••••••
1'1'- A.M. ••• ,. •• ,. ............ .. .
M. P . , . • , ................... .
2'- J . M ..., ............... . ..
5'- J . c .......... ........... .
1'1'1'1'-

J. B. P ..................... .
J . B. V.......... ... . .... .

Atenes, 15. - Tal com el govern
anuncià ha estat aixecada a tota
Grècia la llei marcial que fou proclamada durant la insurecció veniteixes causes nostres 1 que un dels zellsta. Subsisteix alguna restricció
tals sou vós, que ostenteu el càrrec d'escassa. importància.
d'alcalde gestor?
Les eleccions que havien estat
Per creure que tot l'esmentat en anunciades per al 2 de Juny pròxltn
la present, és de r ecta justicia 1 no- han estat ajornades per al d1a 9 del
ble procedir, esperem de vós voldreu mateix mes. D'elles sorgirà. l'assemcorrespondre al prec que amb tot el blea nacional que, molt probabler especte us adrecem.
ment, haurà de decidir la qüestió
Visqueu molts anys.
del règim definitiu per a Grècia,
Begues, 14 de maig del 1935.
elegint entre l'actual 1 la restauraSr. Alcalde Gestor de l'Ajuntament ció monàrquica que cada vegada
de Begues.»
compta. amb major nombre de partida.res al país.

Un document dels regidors
populars de Sallent

Cabré ...... ............. ..
Un ¡rup d'obrers 1 obreres
de la casa Farrero i Cla..
(Sisena veg.):
Josep Pérez .. . . . . . . . . . . . ..
Enric canals . . . . . . . . . . . . . ..
Alfons Madruetlo . . . . . . . ..
Mercè López de Madruetlo .. .
Mag! Pljoàn .. ............... .
Eduard Gutlêrrez .... ....... .
Manuel Beltran ........... .
cA la memòria de Jaume
Bravo» ........ . ...... ... ...
Daniel Bravo . . . . .. ... .. . . ..
Joan Ferrer ................. .
Baptista Ventura . . . .. . . ..
Joan Glnés .............. .
Ferran Martlnez . .. . . . . . . . ..
Francesc Al¡arra .. • .. . . .. .. •
J oan Bur¡ués . .. ... , ...... ..
Artur Julve . . . . .. .·.. ... . ...
Manuel Olménez ... ... .... ..
Antoni Salvador ......... ..•
Francesc Pinós . . . . .. . . . .. .
A la memòria. de Macià .. .
Cristòfor Cano . .. . . . . . . . ..
VIcenç Lahoz . .. . . . . . • . . . .. .
Josep Vllalta. ..... . ... , .... .
Jesús Hernando ... ... . .. . ..

F. R ....... ................ ..
J. B ............. •·· •..•.... ,
3'- Joan Sevlllano . .. .. . . . . .. .
2'- Franclsca Ferrer .. . . . . . . . . .•

2'1'5 '-

En la nota declara que l'objectiu comú és
el manteniment de la pau mundial ... La
premsa francesa diu que el Govern de
Moscou ha fet concessions relatives a
la propaganda comunista a França ...
Laval sortí ahir cap a Varsòvia

A Grècia ja han tornat a la
normalitat

JUSTICIA
MILITAR
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ELS CONSELLERS DE LA C. E. O. A. QUE PARTICIPEN
A LA GESTORA DE LA GENERALITAT ••• MANIFESTACiot~S
DEL GOVERNADOR INTERI, SR. PIC I PON--- OFICI SOLEMNE
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