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EL TEMPS. - A Catalunya el cel Htl oobert I plou pel Baix Eb....
camps de Tarragona, La Segarra, Penedès I pla de Barcelona. Els venta
dominants són de component Nord, un xlo forts per la vall de N&lrla,
Alt Empordà I riberes de l'Ebre I camp de Tarragona. Les pluges han
..tat generals durant les darreres 24 horeL
Gnllx de la neu: 80 om. a Envallra; U om. al Port de la Bonalgua 1 1 om. a Nllrla.
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CONTRA TOTS ELS SECTORS POLITICS

Gil Robles és 1únic que manté el pro¡ecte de Llei de Premsa
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(Del nostre redactor a Madrid, Alard Prats)
1tOSaltres. Esperem que li passarà
~~
Els homes que tenen la màxima. jerarquia han de recabar per a ells,
l'enuig. No ht donariem més imporla màXima. responsabilitat; no solament com a deure de consciència, sinó
tància sí no Jos que el disgust l'enMadrid, 17. - El moviment per a imposar al pals un Estatut de
El senyor Vallès 1 Pujals, destacaSegons el decret que hem trans- cega de tal manera que li ja dir
també per tal que 1..0 es produeixi de~.encis en la. massa popular. RecaCatalana,
Lliga
de
personalitat
da
sepels
signat
terme,
primer
en
crit
bant la responsabUitat tenen dret a exigir severa disciplina, que és la que conseller gestor d'Obres Públiques al nyors Pic 1 Pon 1 Vallès 1 Pujals, unes coses extraordinàries... i falses. Premsa, mlclat durant els memorables temps de Primo de Rlvera., està en
exemple, l'edició de «La veu» vlgllles de l'apoteosi del seu triomf. Després de les temptatives respecte
dóna eficiència. a l'acció ...
Govern interi de la Generalitat 1 els serveis d'Obres Públiques torna- Per
d'ahir i e1~ lloc molt destacat pu- a aquest assumpte, primer tlmldes, després decididament impositives,
titulat
llibre
d'un
divulgador
famós
a
Generalitat
la.
de
dependre
a
ven
•
•
blica el següent comentari, que vol
de Cataluyna», és a Madrid. partir del dia 15 de maig.
Es molt bonic fer de revolucionari als mítings. Precisament amb aquest «Elogi
ésser una rèplica al nostre article durant el bienni present, caracteritzat pel senyal reaccionari que va proEl viatge del senyor Vallès 1 Pujals
Ahir, d ia 16 de n1aig, els diaris «La
duir el fatídic desembre del 1933, amb les seves eleccions, torna al Parlapolítica i la cultura»:
la
ensenyin
Que
d'acabar.
hem
que
el
amb
és
revolucionarisme cridaner
tenia per objecte concretar alguns publicaven la següent informació,
«La Humanitat» publica un arti- ment signat 1 segellat per la voluntat autoritària d'aquells elements que
punts relacionats amb el traspàs que, a titol d'imparclalltat, copiem
cèdula de la seva conducta a l'hora. del perill.
cle afirmant que les esquerres no no assolil'en el prevaleixement de llurs projctes en els perlades de dictadura
...n'hi ha que, per a amagar les seves taques, xipollegen en el fang <segona edició) dels serveis d'Obres de «La Va.nguardia:t:
Públiques a la Generalitat.
«Como consecuencta del decreto barregen la poUtica amb la cultura.. més extremada.
per esqultxar els altres 1 produir la confusió, que no permeti mirar-los
El senyor Vallès i Pujals a hores de abril, deben reintegrarse a la GePerò en aquest mateix número
Tota la consciència liberal, sense distinció de matisos, es rebeHa.
d'ara es deu estirar els pocs cabells neralidad aquellos serviclos de que «La Humanitat» deixa de recollir la
a ells.
les
de
aquesta imposició, digna de l'autocratlsme governatiu de Gonzàlez
de
l'èxit
contra
motivo
davant
con
queden
Esta.do
li
el
que
incautó
se
la
de
Cultura.
de
Conseller
del
nota
• • •
gestions i el paper, ben poc los sucesos de octubre, a excepclón Generalitat, en la qual el senyor Brs.vo. Dins del mateix Govern, alguns ministres no s'amaguen de m os...repassant els meus discursos és de veure com era. jo precisament seves
lluï& per cert1 que haurà fet.
de los de Justicla, Enseñanza y Or- Duran 1 Ventosa dóna compte dlha- trar llur criteri contrari a. la consideració que una obra. tan reaccionària.
qul demanava ponderació, disciplina, eficiència. ... I em queixava de com
Demostracio?
den públlco, los distintos Ministerios ver-se adreçat a tots els editors de
preparan la labor de reintegración; Catalunya demanant-los que, tal com sigui consolidada com a llel.
fets
uns
concretament,
aci,
Heus
es confonia la democràcia. amb la insolvència. política 1 la cridòria. dels
pero, por lo que respecta al de fan amb la. Bibliotece. de la Univerque nin~ no podrà. desmentir.
Gent de dreta, àdhuc monàrquics l amb ells l'cA B C», proclamen
esperitats..•
PRIMf:R. El «Butlletí d~ la Ge- Obras públlcas, tenemos notlclas de sitat, trametin un exemplar dels lli- llur hosttlitat contra el projecte elaborat sota la direcció personal delS
Actes, actes 1 no paraules ...
neralitat» del dia. lO de ma~ publi- que, basàndose en la ley de 2 de ene- bres que editin a la Biblioteca de
ro, pide que, antes de entregarlos Catalunya, prec que en la mateixa senyors GU Robles 1 Lucia. Però cEl Debate» lnslstelx amb les seves
cava aquest decret:
• • •
que
mes
del
15
dia
del
partir
«A
nuevamente a la reglón autónoma,
tots els autors. excitacions perquè el projecte slgul aprovat urgentment 1 discutit. Han
vedues
ensopega.
...Es cert: L'home és l'únic animal de la creació que
som, les actuals Prefectures d'Obres se baga una revlsión de las valora- nota es fa. extensiu a
Aquest silenci de «La. Humanitat» començat, vistes aquestes presses, les desercions a.l Parlament. El sacer·
gades a. la mateixa pedra. Però jo us asseguro que a ml no em pas- Públiques i dependències del Circuit clones, por estlmarse que cuando se
Nacional de Ferms especials, com- hlzo lo fué de una. manera. pródiga., no pot ésser més significatiu. Els dot don Basilio Alvarez, que en aquest cas és intèrpret d'un considerable
sarà...
en territori català, passaran y que abora precisa una reparaclón, alts interessos de la. cultura preocu- sector de la minoria radical, s'ha. aixecat del seu escó per a combatre el
Un deure de diScreció severa m'obliga. al silenci. Però, tinc el pap apresos
dependre exclusivament del Govern reduciéndose la ci!ra considerable-- pen ben poc l'òrgan oficial dc l'Es- projecte emparat pel Govern, encara que per no tot el Govern, just és
...
dia
un
querra, completament lliurat en
vindrà
ja
1
ple,
de la. Generalitat, 1 restaran adscri- mente.»
aquests moments a la tasca d'agitar, consignar-ho. L'abat de Beiro forma part, almenys formalment, de la
A la qual seguia. aquesta altra:
tes al Departament d'Obres Públi• • •
«Persona que parece hallarse per- d'insultar 1 d'obstru1r en tot el que minoria radical 1 aquesta minoria. té representació al Govern, en el dia
Res no s'ha perdut de la cosa. interna. Avui més que mal, republlcans. ques, a.l qual s'adreçaran tots els informes, comunicacions i consultes fectamente enterada. de este asunto, d'ell pogués depend're l'obra. dels
Avui més que mal (no ho oblideu, més que mall) esquerristes. Avui, més que escaiguin en relació amb els res- considera que los servlclos del cita- qul s'afanyen a. refer tot el que les augmentada encara per la incorpors.ció, segons sembla definitiva, dels
pectius Serveis objecte del traspàs do departamento que ban de pasar esquerres van malmetre des del Go- senyors Portela. Valla.dares l Chapaprleta a les seves fUes. Solament cEl
que mal nacionalistes catalans.
la Generalidad, no podran s er va- vern de Catalunya.»
Debate» 1 els seus !Ulols presenten un front tancat de defensa de l'Estatut
Tenim ara un Impuls sentimental, l una consciència. nacionalista en 1 que anteriorment havien d'ésser alora
dos en una cantldad superior a
adreçades al Ministeri d'Obres PúI bé. En l'edició del dia 15 de de Premsa. Els altres periòdics de tot Espanya ataquen aquest instrumenti
el poble català, més viva que abans. Els dies a venir seran interessantls- bliques o altres dependències de l'Es- vei nte mlllones de pcsetas, con un
1naíg, LA HUMANITAT publicà el
slms. Catalunya., enamorada. de les seves llibertats 1 de les llibertats hu- tat i hauran de prosseguir llurs fun- beneficio a favor del Estado, en re- text integre de la nota de referèn- d'opressió 1 represàlia reaccionària que representa la llei de Premsa. La.
manes... Catalunya que mira. endavant, en una ascensió 1 que és un far llu- cions, d'acord amb els termes dels laclón con la c!.fra. anterior, de U· cia--que, dit sigui de passada, tro- guillotina per a estrangular la llibertat d'expressió de la. ciutadania, ja.
acords adoptats per la Comlssló Mlx· nos cuarenta mlllones, lo que, unldo bem molt encertada- del Conseller està construïda.
minós, no pot viure subjecta a una consciència. coHectiva. retardada. Caldrà ta.
de l'Estatut de Catalunya, relatius a. lo de la parte de Orden público, gestor de Cultura, senyOT Duran i
Solament manca decorar-la una mica.
enfrontar-se amb aquest 1 altres problemes amb una. visió 1 procediment al traspàs dels esmentats Serveis.
traerà como consecuencla el que sea ventosa.
I amb aquesta necessitat, es pretén compllcar el Parlament, que
Totes les despeses ocasionades 1 sobrada. la contribuclón terrltorla.l
d'alta capacitat politlca.
Encara més: per tal de destacar- ja queda. definit per aquesta obra. a la qual es mura amb tanta decisió.
les que s 'originin a partir del dia para. hacerles !rente, por lo que con• • •
imer d'aquest mes, amb motiu de sidera. dlcha. persona.lidad que no se la convenientment, vam treure la S'inicia a Madrid 1 a totes les capitals de provincia una campanya contra.
... Que caUln els de les petites coses, les mesquineses, els afanys de pre- pr
la prestació d'aquests Serveis 1 que hace necesario el que los derechos nota de la informació de conjunt de
domini, els a.rrlbistesl Que callin! Les hores d'avui són per a les ànimes eren de càrrec del Presupost de l'Es· reales vuelvan a la región autó- la Generalitat, t vam publicar-la, vt- el projecte en qüestió, en nom de la lnconstltuclonalltat terminant que
stble, a la secció «Les Lletres» (pà· plana. damunt la. seva lletra l el seu esperit. S'haurà arribat tard per a.
pures, i despertes a les grans ambicions idealistes. Qui no estigui disposat tat, seran sotmesos a l'aprovació de noma.
A requerlmlento de algunos minis- gina 4, columna quarta, de l'esmen- contenir aquesta. Imposició jesultlca, anticonstitucional, molt superior en
Conselleria d'Obres Públiques per
al sacrifici, que no ens acompanyi. Qui vulgui fer de cridaner, que s'allunyi la
a llur abonament per la. Generali- tros, mañana se reunirà la comisión tada edició) perquè la consideràrem
df: la nostra. vora. Hem de tenir tanta serenitat, com moderació en la tat.
que està encargada de la revislón y més adequada i perqu~ tingués la ferocitat contra la llibertat de Premsa que les lleis de PremsA. d'Itàlia. I
El Conseller d'Obres Públiques a- nueva valoración de los serviclos màrima difusió entre la gent de lle- d'Alemanya?
paraula, i aptitud i resolució en els actes de cada. dla.
tres, autors, editors, etc.
doptarà les disposicions oportunes traspasados.»
Ens temem que si. Però per això no s'ha de cessar a combatre-la
• • •
Queda això ben clar?
per a la deguda adaptació dels esQuant a la nota del Tribunal Per...no és a nosaltres als qui us haveu de dirigir, tal com ho fas, pla- mentats Serveis a la Generalitat,
manent d'exàmens de Català, a la ara i sempre.
• • •
En la. sessió d'avui, les coses s'han complicat una rnlca. Els radicals
nyent-te de la nostra sort. Caldria plànyer-nos sl fóssim al carrer sense dig- per tal que llur prestació no sofreiEns Imaginem el que deu patir el qual també es rejeret:z; «La Veu»,
xi cap Interrupció.
senyor Vallès 1 Pujals a Madrid. I acusant-nos de no haver-la publica- sembla que de moment no volen votar la. Llei Gil Robles va i ve, celebra.
nitat.
Barcelona, 9 de maig del 1935.
es deu esprémt'" el cervell tot da, poden servir-se repassar la pà- entrevistes 1 conferències telefòniques. Finalment es retira el dicta...qul mereix la voetra.-&teFlCió és el pres desconegut.... El ciutadà que
El Goven1ador general interi de com
cercant la manera. de demostrar, gina 8 de la nostra edició d'ahir. La
vn als mi~ings, que s'entusiasma, que no és res, nl espers. ésser res; que Catalunya, President de la Genera- quan torni, la inexistència. d'aquell trobaran a la columna 2, secció eGo- men per a. refer-lo. El Govern el tomarà a estudiar. Els min.i stres periodistes Portela. 1 Lucia hauran d'intervenir ...
no té honors, n1 l'orguU; ni la vanitat dels honors. I que ara. es troba pres. litat, J. Pic. - El COnseller d'Obres decret tan optimista i d'aquelles de- vern General:t.
Joan Vallès i Pujals.»
De totes maneres, el senyor Gll Robles anuncia., amb els seus a.lrea
L'heroi desconegut 1 obscur! No oblideu els presos humils. Jo no puc Públiques,
SEGON. El dia 10 de maig, data
categòrics, que dimarts el Projecte de Llei tomarà a ésser a la. Cambra.
pensar en ells sense emocionar-me. Visiteu-los, ajudeu-los, assistiu-los.
de publicació de l'esmentat decret,
el senyor Vallès 1 Pujals va fer les
«El Debate» no es podrà queixar.
• • •
No s'ha d'ésser injust ni rancuniós. Alguns han adquirit ara expe- següents declaracions als periodistes:
riència. Hl ha molta gent de bona fe 1 fins selecta.. La dictadura que vàrem
«- Tal com haureu vist per la noMadrid, 16. - A les 4'15 de la vaguardats els Governs amb el Co·
patir sis anys, no va permetre l'exercici poUtlc de la democràcia.. Mancava ta que he lliurat 1 pel Decret que
tarda. s'obre la sessió presidint el di Penal 1 l'article 34 de la Consti•
Oficial»,
cultura política 1 en canvi hi havia excés d'irreflexió 1 apassionament. publica avui el «ButlleU
tució. Recorda. a l'efecte el dictamen
Els catalans nacionals, sf volem obrar amb justtcia, no podem senyor Alba.
quedaran reincorporats a la GeneraPerò hl havia. cor 1 entusiasme. Es el tot. Cadascú s'ha de mirar a. ell litat els serveis de camins, carrete- blasmar Francesc Pi f Marnall f lloar Valentf Almirall. Hem de res'6 Jurldica Assessora..
El senyor MORENO QUESADA de la C.>:ill;. contrari
a l'esperit de
Es mostra
demana al ministre de Comunica>~
abans de jutjar l'altre. veure la palla a l'ull del vel 1 en canvi no voler res 1 obres públiques, traspassats per
la lliure ex~
Impedeix
que
llei
la
Carola
a
portat
sigui
que
cions
dos
els
d'unir
Hem
alhora.
honorar-los
i
pectar-los, estimar-los
Repúblila
de
Govern
del
decret
un
veure la biga al propi!...
bra. l'expedient de compra d'uns pressió del pensament i diu que ja
ca de primer d'octubre del 1934. A- noms gloriosos en una mateiXa veneració.
li semblà malament la llei d'Ordré
En tot allò que és essencial per a la causa del nostre poble, cotxes correus.
'S;ll~t'B St'B Gt.US'!Uil~dO,t GlpUOJUl 1 ''B~SlUil~dO l3SS\' t'BO' ..
quest decret està relacionat amb el
Anuncia també al senyor Lucia. públi:: que va ésser votada per un
que va dictar el Govern el dia 17 aquells dos grans catalans van coincidir. Les falles que, en l'aspec- una
Govern que creia que l'Estat em
determinat
sobre
interpeHacló
d 'abril passat, que deL"ava. sense eel Govern mateix 1 aquesta és enfe~ te l'anuHac!ó dels traspassos que te de les fórmules polftiques f de la terminologia, trobem en llurs funcionari del Cos de Telègrafs.
Pel últim demana al ministre que cara. pitjor. Amb la Llei d'lmpremrespectius sistemes, eren pròpies del periode en què ells visqueren.
foren conferits amb l'Estatut.
que es projecta el lliure pensa·
Com comprendreu -a!egi- és u- Abans d'arribar a la plena concepció nacional el moviment cata- sigui portat a. la Cambra el projecte ta
ment tindrà tres mordasses: El Code llei de Bases.
'
.
.
na. cosa de molta importància. I ula Llei 1 l'article 34 de la Consdi,
concepció
la
per
representats
graons
els
pu1ar
de
haVta
lanista
na cosa que tothom està d 'acord que
S UP LICATOR IS DENEGATS 1titució. Això -afegeix- ofegarà el
pertanyi a la Generalitat. A1x1 com margalliana t per la concepció almiralliana, coincidents en els
S'aprova sense discwsió un dic· pensament rebel espanyol del qual
altres serveis han estat discutits, a- punts fonamentals.
Visites quest
tamen de la Comissió de Suplicato- tants béns han dimanat.
• • •
acte és la primera. de les meA l'any 1820 estava justlllcada. una
ris denegant l'autorització sol:licit&Madrid, 16.- Durant el dia d'avui sures que vam prendre en el passat
¡Quantes vegades no havem sentit dir f no havem llegit que da pel Tribunal Suprem per tal de llei d'impremta com aleshores féu
l'ex-President de la Gene- Consell. Ara anem de seguida a fer
El senyor Lerroux diu que en visitaren
de la. Rosa, però avui ja
Martlnez
senyors
diversos
contra.
procedir
d'Almila
f
Margall
i
Pi
de
doctrina
la
entre
ralitat i ex-Consellers la senyora Te- un sol pla, per a unificar les Obres la diferència bà.sica
Públiques a. Catalunya. I ens propo- rall es troba en la qüestió del pacte/ Es habitual, en els historia- diputats per la publicació d'articles no perquè h1 ha un Codi i unà.
el Consell d'avui no se'n par- resa. Parera, la senyora Carme Pla, sem
Constitució que suposen suficient
de treballar-hi amb molt d 'in- dors i comentaristes de la renaiXença política de Catalunya, pre- a diferents periòdics.
senyora Maria Lluïsa Queralt, el
salvaguarda per a l'Estat.
larà perquè et senyor Pic i la
senyor Casares Qulroga, el senyor terès.
Almid'
catalanisme
del
orgdnica
Afirma que aquesta Llei té to~
EL PRE U DELS DI AR IS
-¿Es posarà en pràctica. ràpida- sentar en contrast la doctrina
Pons 1 muller, el senyor
Pon ho fa molt bé i no corre Balmoder
S 'aprova també sense discussió els vicis de les anteriors i a mé.c; ut{
Puig Aragal, l'artista Mey Vidal 1 ment, aquest pla? - preguntà un re- rall i la doctrina pactista del federalisme de Pi i Margall. Més enAssegura que el Prdr'
muller, els senyors Josep Pacheco, pòrter.
cara: hom creu generalment que la ruptura entre aquells dos ho- el dictamen de la Comissió d'Indus· d'injustificat.
pressa
- Molt ràpidament. Ja heu vlst mes mustres va tenir per causa el principi del pacte.
tria sobre la proposició de llei mo- jecte és pitjor que el que s'aprov4
Daniel
Martl,
Rafael
Prats,
Al!ird
Madrid, 16. - En arribar a. la. C!imdificant l'article setè de la del 28 per a les nostres colònies l'any 7~
Remigi Ja.rdi, Joan Mar- que el decret començarà a. regir a.
bra. el cap del Govern 1 a preguntes Ma.ngrané,
Per molt arrelades que estiguin aquestes creences, direm partir del dia 15. Per tant, manquen
de ma rç últim referent al preu mi- i pregunta: No té avui el min1str~
Poblet,
Maria
Josep
Senyal,
quès,
dels periodistes, digué que demà es
de la Governació un policia. per a'
només cinc dies.
f provarem - que són radicalment equivocades. Es cert que des- nim dels periòdic.s.
Angel
Esplà,
Carles
Figueres,
Josep
cetarlebrarà Consell. En ell no es trac- López, Serra Moret, Barjau, Melcior
-¿Ens podríeu avançar quina seEl projecte de llel aprovat diu cada. sis ciutadans? Afirma. que ~~~
à del nomenament de governador Marial, Tapia i mull'!t'. Paco Ma- rà la primera de les obres que s 'em- prés d'haver- se separat de Pi, per motius mo:t més personals que aLxi :
decòrum de la Cambra 1 per deco:.
de Catalunya.
polttics, Almirall va combatre i va satiritzar la concepció proudhoprendrà?
<<Articulo únlco: El articulo séptl- rum d'Espanya no pot continuar la,
Al meu entendre, no és n ecessari drid, Enric Marquès, Ramon Tages,
base
la
era
que
erradament
assegurar
va
i
federalisme
del
niana
òlscussló d'aquest projecte. Aqul ~n,
...
d'estudiar
hem
ho
de
Primer
-No.
precio
el
elevando
Ley
la
de
mo
Salvado: Torrents, Ot S'ha. de fer el pla... Feu constar,
-digué el senyor Lerroux - que hl Carles Isern,
l'ortgen de la doctrina federal pimargalliana. Però ell mateiX los periódicos se entenderà redac- no s'ha abordat el problema de 1~
i
GóMuntaner,
1
Rossell
Hurtado,
hagi substituts, ja que ho deu fer
democràcia més que a flor de peJ.l
també, com jo ja dic en la nota,
federació ha tada en la. s!gttiente forma:
lllolt bé el que ostenta el càrrec, puix mez Hldalgo 1 altres.
que el personal de l'Estat, tot molt va acceptar explícitament la tesí que la veritable
Articulo séptimo: Esta ley empe- es pretén ara aprovar aquest prO\
expressada
federen,
es
que
grups
dels
voluntat
la
e
d
filla
d'ésser
Que no hi ha cap queixa.
exceHent, queda incorporat a la Gezara a. regir por lo que se refiere jecte de Llei d'excepció que donarà
Fou preguntat què hi havia d'alts
a la venta. de los periódicos, a los als socialistes noves raons per a ro¡
pel pacte o contracte constitucional.
Dilluns és esperat el neralitat.»
càrrrcs de Guerra i el senyor Lerroux
Púd'Obres
serveis
Els
R.
TERCE
Els catalanistes que presenten Almirall com un contrari del cinco dias de publicada y por lo que mandre allunyats del Parlament 1,
Preguntà a quins càrrecs es referia.
bliques traspassats a la Generalitat
reflere a. la suscripclón de los per tant, com a resultant, s'inferirà
hi
llu
senyor
no coneixen prou bé les idees de l'autor d' cEL Catalanisme:.. se
pacte,
la Premsa.
fins a la publicació de la Llei de rèmlsmos el dia primero de Julio de tm greu dany a la República. Sl riò
Li digueren que a la Prefectura. de
Madrid, 16. - Per al pròxim di- gim transitori del 2 de gener, esta- Tampoc no tenen raó els qui presenten Almirall com un home de 1935.:t
volen conviure amb la Cambra, què
~tat Major Central 1 el cap del lluns s'espera a Madrid l'arribada de ven valorats en QUARANTA Ml· solucions prdctiques oposat a Pi, home de teories. L'un i l'altre
sigui per culpa d'ells. però no per•
d'~ve¿n replicà que ell no sap res
LI ONS de pessetes.
ELECCIO DE VICE·PRESI· què nosaltres els en donem motius.. ofereiXen el doble aspecte de teoritzadors generals i de cercadors
Queda. ben clar, tot això?
comlX • Puix que el ministre no li l'ex-Conseller de la Generalitat seH1 intervé el senyor MAEZTU, d~
DENT DE LA CAMBRA
de solucions per a la realitat viva. I en la part bdsica van estar
un1cà res.
nyor Lluhi.
Perfectament.
Resulta eleg1t vice-president prl- «R.;movaclón Española». el qual es~
d'acord p!enament.
mer de la Cambra per 119 vots ..1 ma que aquesta llei no reporta~
• • •
grans beneficis. Amb tot, creu qi\e)
senyor Jiménez Fernàndez.
ha d'aprovar-se. Creu també que èS
De tot atxl> que havem dit, volem donar-ne proves documenDESPRES DE L'APROVACIO DE LA LLEI DE PREMSA
pot delinquir amb el pensament 1)
I
LLE
DE
ECTE
ROJ
P
EL
tals. Unes proves contundents, rotundes, irrebatibles, qtLe desfan
recorda com a tipus de mentld!a. pe-!
D' IMPREMTA
tot l'edifici d'errors t fantasies que en aquest punt s'ha alçat. En
El senyor LOPEZ VARELA, radi- riodfstica que ocasionà un greu per¡~
el present article, per raons d'espat, només donarem una petita cal, dlu que aquest projecte és de judici la. informació relativa a l'en}
part de les proves. Per() aquesta part té ja per si sola un valor de- tai transcendència. que no vol que fonsament del «Maine» quan la
passi sen se un comentari. Ve a subs- guerra de Cuba. Quan es desféu la
finitiu.
tituir la llei de policia d'impremta calúmnia ja haviem perdut la guer-,.
¿Voleu veure com parlava Almirall del pacte en el mateiX de l'any 83 1 lluny d'ésser més be- rs..
1
moment de plantejar-se aquesta qüestió, aleshores apll$sionant, ni6Tla. tal com aconsellen els temps
El senyor muJo, nacionalista
Consifort.
més
moderns és encara
entre Pi i Ftgueres?
basc, creu suficient la Llei d'Ordre
Era l'anv 1881. Pel mes de gener Pi i Margall va escriure als dera que ja estan suficientment sal- públic 1 que ha de deixar-se, en els
moments de normalitat. lliure l'ex•·
federai.s valencians la famosa carta en la qual "'firmava el carde------~---*----------- pansió del pensament. Recorda. que
ter primordial del pacte dtns la doctrina federalista, en oposició
ri seo ,·or GU Robles. durant el blenJ
a l' heretgia del federalisme corgdni c:t, que Figueres havia inventat
nl, en su..9)endre' alguns periòdics
TARD
MES
DIES
DOS
protestà enènòcamrnt per la. viola)
per a deixar d'ésser prdcticament federal. Tot seguit Valentt Alc!ó de la llibertat òel pen; "ment
mirall va adherir-se a la tesi de Pi, i la seva signatu"a va aparèique a~uesta suspensió suposava.
xer en primer lloc sota un telegrama que deia: cSr. D. F. Pi i Mar(A 1 efecte, l'orador llegeix trossos
de: ~'Dia'iJ rle & siones• en els quals
gall. Madrid. - Acabem de llegir la vostra carta - manifest. Us
el senyor Gil Rob!es feia aquestes'
felicitem.:. També signaven Lostau, Vallés i Ribot, Roig i Minmanifestacions.)
guet i altres. Dies després, comentant la divergència Figueres Critica el senyor m UJO punt per
Pi, escrivia Almirall: cEs necessita no tenir la més p e tita noció
punt l'articulat del projecte 1 diu:
- Haveu pensat en el mal que in·
de federalisme p er a suposar que es pot és ser federal sense ésser
Ens han visitat ..ls nous jutges
?
dels jutjats números u 1 12 de Bar- feriu a les emprese3 que Pxposen el
pactista. ¿El se nyor Figueres ha abandonat l.l. idea. del pacte
~eu dJner davant el risc de trobar·
Doncs ja ha deixat d 'és ser fed eral. Aquesta és Ja veritat ; no hi ba cclona - nomenats l'altre dia per
se davant un Govern d'Ideologia
Pic 1 Pon - per a aclarir· nos una contrària a la del diari?
que donar-U voltes.:.
comentari
nostre
del
detall
de
nota
altra
és
no
pacte
del
doctrina
la
I és que Almirall sabia que
Cita f:xemp!es de per.òdlcs persed'ahir.
guits 1 alludelx novament e:s atacs
L'aclariment és el següent:
cosa sinó el reconeixement de la llibertat iurld.ica dels ~ob l ~s,
sem·or Gil Robles durant el biendel
ConsiSteL'( en el fet que els dos ni per
o sia allò mateix que Wilson anomend el dret d'auto-determtnaC1ó,
'ta suspensió d<? perlè.rlics. Re· Indicats jutges - de Sant Gervas1 i corda que llavcrs es féu la l!el d'Ordret que és la base polftica del principi nacional.
Horta, respectivament - no van dre públic que només servi pe;:què
A I VIRGILI
A · ROVIR
prendre posses51ó dels 5e".lS càrrecs després se suspenguessm Ajuntapo.ssat d Uluns, com dèiem, sinó ments dels mate1xo3 Jr.lrtits que la
el
!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!
!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!
!
el dimecres.
...
No sabem quina. transcendència feren 1 afegeix que amb la Premsa
poden tenir dos dies més o menys. podria surcelr a aque.>t Govern quelEl cas no és precisament de calen- rom se111blant.
-«IAI fii'L solosb
dari. Però, en fi, queda. fet l'aclari(Passa a Ja pblna I)
ment.
(Per BarteU.>
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A la sessió d'ahir, al sector de
comptat, tot l haver-hi bon nombre
d'operacions, els canvis tingueren tendència a fluixejar quelcom, particularment en el roillo d'Obligacions ferroviàries.
Els Deutes de l'Estat, es limitaren
a rePE:ttr els canvis.
Les Obligacions Municipals, amb
força transaccions, no m ostraren la
tendència de fermesa de les se~SlOilS
anteriors. Les de la Tresoreria de la
Generalitat, guanyaren mig enter en
cotitzar 101 per 100. Les ferrovl àrle~.
quelcom febles, i abundà pa per al
rotllo. Les mdustrials, seguiren la ten·
dència de sosteniment.
Al sector de ti de mes, les Accions
ferroviàries es desenvoluparen amb
una gran manca de negoci i no feren m és que repetir els canvis de la
sessió anterior.
Al rotllo d'Accions industrials, sense moltes transaccions, la majoria
dels valors cotitzats no feren més que
tornar a repetir els canvis que !a
tres o quatre sessions ja vént:n cotitzant. Les Chade, a la sess1ó del
mati, semblaven febles, però anaren
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PRIMERA SECCIO
Lesions. - Acusat d'aquest delicte compareg-.1é davant el Tribunal
Josep Clemente En!adaque, que amb
un automòbil que menava pel carrer
de les Moles va atropellar Maria Vidal.
La pena demanada pel fiscal tou
de dos mesos 1 un di.a de presó l
dues mil pessetes d'lildemnltzacló.
SEGONA SECCIO
Robatori. - Isidre Rodrlguez, ordenança d'una caserna, robà diver~.;
peces de roba de la cambra dels ser~- gents. El fiscal li demanà la pena de
quatre mesos de presó
TERCERA SECCIO
Baralla. - Al moll es barallaren
Tomàs Pérez Garcia 1 Pere Mateo.
El primer causà al segon diverses ferides amb una pedra, per lA qual.
cosa va ésser processat, 1 ahir el fiscal 11 demnnà la pena de quatre mesos i un dia de presó.
QUARTA SECCIO
Falsetat. - Joan L~1cas Peix va
inscriure al registre un fill d'una fUla
98 15 seva, soltera, com sl fos d 'ell per
1
114- la qual cosa el fiscal aprecia un
delicte de falsetat i 11 demanà. la
pena de dos anys, quatre mesos i
un dia de presó.
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Diumenge, dia 19, la «Mútua
d'Empleats en el Comerç I Indústria
de Barcelonu celebrarà reunió general, a les deu del mati, en el local
de la Federació de Societats de Socors Mutus de Catalunya, carrer
Llúria, 7, pral.
1~0L'Administració l Recaptació
de l'arbitri municipal sobre tinença
144- i circulació de gossos fa avinent que
les plaques corresponents a enguany
ja poden satisfer-se a les oficines
tu- de l'arbitri, Provença, 314, baixos,
t$2- de deu a una del mati l de quatre a
sis de la tarda, fins el proper 30
de juny.
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Preua en rals els 42 QUilO!!
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per Cary Coooer Franch t
Richard Cromweh 1 Sir C~y ¡ont,
dina - Es un orosrarna ,tan.
ara.
mount.

:-..

FANTAsiO
Tarda, a ,les 4. Nit, a 1 ~

~i¿o'?A'o~8E~enatge
~

a

t.t.&

MORENA CLARA

El gran tozudo
pel gran
Emili Sagí- Barba
La del manojo de rosas
per
Vallojera i Sagi Vela

creació d'Antònia Herrero, Rafael
Bardom i de tots els I.Dtèrprets.
I nit: a MORENA
Demà,
ll's 3'30:
Diumenge,
CLARA -tarda
LOS CABALLEROS. A les 6 1 10'151
'----M_o_R_E_N_A_c_LA_R_A_ _- - l

CINEMES
CINEMA

MISTRAL

Calàbria, 38
Flltival Germanor Catalana
Avui, 17 de maig, a dos Quarti!
de deu de Ja nlt:
Primer: LLUM BLAVA (pellicula
d'Art)
Se¡on: PER LA LLIBERTAT (pelllcula patriòtica)
Tercer: l3ALLETS, per l'Esbart
Da.Dsalre •Germanor»
Quart: El quarbet vocal «Santa
Cecllla»
Cinquè: Cobla Cathalònia.
Invitacions: VUa, Sepúlveda, 79
(impremta) Tel. 34574; A. López
d'Ayala, 27 - (Bar) Tel. 31060;
Oliva. Creu Cubcrta, 71 (Farmàcia) Avenc Republicà de la Bordeta, Constitució, 44; Amtgó, carrer de Sants, 176 1 178 (Bar); RIbot, Sa.ot M.edl, 26 - (Plaça de
Sants) Tel. 35212; al O. E. Joventut Catalana o al mateix Cinema
Mlstral l LA HUMANITAT.

TEATRE
YICTORIA
Companyia de Revistat
CELlA CAMEZ

-------·-Darrers dies d'actuació. Tarda,

4'30. Butaques, 1 ¡¡ta.: LAS CHI·
RIMOYAS • LA RONDA OE LAS
BRUJAS • Nit, 10: LAS CHIRI·
MOYAS I el gran èxit:

LOS INSEPARABLES
triomf de Cèlia Càmez 1 tota la
Companyia- Demà, tarda 1 nlt:
LOS INSEPARABLES

Tl VOL I
TEATRE
Direcció: Circultos Carcetl6

PUB LI

Tarda, a les 5 1 nit, a les 10'16,
sensacional:

CINEMA

Seatió continua. Seient UNA PES
SETA: NOTICIARIS · DOCUMEN·
TALl • VIATGES, ato.

~eHniment

RAQUEL MELLER
amb tot el seu repertori de cancons antigues I modernes; 50
notables artistea, 50 - La cèlebre t•rquestra vienesa

MARYLAND
Plaça Uraulnaona, 6-Tet. 21966

Boby Sax F. Trinscher

amb els seua valsos vienesos. amb
ell seus 100 1nstruments.

j

Tarda, continua: 3'30, 6'30, 'l'SO
nit, 10:
HAZ UNA BUENA ACCION
(Dibuixos)

MARINERO EN TIERRA

TRIO GOMEZ

Film còmic per «Bocazan

Zlcanl • Spassova • Wltaly and
Oriwe, Muguet, etc., ato. - Es
un monumental programa
«CIRCUITOS CARCELLE>I

MASSACRE
Rich4rd aarthclmes:;, Ann. Dvorao
Butaca: 2'20, A LES 7'30: 1 pta.
NOTA: En la sessió de les 7'30
es proJectarà solament:
MASSACRE

TEATRE
NOU
VILA • OAVI

EMPRESA CAPITOL

Avui, divendres, tarda, a les 4'15
l3utaques a 2 ptes. 1 nlt, a les
10'15. La divertida Jo¡ui.Da en un
acte: DEIXA'M LA DONA I l'èxit
sense precedents del POema en 3
actes, en vers, de Josep Ma. de
Sagarra:

LAURA DE SANTELMO

CAPITOL. - Tarda, a les 4
I nit, a les 10. Grandiós èxit. 2na
DE
CABALLEROS
setmana:
CAPA Y ESPADA, per Weesler 1
Woolsel; EL NOVENO HUESPED
per O. Tobln; FUTBOL EXTRA•
ORDINARIO (solament tarda) ;
Ol BUI XOS en colors.
EXCELSIOR. - Conti.Dua. de- 4
a 12'JO: LA ESTRELLA DEL MOU.
LIN ROUGE, en espanyol, per
Constance Jlennett; SUCEDIO
UNA NOCHE, per Clarck Oable 1
C. Colbert; UNA AVENTURA DE
SCHERLOCK • HOLMES. emocionant film poUclac; DIBUIXOS.
COMTAL. - Contlnua de 3'45
a 12'30: NADA MAS QUE UNA
MUJER, en espanyol, per Berta
Stn¡ermann i Joan Torena; LA
TABERNA (L'ASSOMOlRE), versió cinematogrà11ca de l'obra mestra d'Emtll Zola; JUAN LANAS,
divertida comèdia musical; Dl·
BUIXOS.
Sessió contiWALKYRIA. nua de ol a 12'30; UN SECUES·
l'RO SENSACIONAL, en espanyol.
¡¡er Dorotea W1eclt 1l3aby Le Roy;
BUSCO A UN MILLONARIO, en
espanyol, per Jean Harlow 1 Franchot Tone; PASO AL OCASO, per
Nolla Bcery 1 DIBUIXOS.

POli ORAMA
TEATRE
Companyia da Comèdies da Maria

PARIS
CINEMA
Avda Pta Anul, tt I 13

R E I NA

BARCELONA
TEATRE
Companyia da comèdlu Papa 1..

bert. Miluros Leat, Maria Bru 1
Soler Marl

-----

AvuJ, tarda, a les 4'15:

E VA

pel grup amateur d'Art L!rlc Nit, a les 10'30. Gran Oala. Primer t'ecltal de dances espanyolea per

Farnanda Ladrón da Cuevara

Tetilon 14544

Avui, tarda, a les 4'15. Nit, a
les 10. L'èxit de Quintero I Cul·
lhln:

Sempre el programa
més atractiu

y

ORO

----

MARFIL

----~

Tarda, 4'34, 'Nit, 1'45: REVIS.
TES PATHE • FEMENINA
Martha Eggerth ec la deUclosa
opereta:

creació Insuperable de Ma. Fernanda Ladrón de Cucvara.

SU MAYOR EXITO
LOS PINCUINOS (dib. color de
Watt Disnay) - Albert Prajaan
1 Dan i~:lla Darrleux ec la I!Ullosa
opereta :

TEATRE NOVETATS
-Gran

Companyia

Ñ

sarsuela •

OE OE

--')

Darrera setmnna. d'actuació •
Tarda, 4'30. Butaques, a ptes.:
EL SANTO DE LA !SIDRA. Debut
del baríton Manuel lzouicrdo: LA
ALSACIANA - BOHEMIOS. - Nit,
a les 10 ButaQues a S pLes.:
COMO LA LUZ i el l(l'an èxit 11rlc de l'any:

Diumenge, matinal, 10'30. Preu
Linlc: 1 pta. - Diumenge, tarda
sessió continua, 3'30. Preferència,
2 ptos. ES;Jecial, 1 pta. - DILLUNS VINENT: Frederio March
en EL BURLADOR DE FLOREN·
CIA, amb Constance Bennet • Ja.
mea Dunn en l'lntere858Jlt !tim:
IDENTIDAO DESCONOCIDA

LA MALQUERIDA
per M. Santoncha. A. Farrlndiz. L.
Gimeno. J. Rosich - Demà, tarda. l3UtaQues, 2 ptes.: BOHEMIOS
MARUXA - Nit: LA fiiALQUE·
RI DA.

C I N E

GRAN TEATRE ESPANYOl
SESSIO CONTINUA des de tes
• de la tarda
La graciosa pelllcula

AGENCIA O. K.
a Moreno
CHICO O CHICA
per r .

Preus rebentats
Transformacions

Nova versió sonora
creació de Carme Boni i Armand
Bernard
Grandiós documental rus
El GRAN EXPERIMENTO es ¡¡ro.
Jectarè. a les 4'30. 7'20 I 11 '30.
Diumenge, MATINAL, a tes 11

les marques

Servi ce Station, S.

A~

M ETRO POL
Llurla 't s
1-

Aragó, 270 i 272
i Passeig de Gràcia, 45
Telèfons 11550 i 11559

0

ProJectara.o
res més repre,

MARIUS i FANNY

~~~~~«~~ia
[
l'l IJl

IMU\
o
D

OJ.A~:u,~"d~;~~es~ • 'lhE1:,. 8 ~
I:!ESS10 GON'l'l.NUA DES DE
4 TARDA A LES 12'30 DE LA
3 Grans Produccions, 3

EL GRAN EXPERIMENTO

ALFALS

'•OS)

per HA!M U. Hores de proJec
1
MARIUS: Tarda, 4'25. Nit 9~ó:
FANNY: Tarda, a les 6. Nit: 1 1~5 ·
5
_

A les 10:

hltlon 8 12'19

-

AvuJ, dJvendres, tarda, de t a
B. .Nit, a les 10. La gT>I.closa cornedia per Noah Beery :
VOLANDO EN POS DE LA 01CMA I la meraçellosa producció
emJnentment musical pels prolll·
¡onl.ltes de Et; ULTIMO VAU
DE CHOPIN :

Música en la sangre

R

Tres lanceros bengalíes

La del manojo de rosas

---- ------A les *'30: EL CADITANO I

J

El

les seves dues
sentattves:

NEUMATICS

~o tes

GARROFES
Cuteuo, nesra _........
Elvtasa

~

M

Preua en Ptea ell 100 QUllua.
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1011
1111

MWC&Il8 '"-''"""""'""

~

~o

AU&l.S 1,•
"
Alta.l.a 2.• ••• , .,,,,, ,,, . .. , .
4 ~
Palla d'OrgeU ............
!»l
tdcm curta ...............
Preus ec ptes ela w auuos.

u ....... .,....

Pa.lOUI -··""'""' .,,.,,..

1dem Elltremadura ... ..
ldem Matlorca ....... , .. ..
Favons Andalusia ..... .
1dem Eztremadura _ ..
Veces AndalUSia ........ .
lC1em estranae:ee
Era paia .......... . .. ........ .
ldero estraoiera ........ .
-····················
OuJz_ea
_ .... .
Pc!sots e$Lran¡era
ldem pals ................. .
Wentutes Ande.tuala •• .
ldem Salamanca - .....

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

.............. , •• ••• "

110

l"&YI;lll 1\.0dJUUS.Ia ...... ,..

AvuI , tarda, a les 4 . Nit,
a lea
deu:
--REVISTA PARAMOUNT
Vl.
LOCIDAD (Documentat) •
RATON DEL BAllE (Dibu·· t.IA.

A les 5'30 i 10'15. (Butac¡uea
de tarda, la millor, 4 ptes.), 64
1 Ilo representaclona del formidable èxit de Quintero I Cuillén:

Demà.. dissabte, tarda. Programa doble: MISS-THERY I REINA.
Nit. DEIXA'M LA DONA I REINA.
Darrera setmana d'nctuacló d'aQuesta. Com,panyta.

Noticiari

127-

12.1-

;

Tarda, 5'16. Butaques, 3 ptes.:
LAS VAMPIRESAS , per Laura Pi·
nlllos, Alady i Lepe. Nit, a les
10'16. Exlt creixent:

Cran Companyia Llraca
d'EMILI SAGI BARBA

aa troupe més Important d'Europa

Denúncies. - F oren denunciats, al
Jutjat de Guàrdia, dos robatoris:
l'un comès al carrer de Sa1meron,
núm. 75, a la botiga propietat de Saturn! Oliver, d 'on s'endugueren els
lladres tres mil pessetes en ~èneres
1 metàllic, i l'altre, a la Linotip Bar·
8576 celona, consistent en dues mU pessetes en metàHic 1 diversos gèneres.
De les detencions a Badalona. Les dUigènc1es •ra meses al Jutjat
1~0 ea amb motiu de les detencions practicades a Bad<tiona de diversos a.c-J4S 50 sats d 'haver comès octes de ~ab~tat,.
ge als tramvll'~ 1 autoòmnibus han
passat novament a l'Audl ~oria, car
allà hi ha diversos sumaris pendents.
Dels vult detinguts solament un
ha negat els fets que se U impttten.

-=
uM

e oL 1 s E

ROMEA
TEATRE
Telèfon 12028

APOL-LO
TEATRE
Telèfons: 15948 · t2t15

•

COMIC
TEATRE
PALAU Ol LA REVISTA

trloml de LAURA PINn.LOS,
ALADY, LEPE I tota la Companyla. -Tot l3arcelona veurà bnllar
eLa. Carioca• a la super-vedette
Laura Pinillos, el mestre Pella l
so belhssimes vtce-tl,ples. MagniCica presentació.

The B. Jackson Giris

NOTICIARI

g)-

PUBLICS

AL CANTAR EL GALLO

de MONTE-CARLO - Demà, darrera funció de nit:
LES DONES DE BON HUMOR
PETROUCHKA
L' ASPECTRE OE LA ROSA
EL PRINCEP ICOR
Diumen ge, tarda. COMIAT DE
LA COMPANYIA - Es despatxa
a Comptadurta.

*

Ahi.r al maU a la Tinència d'Alcaldia d'Hostafrancs (Dte. Vil), tlilgué lloc la cerimònia del casament
civil de la senyoreta Ramona Eroles, filla del nostre amic, el regidor
suplent de l'Ajuntament de Barcelona, Ramon Eroles, amb el jove
Francesc Cervelló.
Les nombroses simpaties que el
PREUS
nostre amic compta en el districte
es mani'estaren d'una forma ben paDESPULLES
lesa en la gran quantitat d'assistents
a l'acte. els quals es reuniren des44
4iJ ~tsecunes , ........... ,... ....
prés d 'efectuat, en el R estaurant del
a
:.1
Terceres ................... ,.
Parc, on foren ohsequln ts nmb un
20
"'
'"
~uartes .. .. ... .. .. ...... •.. .
25J
J.o
Num a ..................A..
esplèndid àpat. En finalitzar aquest
Num 4. ...................... 1 <• 1 ;tt~
es féu una r ecapta per als amics em~· I& ec ptea ela 60 QWle&
presonats, que fou destinada a engruixir la subscripció del nostre dlarl
19
ta
M~:uut.a prima ~....., .._..,
Entr~ els que assistiren recordem
18
,, u
Segonee .....................
els senyor F'errer Plé, Jaume Aigua·
18
,,
Sc¡¡6 ..................... ,...
Quintana, Vila, Serra, Pellicé.
der,
t'leus en rals la auarte1u de Iu litres
Mlq!J.el, Parellada, Ramcnet, Deu,
Ibàñez, repre~entarlons dl'l Gremi de
~r10RES C I CIVADES
Volateria 1 Caça, Unió Esportiva de
Civada t::nremadura ...
18
40
Sants 1 molts altres que farien
!dem Mancba .......... ..
s~
40
aquesta llista lnacabable.
Moresc Plata, dlspon_ •.
..o t.l
ldem pala ................ ..
41
41
Ordi, Urae li ...............
44
E!scatola. &odalusla n . .
52
111

PALLA

Mallorca -········•·•••••··
Prat -·····••••••••••••••••••

:: :
ll8 7>

E.mprst. Malzen 6 ' I• A 1117 1
H 106 11.
I
1

61
64
/0
65
41
52

Obllcactona

C~dlllea Argent1.nea -..
Kalpréat Araentl 6 •¡, A

Emp~ Austn_:c a

121ISll

!dem Calaspar _ .. ,.....,.

Val~ncla

DautN

uns

BALLETS RUSSOS

EMILI SAGI BARBA

AUDIENCIA

• .JMINOSES

•••••...• .._., ...._...••.• .

Flor-ei ,,,,,,,,,,,,,.._.,,,,,,,,,,
Ora..oJa _,,,, .. ,,,,,,,.,,.,,.

102 6(,
11/ :.(;
112 25
..e 2>
11..1 8 1
102 l a

f~

liCEU

TEATRE

GRAN

Darrers dies. Dlumen&'e, comiat
de la Cran Companyia Llrica

.

Peued.és •• , ••• , ••••••••••• ._••

Valora aue ea cotitzen com electes
DLibtlça
•

ij6

f'. o. orans Penaents
Funicular MontJuïc , ..
Tra.mv. Bare. preC 7 '/•
Tramv. Bare pret. 6 •¡,
Tramv. Elt!o. Ora.nada.
AlgUes València, pret•.
Catalana oas a. o ..... .
Catalana Oas s. & .... ..
C:u.atana Oaa a. F 6 •¡,
Wsp Amer. Elec. ABC
Blsp Amer. fllec. s O
HLSp. Amer Elec. a. B
Aagues del Wobre¡ut .. .
Elec. Oaa Leboc a. B .. ..
c.• 1 ransmecll terranta.
banc d'Espanya ....... ..
Banc Ext d'.Espan)'a .. .
Ciment 1A8Iandt ord .•.
Ciment cAsla..od• pre!M
Ciment •SansOn• ord ..
c . •San.sóDJ, pret. 'I •¡,
Cro&, S. A. ............. ..
Conat. Pe1·rovlàrla .... ..
cobertes t To uJades , .•
Espanya lnd uatrlal M. ..
Carburs Metè.Utca .... ..
Foment d 'Obres ....... ..
Tabacs FIU piues """" .
Hispano Su)ssa ........ .
Hotel RltZ 6 'I• ........ .
Industries Agricoles •..
MaQuinària l 'errestro.. .
Monopoli PetroUa ....... .
Salinera Cau.Jana ptea
Telelònica 7 ·¡, prec ...
releCOnlca ordlnt.rtes _
Unió Sa.U.oera EspanJa

ARROSSOS

lt

113-

TEATRES

La Justícia

''·

Maocha u.•v•••••••u••••.t.•·
Na9arra •••, •••••••••••••••• .

Valora amb caranua esa t'Estat

Sane l:ltp

W2-

ESPEC!ACLES

•

Demà, tarda l nit: LA DEL MA·
NOJO DE ROSAS, a més, nit, primer acte de LA DEL SOTO DEL
PARRAL, per

DE LLO 'I'dA
PREUS

1162.;

Calu d'l!!mla. 6 •¡, ... , 92 Ib
Hidroart.Uca Kbre 6 '/. V4 1:4

1~ 60

16-

~~ ~(I

Accions lndustrlata

1C2-

7~

.IUntea d Ooraa PUbiiQU81
~arcetona 1!108 •..
~Barcelona. dJ vel'Se$ 112de Càdlr: .......... .. IU I•
de OIJOD Muse t..
de SeviUa a. O . .. . 113 tl
de rarraaona .....

50

·t· ......

IXI 15
1~1 t(l

4

I~

6(¡

h8 6>

1

Sl) -

g,-

V1-

~~

go_

t.PIIC&ClOnll l!:lec. 11 'I•. G8Astand 6 •¡, precereota 9UAs1and 6 •¡, 11116 ..... . 85Asland 'I •¡, .............. . 1G2 25
80 25 t.s~and 6 •¡, Vlllaluen¡¡a
113Astand 6 •¡, Còrdon... $2~
Auxll cous. 1Sanaón1
8> 50
comp. Auxll. de F. O 100CarbOns Belga t 11a 'I• b7Colòuia OUell 6 •¡, ...
eonst. Pavi.Dtents 6 ·¡. ~( 6(;
52 25
Conat. Ferrov . 61/ll 'I• ~1Oro:s1 ~ ~ · A . 6 'I• ........ . 1425
gg_
Met. Ebre 6 'I
1S- Elecw-o
Et Tibidabo 6 •¡, ...... et eo
Com. d 'Obres Oed. 6 ·¡. ~610 60 Euerg. ind. Ara¡On 6 ·1·
•7Esp carbura Met. 6 •¡, 1-1 ConstrucCions saec. 6 ·¡. g4Co!OrtllltB I Ex¡.¡IOII 6 •¡, ¡U() 50
~
685() Fio. t Fid. Arnús-Oarl
Fom d'Obres 4 l /2 •¡. lld~s 25
~6Fom d 'Obres 6
Fom d 'Obre& 6 ;.1112::1 t 4Fom d'Obres 6 '1·19:.16 ~~
Fom. d'Obres Bona 6 •¡. . g Fom d 'Obres Ced . 6 ¡. <Jt ~o
Ma¡¡;atzems &El Slglo». IXIHotèl Rttz 'I 'I• ....... .. «1448- a ullera Espanyola 11124 ~~ 2.>
Bulll:lra Espanyola 111:!6 L8 LO
Hullera Es¡¡a.n)'ola 19a:t 110Madrid-Paris 6 •¡, ...... ~2de Suro ~ 2:>
104 75 Mauutactures
MaQu. l 'erres. Mar. 6 ·1· ll:.11Metrot,>Olltana do Cons
Mln . Potassa Silrla 'I •¡. 1.-3 ¡¡¡,
Productes Pirellt 1928. 119Sert, S. A . 6 •¡, , ....... . 40Teletònlca 6 l / :& •¡, ••. 1W 2:>
8U èll
Tenerla Moderna 7 '/•.
UniO Cotonera 6 •¡, ••. ~ ~~~
UntO Salinera d'Es. 6 'I• 1C1Valén MIUores Urba.nes 111-

VI-

~
IW

65 7ó

6515 25

611

· ----~~---------*------

¡;g_

Obll&aclont I ndustrlata

Sl/-

·~2-

Arròs zero, ss pessetes; n úmero 1,
60; Sl1perior, 63; perla, 67 ; Hèrcules,
seleccionat, 90; matl5at, 59'50; matisat Sl1perior, 62; extra; sublim, 69;
Hèrcules, satinat, 92 ; mi.~jans d 'arròs núm. 1, 44; 1dem num. 2, 42;
fdem, ver<ls (esquellat), 36; morret,
40, i arròs clofoll!l, que es paga a
39'10, menys Impostos, 6'60. Total Uquid~ 32'50. Tot a base dels cent quilos.
Farines de blat
Farina corrent, mitja forca, 68 pessetes; forca magna, 74; d'Aragó, primera forca, 68; 1dem, mitja !orca,
66; idem, blanca, 63, 1 fdem Cabezuela. primera, 32. Tot a base dels
cent quilos.
Garrofes
De qualitat, de Benicarló, a 6 pessetes els quaranta quilos.
CiJrODS
De Màlaga, Sl1periors, a 75 pessetes els cent quilos.
Llon~ets per a pollets
De Daimiel, a 65 pessetes els cent
quilos.
Patates
Novelles, de Tortosa, superiors, de
20 a 22 pessetes els 100 quilos.
Cereals, quartes 1 despulles
Farinasses blanques, 38 pessetes;
fdem pures, sense barrejar, 30; farina d'arròs, 48; segó de fulla de
blat, 38; segonet, 35 els cent quilos.
Quartes corrents, 21; ldem extra B,
22; superior B, 23'50; superior e, 24;
tot els seixanta quilos. Polpes remolatxa corrent, 9'50 ; 1dem superior,
10'50; ordi comarca 1 civada extremenya, 18 i 15 pessetes, respectivament;
doble decalitre (quartera).

ll

12-

0025

tb

AntJauu Orpuu.c:lona
Barcelona 11 m111una .
a~ 60
li mJUona .. . /8 ,,
1
aérle B .... .. /4 5I.
1t
14 5I.
aérle C .... .
I
•

~

Avui

~(¡

Navllerea

Ga-

a2

lt

.43 611
1. 1 7~
1v1 7

5825
62 /S

¡5 bl.
51 2>
114llU-

lta •¡, ••.
.,......... .
·1• •••••••••
l /2 'I• •..
•¡, ....... ..

F. O. Sarrià 6 'I• ......

68 15

b8 60
~7 ~5
~ó j l

~ : Ít'a ·;¡:--·:::
4 •¡• ...........
o • •¡, .........
e: •

sg 15

70

Onú .L'ramvtes t 'I• ••
Oral. Tramvies 6 •¡, ..,.
Elxa.ot¡¡la 1 Gràcia 4 •¡,
l 'ramv St. Andreu M...
Tramv Barcelona 1925
Tramv Barcelona !930
Tramvies Sevilla 6 'I• ••
Trumvles Granada 6 •t.

t llllb

o

Tt.c¡er a Fez 6 •¡, .••••.
~43

64-

•

s..

»

1\morttt 11 •J, A ........ . 1c2 41926 B ........ . 1 . ~ 1.
1
0 ..,,.,,,,. 102 1w
I

;:~

. .
~.·

s~

6025

AriL

Avui

• a.,. oaa.•
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Se¡Ovla a Medina .... .
Asturlea l.• lllt.>Oteca.. .
2.• lli po teca .•
•
S.• blpote<:a••.
t
uc:uaa a Reus 3 •¡, .. .
VUtalba a SegOvia ..... .
l!:spectats Almansa ..... .
Almansa a València ad
Wnes Sa.nt Joan 8 •¡,
AI58SUII I Sant Joe.n .. .
osca a Franca ..... ., .... .
Nord especials 6 •¡, .. .
ld Valencianes 6 1/2 'I·
Alar a Santander ......
Alacant L• lllpoteca ..
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COTITZACIO 1\UTJANA DELS
PREUS DE LA SETl\IANA
Olis d'oliva
Del pafs, 1 grau acidesa, 25'50;
2 idem, 25; 3 idem, 24'50; 4 idem,
24'25· 6 idem, 24; 6 !dem, 23'50; d'Aragó,' menys d'l grau, 26'50; ldem,
d'1 a 2 gr., 25'50. Tot pessetes el càntir de 15 quUos.
Tramvle•

I!J!P Pamplona 8 ·1• ...
f'rlor. Barcelona a 'I•.. .

o '-'''''''"

0 ......... .
E ....... ..

~panya

••
•

•

I

36'00
•a-ss 48'45
7'36
7'38
60'60
60'80
2'94
2116
23'1'75 238'00
124'25
124''15
4'975
4'985
82'40
32'80
30''10
30'90
1'84
1'86
1'79
1'81
1'59
1'61

Ant.

1b

CATALU~JYA

*
TORTOSA

35'110

f'arrocarrlla

I > 1J

l'> Sa

15
15
fj
,,
IS

MERCATS
DE

CANVIS DE MONEDES

Avui
• J

•

sostenint-se sense cap moviment 1m- cant, 41'90, 41'95, 41'70; Explosius,
portant 1 a la tanca de la borsa te- 129'75, 129'50, 130'50, 129'75; Rlf, 64,
nien tendència de sosteniment.
63'75; Ford, 240,50, 240, 242 ; Felgueres, 44'50, 44'25; Sucres, 32'00, 32'25;
Aigües 185'75, 185'ó0; Asland, 65'50;
Nord, 55'00, 54'75, 54'80; Alacant, Hullerés, 50'00; Plates, 18'75, 19'00,
41'80, 41'90 41'70; Ford, 240, 239'li0, 18'75; Docks, 16'50 ; Colonial, 42'25,
240; r'lates, 18'00, 18'50; H ulleres, 50; 42'85, 42'75; Cbade, 436, 437.
Felgueres, 41'35, 44'75, 44'50; Colonial, 42'00, 42'25; El."})losius, 130'25,
130'50, 129, 129'35; Rif, 64'00, 64'25,
Nord, 55'05 ; Alacant, 41'90; Chade,
63'75; Aigües, 185'50, 185'65, 185'50;
Asland, 65'75; Filipines, 361'50, 360; 438 paritat; Chade O, 86'80, paritat;
E, 86'80, paritat; Filipines, 360,
CllAde
Chade, 434, 432, 435'50.
paper; Explosius, 130'50; sucres O,
32'00, 32'25; Ford, 241.

Ooutt' da l'Edat I ANCA
Ant
,.., :e

Arròs

I NAN CES

,._

DIVENDRES, 17 DE MAIQ DEL

*ts
lT

UNA MUJER QUE SABE
LO QUE OUIERE
per Adolf Wohtbruck;

Broadway por dentro

<~u es!Janyo!), creació de C
tanco Cummlngs, Ross Colo~"b'"
o
I Paul Kelly:

Señora casada necesita
marido
<En espanyol). Per Catalina Bit·
cena, amb Antoni Moreno.

VARIETATS

i

-

FROHTO NOVETATS

Avui, divendres, tarda a les 4·
NARRU l l - VlLLARO CÓntra PAS
¡
TOR - QUINTANA m. Nit
10'15: IZAOUIRRE - CHIQ~~
OALLARTA contra QUINTANA IV
QUINTANA l l - URZAY - Detalls per cartells.

dl
11

Frontó Principal Palace
Avui, divendres, tarda; ARElTIO l i - MAOUREGUI I contra
URIONA I - ALDAZABAL. Nit:
URIZAR I · OUn.LERMO contra
CELAYA l l · UOARTECHEA.
Dlumen~te, 19. Tarda, a les 4'15

aRAUS

MDrmMENTAl

Diumenge, 19, tarda, a les 4'15
Repetició de ARMILLITA EL
SABIO - RePOiilcló del triomfador de Mèxic CURRO CARO I
dels tormJdables artistes
SOLORZANO i CORRACHANO
Grandiosa correguda de br•u•
amb assistència dels corredots ciclistes guanyadors de Ja. Volta a
Espanya
8 superbs braus de CALACHE,
abans URCOLA, 8
ARMI LLITA
SOLORZANO
CO RRACHANO
CURRO CARO
Entrada, 3 ptcs.

g

AJUNTAMEN T

*

CONGRES D'ENGINYERIA
SANITARIA
Els senyors Comet, director de l'Es·
cola d'Enginyers; Gonzàlez, àireetor
del Laboratori Municipal; Pere no.
mingo, Soler Do!! 1 Cardenal, per la
Comissió organitzadora del Congrés
d'Enginyeria Sanitària, que projecta
celebrar l'Escola d'Enginyers Industrials, han visitat l'alca lde senyor Pic
i Pon per tal d'exposar-U l'abast de
la dita Exposició 1 demanar local
adient per a la seva celebració.
UNA MORATORIA GENERAL EN EL PAGAMENT DE
RECARRECS EN ELS W·
POSTOS 1\IUNICIPALS
La Comissió Municipal de Govern,
en la seva reunió del dimecres,
acordà, ateses les circumstàncies especials en què ha funcionat l'AJuntament de Barcelona des del dia 8
d'octubre, concedir un termini que
acabarà el dia 8 de juny, perquè elS
rebuts r elatius a arbitris 1 1mpostos
municipals, que es trobin en la r 11t
d'apremil formin part de l'expedlpelSen
general, pugUin ésser retirats
interessats sense abonar cap mena
de recàrrecs; 1 amb relació a aquellS
rebuts pels quals s'hagi seguit procediment individual d'exacció, s'abOnin
solament les despeses d'embarg quan
hagi estat fet amb extracció o~
fet constar al Registre de la PrQp.etat, renunciant, per tant, en tot è~
l'Ajuntament, al 5 per 100 a qu
dre t , seguint les disposicions ~~ents
que regulen les exacctons murue~paiS.
S'adverteix que, passat el termln1 ~
dicat, serà aixecada sense prev1 ~
querlment la suspensió de la v¡a
d'apreml i els r ebuts que no hagin
estat satisfets seran fets efectius a~~
els recàrrecs 1 costes corresponen
ésser
p er la via d'apremi.
Dins el prop! termi.nl podrall cló
retirats de les Oficines de Reca~rs·
tots els r ebuts passats ja a
1
ment sense apremi de cap menwu·
amb suspensió per tant del seu .
rament a l'Agència Executiva, j~
despres de passat el din 8 de
proper, després de qual data ~
tramesos a l'Agència Executivll Y'jjS
Negociats de Recaptació, tots aqu~
rebuts qual termlnl de pagament sl
luntarl hagi ja transcorregut, J:lrd ~
gul anteriorment al present nco

de~r~;t·~·

d 'aquest mes fuü.rà:.
termini perquè els contribuents esguln constituir el compte dc?r~f~ 1
tablert per a tota mena a.r Pte:
Impostos municipals. relat!.us ala leS
sent exercici, de confo;mtAl~~ia.
ues·
normes ests.blertes per I e
El senyor Vizn volgué glossarod?stes·
cjue
la
per
els
amb
ta nota parlant
A més manl!està que no cre rbittls
fos necessari augmentar elssJter rebQIIle
ni posar-ne de nous. El con
gidor de Fi.nances, com a. ~uú]esi·
de dretes, anuncla que senatos 1Ddl·
C()lll'
ble en la recaptació d1mJlOS
rectes, que són els que recauen
pletament sobre el poble.

------ *---LLEGIU CADA DIA
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¡ANGELITOS AL CIELOI
_ ¡Que descanse en paz ... l
- ¡¡ Y nosotros también 11
COe cA B C11)

&OMO EN SU 3 BUENOS TIEMPOS
- Chóquela, don Alvaro, por su
dbcursito.
- Sl; a hora me dedico a la pollUca Internacional, ya que no me deJan, ¡ayl, dedloarme a la nacional.
(De «La Vaz»)

TREBALL ·

CONTRA L'ATUR FORÇOS

150.00Q.OOO PER AOBRES
PUBLIQUES
Un dels millors remeis, està en l' aplicació de la setmana de 40 hores

Si el Govern espanyol pensa que
amb els 150.000.000 n'hi ha prou per
a combatre l'atur, està equivocat. Ho
repetim, per a solucionar l'atur forçós no cal fer politica ni discursos
ni fer coses per a commour e la gent.
Està bé que es voti una quantitat,
però si no es fa res més que votar
i invertir la .xifr a, per elevada q~e
sigui, no servirà per a res. Es a dir,
pot servir per a una plataforma politica, i amb això no s'hi val. Ja hem
apunt..~ els remeis i un dels principals r esta sempre el mateix: R educció de la jor nada. de treball. Establir
la. aetmana de les 40 hores a tota
la P enínsula i a totes tes indústries.
Tal com van fent els Governs d'Eu·
ropa i Amèrica, que realment volen
solucionar el problema de l'atur forçós.

En aquestes mateixes columnes no per tant, la implantació de la setmahem cessat de parlar diàriament del na de les 40 hores representa un
problema de l'atur forçós. Sempre avanç de m és gosadia. Repari's que
hem dit que un afer de tanta grave- fa poc el diputat socialista hongatat com a quest, no ha de tenir res a
veure amb la politlca. Els nostres
lectors poden haver constatat, que
hem recoll1t totes les iniciatives de
tots els governs d'Europa, fossin del
color pol1tic que fossin. La fam I la
misèria no volen saber r es de pollUca. Una llar sense pa, és una veritable desgràcia. La misèria. és una
molt dolenta companyia. Més de quatre atracaments haurien pogut evitar-se, si hom hagués portat una solu·
ció al problema de l'atur .
Si ara el Govern de Madrid, completament oposat a la nostra ideologia, realitzés una obra seriosa per a
combatre l'atur forçós a la Peninsula,
fóra una obra bona que portar ia a
terme, i que nosaltres reconeixerlem
honradament.
Segons sembla, en el darrer Consell
de Ministres, s'ha acordat Invertir la
xifra de 150.000.000 per a obres publiques, les quals es portaran a terme
-diuen- per tot aquest any i el
1936.
Aquest pla consistirà en el millorament de la higiene dels pobles I
comunicacions.
Bé, si es porta a terme r àpidament.
Mes entenem que no n'hi ha prou
amb la xifra. de 150.000.000 en tm
poble com Espanya on tot o gairebé
tot està per a fer.
Noti's que no hi ha les carreteres
necessàries ni tampoc els camins
veïnals mdispensables i que molts
pobles de Catalunya i de la resta de
la Penfnsula no tenen llum elèctrica
ni telèfon. Feu un viatge pels pobles
1 notareu la manca ev1dent de l'asfalt. A l'hivern, els carrers enfangats,
i a l'estiu, la polsaguera no deixa
viure els habitants dels pobles.
•
Tots els països d'Europa i els Estats Units, a més a més de la realització d'obres publiques, han creat
horts per a obrers sense feina. Els
Governs faciliten gratuïtament terres,
eines i llavors. L'obrer parat, conrea
la terra per a ell i els familiars i la ,
resta ho porta als mercats exempte
de tot impost.
D'això, el Govern de Madrid no
n'ha pensat res, almenys res no ha
dit.
Tam bé el problema de la rebaiXA
de les h ores de treball que els Estats
Units apliquen en proporcions imLa fàbrica resta tancada I ets obrers a l carrer
portant!ssimes -40 i 30 hores setma1
nals- cal que es prengui en consi- r ès Luwig pronuncià un discurs al
deracló, malgrat l'oposició de les em-I Parlament per tal de demanar la
preses particulars. Per a començar, el impla ntació de la jornada de les vuit
Govern espanyol podria donar l'e- hores diàries, o sigui la setmana de
xemple implantant la setmana de 40 48 hores. Doncs, bé; ara, l'Ajuntahores a les obres públiques i a totes ment de B udapest, avançant-se als
Amb motiu del discurs que m
1
aquelles feines que depenguin del Go· socialistes, proposa la setmnna de 40 pronunciat r ecentment el ministre
vern. ¡Si fins la I tàlia feixista s'ha hores. I ningú no s'escandalitza com d'Agricultura au.stríac, senyor Reivist obligada a aplicar la setmana de succeeix a Espanya. Cal fer r emar- ther, el qual atacà durament (! .eles 40 hores!
car que H ongria està sota el règim tador Schusnnigg, r egna malestar
Austràlia aplicà la setmana de 44 dictatoñ.al d'Horty, i Espanya s~mbla als medis governamentals de Vtena.
hores a totes aquelles indústries que que viu sota el signe d'Una Republlca
Reither criticà durament la poUen traballaven 48.
Democràtica de Treballadors.
La mateixa Austria, feixista com
L'alcalde de Budapest ha declarat Uca del dictador l la del P;incep
I tàlia, ja pensa a r eduir la setmana que amb la implantació de la set- Star~emberg, acusant-los. d hav~r
d e 48 a 40 hores. Recentment n'ha mana de les 40 hores, Hongria aca- desVIrtuat el «F"n?nt Patriotlcll I utparlat l'enginyer H. Kallbrunner. El baria amb l'atur forçós.
llant-los de reacciOnaris.
propi dictador Schuschnigg ha declaA Nova Zelanda s'aplica la setEl ministre d'Agricultura va d erat que té en estudi un pla per tall mana de 40 llores. Són els empleats c.larar que «si el «Front Patriòtic»
d 'introduir la setmana de les 40 ho- de la Companyia de Tramvies de I~ 1 no canviava de pol! Uca, n1 els carnres.
ciutat de Christchurch, que gaude1- p erols ni els obrers de la ciutat, poLa Municipalitat de Budapest, el xen de les 40 hores des del primer I dran recolzar l'esmentada. c.rgamt·
desembre del 1934, acordà adreçar-se de febrer del 1935. Però ha fet m és zació».
al ministre de l'Interior per tal de l'esmentada Companyia de Tramvies:
demanar-li la introducció de la set- amb la r educció de les hores de tr eA l'acte on pronuncià el discurs
mana d e 40 hores, la qual m esura ball ha augmentat el salar!. Aquesta el senyor Reithert hi assistl Kunspermetrà l'empleu del 24,4 per 100 és una manera eficaç de combatre chak, antic cap dels demòcrates.
dels parats. Cal fer notar que Hon- ratur, car hom emplea nous treba· Kunschak, no pot p arlar en públic
gr!a no està limitada per cap llet lladors i augmenta la seva capacitat per prohibició expr essa del príncep
Starhemberg. Reither 11 donà la mà
la durada de la jornada de treball; de consumació.
dient-li: «Jo us prometo que podreu
parlar i llavors vencerem».
LI\ premsa estrangera, especialment l'anglesa, comenta amb molla
extensió aquest discurs 1 la n:>Ya
actitud del ministre d'Agricultura.
Tot fa. preveure -<llu l'«Evenign
Standard»- que l'actitud enèrgtc;\
del ministre d'Agricultura, és el
preludi de la caiguda del dictador
Schusnnlgg.
Fou el 1931 que el Govern dels So- • sentaren un nou projecte I el ConEl feixisme està a les acaballes.
viets decidi la construcció del Metro sell Municipal de Moscou, tampoc el A Austria no s'entenen. A Ttàlia
a Ja capttal de la U. R. S. S.
prengué en co~lderació. Altres pro- han de preparar Ja C"Uerra per a
Aquesta. obra ha estat !eta en un jectes de Knonne, de Rondine, d ou. mantenir-se al Poder i Hitler ha de
termini molt curt, sl es té en compte tine, de Vychnegradski, de Guencr~ fer el mateix.
la importància de l'obra. Pot dir-se I de l'engmyer americà Horf, tambe
1 Els pobles comencen a
que la. construcció de l'esmentat fer. foren r ebutjats.
comprenrocarril subterrani, fou acabada en
1931 - Aquest any, el Gover n So- dre que el feixisme represc•ltll la
un any. E ls dos primers anys {oren viètic decideix la construcció del Me· mort moral i física.
Invertits a cercar les prospeccions tropolità I el 1932 ordena que els tre- !.!!!!1!.~11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!
hidro-geològiques 1 a estendre els balls siguin començats.
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SAN ISIDRO ACTUAL
Un buey. - Ya lo ves1 hoy dia
llasta los àngeles esperan el mlla·

&ro.

<De

cEl Sol»)

EL FEIXISME AUSTRIAC EN
DESCOMPOSICIO

I

T
Sl

se

aprueba el proyecto, nin•

sún periódico podrà criticar a los

RIA
~

tor

Gobiemos...
- Sl; pero, en compensactón, podràn eloglarlos sln freno ..•
COe cHeraldo»)

Do-

~
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Els treballs públics a Rússia

~ta

us-

LA CONSTRUCCIO DEL METROPOLITA
A MOSCOU

Pic
de

bea!

LA FUENTE MILAGROSA
•·. dlcen que su agua es tan buena
que 11 con fe la bebleres
Y ll&ún achaque trujleres,
C!Utdarb htcho una pena ...

<De

eLa Libertad.t>

DESPU ES DE LAS ELECCIONES
El francés. - 1Es to sl que es en·
llnchar la base 1
(De «El Liberal»)

La primera llnla del metropolità de Moscou parteix de l'estació lcSokolniki >l -

a la dreta - fins a C!Okottny Riadll, on es divideix, seguint una linla vers la p laça Sn1olensk I l'altra llnla cap al Parc de Cultura
projectes El primer de gener del
1934, e l pia general dels treballs es·
tava executat en una proporció d'un
10 per 100, començant en el curs del
mateix 1934, l'obertura dels tt:mels
d'una llargària. de més de 12 quilòmetres, acabats en un any. Cal fer
notar que els russos no posseïen cap
experiència en matèria de construc·
cions subterrànies a la ciutat. Pot
dir-se que els treballs s'han realitzat,
tant per part dels tècnics com per
part dels obrers, a.mb \10 veritable
entusiasme.
Heu-ve:; acl unes dades lnteressant3
qua tenen r elac.l.ó amb la construcció
del Metro de ..Moscou:
1902. -L'enginyer .Bal!.nskl. presentà
un projecte de construcció d ·un 1er·
rocarril subterrani a .Moscou i el Con·
sell tt..unicipal d'aquella ctutat el rebutjà.
1903-1913. - Tres enginyers, Antonovitx, Gruinovitx 1 Dmitñeff pre·

I
POLITICA INTERNACIONAL
, 1~o;r:nones, - 1Hay que denunciar
FI
tuto de Tlngerl
dan~ha,
Pere .. ¿ T cdavta quetDe «El DiluviO»)

muun ~e~. Manuelllaña aValèn[ia
Viatge en tren especial: 26 pessetes, anada l tornada

T¡quets 1 in\itaclons, al Partit Republ!cà d'Esquerra (Passclg de

Gràcia, 42, primer).
Per a la bona marxa de 1organi cló í per l'enorme de.tll&nQa, el
tenn!.n1 d'expend.iment es tancarà irremissiblement demà, dissabte,
dia 18, a la ni~

1933. - Gener. 9 038 homes, entre
els quals figuraven 727 enginyers
i tècnics, treballen en la construcclo
del Metro.
Ma1g.- Manca ia mà d'obra. Han
de desplaçar a Moscou obrers professionals de les fàbriques i de la conca
minera. del Donet:&. Un grup de mH
joves perforen els túnels. Le:; Joventuts Comunist>fs de Mo~cou, decideixen o~n itzar equips de joves. Deu
mil joves responen a les indicacions
del Comitè de les Joventuts.
Desembre. - 20.000 ,·o1untar1s de
les fàbriques de la regió dc Moscou,
acuden a la capital, per tal de coop('rar als treballs del Metro.
1934. - O ener. 36.000 homes treballen al Metro.
Maig. - El nombre de treballadors
ocupats en els treballs del Metro,
assoleix a 75.639. Aquests treballadors
represent.en 22 nacionalitats. Mal, en
cap pals, havien pogut reunir-se un
nombre tan crescut de treballadors
en una sola empr esa.
Juliol. - com comença a co~ocar
les vies.
Setembre. - Han estat enll~tits
set. quilòmetres del ferrocarril subterrani.
Octubre. - Han acabat els treballi;
del transport de la terra. Hom ha.
transportat terra en un total de
2.2nooo metres cúbics, procedent
dels pous del Metro.
1935. - El • de febrer han acabat
els treballs de la primera llnla. del
Metro.
El e de febrer, vult ngons han
condull els membres de.l Oo\·ern, els

caps del partit comuniSt\ i els delegats al VII Congrés dels Soviets.
El 19 d'abril els treballadors de
Moscou començaren a utilitzar el ferrocarril subterrani. En sis dies, el
Metro transportà. 645.000 persones.
El dla 22 d 'abnl, Stalin, Molutoff,
Kaganovitx i Ordjonik.idze, feren el
r ecorregut de tota la llnla del Metropohtà de Moscou.

INAUGURACIO OFICIAL
DEL METRO, A MOSCOU
Moscou, 16. -Avui ha esht obert
ci Metro al públic, que és el prim:!r
ferrocarril subterrani de la Un16
Soviètica.
Ha estat I.&Il nombrosa l'afluència de públic, que a les nou del maU
tancaren les taquilles. Entre la multitud que emplenava les andanes,
hi ha hagut alguns ferits lleus, ll
causa de l'aglomeració de gent. L'ad·
mlnistració del Metro hagué d'adre·
çar-se per Ràdio a la població de
Moscou, pregant que s'abstinguessin
de concórrer al Metro en tall gn¡.ns
p roporcions, car impos.;ibiliten la
regularització dels serveis.
Els ramals oberts al públic sóz.
set milles; actual:nCllt n'estan con,_
trulnt dotze més.
Stalin ha pronunciat un dhcnrs
que lla estat radiat I els c.'\rrcrs
de la capital estan profusament
endomassats. Bandes de müs1que.s.
e~ecut.en eLa Intemaclonalt a :.~
principals estacions del Metro. L'e ntusiasme és enorme, sollllllt.-ont comparable amb la diada del Pnmt>r
de maig.
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LA PREMSA

El sistema del senyor Si que comencem bé!
Naturalment, Heraldo de MaRoc ha
drid també s'ocupa de la. ta ta71W-

El r edactor de La P ublicitat a
Madrid dedica aquest esplèndid
ramell de /ltJr8 cordial.! al senvor
mini&tre d'Estat:
e (Conter~ncla tele!òolca del nostre
r edactor a Madrid). - El comte de
Rornanones ba t~t avui un.s moments molt feliços. Gairebé no es recordava que hi haa-ués Republlca; amb
prou Celnea 11 estranyava QUe l'anomenessin senyor Ftgueroa I Torres, amb
obltt del seu titol famós. Però amb el
senyor Alba a la Prealdéncla de la
Cambra 1 Chapaprleta 1 Portela al
banc blau, no tenia dret Romanones
a pensar c¡ue havlem tornat als temps
de la concentració liberal, de Ja qual
hauria restat exclòs el mateix comte,
1 per alxO es trobava all!, als bancs de
l'oposició, disposat a !er passar unn
mal& estona al Govern.
La hi ha feta passar, en efecte, sl no
a tot el Govern, almenys al ministre
d'Estat. El senyor Rocba pertany. com
a estadista, a l'escola del silenci. El
seu slstemn dlploiiiAtlc és el misteri.
Mal no ba pronunciat una. paraula
capaç de comprometre la pau d 'Espa.nya. Sent un profund respecte per les
qüestions Internacionals, 1 creu que
afers tan elevats no han d 'ésser profanats amb debats f polèmiques parlamentàries. Després de la conferència
de Roma, va lleelr al Congrés una so..
lemne declaració curosament preparada al Mln1sterl d'Estat. Quan 11 !ou
demanada una explicació complementària al saló de sessions, el senyor Rocha es va sorprendre que els diputats
vola-uessin saber més que ell mateix.
Hom U va pre~tar sl em partidari
de manten1r l'statu~uo mediterrani,
J el senyor Rocha va condemnar severament aquest a!My d'Indiscreció. Sobre temes semblants, el millor és no
parlar, o fer-bo en tot cas en petit comitè. El mlnlstre va oferir Informar
més minuciosament davant la Comi&sló d'Estat I bon ount va tornar el senyor Madarlaa-a de Ginebra, va reunir
la Comissió d'Estat I va c!sser el senyor
Madariaga qui va parlar en nom del
ministre amb tanta brillantor que
aquest el va fellcltar entu31àstlcament:
bavin Interpretat de manera admirable
el seu pensament. El senyor Rocba
facilitava amb la seva reconeguda modèstia, aqueixa ocasió perquè es llu!s
el geo! del senyor Madariaga.
La polltlca Internacional d'Espanyaí
po:~nda sota el signe de la discreció
del sllenct. ba continuat d.lr1Jrlda pel
senyor Rocha, al Qual el comte de Romanones ha !et avui la broma pe113da de voler !er-lo parlar. El comte
és \ln orador med.locre, 1 no va acon.
seguir mal. en les Corts monàrquiques,
categoria de parlamentar! eloqüent. La
seva fama la devia principalment a
les seves travetes, a les seves entremalladures I a les seves trampes; però
en aques(es Corts, davant el senyor
Rochn, ba quedat com un formidable
orador parlamentari.
Desitjava saber el senyor P!Jrueroa sl
està vigent el pacte de 1907, sl ha estat denunciat per alguna potència o
està a punt d'ésser denunciat per Espanya l'Estatut de Tànger I sl és possible una polltlca lntel-naclonal espanyola forn de l'òrbita d'Anglaterra,
França I Itàlia. Res més que això. El
senyor F!gueroa ba parlat, natural·
ment, dels acords de Cartagena.
En o.bs~ncla del senyor Madru1aga,
Que tan encertades rèpliQues hauria
pogut donar, el mln1stre d'Estat no ha
volgut acollir-se al recurs fàcil d'entonar un cant 1irlc a Cartagena, bressol
dels fam011011 acords, pàtrta del famós
senyor Rocha 1 clrcum.scrlpctó electoral que tó l'honor de comptar-lo entre
els seus representants. Tampoc no ha
volgut el ministre d'Estat assenyalar
la lnsoléncla que representa el que !os
precisament Romanones, la Intervenció personal del qual en la mateixa
tasca diplomàtica que havia evocat, va
tenir, en algunes ocasions, consec¡üéncies tan desgraciades, que ros, en Cl1
un governant de la monarquia qw
p retengués donar lliçons de com ban
d 'ésser atesos en la vida lnter>laclonal
els Interessos d'Espanya.
Per a atacar a Romanooes en &quest
terreny no hauria callf\lt més que repassar 1 recordar la història de la nostra modesta vida Internacional durant
aquests darrers trenta anys, però el
senyor Rocha s'ha estimat més mantenir la seva actitud r eservadament diplomàtica No; les Qüestions abordades
per l'ex-comte no escapen a la seva
preocupació: ell les té totes pertecta.ment ordenades en uns «dossiers» molt
complets preparata pel personal del minlstert d'Estat, a la competència del
q ual ret homenatge el mln1.stre.
El senyor Figueroa ha pogut regiStrar un primer trlom!. El ministre
d 'Estat, conquerint-la per al llenguatge
dlplomàtlc1 havia parlat de «dossierS»
r enunclan-.; a la paraula expedient.
Alxò Ja es un avanç. En els cdossleru
hi ba antecedents, no propÒSits; hi ha
documentació, no pensaments, 1 ta
polltlca Internacional no es fa amb
«dossiers», sinó amb Idees.
El debat, no obstant, no ha donat
més fruit. El senyor Rocha serva els
seus secrets d'estadista en els cdosslers» del ministeri d 'Estat. NI una
paraula Indiscreta ha aconseguit arrencar-U l'ex-comte de Romanones. Qui
vulgui saber que ho pregunti al «dosalers».
Triomfant, victoriós, ha sortit als
passadissos l'ex-comte de Romanooes,
com en els seus bons temps, voltat
de periodistes, fent-los l'ullet. rebla !elicitacions f exclamava: «Sl ho sabré
jo el que contenen els cdossler&».»

El poble. també
op ma

1 té una torça. 1 u.na memòria
Antonlo Espina, des de El Sol, :!8criu:
cSI las dercehas creen que no bay
ml\.8 fuerzaa de opln1ón que ellaa en
todo el àmblto de la naclóo espaftola
se en¡atlan rotundamente. Claro que
no lo creen. Pero proceden como sl lo
creyesen. ¿Tàctica? ¿Soberbla? ¿Incapacldad Cundamental para moverse
dentro de un rél:lmen de convlvencta
empleandc en la lucha polltica armas
llcltas y procedlm.lentos llmp106? De
todo un mucbo.
Bace dias preguntaba con In mayor naturalldad un perl6<llco reacclonarlo sl !ba a rtolerarse aue volvleaen
n actuar en la vlda pública los ceneml¡os de Espat!.au. Se r eferia en gent>ral n todos :os partldos de lzqulerda, y en particular a los soclallstas.
Los calU:Icatlvos de enemiga dc Espatia y traldor a la patrln son los màs
modestos qt1e cmpleM esos pcrlód.lcos
cuMdo hablan de aus adveraarlos polltlcos. SOn el pequetío Cuego de tus1Jerh para el combato diarlo. Lu
¡randes piezas artUleras con los enormes vómltos de otra todavla màs furiosa metralla las utlllzan ahora con
mnyor cauteln. ¡Han marrado tnntoa
blancosl ¡Les ban sal1do tant.oe tlroe
de caftón por la recàmara 1
No acertamos a compren<!er cómo
hAy gentes. cuatquiera que fuere au
ldeolo¡ta polltlca, que pretenden exciulr de la unlca moa de 5elrUrldad
que extsta para todos - la del àrea legal que marca la Co!lStltuc!ón- a par.
tld.os polltlcos que cuentan con una
ruenl\ positiva y ¡rande en la oplnfón
publica.
Aquella teoria canovlsta de los par,tldos leP.:es e Ue!lalcs era falsa J rldlcula. Cànovas no pudo hacerla valer prlctlcamente màs Que para el
annrQulsmo, que Jamàs llegó a ser,
por rla-urosa condlclóo de su naturaleza, una verdadera Ol1tlln1zaclón po¡¡.
Uca. El YieJo precepto, lndiscutlble, de
qhue Jas ldeas no dellnquen, hay que
aet"rlo extenslvo a los Partidos. Los
partldoe tampoco dellnquen. Dellnquen
}0!1 llon\bres. Muchos o .POC06, en lndlvlduallchlu distinta y blen d.l!crenc~
da o en l'Onru-. y nutrfda colecclóo.
Pero sólu los hombres.
Ahora, en presencia de la actitud de
IIUI derecbas. re!leJada en ca.at toda su
Prensa, creemoe OP<>rtuno llacer estiui
obacrvactooes, por otra pa.rte tan de
clavo P&aado. Y aunque n o slrvan para
nac1a, natUralmente. Queremos recordar que exlsten en Espa.tía !uerzu de
GPiolón vta-oroeu lmporta.zltes cuyoe
&uJragtos en las urnas alcan.zan la tercera PUte de loe emltld06 por et Ctln!O
l'lectoral cntero. Esta.s fuerzaa 'f)Qliueaa ee hallan representadO.S por el
soctaUsmo y Joe part!dos obreros c1e
lzqulerda •
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Com en temps
de Calomarde

L a Libertad, ocupant-se de l'(}
minosa llei de Premsa, escriu:
«Lo que parece, vlsto el pec¡uefio de«Convlene q ue nadle acaricie IIÚslobate sUBCitado ayer por la oportuna nes. Como los ex monl\rQ.ulcos en pr!cuestlón prevla planteada por el se- va= lmpongan au atroz ley-morda.·
t!.or Ba.rcla cuando !ba a lnlclarse la m -y la quleren aprobar antes del
dtseuslón del proyecto de ley de Im- restableclmiento de tas ¡ arantlas- , el
prenta: lo que parece, repet.unos, es pertod.J.smo republleano se babrà de reque el mlsmo Ooblerno no tlene er!- duclr a dos baJas funciones: elogtarlo
terlo formada sobre tan lmportante todo, aun lo ml\.8 vituperable, y ateasunto. Se aabe que el mlnlstro de la nene a 1a publlcaclón dc noticlas ofi·
Gobernactón no comparte el crlterlo closa.s. ya Que Iu demàs constltuyen
del d.lctamen. Se lo recordó ayer el lnelud.lble pell¡ro de aeveras punlcloSr. Barcla. El Sr. Portela Vallada.res no nes. como en los dlas d.e Calomarde. Y,
rectl!lcó la Meveraclón del je!e de la claro es en nombre de la concordis
m.lnor:a de IzQ.uJerda Republicana. Se recom.endada por todos los partldos rellmltó a declr QUe nadle conocla su publlcanc)8 en sus consulta..~ de tns dos
oplnlón sobre el proyecto. En e!ecto: últlmas crisis.
es l)061ble QUe nadle sepa cuàl es 8U
con el Etatuto ese, todo es sagrado,
criterto, y, sln embargo, se sepa cuàl Inviolable e tndlscutlble. Cualc¡ulera
no es. Y el ministro de la Gobema- !lscallzaclón de casas oficiales. pasadns
clón no rectt!lcó a su tlempo -n1 aho- o presentes: la critica de hechos pun1ra- unns declaraclones suyas a la bles; el vltuperlo contra personajes
Prensa se¡rún las cuales no compartia cuya labor publica es licito combatir
el sentida del dictamen de la Comi. en blen del pals; en suma, todo, todo,
alón.
cae de Ueno entre los duros y capcloPor otra parte, exlste un voto part!- sos preceptos del anticonstitucional t[.
cular del Sr. Royo Vlllanova de lndu- tulo ur, tlplca mordaza rernandlna.
dablc lmportancla modl!lcatlva. El GoLa lntenclón es visible. Se busca
blerno, por bocn del ministro de la substituir el amordazamlento encoOobernac!òo, diJo anocbe c¡ue conve- mendado a la censura prevla en los
n1a conocer el criterlo de la Càmara. perlodos de excepclón -como éste que
Sólo le faitó afoad.lr -lo que razona- dura ya ocho me&c&- por la segura
blementc se coll¡e-- opara que el Go- morda.za de Cleros castlgos. A tuerza
blerno forme el suyo».
de càrcel y multas se lmpone la muCon ese procedlmlento, putsnndo an- dez obllgatorla en torno de grandea
tes la oplnlón de la Càmara, desde lue- sectores de la vida públlca que la
go no bay temor a votaciones adver- constltuclón no declara tabú. Y para
sas o escatlmndas. El Ooblerno artlcu- mayor bueo éxlto, a nn de que las
la loe deseos del Parlamento, Y todos nuevas formas lnconstltuclonales de
en paz. Pero entonces resulta que no delito abarquen todo cuanto convenes el Goblerno con au responsabllldad 1 ¡a 88 procura deJar en la penumbra
el que goblerno Y el que ejerclta, co- loS contornos de elias. En cuanto haya
mo pude y debe, la mayor parte del Estatuto, lo que no sea encomiar, adu·
ln1clo le¡lslatlvo.
lar esconder tristes realldades, lmPll·
Es francamente anormal e l proceso carà ponerse camino del banqulllo.
de la dlscuslón de este proyecto. En
Ese d.raconlano titulo m, lnconceel Parlamento se hscen leyes a base blble ruera de una det>bOcada dlctadude proyectos gubernamentales -Ini- ra vlene a ser como !asclsta ret rato
elativa del Goblerno -<> de proposlclo- ps'iqulco de sus autores.
nes do ley- lnlcltJva parlamentaria.
Por au re!lnamlento de avlesa In·
Sl el Goblcrno no hace suyo el pro- tenclón por au odio a lo fundamental
yecto de un Goblerno anterior nl nin. del perÍodlsmo libre ex:cede a cuanto
gún grupo de ctlputados ha presenta- Imaginaran nunca, en sua deseos de
do uno proposlclón de ley, ¿de qulén lnmunldad 0 lmpunldad los mayores
es la Iniciativa de la ley de Imprenta? enemlgos de las llbl'rtades públ!cas.
¿De la Comlslón que dlctamlnó? Las I No en vano es la Prensa. lndepondlen·
Comlslones parlamentaria& dictaminau te el mayor estorbo para Jas tlranfas.
sobre una Iniciativa ajena; pero entre y con el Eiltatuto no cabe que lo
aus atrlbuclones no tia-ura en manera pueda seguir alendo. El derecho a la
alguna Ja dc proponer Jeyes.
t!scallzaclón de los actos públlcos deNI siquiera cabe el pretexto de que saparece por modo absoluta.
lo que el Goblerno desea, sobre todo.
y no ya se amordaza por slempre a
es ¡anar tlcmpo. Con ese enrevesado los escrltores ante cualesqulem dema.
proced.lmlento de dlscu.slón se lograrà slas Previsor el Estatuto, busct1 no sóel efecto contrario. No se adelanta en lo el a!lenclo perenne del periodista,
las obras aceren de las cuales nadle rodeàndole de prohlblclones slnuosas
sabc a qué atenerse.
y de peoas a lmlnel; aslmJsmo tlende
Sl el Goblerno tlene un crlterlo a conaegulr el mutlsmo, lnveotando,
sobre lo Que debe ser la ley de Prensa, extramuros de In Con.stltuclóo, camt.Y ese criterio suyo no es el de la Co- nos para suspender en todo tlempo &
mlslón dlct.u:nlnadora, resultarà que la los perlódlcos que no se aveo¡an a la
dlscuslón Jrlrarà, realmente, sobre una compllcldad del slgUo. Gonzàlez Bra.eotelequla. Es dcclr, que el Gobierno bo no se atrevió a llea-ur a ttulto como
responsable del prayecto no estarà en prctenden contra ta Prensa republ~
el banco azul, y el !lUe en éste se slen· cana, los que au atln el cA B C» d.lce
ta serà el que actue, en clerto modo. haber traldo a la Republlca los cprln·
como COmtsión d.lctamlnadora.
clplos doctrlnaa J soluciones fundaDe todo ello parece deduclrse, re- mentates Que de!endleron b[ljo el an·
pltàmoalo, Que lo que !alta. es un er!- tlguo régtmen».
terlo de Goblerno sobre lo que debe
A mucho se Uegn contra el perlodlsaer la ley de Imprenta. Lo tend.ràn ta· pero al tln y a la. postre, no so
aln duda perfectamente de!lnldo al- deelden '¡os cedlstM a matarle. Pero
¡unos de sus mlembros. Y sl nos apu- al periódico, ai. Al perlòdlco le matnn.
ran mucbo concederemos que lo tle- con tres deounclas, suspendlendo por
nen cada uno de ellos. Pero faltarà menos de dos meses. Con tres condeen este caso con todo el crlterlo colec- nas suspenslón de!lnLtiva. Por ello
tlvo el resultada de las transacclones puede a!lrmarse rotundamente esto:
entre los d.latlntos puntos de vista.
blen mMejado el titulo m del Esta¿Se pretenderà que el tlempo -los tuto que desprecló la Dictadura, sólo
dins que vaya durando el debate-- sea dejarà. subsistir aqucllos perlódlcos
el QUe al cabo resuelva? La fórmula que el Ooblerno y sus delegados qulede dejar al tlempo la soluclón de los ran dejar con vida.
problemu suele o!recer deaenlaces
y todo eso, ¿sobre qué base constlPéstmoe.
tuclonal? Sobre el antojo de los que
Acordémonos de la (lltlma crlsls.a
se han becbo republicanes para Ueg~
al Poder del modo que hemos vlsto
desde Octubre acà.
Es la concordla c¡ue se usa. El esptritu constitucional que domina en el
Goblerno censancbe». Y es, en resu•
men, la manera de que el frenétlco
HeU! aci une8 ;ustes - i doloro- Estatuto pueda. consentir el restable8es- parau.le$ de El Diluvio:
clmlento de las garantlas constltuclonales. ¡ Bueoas, buenas pone a las ga.cOn ministro del actusl Ooblerno rantlas la. obra del amanuense del seofrece a la vtr¡en patrona de su pue- nyor Calvo Sotelo! Casi tuera mejor,
blo natal el carga que ejerce, cele- evltando slmulaclonea, suprimir de
brànd.ose con tal motivo una gran ce- cuajo aquella que proclama la libra
remonla reY¡Iosa.
emlslón del pensamlento escrtto.
Antafto, tl agudo cPadre Cobos» sa.En todaa las pob!aclones hlspanas, tlr1z6
la trtste sl tuaclón del perlodlsBarcelona Inclusive, a pro.l)ÒS!to de la
admlnlstraclón del vlàtlco, clrcuian por mo con el celebérrlmo: eLa Prensa, 11·
Jas calles comltlvas rellglosas, de con- bre: el escritor, esclavo,-nte ustcd esa.
formldad con un ritual que auponla- mosca por el ¡·abo.» Pues blen: ahora.
1935, con República, con Ubertad
mos desaparecldo con el advenlmlen- en
de Imprenta, con réglmen «de opt.
to de la República.
n1ón», todo se empeora. con el EstatuEn Bilbao es persea-uldo un cludada- to. TM escJnvo es el escrltllr como la
no al que se acusa de baber atacado Prensa.11
a la rell¡lón catòlica, en una conferencia dada en un centro polltlco.
Pera ¿no prescrlbe la Constltuclón
vlgente Que el Estado espafiol no tlene rcllglón ala-una, que es absolutamenta lalco?
¿No preceptúa que ruoctouario a.t.
¡uno, por razón de su cargo, pueda
La Publicitat comenta ai.rf el
tomar parte en ceremonlas rellglosa.a?
projecte de llet que les dretes de¿No problbe la celebraclón de actos
diquen a la Premsa:
rellgiOS08 en la via póbllca?
«La publicació del projecte de llel
¿No lmplde tenninantemente que dita
premsa confirma els fundatt
los cludadanos puedan ser persegutdos recelsdeque
a través de la censura ha
por causa de la rellglón que profe- estat possible
manUestar contra aques.
sen?
ta Inspiració legislativa que és un veY, en 'IUma, el ré&Unen establecldo ritable atemptat contra la. vida dels
en Espnfta por Ja actual Constttuclón, diaris. El sol !et de sotmetre la premy que ha de respetarse mlentras ésta sa a un estatut especial és condemno se mOdltlque legatmente, ¿no es nar-la a una supeditació Injusta. Sl
de llimi ta da llbertad religiosa?
1'Estat es reserva el dret d'establlr la
As! ea. e!ectivamente. E l¡¡:ual los de censura, d Interceptar les edicions
arriba que los de abaJo, todos los es- quan restrl~elxl els drets emparats
er la Constitució. ¿qué pot justltlcar
paftolea, sln dlstlnclón alguna, deben
guardar ncatamlento a las Jeyes !un- p.eldsténcla d'Un ré¡¡tm d'excepció, QUe
damentales de la naclón. Conculcar- confina la oremsa a una zona sotmesa
las o d.esacatarlas constttuye para to- a una vlgllàncla especial? A aquestes
dos la reallzaclón de un heeho pun1· preguntes, desprh de U~lt el projecte,
ble.
només s'hi pot contestar d·una manera: tl desig del lea;lslador és supriAbst.c!nga!kl, pues, as! los dlrigentea mir
o lmposslbllltnr la publicació de
como loe dlrl¡ldoe, de transgredir Ja
d'1deals, que no comptin amb
Constltuclón. Y en el respeto a sus diaris
reserves econòmiques consldera.preceptes como en el de todas las unes
blcs.
leyea vlgentes, principien por d~ el
Mantenir un d.lart <lUC detens! uns
ejcmplo de loe de arriba, porque el ideals
amb dl¡na 1ndepen.
peor dlsolvente IIOCial es que las pres- déncla,determinats
IJeneralment representa copiocrlpelones legales seM ln!rlnJrldaa por sos sacr1!1cls
econòmics¡
la llei, da·
los encargados de hacerlns cumpllr.» munt d'aquestes
dlflcwtats, hi a!egelx una fiança q ue a :Madrid I Barcelona serà de vlnt-1-cmc mil pessetes,
sense la qual no serà autoritzada la
publicació de cap periòdic. El proJecte
no !a cap excepció per als dlarls q u e
actualment porten molta anys d'cxlsténcla. Aquesta flanca haurà d'ésser
renovada o competada, al b que ha
experimentat qualsevol minva per deciEl Liberal,
Ull extens arti- sions lea-als. De manera que l'Esta$
cle, creu que ni el matei:s Govern dlspO"¡;r~ d'\ma suma respectable sense uoll¡:ació Ge cap mena per la seva
pot sortir beneficiós de l'atac " bBJ
la Premsa:
'·"· ..ttre dels extrems Posltlvument
al<umiUlt& per a nosaltres, tant per
cNo sln rle~ao, naturalmente; no SlO la vexació que repres<'nta com per les
rles¡o de que a !alta de vàlvulas de dl.t1cultats que acumula en la confecscaurldad, a falta de expanslón para ció deli! diaris catalans, és robllga.::aó
tas oplnlonea adversas, se produzca un que lmpo~a de presentar una traduceatallldo y aaclenda a la estratosfera ció autorltz:>da d'aquells textos que,
todo ~o que quleren estructurar los cas d'ésser establerta I:\ censura, hagin
contrarrevoluclonarlos, Que son, como d'é.,;.;er-11 sotmesos. El pro~te parla
es blen notorlo, los Que hacen la peor de diaris e8Crlts en ldlom~ no oficiat·
és cert que la Con.~;ltuclo I l'Estatut
de las re\·oluclones.
reconeix la cootlclalltat del català, peIriamos W.cla el Estada totalltarlo rò
sl el projecte ~ apro'YU mentre
que prop~na la extrema derecha; pe- subsisteixi
II.Lopensló de l'autonoro no sln pell¡ro de caer en el que mia, ¿quin la
criteri aplicarà la censura
patrocina la extrema !zqulerda.
per a controlar els textos cata.uuu.? El
A los ertremlst.as de una y otra ma- problema pern la~rems&. eat:illma pot
no les estorba la llbertad de lmpren· ésser ¡¡reu I caldrla que sobre aquesta
ta. Y aunque sólo fuera por esta con- qiJestló fonamental !Oiil'ln donats els
alderaclón. los mlnlstros llberales que aclariments que crclrm lndllipensables.
hay en el Ooblerno, y los grupos reSl~ul la que staul la lnterpreta-::ló
publlcanos que hay eu !sa Cortes, de- que es douarl n aquest aruc:e del
bleran cerrar el paso a esa ley tan re- proJecte, sempre resultari. que el propugnada por el llberallsmo democrà- pò.,!~ de Ics dretes a Catalunya 1 !ora
Uco.
dc Catalunya és cllmtusr la prems.'\
Nos dolla que llevara la firma del modesta que l'U8Ul rcp~entnr un & .ISr. Vaquero; pero-a\m nos dolerà màs tor d'opinió contr:u-1 ala punta de l'lstn
que la autortce un liberal como el d'aquella PArtiU!. No ena han calgut
mal re¡les e-peclals per a entendre I
Sr. Porteln Valladarea.
practicar ela principis que dicten ~n
¡No qulso prestarlc la suya ol el dignitat
pro!e&ldonal; el proJecte, pe¡eneral Prlmo de Rlvera en !unclone~o rò, establèlx
tnl~ a-arnnll~s 1 usa de
de d.lctador I
tals amenaces contra els periodistes
¿ y se va a promulgar ahora, patro- I les en1preses que ets temperaments
cinada por un Goblerno que presJde mC.S ruoocrats han reaccionat amb
el caudlllo del repubUrunimlo hlsu> ener¡¡la da\-ant d'Wl proJecte que sotrtco don AleJ&nd!'O Lerroux, con I& me' uns 1 altres a un r111:0r Que sublenmin del actusl miniStro de la Go- va. La !utenció dels ::.utors del projec·
bernaclón y con los votos que presten t.e ês obll&'llr tot el publlc que , !;edC6de el banco azul los Sres. Royo VI· qlienta els d.larls n ~r per I au:elllulova, Chap:¡prleta y Rocha?
çador dels interessos morals t mateNecesltamoe verlo para creerlo; pero nais de lea úniques empn~~a~ perlodlstantas coeas e.;tamos vlendo, QUe ya tlques quo representaran una c!asse
vamoe e.-,tando curados de espanto.
soctal dctennlnada. No 6s pa.s aquest
Ese pro;oecto de leJ de Imprenta de- el t.ll.lllor C'3ml per a ate:mperar les
blera quedar para cuando bajo la prc- lluites QUe el xoc de lc« Idealitats 11·
1
8Sc1encla del Sr. Gil Rabies se en.san- cites bau de produir, molt mrléa [d~
cbara. la República por loe IP'UPOII de Jeutee 1 ~ a1 11611 comJl m
per pra<:oolm"n'-" nnrt'
Renovaclón y trad.lclonaltstas •
:.
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INFOR.MAC IO DE l'ESTRANGE R

La tragicomèdia de

EL CONFLICTE ITALO-ABISSINI

Josep Masdeu
Comentaris a «14 de Abril», noveNa-reportatge de Francesc Madrid
Francesc Madrid és un molt estimat amic nostre 1 un molt estimable e6Crlptor, la ploma del qual sempre ha estat al servei d'un ideal de
llibertat 1 de justícia. Això, en una
època com la nostra, de trànsfugues, d'arribistes, d'oportunistes, de
gent de mentalitat Inferior que han
fet de la poUtlca un oflcl vil, és un
mèrit.

deu, que sempre ha estimat la República, que sempre l'ha somniada,
veu que el somni esdevé r ealitat un
ella. I ho deixa tot: la feina, que
és el pa. 1 la tranqu1Hita.t 1 la seguretat del viure, la fanúlla, per
anar a servir la República. A serVll'-la com sigui: cantant o morint.
L'emoció el fa tremolar, li escanya
la veu, li nega els ulls de llàgrimes.
El poble és una. riuada immensa de
llegiu LA HUMANIT AT la
qual neixen cants 1 crits de vicAixò pot ésser una explicació tòria. Damunt aquesta riuada huC\e l'a~tuaJ¡-~esfeta. I una lliçó per mana onegen les banderes triomfals
de la República 1 de Catalunya. Josep Masdeu crida i canta com els
altres, s'apropa a Francesc Macià,
s'apropa a Lluis Companys. Com
ell n'hi ha molts: molts Joseps Masdeus, ingenus, plens de bona fe, d'entus!a...c:me.
Mentrestant, es mouen els que són
l'antítesi, el pol oposat; es mouen
i maniobren moguts per baixos apetits d 'ordre material, per vanitats
rldicu!e3. Són els que s'aprofiten, els
que especulen amb la ingenuïtat dels
Joseps els que gràcies als Joseps
es fan un nom i una posició.
Quan moren els resplendors apoteòsics, hi ha uns quants perSonatges que han sabut aprofitar~e.
que ja tenen un lloc, que es creuen
amos de la República.
I Josep Masdeu? Josep Masdeu
ha perdut la feina, es veu sol, se'l
treuen del davant els que ell ha
ajudat a enlairar-se. I plora: plora.
de pena 1 de vergonya.
LLUIS CAPDEVILA

LLEGINT...

FRANCESC MADRID

a l'esdevenidor, sl hom vol que l'es-

LA VIDA I LES LLETRES

devenidor sigUi més clar i més perfecte que el present. Fa. vergonya DE JULIA DE LESPINASSE
1 tristesa pensar en els trànsfugues,
per CARLES PI I SUNYER
en els arribistes que- malgrat el
catalònia, 1935.
seu passat tèrbol, de Lliga, d'Unió
darrers temps, el comaquests
En
càrocupar
pogut
han
Patriòtica.del nostre deure ens ha orecs de responsabilitat en la Repú- pliment
moltes biografies nollegir
a
bligat
blica. Cal, per tant, que aquesta veRades, d'aquestes
que avui s 'enbora sigui de meditació, de reco- duen la preferència del
gran públic.
neixement de la pròpia culpa, de Ludwig, Maurois, Zweig s'han fet
ferm anhel de corregir la. culpa.
rics I famosos cultivant aquest gèEn la dedicatòria d'aquest llibre
molt més d!ficil que no sem-<!edicatòria a Brauli Solsona.-, nere,
bla, per tal com limita. el camp de
<llu l'autor: «La mayor parte de la
imaginació -{)OSa que no s'esdevé
nuestra. vida la hemos pasado lu- amb la novella- i demana un estU,
chando por la República. Logra.da una gràcia i un «sa.volr faire» que
la República hemos empezado a lu- no precisen a la biografia estricta.
char por la vida, preñada de di!ic a rles Pi 1 Sunyer, amb el seu adçultad.es y de miserias, para tl, paestudi sobre Júlia de Lespira nú y para muchos otros.» Entre mirable
nasse, la dona que va morir d'amor,
aquests ens h1 comptem nosaltres: en un segle en el qual, a cop de
tristament, però orgullosament.
vista, tot sembla de porcellana, paEl llibre de Francesc Maclnd por- lesa posseir unes formidables condiPelde
paraules
ta per lema unes
cions per al conreu de la biografia
letere, que es refereixen a la m República France3a després del seu
adveniment i que avUi tenen una 1
trista, una amarga actualitat: «Elle
etait belle sous l'Empire ... lt
La nostra República tè ja una
l>ibllogra.tia. copiosa: Lluis Araquista.!n, Marcelli Domingo, Ma.nu
Azaña-Una politica i En el PoQ.er Jl en la oposición-, GQrdón Ordax, Arconada, dues magnifiques
novelles: Los pobres contra los ricos 1 Reparto de tierras, Ramón J.
Sender, Illa Eremburg, amb Espade trabajadores ...
Francesc Madrid hi afegeix ara
aquest 14 de Abril, tan ric en sugfla,

I

Londres, 16. - El uStan diu que
amb motiu de la propera sessió del
Consell de la S. de N., s'entaularan
converses oficials relacionades amb
el Pacte Aeri de l'Oest d'Europa.
Als cercles governamentals britànics es creu que es cometria un greu
error sl es sotmetés Alemanya a un
pacte anglo-franco-Italià ja signat,
puix que Alemanya. en aquest cas podria declarar que no se l'havia considerada com un participant lliure i
amb igualtat de drets, d'acord amb
el protocol anglo-francès del 3 de
febrer darrer.

f

ECOS

LA

SEGONA EDICIO
DE

Barcelona,
6 o d'Octubre
de

Pere Foix
s'ha exhaurit totalment

novell~~;da.

SUNYER

Amb un . domini absolut

~e lldiOJ?& i una dtffcU facilitat en
1 expressió, la seva prosa, elegant,

precisa, harmònica, descriu fidelment
la realitat. però no ho fa. com un
simple cronista, lnventa.n~dor de
fets i de dades. Carles Pi 1 Sunyer
sap donar vida fins als detalls més
Insignificants en aparença... Bella,
bellissima és aquesta apoftl!:ció seva
a la literatura catalana ....,filla d 'un
captiveri inesperat-, i potser caldria
demanar a l'amic i a l'artista que
la seva activitat, en aquest sentit,
no es deturés acl. De l'amor amb
què és escrita l'obra que comentem
es desprèn en l'ànima de l'escriptor
una devoció sincera pel calumniat
segle XVlliè. Aquest segle és ple de
grans figures, masculines 1 femenines aixl com de fets tra.nscendentals que s 'hi recolzen. Tant de bo
l'exercici de la politica activa no
abassegui les forces del nostre admirat amic I, encavallades en la seva
prosa Umpida, serena, clara, puguin
arribar-nos altres homes 1 altres dones d 'aquests que en el seu recent
llibre palesa conèixer tant I ta.n bé!
Sl ho fes, ens veuríem amb cor
d'imitar l'experiment d'Eugène Lautier. Aquest, en una reunió, on era
ofert un premi a qui digués de cor
més versos de Víctor Hugo, va recltar-nE.> més de cent, I fou premiat.
Després confessà que havia fet trampa. Que la meitat dels versos recltats eren de Cornellle, 1 ningú no
ho havia conegut. Sl PI I Sunyer
conreava l'alta biografia, tenim la
seguretat que podrlem atribuir les
seves pàgines a qualsevol dels nostres contemporanis, sense que ningú
advertís cap diferència.
Ultra el cropatge» deliciós que embolcalla aquesta «Júlia» novellada.
PI i Sunyer -home ordenat, metò-

Obra nova
interessantíssima
•
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Quan, darrerament, hf hagué a
Andorra fets que cridaren l'atenció
pública, un company nostre de :-edacció va anar a les Escaldes, per
tal de ter-hi un reportatge.
Arribat allí i instaUat a la fonda,
l'hostaler no par~ de dir-li que ell
a Barcelona no ht sabria viure, amb
aquell soroll... L'hOme tenia la 111onomania. del soroll.
Però heus ací qu~ i.nsttülat el repòrter a la seva habitació, un terra..
bastall de mil diables, teia tremolar
els vidres.
-Què és això? -digué el noi esverat.
-No en faci cas. Es el rtu, -téu
l'hostaler.
La cambra era oberta al costat
d'un salt d'aigua monumental... I
l'hostaler parlava dels sorolls de
Barcelona/ ...

•••

D'això ta torça temps. Monsieur

EXIT SENSE PRECEDENTS
EN MENYS D' UN MES S'HAN
VENUT DUES EDICIONS D'A•
QUEST SENSACION AL REPOR·
TATGE DE LA REVOLUCIO
D~CTUBRE A CATALUNYA

Doumergue, el «Gastonnet» dels
francesos, va a1Ulr a caçar, d'incògnit, al Midi. En aquella època
presidia els destins de França.
Un capvespre tempestuós es va
F eu comandes sl no voleu resseparar dels seus companvs de catar sense exemplars, car serà
cera i es va perdre per un despol'última edició, a la
1 blat, que no coneixia. Començà de
ploure i la por d'un presidencial rzfredat l'i nclinà a trucar a la porta
Barberà, 14 I 16 11 Barcelona
d'un establiment solitari, voltat de
reixes.
-Obriu! - va ter- sóc el Pres1-dic, exacte- ha ree1xit a donar al1 dent de la Rep ' bl' al

~nt:elat

fieoeral de Ui~rer;a I

u tc
seu treball una admirable cohesió 1
1 ha sabut coordinar-ne tots els as- 1 -Ah/ si? Molt bé... Passeu, paspectes, de forma ta.l que l'acció, el seu - feren de dins estant. I, ot
retrat i el panorama giren al nostre seguit, Gastonnet es veié encalçat
·
entorn sense que velem enlloc el meper unes ma11.s robu.stes i dut a eul-can1sme que els Impulsa.
En primer lloc, el llibre, interes- pentes a un despat::t sever.
Havia anat a raure a un manv
santíssim, és dividit en dues ¡;>arts.
Les lletres. pròpiament dites i 1 estu- 1 comi!..
~ biogràfiC de la senyor.eta de Lesd I, Uruguay»
Et
pmasse, que les precedel.X. Aquest
({ s ampes e
estudi pren una volada magnifica 1
Aquest és el titol del llibre que es
omple la meitat del volum parlant,
ultra de la figura central, de totes publicarà a n d'aquest mes i que ha
Vicenç Bernades. Es, segons
escrit
de
des
aquelles que varen voltar-la
la seva naixença Irregular a la seva noticies, un resum de records ¡ d'lmmort patètica. Encara, la significa- pressions rebudes durant l'estada n1
cló de molts d 'aquests personatges i vaixell-presó per on desfilaren Rlla necessitat d'aprofundir-ne la psi- guns centenars de catalans i aixf
cologia, porta l'autor a descripcions, t.ant per la lectura de les ccestampe~
molt brillants 1 sintètiques, del que com pel gran nombre de fotograftes
era el dlvu!té francès, als salons 1 inèdites de la vida a bord, podran
a Palau. Sota aquests personatges reviure els moments feliços 1 ang01•
empc.lvorats i vestits de seda, bate- xosos del captiveri
·
ga ja la Revolució, filla de l'Enciclopèdia.
Els capítols de «La Vida» són:

«Perspectlva», «Joventut», «Amors»,
«Retrat», «Amistat», «<dees», «Ristòria» «Sentiment., «Passió». «Les
lletres» són les adreçades per Júlia
al comte de Guibert entre el maig
del 1773 I el del 1776, època de la
seva mort.
En la prunera part, «La vida», trobem el P i 1 Sunyer biògraf. No feu
paga que ell us digui en el breu prefaci que la seva obra. té tot de defectes, que assenyala. DeL'teu-lo dir
i llegiu. Ja veureu com molts d'a~uells defectes. per contra, són qualita.ts.
En «Les lletres» ens acarem amb
el Pi i Sunyer traductor. La seva
~. en aquest sentit, és lmpecable. ~ hom endevina l'esforç -ta.nmateut grat- del traductor, que, enamorat d'un tema, cerca en tot
moment, adalerat, la paraula, el gir,
la locució, que poden, dintre l'absoJuta. fidelitat, afavorir més el text
traduït.
«La vida ¡ les lletres de Júlia de
Lespinasse» és, resumint, una excellent demostració que Cat a 1 u nya
com~ta. amb un aran autor de biografies ta.n bo , com el mlllor estranger. I que 1espiritualitat, negada als catalans, a titol que són homes de ne¡ocls, queda desmentida
amb el fet que carles Pi 1 Sunyer,
home de negocis, en el mWor sentlt
de la paraula, bagt pogut escriure,
en situació dificU. un volum que
traspua delicadesa 1 espiritualitat.
..,.
~.

La mort
de Pilsudski

Un jove, militant aprista, mata el director del diari «El
Comercio» I la seva esposa

Lima, 16. - Un desconegut ha
agredit en ple carrer a trets de revòlver el senyor Miró Quesada, dlrector del periòdic local «El Comercio» 1 a la. seva senyora. Féu contra
ells nombrosos dispars 1 els matà.
L'assassí tomà l'arma contra seu
• • •
tractant de suïcida.Ne, 1 es produí
Londres, 16. - El collaborador del una ferida greu.
•••
«DaUy Telegraph» en qUest!ons aèLima, 16. - Fou un jove fanàtic
ries, anuncia que els plans per a enfortir la flota aèria britànica, que el qul assassinà ahir al senyor Anhan d 'ésser examinats aquesta set- toni Miró Quesada, director de l'immana pel Gabinet preveuen un aug- portant diari local uEl Comercio» 1
ment de les forces de la flota aèria a. la seva esposa L'assassí disparà
de les Illes tres vegades m és gran sols contra el peltodista, però l'esde l'actual contingent, i totes les posa d'aquest es dirigí valentment
forces de l'Imperi seran doblades en a ell per tal de tractar d'Impedir
que continués disparant. Fou alesun termini de dos anys.
Els efectius aeris en l'actualitat hores quan l'esmentada senyora resón: Defensa del pals, 43 esquadre- sultà morta..
L'assassinat es va cometre a les
tes amb 490 avions; unitats d'ultramar, 50 esquadretes, amb 530 avions. dues de la tarda davant l'edifici del
NacionaL L'esposa del senyor
Clul.l
Total, 93 esquadretes, amb 1.020
Mirò s'anomena Maria Laos.
avions.
L'assisi s'anomena Carles Spiers.
El pla. preveu, per a l'abril del 1935
la força aèri a segUent: Defensa del Es un jove de 19 anys d'edat. Ha
esquadretes, amb 1.460 estat portat a l'Hospital on se'l
pais, 128
avions; unitats d'ultramar, hidro- guareix de la ferida qu!{,..s causà
avions 1 avions de marina, 50 esqua- en Intentar suïcidar-se.
Spiers ha pogut ésser interrogat
dretes, amb 530 avions. Total, 178
pe: la policia declarant que es troesquadretes, amb 1.990 avions.
El nombre d'aparells que consti- ba afillat a la Federació de Joves
tueixen una esquadreta varia segons Apristes.
S'ha comprovat que Carles Splers
la classe dels a vions. Cadascuna d'elles és integrada per 12 aparells d'un disparà tres trets contra el periodismotor, o bé per deu de diversos mo- ta. Miró Quesada, tres més contra
l'esposa d'aquest 1 després es distors.
L'esmentat periòdic fa remarcar parà ell dos trets amb ànim de
que el pla coHocarà les forces aèries suïcidar-se un al cap 1 un altre al
britàniques al nivell de les de Fran- costat dret del pit.
ça, compresa l'Africa del Nord, amb
tal que sigui acceptat pel Govern i
que Alemanya tingui aproximada- gona, adopció d'un programa de
ment la mateixa força. Per tal d'a- construcció suplementari.
d
conseguir aquest augment s'adoptanoEs continua!an els assaigsj
ran dues mesures: Primera, acceleració de la realització del pla quin- ves construcc10ns 1 es pro ec ~ la
quennal que serà acabat l'abrU del construcció d'un avió pesat de m1937. enlloc de l'a. brU del 1939, i se- I bardeig.

URHR~ (UI[m
CARLES PI

Atemptat polític
al Perú

L'armament aeri

DAVANT LA GRAN DEMANADISSA QUE NO S'HA POGUT
SERVIR, EL DIA 24 DE MAIG
ES POSARA A LA VENDA LA

I

n

El discurs de Mussolini ha caüsat serlsació

República

gerèncles.
Francesc Madrid és autor de 111bres escrits en un estil fàcil, nerviós, agut, incisiu, brillant. Alguns
d 'aquests llibres tenen un interès
m àxim de documental. Exemple: La
Guinea incógnita, la lectura del qual
ens Impressionà fortament. Això
pot aconsegUir-ho France¡;c Madrid
amb més facilitat que altres per
una raó: la del fet que a més
d'un escriptor molt estimable és un
gran repòrter, un dels millors d'Esp anya sens dubte. Hi ha sempre, en
els seus llibres el fet viu bategant
d'humanitat. I' aquesta é3' la singularlta.t de la seva obra ¡ el que 11
lleva fredor 1 encarcarament.
14 de Abril és una novella m ha
qui creu que la lectura de novelles
és una llastimosa manera de per.
dre el temps, hi ha qUi creu que
les novelles no tenen cap importànela exceptu~t. naturalment, la imp ortà.netla literària. Això, però, és
massa primari per a poder fer-ne
un argument. AvUi~m ahir-la
novella té un autèntic, un noble,
un fort contingut social. Penseu en
els dos Mann, en Wasermann, en
Oork:i, en Dostoievski, en John Dos
Passos, en Upton Slnclair, e~ Sinclalr Lewis, en Michael Gou.:d, en
Harrisson Yale, en Barbusse. A Espa.nya. mateix tenim un Valle Inolàn, un Sender, un Arconada. I
a Catalunya un PUig i Ferreter. Penseu també en a!gunes pàgine3, magniftques-les de La cuerda de deportados, entre elles-d'Angel Samblancat.
Però, és clar, quan hom parla de
novelles h1 ha qUi només veu aquell
po?re d1able que es fa dir cEl Cal>a.Iero Audaz», Pedro Mata o RIcardo León. Cal, però, bandejar
aquestes excrescències.
Francesc h1adrid ha escrit un llibre digne, fort, noble, valent, d'una
tràgica sinceritat; un llibre la Ieeturo. del qual us apassionarà. Tots
ens sentim un xic protagonistes d'aquest llibre amarg i sincer . Tots
&arn un xic com aquest pobre Josep Masdeu, home ingenu en un pais
d'oportun.~&tes. d'arribistes, de trànsfugues, de c:proflteurs». Josep Mas-
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NOTICIARI

- Ha sortit el número 58 de
«Quaderns Literaris», el qual pubilca la novella de Nathaniel Hawthorne, «La gran cara de pedra», tradutda per Manuel de Montoliu. Per al
número pròxim anuncia «De viatge», novella inèdita. de Josep Lleonart.
- JoaqUim de Camps I Arbo!x
ha publicat un interessant volum
que es titula «Després del 6 d'octubre: Política d 'Esquerra e. Catalunyu En ella enfoca, en el curs
dels capítols que la integren, les responsablllta.ts polft!ques, l'alliçonament pels demòcrates, pels obrers,
pels pagesos 1 pels catalanistes; l'tdeari del partit d'esquerra; la seva
disciplina; i fa extenses conslderaclons sobre tàctiques a seguir I acaba proclamant la voluntat de recomençar
9•
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AOTOGltAFS, UlBU lX()~
AQUAREI.rLES
1 el mes Important assortLment
de O RA V ATS de Barcelona
Exposició I venda a preus In
versemblant. a
M E T R o p o L J r A l!i A
Llibreria vella I Nova
Gan..!da, S1 (baixos Sala Moz.arL 1

EL 1\IARISCAL BA DEIXAT
TESTAl\lENT POLITIC, EL
CONTINGUT DEL QUAL
NO ES CONEIX
Varsòvia, 16. - S'ha confirmat ofi-

cialment que el mariscal Pilsudskl ha
deixat el seu testament poUtic. Aquesta qüestió apassiona vivament Rl
poble polonès.
El text del document, l'existència
del qual neguen alguns, encara no
ha estat publicat.
ELS GENERALS PORTARAN EL CADAVER

Cracòvia, 16. - Els generals de
l'exèrcit polonès han reivindicat l'honor d'encarregar-se de transportar a
espatlles el cadàver de Pilsudski fins
la catedral de Cracòvia, abans de
procedir-se a l'enterrament.
LA MANIFESTACIO
DOL

DEL

Varsòvia. - Mal, en la història de
la nova Polònia, no s'havia registrat
un acte tan grandiós com el que es
desenrotllà ahir, a la nit, amb motiu
del trasllat del cadàver del mariscal
Pilsudski a la catedral de Sant Joan,
de Varsòvia. Mentre les campanes de
les esglésies doblaven a mort 1 els
tambors enfundats redoblaven quedament, el fèretre que contenia les
despulles mortals de l'alliberador de
Polònia fou traslladat en un annó
d'artilleria des del Palau de .Belvedere a la catedral de Sant Joan.
Més de 60.000 ciutadans presenciaren el pas del fúnebre segu1ci al llarg
del trajecte de Sis quilòmetres, mentre altres molts resaven en alta veu
i es persignaven b.l pali del fèretre.

França i Anglaterra sembla que consideren un fet el
dret d'Itàlia a no tolerar ingerències ••• «The Tim
afirma que la causa de l'agreujament és el Pacte de Ro~!
SEGONS DIUEN ELS ITA·
LIANS, A ABISSINIA S'OB·
SERVEN GRANS ACTIVI•
I
TATS GUERRERES
Roma, 16. - Segons noticies que
publica la premsa italiana, la mobilltzacló de les forces armades d'Abisslnla. toca el seu fi. La reclutació
s'ha dut a terme amb particularitat
activitat, en les zones del sud frontereres amb la Somàlia italiana, tals
com Harrat, Ogaden, Bale, Sida.no,
Borana, Arussi, etc., etc.
L'emperador efectuà fa alguns dies,
una visita. a Harrat, on Inspeccionà
personalment l'estat dels armaments.
Els periòdics italians també diuen
que Abissini& ha acabat la mobllitzacló de les seves forces en tot el
districte de Tigre, contigu a. l'Eritrea Italiana.
Afegeixen aquestes informacions
que per ordre expressa del govern,
les armes i municions no solament
han estat distribuïdes a les tropes
mobilitzades, sinó també als caps de
tribus no mobilitzades. També s'han
lnsta.Hat Unies telefòniques i serveis
de ràdio.
Acaben dient els periòdics Italians
que continua l'entrada d'armes i municions a Abissinla, procedents de
diversos patsos europeus, 1 que es
tracta de material modernisslm.
L'AMBAIXADOR ANGLES
A ROMA VA A LONDRES
Londres, 16. - L'ambaixador d'Anglaterra. a Roma, sir Eric Drummond, sort1 ahir nit de la capital
d'Itàlia amb direcció a Londres per
tal de parlar amb el govern anglès
sobre la posició d'Itàlia referent al
conflicte d 'Abissínia.
LA IMPRESSIO QUE HA
CAUSAT EL DISCURS DE

ESLES DELEGACIONS
MUSSOLINI
TRANGERES A L'ENTERParis, 16. - Ela periòdics de la
RA.l\lENT
amb grossos tlVarsòvia, 16. - Ha anunciat la capital publiquen.

seva participació en els funerals de
Pilsudski la delegació francesa amb
els senyors La.val i Peta.ln al front;
la delegació Italiana, presidida per
l'ambaixador italià a Varsòvia, senyor
Bastianini, i el general Grassoll; la
delegació anglesa, comanada per l'excap de l'Estat Major, lord Cavan i
diversos caps militars; la delegació
alemanya, dirigida pel m!nlstre-presiden Goering, com a delegat del Führer ; els delegats de l'Exèrcit, la Marina, l'Aviació, etc.
i. l Govern romanès delegarà el mariscal Prezana i el ministre de la
Guerra. També acudirà una delegació d'oficials l soldats del 16 regiment d'infanteria rom¡.nese., del qual
Pllsudski era cap honorari.
L'exèrcit iugoslau estarà representat pel general Araciz i també vindran representants del Parlament
de Belgrad.
La Socia.tat de Nacions estarà representada pel secretari general senyor Azcàrate.
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EL PACTE
FRANCO· SOVIETIC
(Ve de la pàgina 8)
dos regiments francesos seran enviats a Rússia, on seran allotjats en
camps de maniobres de l'Exèrcit vermell.

PARTICIPARAN EN UNES
MANIOBRES
Paris, 16. - L'«Echo de Paris»
diu que la decisió d'enviar dos regiments francesos a Rússia durant
l'estiu que ve, obeeix al desig que
participin en les maniobres de l'Exèrcit vermell 1 que s'instruelxln sobre els equips de les forces soviètiques.
En els clrcols militars s'assegura
que aviat començarà l'intercanvi d'o¿GOERING INVITARA LA- ficials russos i francesos.

VAL A UNA CONVERSA A
BERLIN?
Paris, 16. - De bona font s'ha

dit que, encara. que recollim la noticia a titol Informatiu, que el general Goering, quan es trobi a Varsòvia amb el senyor Laval, en els funerals del mariscal Pllsudski, l'Invisitarà a deturar-se a Berlin en el
seu viatge de retorn a Paris.
NO SE SAP RES EN CONCRET RESPECTE EL TESTAl\lENT DE PILSUDSKI
Varsòvia, 16. - Circulen noticies

contradictòries arran de si el mariscal Pilsudski ha deixat o no testament polftic.
De font digna de crèdit es declara
que recentment, i com si algú preguntés a l'alliberador si pensava deixar
testament polltic, replicà: «Quan jo
desaparegui, el meu testament poUtic h auran d 'interpretar-lo tenint en
compte les meves ordres, els meus
mètodes 1 les meves declaracions.»

Txecoslovàquia i la
U. R. S. S. han signat un Pacte
Praga, 16. _ Tal com hem an

ciat, aquest mati ha estat signat~Ï
Pacte d'assistència mútua entre la
U. R. S. s. i Txecoslovàquia

I

•••

·

mK{~ga, 1 ~· - ~ Pa cteàd'~SSistènc:ra
ecos .ov qwa 1 Rus,a en _re
s~a 1 han s¡gna.t el ministre de NegoCIS Estrange~s txecoslovac senyor Be~~gt el nún1stAlre dj e la U. R. S. S. a
r a, senyor e androwsk:i.

1

I

. ••

Pra~a. 16. - El tractat d'asslstència mut~a txeco-sovtètic, signat avui
pel min1stre de l'Exterior, doctor Benes, i l'ambaixador soviètic a Praga
Alejandrowski, és bastant semblant
al franco-soviètic, acabat a Paris; però té .una addició en l'article quart,
que diu: «Sense detriment de precedents disposicions d'aquest Tractat
s'acorda que, sl una de les altes partS
contractants és atacada per un 0
diversos Estats, en condicions que
aquest Tractat no obligui a l'ajut
l'altra Part contractant evitarà què
s'ajudi directament 0 1ndlrecta als
agressors, mentra dUri el conflicte i
declaren ambdues parts que no estan
obligats per cnp altre Pacte d'asslstència incompatible amb aquest »
Ha estat signat també un protocol
suplementari, que interpreta l'article
rò
16 del Covenant de Ginebra.
d1t protocol és molt més br~u ~ue
l'incorporat al Pacte franco-soviètic
però disposa que les obligacions d'ajut
mutu es mantinguin inalterables en
el cas que la Societat de Nacions
no arribi a una decisió 1 que les obliga.cions d'assistència s'entenen solament sl l'agreSSió té lloc al propi
d'ambdues nac1ons contracterritori
tants.
Es declara que ambdós GQverns
consideren Que és desitjable el concerta.r pactes regionals Que tendeix1n
a l'organització de 1a pau entre les
parts contractants i que continguin
obligacions d'aSsistència mútua i es
resenin, no obstant tots els' seus
drets -TxecoslovàqÚia i Rússiaper tal de Participar en tals acordS
directament o indirecta en 1a for:
ma més convenient. En' tal cas, dlverses de les obligaclons que emanen
del tractat signat avui, serien canviades per unes altres.

FESTES I FLORS
Paris, 16. - Els enviats especials
transmeten referències complementàries dels acte3 desenrotllats a Moscou durant l'estada 1 a obseqUi del
senyor Lava!. Un informador expressa la seva admiració davant les
felices maniobres aèries efectuacles
pels aviadors soviètics en presència
del senyor LavaL El número final
de la demostrat"ió aèria es desenrotllà quan un gegant! avió quatrimotor deixà caure de la seva Impressionant carlinga vint-i-quatre paraxutistes que aterraren impecablement. Un <Vells baLxà de l'avió un
ram de flors que oferl a 1& senyoreta La val.
La demostració aèria acabà amb
una exhibició de velocitat a càrrec
de ctne aparells monoplaces capaços d 'assolir els 400 quilòmetres per
bora.
Els visitants francesos quedaren
particularment impressionats en visitar l'escola d'aviació de Moscou,
cridant-lo3 partiC'Ularment l'atenció
la fèrria disciplina que h1 regna, en
la qual abunden els cartells que
exalcen la memòria dels herois nacionals, la grandesa de la pàtria soviètica i la necessitat de defensarla. El senyor Laval experimentà una
gran sorpresa en veure exposat a
la cartellera de l'Escola d'Aviació
l'últim exemplar del peri¿díc soviètic «Diari de la Caserna», que ins-eria en la primera pàgina el text
integre del Pacte franco-soviètic.
Els visitants francesos pogueren
comprovar que & la U. R. S. S. els
soldats reben exceHent tracte i es
pot dir que les forces armades són
les més amanyagades de l'Estat soviètic.

tulars, les declaracions !etes
el senat italià pel senyor Mn~~t
sobre la polltlca Ablssinia. -:~'
i la ¡x;:
lltica mllltar d'Itàlia.
El corresponsal a Roma d
Matin» declara que Mussolini ~ ~
gut tra.nquUI.itzar l'opinió . vo¡.
anglesa inquieta. Al mateix P~l!ca
que donava seguretats a FrançatnpS
ferent a un desguarnicion re.
massa pronunciat de les fro~'feent
res
Italianes a Europa.
Londres comuniquen a l'«Echo d
Paris» que Itàlia sembla tenir la !ne
tenció d 'abandonar la s de N •
aquesta organització intentés ~
cuir-se massa en els assumptes Interiors d 'Abisslnia.
A FRANÇA ES DONEN PER
SATISFETS
París, 16. - El discurs pronunciat
per Mussolln1 en el Senat ha ca
s~t a França gran sensació. Els U·
nòdics cegament afectes al GoveP&impresslonats davant les amen~
de Mussolini, es declaren satisfets
de la conducta italiana.
UNA PREGUNTA A
CAMBRA DELS COMU~
Londres, 16. - En la Cambra dels
Comuns un diputat ha lnterpel!.at al
secretari del Foreing Office en re.
lació amb el conflicte ita.lo.abiss!nl
preguntant-U sl el Govern britànic
havia cridat l'atenció d'Itàlia sobre
aquest punt 1 sl havia fet saber a
Roma que, en cas de conflicte entre Itàlia 1 Iblsslnla, Anglaterra te.
nia certes obligacions.
Slr John Slmon contestà negau.
vament quant es refereix a la no.
tlf!cació a Roma de les obligacions
existents, I a.feg1 que no hi havia
cap raó per a pensar que el Qo.
vern italià no conelxl les obligacions
de la Gran Bretanya amb tot e1
que faci referència al canal de Suez.
ANGLATERRA SEMBLA QUE
APROVA LA POLITICA ITA·
LIANA
Londres, 16. - El discurs pronun.
clat e~ el Senat italià pel senyor
Mussolini desvetlla. gran atenció en
la Premsa anglesa.
El «Mom!ng Post» assegura que
el «duce» ha declinat una intervenció d'Anglaterra i França en l'assumpte lta.lo-abissinl
El «Dally MaU» declara que la per
litica del senyor Mussolini té l'aprovació d'Anglaterra..
El redactor diplomàtic del «Dal·
ly Telegraph», anuncia que sir Elrc
Drummond, ambaixador d'Anglater·
ra a Roma, solliclta.rà una entrevist-a amb el -senyor Mussolinl per
tal de parlar del conflicte ite.lo.abissini. Tractaran també de les poes!·
bWtats de millorar, les relacions en·
tre Itàlia I Abissinis tal com es presenta després dels canvis .Q'imptess!ons entre els Governs anglès I
francès.
Quan S'hagi descartat el perill
d 'hostilitats obertes, Anglaterra restaria disposada a declarar a l'empe.
rador d'Asslnia que seria de desitjar veure satisfets els justos desigS
d 'Itàlia

<<THE TIMES, RECONEIX
QUE EL PACTE DE ROMA
HA AGREUJAT LA SITUA•
CIO D'ABISSINIA
Londres, 16. - En un article que
publica «The Times» es relaciona
l'actitud d'Itàlia amb el Pacte !ran·
co-ital!à concertat el gener a Roma.
L'articulista diu que les operacions
mUitars Italians rebassen de molt el
tema font de tot el conflicte, An·
glaterra, França I Itàlia, han ga.
rantlt en un Tractat trilateral la
integritat d 'Abissínia 1 s'han compromès a no emprendre res en aquest
pals sense posar-se en contacte amb
les altres parts interessades.
A Roma, dues de les tres potències hau concertat un Pacte, sepa·
rat. La tercera, Anglaterra, no JlO'
dia impedir aquest acord sense JlO'
sar en perill la pau d 'Europa, que
precisament havia de quedar assegurada pel Pacte de Roma.
Des que es concertà el Pacte dels
tres sobre Abissínia, la situació a
l'Africa Oriental ha canviat de dalt
a baix. La penetració pacifica d'A·
blssinia. per una enèrgica admlniS·
tració italiana a Somàlia, ha anat
acompanyada del desenvolupament
a Eritrea. Itàlia ha estés la seva
autoritat damunt comarques sl~~~
des al llarg de la frontera d'Ab11»1'
nia on els caps de les t ribus pensen més a obtenir venta.tges per·
sonals que en respectar la fidelitat
promesa El Pacte de Roma ha reconegut sUenclosament la situació ac·
tual. Es tractava, per tant, d~
canvi, ja que la cessió d'una pa
del desert de Tibestl no es pod~
considerar com un eqUivalen~.J!'i.
l'assimilació dels italians de ·~ .,_
que segueixen fidels a la seva nen·
de
UN ARTICLE DE <LL'HU· gua ¡ al seu pais.
Les estipulacions del Tractajtque
MANrTE»
Paris, 16. - El diari comunista. Roma són molt més netes, a 'f.
«L'Humanité», comentant les decla- preveuen una Italianització de
racions de Stalin respecte la defen- frica oriental. La cessió de la ¡¡;w·
sa nacional de França, diu que els del territori francès al llarg de
obren comunistes francesos no te- tret de Bad-e! Ma.ndeb, el recon5er
nen confiança en els Uders, als quals xement de la sobirania itaJ!~: .1a
qualifica d'«Exèrcit de la burgesia», bre l'Ula Dumeira, i, per úl 'd'er
a
1 afegeix que molts oficials france-I cessió d'una quantitat a.precl~l~ul
sos són feixistes i simpatitzen amb bligac!ons del ferrocarril de rta. 1el so
raceAddls Abbeba, que transpo
Hitler.
Diu també que la defensa nacio- per 100 de les mercaderies P con·
nal de França només e3tarà salva- dents d'Abissinla, formen U? veda a mans del proletariat 1 que els junt d'importants avantatges ~bleS
comunist~ francesos continuaran la ritable equivalent per als apr TuniS
campanya contra els enemics interns sacrificis que Itàlia ha fet a
en fil vor de França.
de la pau 1 dels Soviets.

!. . ;.
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L'estat del coronel Lawrence
EL DISCURS DE HITLER
SERA ADREÇAT ALS SIG·
NANTS DEL PACTE
Londres, 16. - El «.Dally Telegra.ph» diu que el discurs que el canceller alemany pronuncià dimarts vinent al Reichsta.g de Berlin, sobre
política exterior, tractarà principalment dels recels que té Alemanya
sobre el veritable objecte del Tractat franco-soviètic, recentment signat 1 la seva relació amb el Pacte
de Locarno, 1 és probable que s 'adreci en pregunta. a França, si ella
consultaria amb els signants de Locarno, abans d'anar en &juda. dels
Sovlet3, segons determina el Pacte
franco-soviètic.
Hitler parlarà també de la resolucló adoptada a Ginebra. el 16 d 'abril 1 tractarà de jli$Wicai' que la
Societat de Nadons no té dret a jutjar Alemanya.
Com és sabut, el discurs de Hitler
serà transmès per ràdio & tota. Alemanya.

Londres, 16. - El coronel Lnwre;
ce continua greu ; encara no ha siJf
cobrat el coneixement i portll seu
més de quaranta-quatre bores. ~!>l'
germà, A. W. Lawrence, ha a \1procedent d'Espanya i estigué a
Sl tar-lo.
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OBITUARI

PERE BONET

en·

Ahir re be enterrnment alal ~: tltlr! Nou Pere Bonet. el qu l qu,:l
nent d'alcalde d'Avià <Ber&S 1 qut
~
els esdeveniments d'octubre
militava en el Partit d'~~~··~t de
¡:¡.;rscl"
publicana de Catalunya.
temps, !ou sotmès a una 0 .
quirúrgica, que no pogué resiSW'cÓDI.
A la seva familia ! als seus cOllepanys del Berguedà, on erala ~~
gut i estimat de tothom perel ~
·
bonhomia, els trametem
més sincer condoL

.1

la humanitat
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EUFO RIA

LA SESSIO DE CORTS D'AHIR

Els proiectes d~ Pic i Pon co- Despr~s

d'un llarg debat, el dictamen sobre
mencen a ésser coneguts la Lle1 de Premsa . torna a e.xamen del
Consell de ministres
aueden suspesos tots ets concursos per a

Eden fa un discurs
sobre política internacional

L'ORDRE
PUBLIC
*

CONFIA AMB L'EFICACIA DE LA
~ CLARACIONS DEL CAP
S. DE N., PERO CONSIDERA JUST
DE POLICIA
EL REARMAMENT. AFIRMA QUE
Digué el senyor Alvarez Santulla.LA URSS ES EL PAlS QUE MENYS no ahir al migdia que la tranqulHltat
INTERES TE A PROVOCAR UNA és absoluta a. tot Catalunya 1 que harebut la viSita del comissari de
GUERRA 1 CONTRA L'ISOLAMENT via
Tarragona.
ANGLES
DETENCIO
Londres, 16. - Aquesta tarda el
Fou detingut Carles Arnes Kais, de
Lord del Segell Privat, Mr. Anthony
(Ve de la pàgina primera) ments excepcionals cal condicionar tervenlr en el debat 1 r espongué ne- Eden, ha pronunciat un important, 32 anys, expulsat de França 1 no fa
LS comiSSió de Govern Municipal magogs que tenien la pretensió de
aquesta llibertat. En aquest moment gativament perquè la discussió tar- a Fulham, el primer després de la gaire d'Espanya per haver fet ús d'un
el senyor Pic ha. fet una de les re- donar bons serveis a bon preu 1 per
passaport grec amb un nom canviat.
El senyor BARCIA, de «<zquierda la vida democràtica es basa en la daria a reprendre's i ell havia. d'ab- seva malaltia.
en què anunciava el senyor les barriades obreres. El senyor Pic
d
llei de publicitat 1 l'electoral, però sentar-se de la Cambra.
Mr. Eden ha dit que no s'ha de
unl
_, ~~ 1ntcri 1 1nterl governador ge- no està per brocs i pensa que val Republicana», consumeix un tom no es pot posar un instrument com
DE LES DETENCIONS DE
Immediatnment el cap de la Ceda dubtar de les formidables dificultats
totalitat del pro..,~ 1 President de la Generalitat més deixar-ho a mans de qui Ja ha en contra. de la
BADALONA
passà al despatx de ministres, on que existeixen actualment a EuroGod'un
mans
en
proposa
es
que
el
declaració
la
en
que
Recorda
jecte.
els
amb
n~e presentaria projectes a dojo per demostrat una competència
Hom diu que dels tres individus
vern. Estem segurs que aquest l'em- sostingué una conferència telefònica pa; però que està convençut que
l'Estaretirar
prometé
es
ministerial
funcionat
han
ara
fins
que
serveis
q crefocilació» deis ciutadans.
abans d 'ahir per la policia
de Premsa per a sotmetre'! a no- praria bé, però no al.xi ·.m altre <le amb el cap del Govern, conferència no són insuperables. «Si aquestes di- agafats
a El senyor alcalde no ens volgué que no exposar-se a provatures noves tut
caire més dictatorial que vingués que obeia P. la noticia que havia a r- ficultats han d 'ésser vençudes, totes de Badalona com a suposats sabo, patir d'esperit l ahir al migdia que fins podrien acabar amb això va redacció.
ribat al senyor Gil Robles confirmant les nacions tenen eis seu paper a tejadors de tramvies, un d'ells és
el !et que hagin par- després.
.er féu cridar al seu despatx per a tant passat de moda que se'n diu la latFaenremarcar
Al final del discurs s'han sentit que el senyor Guerra del Rio ha via exercir.» Ha afegit que Anglaterra propietari d'un bar a Badalona i,
contra del dictamen elements
~iC$.1'-no&-ho amb la satisfacció municipalització. Es l'avantatge de
aplaudiments d'alguns radicals.
manifestat que la minoria radical no ba pres la seva part amb interès 1 a més a més, empleat de la Comtenir la ciutat governada per homes radicals per a demostrar que hi ha
~el deure acomplert:
El senyor MARIAL, d'Esquerra Ca- votaria aquesta llei.
que prosseguirà la seva politlca de panyia de Tramvies, i que a l'es-Aci tinC unes notes en les quals socialment ben arrelats 1 en bones dissentiment entre els que compo- talana, consum un torn en contra del
sosteniment de la Lliga de Nacions. mentat establiment s'hi reunien els
majoria.
la
nen
uco en què consl.Stelxen els pro- r elacions amb les capes socials elevaEL CAP DE LA uCEDAn DlU
dictamen. Diu que Ja s'oposà, a les
Afegeix que en moltes ocasions l'o- sabotejadors.
prometenla
de
parlant
Segueix
des.
e:ltes. Ja us les enviarem al diari.
Constituents, a la Llei d 'Ordre púQUE EL PROJECTE DE plnló pública anglesa ha expressat
retide
Govern
del
cap
pel
feta
ça
ens
també
gestor
alcalde
El senyor
j Aquestes notes, si les rebem avui,
DETENCIO D'UN COMPANY
blic i a totes les que suposen un esLLEI NO SERA RETIRAT I els seus desigs que Alemanya es reja que en escriure aquestes ratlles ha anunciat que no es farà esperar rar l'Estatut de Premsa.
DE uL'ENEl\UC PUBLIC NU·
d'excepció i no pot menys de ferREMARCA QUE FOU PRE- integri a la Societat de Nacions, que
Critica diversos articles i entre ells tat
nostra
la
a
contesta
de
nota
seva
la
noseis
mans,
a
encara
tenim
les
~IERO 1>1
ho contra la llei que avui es discuSENTAT PER UN MINIS- és un privilegi, que per estar inspi0
lectors ja les trobaran en un campanya, que no va voler donar en un en el qual es condemna amb teix. Si es presentés una Llei de
g.es
detingué un individu que
policia
La
TRE RADICAL
rat en els principis del Covenant,
altre lloc d'aquesta edició. De totes una altra ocasió per a no entaular quatre· anys, deu mesos 1 un dia, al Premsa liberal i democràtica podria
dies perseguia sense èxit.
alguns
fa
nit
la
de
vuit
les
A
16.
Madrid,
orgull.
amb
tenir
de
ha
nació
cada
posi
es
i
rnaneres, avui, si les rebem a temps, una polèmica amb un diari. L'espe- que reculli un full clandestl
aprovar-se. Però aquesta, no.
abandonà la Cambra el senyor GilAmb referència als armaments, Al seu damunt se li trobà una cardemà, si no, prometem que farem rem per a fer-li eis honors merescuts. a llegirlo sense conèixer el seu conEl senyor PELLICENA creu que Rabies. Un periodista li preguntà: Mr Eden ha dit que és cert que el ta signada per Josep Serrano cas0
tingut.
compartir el seu coneixement. Cal no
degut a l'estat que s'ha arribat en
-Per f1 aquest proJecte, ¿serà re- Govern alemany declarà que necessi- troviejo, company de Josep MartoTampoc li sembla bé la fiança de la discussió del dictamen, el millor tirat?
EL CONTRACTE DE TREoblidar que són projectes que el setaven una convenció d 'armaments rell Virgili, conegut per l'«Enemic Púun
a
s'exigeix
que
pessetes
10.000
SORERIA
comencin
almenys
que
vol
nyor Pic
fóra retirar-lo.
-No -respongué el ministre de la però que el valor de tal declaraclo1 blic n úmero 1», detingut 1 empreD'una manera per bé que indi- periòdic per a poder sortir. Això
sota el seu regnat. Es home enamoEl ministre de la GOVERNACIO Guerra-. Demà h1 haurà un canvi depèn de sl el pais està preparat per sonat junt amb ell.
rat de les seves obres 1 vol gaudir recta, també el senyor Pic ha con- farà que els periòdics redactats per recorda la gravetat del moment.
En la carta de referència adreçad'impressions en el COnsell sobre a- a acceptar una limitació que perel goig de veure-les començades. testat a aquell company que en l'en· joventuts esquerranes que tantes
El govemanat ha de tenir la ga- quest problem¡~.. El projecte, tinc la metés un acord general.
da a un altre individu que també
publicar-se.
puguin
no
aporten,
idees
trevista de fa dos dies va dir-li que
rantia que no ha d'estar constant;. impressió, no serà retirat, 1 com valg
Com a exemple pràctic ha dit que cerca la policia, Serrano Castroviejo
D'acord?
-També trobareu una nota que el contracte de Tresoreria el tindria Creu que en això ha intervingut ment exposat a la difamació 1 a. in- dir ahir, s'aniran introduint modlfi· sempre s'ha establert, fins ara, t:n denuncia al seu company que l'add'empresa.
esperit
un
molt
tentontes revolucionàries. Comprèn
fa referència als Transports Urbans el mateix Banc Hispano Colonial. J<i
conforme es vagi discutint. totes les negociacions sobre desar- vocat que el defensa no és d'absoEis senyors Montes, de la Ceda, i la posició dels oposicionistes, però cacions
-continuà el senyor alcalde gestor-. saben eis nostres lectors que el se-Però, demà mateix, ¿anirà al mament, que en tot acord que es luta confiança i creu que a darrera
En ella veureu que es suspenen tots nyor alcalde va dir que no, que era HONORIO MAURA fan unes inter- en ells ha de pesar un concepte de saló de sessions?
tractés de forces militars hi havia hora li far à traïció.
els concursos, tant d'autobusos com una cosa que es resoldria en un con- rupcions aHusives al moviment del la responsabilitat: Mirar eis probleA més a més, li dóna instruccions,
-Si no demà, dimarts. De totes d'haver paritat d'efectius estacionats
mes amb una visió llunyana. No vull maneres, tingueu present que estem a Europa, entre les tres grans potèn- sembla, per a la. comissió d'un a cte
del que sigui 1 que en un termini curs. Doncs els fets ll han vingut a 10 d'agost del 1932.
alesque
diu
El senyor BARCIA
-diu-exalninar la situació d'un dic- discutint un projecte que presentà cies occidentals, Alemanya, Itàlia 1 delictiu.
de seixanta dies s'estudiarà un pla donar la raó abans de les 48 hores.
-Aquest mati -ens digué- ha hores es tracta va de defensar un rè- tamen que, per unes raons o altres, un ministre radical. I res més, se- França. Afegeix que aquesta !ou la
El detingut ingressà als calabossos
general d'estructuració per a, alesseles
i
consolidat,
no
encara
gim
no ha pogut ésser recollit. Per això nyors.
vingut a visitar-me el senyor Boixallores, fer el que calgui.
proposta del projecte de Convenció de la Prefectura de Policia.
incident
un
produeixen
paraules
ves
la
Cambra
la
a.
deixar
volgut
s'ha
Colonial,
A nosaltres, ens sembla que ens deres, del Banc Hispano
presentat per Anglaterra (el pla
lliure expansió del seu pensament.
DE MacDonald), en el qual es fixava la
UN ESTRANGER DETINradarà aquesta sortida del senyor per a dir-me que, assabentat per la que talla la Presidència.
MANIFESTACIONS
Insisteix el senyor BARCIA en fer Aquest ha estat expressat ben claGUT AL SEU DOMICILI ES
c. Als ciutadans és possible que Premsa del propòsit de treure a conxifra de 200.000 homes per a aqueGUERRA DEL RIO
ESCAPOL
FEU
s'atrique
mentre
nacions,
tres
lles
mbé els agradi. No hi ha dubte curs el Contracte del Banc, es senti- r essaltar la discrepància sorgida en rament per algú dels que h1 han
in·
la
sobre
Parlant
Madrid, 16. aquesta llei no intervingut (Es refereix al senyor terrupció que féu a la Cambra en buïa a Rússia la de 500.000. Ha poSchiro Kauer, estranger detingut
en saber aquesta nova recorda.- ria molt h onorat de concórrer-hi. El la majoria 1 diu que
hauhi
no
perquè
aprovar
podrà
es
I glesias).
amb alegria aquella època de nostre Banc- ens digué el senyor
&'"'
referir-se al projecte de Llei de sat de manifest que, amb freqUèn- amb motiu d'una denúncia per esJo crec -segueix dient- que s'ha premsa, el senyor Guerra del Ria ha cla, en temps passats, Alemanya elo- tafada d'una important quantitat a
les AlgUes de Barcelona, que també Pic que havia dit el senyor Boixade· rà el «quòrum» necessari. Crec que
que
menys
-diutot
ocórrer
podrà
S'ha
projecte.
el
sobre
meditar
de
già aquest projecte, tot expressant el un joier austríac, gaudia de presó
't vernaven la nostra ciutat els ra- res- es sent lligat a l'Ajuntament eis radicals votin aquest engendrade deixar lliure el carni a la prem- dit:
cals i la Lliga, 1 ara, amb l'avantat- de la ciutat a través d'aquesta pila
--Jo crec, é5 més: asseguro, que sentiment que li pr oduïa l'allunya-- atenuada al seu domicili del carrer
ideal,
un
defensa
noblement
ment.
que
sa
deixar
pot
no
1
contacte
de
d'anys
agraris
Ceda,
la
ment dels seus principis.
e de l'aditament de
de Muntaner.
El senyor GUERRA DEL RIO: Sl però no a aquella altra que ja neix tot allò greu que tenia. el projecte
Segueix dient que el projecte Macreformistes. Eis fets ens donaran de prendre part en aquest concurs.
Ahir aprofità un moment de desdesaparegut.
ha
Jo, en nom de l'Ajuntament -con- ja sap S. S. que hem acordat fa tres morta 1 la qual sols té un fi reConferènla
per
acceptat
fou
Donald
raó.
cuit deis policies que el vigilaven 1
seel
que
dit
ha
li
periodista
Un
pau
la
de
El senyor Pic haurà vist que una tinuà el senyor Pic-, no he pogut mesos no votar-la perquè ve amb volucionari i pertorbador
nyor Gil Robles, en retlrar~e de cia del Desarmament, per tots, àd- es féu escàpol.
pública.
çlutat com la nostra mereix proj ec- menys que agrair la bona disposició maqulavellsmes. (Sensació.)
A la Prefectura Superior de PoCambra, havia manifestat que el huc Alemanya, com a base d'un Conla
Presidència
la
a
pregant
Acaba
seu
el
continua
BARCIA
senyor
El
~~s de gran envergadura i per això deis dirigents del Banc 1 crec que
lleia, en tenir noticies d'aquesta fuproJecte era d'un ministre radical, venció futura.
discussió.
aquesta
suspengui
es
que
per
aplaudit
és
acabar
en
1
discurs
any,
un
fa
que
cal
que
afegeix
Ja
Eden
Mr.
s'haurà decidit per aquesta nova fór- tots ens en congratularem,
gida, hom posà el fet a coneixement
El PRESIDENT de la Cambra: 1 el senyor Guerra del Rfo replicà q"J.an va visitar Paris, Roma 1 Ber- del J utjat número 8, que és l'encarmula que acabarà en una coordinació que el nou contracte sigui fet amb les esquerres.
El senyor IGLESIAS, radical, dia Es suspèn la sessió per mitja. hora vivament:
enparitat
de
principi
aquest
lin,
dels nostres transports urbans posats una amplitud 1 altesa de mires digregat de tramitar el sumari.
-Doncs, bé, hom advertí a aquest
que, en efecte, des de fa tres me- perquè es puguin posar d'acord eis
tre les tres nacions no era discutit.
a mans expertes 1 no a poder de de- nes de la nostra ciutat.
Al detinugt, a causa d'haver adproel
si~és
que
abans
ministre,
Cambra.
la
de
sectors
diferents
sos, ells van prendre una decisió reAleshores Alemanya va demanar, qulrlt nacionalitat espanyola, no 11
Són les vuit menys vint minuts jecte, que no havia de rer-ho, per- amb tot, c¡ue les xifres no havien fou
lacionada amb aquest projecte. Són
concedida l'extradicció, ja que
què estava en contra dels principis d'ésser de 200.000 homes, sinó de
partidaris de la lliure expressió del de la nit.
havia d'ésser jutjat pels Tribunals
A les vuit 1 deu minuts es reprèn mantinguts pel Partit radical
pensament; amb tot, la llei és justi·
Sckiro-Kauer i les seves
ara
manté
Alemanya
sl
que
1
300.00,
PORTELA que tlt necessitat de 550.000 homes, espanyols.
EL SENYOR
ficada per l'ocorregut el passat mes la S(!SSIÓ.
CREU QUE EL PROJECTE és
El senyor Abilio Calderon retira
aventures
d 'octubre. Una democràcia no pot
clar la paritat entre les potències
EXPULSIO D 'ESTRANGERS
SERA RETIRAT
viure sense llibertat, si bé en mo- un dictamen de la COmissió de Prescontinentals, sobre bases Iguals, és
Per agents de la brigada Criminal
Segons noticies que h em obtingut
Madrid, 16. - Quan es retirava el francament
supostos.
irrealitzable.
foren detinguts Arthud Koming, ale• Prefectura sembla que el cèlebre
El president diu que el dictamen ministre de la Governació del saló
Aprecia, però, que, des del punt de many; Alals Grochermg, austrlac, 1
é$tafador Sckiro-Kauer que es féu
----------~*:----------- relatiu al projecte de Llei de Prem- de sessions, s'ha creuat en un dels vista
aquesta
Reich,
del
Govern
del
Hltong, alemany.
~scàpol de la seva casa del carrer
sa passa a examen del COnsell de escrltorls amb l'Emilià I glésies, el xifra és justificada, degut als te- Ernest
Tots ells no tenien mitjans de vida.
ile Muntaner on es trobava reclòs en
ministres.
qual l'ha felicitat per la seva in· mors a l'Europa Oriental.
Arribaren a Espanya el 1933 i l'han
presó atenuada, ha aconseguit pasI sense més intervencions s'aixeca tervenció en el debat.
ha parlat de Rússia, 1 ha recorreguda tota. sense dedicar-se al
sar la frontera francesa I pel que es Les gestions del diputat
la sessió.
-Haveu estat molt bé-ha dit-, ditDesprés
que no havia estat a cap pals on treball.
dedueix el motiu de la seva fugida
R. senyor Mangrané
ja que h eu puntualitzat 1desenrotllat
Els tres han estat proposats per
causes tan clares per a esês per trobar les deu mil pessetes d'E.
la declaració feta amb la seva inter- existissin
tar ocupats en qüestions Interiors a l'expulsió.
Que el jutjat, a la disposició del qual
Madrid, 16. - COntinuant les gesRio.
del
Guerra
senyor
pel
rupció
a. molts anys a venir, I que, com
és trobava, li havia assenyalat per a tions que féu el diSSabte darrer a
-Es retirarà el dictamen?- he. aperobservador,
GIL ROBLES CONFERENcreu q'J.e Rússia, pel
la seva llibertat provisional.
Barcelona davant el governador geperiodista.
un
preguntat
ésser
propi interès, s'oposaria a tot
Amb tota seguretat que per
neral de Catalunya, senyor Pic 1
CIA EXTENSAMENT Al\18
--Jo creC' - respongué" el ministre- seu
EL PRESIDENT DE LA
el mecapogués
que
allò
home de bones relacions aconse- Pon, visi~ el ml.nlstre de la Goque el projecte serà retll11t. Això és el nisme que aquellenderrocar
CAMBRA
país està aixecant
rà reunir-les- 1 hom espera que -vernació el diputat de l'Esquerra Reconvingut.
Madrid, 16. - El ministre de la
rnarà per tal de dipoSitar eis di- publicana de Catalunya senyor Mantan laboriosament, i que no es pot
(Crònica del nostre redactor Guerra,
El senyor Emiliana Iglesias digué Imaginar
senyor Gil Robles, sostingué
ners 1.. v~ure de recobrar la llibertat grané, 1 li féu la mateixa. petició soun daltabaix més gran que
a Madrid, Ala rd Prats.)
què, al seu judici, el ~rojecte una guerra.
després
de
President
el
amb
conferència
una
.provisional.
bre la reobertura dels centres pollEn la f}rimavera en curs, en què la Cambra que durà més de quaran- ha de retirar-se per a modlflCIU'·lo
NOTICIARI
tics clausurats a catalunya.
Després diu qYe, donada l'enorme
tantes coses de les que semblava ta núnuts.
essencialment a fi que quedi conDavant la promesa que li ha fet
~---------·------------el
i
Moscou
i
Berlin
entre
de Medicina demà
distància
estudiants
Els
impossible que tornessin .an tindifamació
la
contra
llel
una
en
vertit
En sortir el senyor Gll Robles, els
ministre, creu el senyor Mangragut floració tan espléndida, ha periodistes li preguntaren si en la i en virtut de la qual aquests delictes fet d'estar Polònia entre ells, la pos- celebraran el 4.rt te dansant. - Per
.Els detinguts de «Renovación el
né que la reobertura, especialment
Alemaa
soviètic
atac
d'un
sibilitat
a demà, dissabte, està anunciat, ortornat de l es seves pròpies cen- conferència havien arribat a alguna comesos per mitjà de la in1premta
sobre eis que no pesa cap causa, és
dres Alvaro de Figueroa y Torres, conclusió relativa al dictamen de siguin jutjats pels tribunals d'ur- nya és un anacronisme geogràfic. ganitzat 'per !'«Associació d'EstuEspañola» en llibertat
qüestió de molt pocs dies.
més conegut pel títol de comte de la Llei de Premsa 1 sl anava a in- gència.
Després ha dit que el Covenant de diants de Medicina», el 4 ..rt te danDesprés de prestar declaració daRomanones.
la Lliga i el Tractat de Locarno són sant, al Saló de l'Hotel Rltz, a dos
yant el jutge de guàrdia es disposà
Preocupat l'entremaliat comte
dos importants factors d'establlit- quarts de sis de la tarda.
que quedessin en llibertat els set
Pel gran nombre d 'invitacions solper les qüestions internacionals, al
zació, que no ex.istlen el 1914, amb la
El ferrocarril
!vidus que foren detinguts la pasqual situació es compara sovint l'ac- licitades a la Comissió Organitzadocapdavall ha pogut explanar la
a matinada a la barriada de la
seva tnterpeUació sobre aquestes
tual, I ba afegit que el Tractat de ra, l'acte promet ésser un èxit 1 reOntaneda-Calatayud
arceloneta els quals es dedicaven a
CAMISES CORBATES Locarno constitueix l'esforç construc.. vestirà gran brillantor.
matéries davant del Parlament
Passeig de Gràcia, 58
fixar cartells de «Renovación EspaD'ESTIU
NOVETATS
DARRERES
tlu més important a Europa, des de
meravellat. El senyor de Figue.roa
Telèfon 80321
Aola».
fundnctó de la Societat de Na- ----------~*----------la
jet una ostentació d els
ha
Torres
i
demostraEls que posseïen armes
clons i que en ell tot són avantatseus profunds coneixements en
CAMISES A MIDA DES DE 18 PTES. AMB COLL I PUNYS
en que tenien llicència per a porges per als signants.
matèria internacional davant del
ar-les.
sant temor crònic del senyor RoDesprés s'ha referit als qui advocha. Tres punts fonamentals ha
quen per l'isolament d'Anglaterra, 1
plantejat l'interpeUant perqué el
ha dit que el més important comès
i particularment el minisde la Gran Bretanya estava a GineUn incident divertit en un Madrid, 16. - La «Gaceta» ha pu- Govern
NATACIO
tre d'Estat iUustrés la Cambra
bra, a la S. de N., de la qual ión
blicat una requlsltòria contra Don
sobre els rumbs que relacionats
plet de divorci
també membres eis Dominis. A l'hoAlfons de Borbon, el comte de Guaamb ells se segueix. L'«statu qtUJ»
ra de comunicar segueix el discurs. Primer festival de natació
POMBO SURT DE SEVILLA
En un deis jutjats de primera dalhorce i altres per tal de depurar
del Mediterrani, la conveniència
internacional amb la coHaSevilla. 16. - L'aviador Pombo
instància d 'aquesta localitat ahir ha- les responsabilitats per la construc..
de revisió de l'acta d' Algecires i la
Via de celebrar-se una diligència amb cló del ferrocarril Ontaneda.Calatarevisió de l'Estatut de Tànger. Fi- ha emprès el vol a les 4'30 de la maboració dels nedadors honmotiu d'un plet de divorci entaulat yud. Es requerit per a presentar-se
nalment i com a final de la disser. tinada per tal de realitzar l'etapa
t>er un matrimoni de bona posició de davant el jutjat de primera instància
Juby.
Sevilla-Cabo
garesos de Ujpesti
tació sobre aquests temes, la pre&rcelona.
de Madrid, en el termini de 10 dies,
gunta: Quina és la política interLECTUB.A. DE CARRECS
Ahir, a la nit, es celebrà a la pisMES DETALLS DE LA
Els pledejants són persones d'uns per tal d'ésser reduïts a presó d'anacional d'Espanya en els moelna del C. N. Barcelona, la primera
Ahir, al mati, el tinent coronel
SORTIDA
~o anys d'edat I el divorci està plancord amb la petició de la sots-<XlmiSments actuals? El senyor Rocha
de les reunions organitzades amb
tejat ra uns tres mesos a petició de sió
Sevilla, 16. - Hom té més detalls jutge, senyor Martinez Peñalver, estide responsabilitats. De no presenno ha sabut contestar satisfactòla coHaboració de l'equip campi6
gué a la Presó Cellular per tal de
lln'esposa 1 es recolza en mals tractes 1 tar-se seran declarats en rebelUa.
de Figueroa. de la sortida de l'aviador Pombo realitzar la diligència de lectura de
senyor
al
riament
«UJpesti Torna Egyessud'Hongria,
compatibilitats de caràcter.
Aquest, interessat a iUuminar í a per a realitzar el seu vol a Mèxic.ha càrrecs als processats en la causa
let», d'Ujpest, considerat com el mlPer no estar d'acord en allò refeHaya
capità
el
nit
la
Durant
~
il:lustrar la Cambra, ha tractat el
llor conjunt de club del m ón. H1
rent a la pensió es disposà fer un
de número 103, J aume Clua i Joan Pisenvor Rocha amb una desconsi- treballat activament en l'estudi prequer instruïda amb motiu de l'agres- Sembla que la sentència és figuren destacats campions ol1mpics.
acarament.
altres
1
geogràfiques
cartes
les
deració í una desimboltura real·
Els hongaresos demostraren la sesió a la força pública a la Plaça dels
. De primer arribà la dona que vesdel vol.
va gran classe.
ment extraordinàriea. El més fluix paratius
absolutòria
tta elegantment, rossa, i no aparenEl senyor Pombo ha dormit fins a Josepets, la matinada del 7 d'octubre.
L'altelèfon).
<Per
16.
Lleida,
Obtingueren tres primers llocs a
ha estat: «La vostra SenJiorla no les 4'10 de la matinada, hora en què Aquesta causa es veié ja en COnsell
tava tenlr més enllà de 25 anys.
popular d 'aquesta ciutat, seMadrid, 16. - El ple de la Sala les curses de velocitat, malgrat que
sap r es de r es.»
Més tard arribà el seu marit al calde
ha estat desvetllat pel seu germà. de guerra sumarlss1m per als altres sisena
al
traslladat
estat
ha
Vives,
nyor
res'ha
Suprem
Tribunal
del
nedadors catalans oposaren una
els
realla
d'Estat
ministre
Sr.
El
l U feren les corresponents pre- seu domicili des de la cllnlca FormiDesprés de rentar-se, l'aviador ha processats 1 no es pogué veure pel
litzat esforços sobrehumans per marxat al camp d'aviació, on hi ha- que atany a Clua i Piquer, per ha- unit avui per a emetre sentència brillantisslma resistència, guanyant
tes i en no estar d'acord li mani- guera després de l'accident que sofrl
no donar lliure expansió a la se- via el cap de la base, els oficials de ver r esultat ferits a conseqüéncia pels afusellaments deis capitans Ga- les curses de 200 metres dors 1 la de
estaren que aleshores s 'havia de fer en sortir de ter una visita a la
relleus, que fou d'una gran emoció.
va indignació. Pe.rò els seu.s com- servei, nombrosos membres de la del tiroteig. En aquesta causa hi ba lan i Garcia Hemàndez.
l'acarament a la qual providència presó.
satisfactori
és
estat
seu
El
Els resultats tècnics de la vetllapanys ministres l'han contingut. I colònia muntanyenca, amics parti- també processat Joaquim Olaso, que
En acabar-se la reunió, el secretael marit no oposà cap resistència. malgrat les molèsties que sofreix en
ri ha manifestat als periodistes que da foren eis següents:
el senyor R.ocha ha callat després culars del senyor Pombo 1 molts pe- està en rebel:lia.
En mostrar-U la dona digué que la fractura que es féu a la cama.
100 metres lliures: Boros (U.), 1'5.
la sentència no es farà públièa. fins
aquella no ho era, ja que 1.9. seva
de donar unes vagues explicacions, riodistes.
--<::ontràrlament al que publiquen
Segon, Carulla, 1'5 6-10.
era morena, a més era més plena i
A FI SCALIA demà.
riai
rumors
torts
amb
acollidu
seguit
tot
engegat
ba
L'aviador
d e més edat, 1 la que tenia al seu diversos diaris que el doctor Bena200 metres dors: Primer, Brull (B.),
Sembla, però, que serà absolutòlles.
l'aparell 1 ha examinat detingudaHan passat a Fiscalia per al seu
2'54, rècord de Catalunya 1 d'Espa-çlavant no 11 anava gens malament vent es troba en presó atenuada,
La tribuna diplomàtica estava ment el seu funcionament. A les 5'50 estudi i qualificació la causa pels ria.
actroba
es
aquest
que
dir
podem
nya, que estava establert en 2'54 8-10.
Jler a fer-lo feliç.
atapeïda d'ambaixadors, els quals s'ha engegat l'aparell. Una senyo- fets ocorreguats el passat mes d'ocSegon, Nagy, 2'54 3-10.
Fou necessari que la seva dona tualment a la presó.
davant l'espectacle que s'ha des· reta de la colònia muntanyenca ha. tubre a Bellpuig, en la qual hi ha
font
la
inaugurada
estat
Ha
PB.rlés i d 'aquesta manera sorti con·
enrotUat a les Corts segurament ofert a l'aviador flors i menjar per 11 processats i la que fa referència
400 metres lliure: Primer, Bozsl
\'lmçut que era la mateixa encara que lluminosa que ha fet construir l'al5'25 4-10. Segon, Lepage (B.),
(U.>,
que s'han sorprés en extrem. El al viatge. El germà de Pombo ha es- als ex-agents de la Generalitat, del
4-10.
hagués canviat el fisic. El marit tot calde gestor a. la placeta de la Lli5'36
de tat qui ha posat en moviment l'hè- rondi especial de Badia, senyor Sancomte
El
menys.
per
era
no
cas
esverat digué que no podia compren- bertat.
200 metres braça: Primer, doctor
Romanones ha demostrat t enir un lice.
xo, DetreU, Crespi I Balada. En
- Les forces de Lleida, adlctes
dre aquella transformació. Afegl la
Hlld (U.), 3'4". Segon, Sapès (B.),
conei.xement detallat dels comproen
processats
figuren
causa
aquesta
càrrecs
els
Ceda,
i
renovar
Radicals
van
Lliga,
Ahir
Govern,
al
seva esposa que en separar-se havia
3'6".
LA VERGE DE GUADALU- rebellia els senyors Pérez Salas, Memisos adquirits durant la monart{!mgut cura d'arranjar~e al seu gust continuen sense entendre's per a. la
Relleus 6 x 50 metres: Primer, equip
PE I EL TOREJADOR BEL- néndez 1 Guarner.
dintre la minoria
quia. Sobre la qüestió del Marroc
a que amb misèria com ell la trac· formació de l'AJuntament gestor.
del C. N. Barcelona: Burcet, Canela
MONTE F A N O E MASva reservar-se importants notícies.
- Ha estat auxillada al dispensava no es podia viure.
Madrid, 16. - En el COngrés es II, Lepage, Sabata 1 Sabater, 2'24"
COTA
Solament que el senvor Rocha
AlXECAl\lENT DE CLAU- reunif,
. Tal com s'havia de fer es celebrà ri municipal Mariana Navarro, de
des de les onze del mat! fins 4-10. Segon, equip de l'Ujpestl, 2'21"
1acarament i el marit ja no mal- 26 anys, d'amputació traumàtica en
n'hagués recordat algunes, el sesevilla, 16. - L'aviador Pombo
SURA
dos quarts de tres de la tarda 1J. 8-10.
a
fotografia
una
carlinga
la
a
porta
treba-produi
caminat
es
que
hauria
mà
la
de
Figueroa
dit
de
un
nyor
Parlà de la seva dona, i quedà esti·
L'auditor de la Divisió va murar
Exhibicions de salts, a càrrec dels
'
socialista.
amb una més gran cautela. En de gran mida de la Verge de Gua- ahir, al migdia, als periodistes la se- minoria
Pulada la quantitat per aliments d'a.- llant en una cansaladeria del carrer
A la sortida, es donà com a refe- saltadors del C. N. B.
recordar que a Tànger va deixar- dalupe. L'aparell porta en una ala güent nota :
C:Ord. amb el que la dona demanava. de Cavallers.
El partit de water-polo acabà r.mb
rèncla oficial que el vice-president
se una extensa zona de bosc per un dibuix de Belmonte torejant i
«S'accedeuc pel fur militar a aixe- senyor
Negrln reiterà la seva dlmls- el resultat de 7 a 2, a favor dels
a esbargiment dels sen11ors diplo- altres inscripcions amb salutacions car la clausura deis baiXos i dos piSOs sió.
hongaresos. La major resistència 1
mdtics acTedítats en aquella zona deis muntanyencs d'Espanya per als de les cases nfunero 216 I 218 c· :l
ts impetuOsitat deis estrangers eis va
Foren coberts eis càrrecs ,.a
internacional, s'hauria pogut afe- de Mèxic.
de LluliJ
carrer
¡ resultaren elegits vice-presld:-f ei valer el resultat apuntat. Els del
de primera qualitat, a preus baratíssims
L'aparell fa un pes total de 1.700
gir que no solament aquell bosc
tou escenari dels ocis dels oonsols quilos.
EL JUTGE ESPECIAL senyor J1ménez de Asua i vocals eis Barcelona oposaren una gran r esissenyors r.:opis i Anastàsia de Gràci tència. i es veié un partit molt inteL'aviador ha rebut molts telegra-i altres autoritats, sinó que tamDurant el maU d'ahir, el jutge
a.l ressant. Especialment la llnla d'atac
bé de preparació d'expedicions mes de Santander 1 un de Madrid, especial senyor Biblano practicà dlEs ratificà en el seu càrrec al se- deis forasters és de gran efectivitat.
d'armaments destinats a. les mas- del seu pare, que li diu que posi verses diligències relacionades amb cretari senyor Lamoneda, que havia Està formada per tres campions
ses que aleshores combatien Espa. ben alt el nom de la Muntanya.
olfmpics.
les diverses causes que instrueix. cap presentat la dimissió.
antics 1 .noderns • Sempre ocasions
nJ!a, /im al punt de convertir el
POMBO ATERRA A AGADIR de les quals tingué importància.
protectorat en un escorxador infaSevilla, 16. - Minuts abans de les
mant on trobava la mort sense
QUALIFICACIO FISCAL
Pintura decorativa - CoHocacló de pa-glòria el millor d'E ¡.)(;nya: la seva cinc de la tarda s'ha rebut, a l'esta-qualificació deflnltlva
seva
la
En
Tade
aèria
base
la
de
pers pintats - Decoració d'obres - Façajoventut. Annual, Igueriben. Tants ció de ràdio
fets de Moià, el fiscal soHlclta
d'altres Annuals de tràgica memò- blada, un comunicat de la de Te- pels
Pisos- Botigues- Mobles- Ofinesimmillorables, al comptat i a terminis
la pena de sis anys per als processats
ria./ Però, al capdavall no es trac- tuan (Marroc), que diu que l'apa- Tresserres
cines - Ca.rtells de tota mena - Presi Fàbregues, 1 la de tres
de /er història, ~nó de trac- rell «Costa Esmeralda» ha aterrat a- anys per a Domènec Mas I Francesc
tava
Aparells, des de 100 pessetes
supostos i projectes gratis - Preus ecotar qilestiom IU palpttant actua- quest mati, a. les 11'30, a Agadir, a
Ferrer.
nòmics
litat. Qulna é1 la política exterior uns dos-cents quilòmetres d'IfnL

línies d'autobusos per a anar a una coordinació general -- El contracte de Tresoreria

GIL ROBLES VOL QUE ES DISCUTEIXI SEGUIDAMENT
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La causa pels afusellaments de Galan
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Hotel de Ventas - Pelai, 8
MOB FS
Hotel de Ventas - Pelai, 8
HADiüS

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

Hotel de Ventas
PELAI, 8

TELEFON 14370

d'Espanya? Per avui no em n'hem
I MES
pogut assabentar.
El comte de Romanones deia:
Las Palmas. 16.
«Fa tre.s m esos que t:alg d emanar transràdio diu que
que se'm pennetú aquesta inter- ha sortit a les 5'30
pel:lació. Em sembla que he donat gadir 1 a aterrat a
un tenninf pr<>lll llarg perquè el
ministre e.s prep4rés per a CQ1I.o
testa.r-laJ Peró el Se11]101' R.ocha,
segons .embla, no ha tingut temps
n f humor per G f er-ho. No es pot
negar que el sen]IOI' R.och.a porta
la direccf6 de la seva dfplomdcúl
G extrems IU virtiWI.

*

ANUNCIEU A

GUERRA
DE
CONSELL
TARD A IFNI
PER A AVUI
- L'estació de
Avui, al mati, a les deu, al Saló
l'a viador Pombo
de la tarda d 'A· Biblioteca de la Divisió, tindlà lloc
el COnsell de guerra de plaça que b.a
les 6'30 a Uni.
de veure I fallar la causa instru\da
pel tinent coronel jutge senyor Angel
Martínez Peñalver, contra Camil Roca 1 Deuloude i un altre pel suposat
delicte de rebeliló militar.
Actuaren de defensors els llPtrats
senyors Honori Pérez 1 Caballero 1
Pere Antoni Garau i COntestL

LA HUMANITAT
•

ABANS DE PINTAR O EMPAPERAR LES VOSTRES HABITA·
ClONS, DEMANEU-ME PREU

MARCEL·Lí CANELA
BorrelL 143
<Entre COrts 1 Diputació)

-

Telèfon s 111 J
BARCELONA

TERRES DE LLENGUA CATALANA
MADRUI: t'U&elll 41 .la OUteuana, 1•• - BAROZLONA:" VIa Laietana g
LINIA RAPIDA Dl GRAN LUXI BARCELONA • CADIZ• OANARIES'
SOrtides •etmaoals els dlssabtes, a lea 1~ EtectuiU'ao e l servei lea motonau.
• CIUDAD DE SEVILLA• I aVILLA DE MADRID•
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • PALMA Dl MALLORCA
SOrttdea cada dia (llevat <la dJumenges¡ de Barcelona l Pa.Ima, a lea
111 bores, per lea motona ua
&CIUDAD DE BARCELONA• 1 aOIUDAD Ol PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA · MAO I BARCELONA· EIVISSA
WNlA COMERCIAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTe DE LA MEOl
TERRANIA, NORD D'AFRICA l CANARJES. - Sortldee Qutnzeoaa de Bar:
cetona els tUJoua. L!NlA COMERCIAL BD..BAO . OADIZ ·CANARlES AMB
ESCALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPAN'Y A. - SOrtides' Quin•
zenals de Bilbao ela dJJous UNLA RAPIDA REGULAR &NTRii: l'SPANY A
I Tl!:RRn'ORIS DE LA GUINEA ESPANYOLA !FERNANOO POO) Bor·
t ldes el c1la 1'1 de cad.a mea, amb escales a Valéncia CMJ.z. LM Plllmaa Santa
Cruz de Tenerll e o Freetown, Santa Iaabel de Feroando Poo, Bata, 'Koeo 1
Wo Ben1to pela val)órs
•PLUS ULTRA• I aLEGAZPh
LINIA RAPIDA REGULAR ENT RE BARCELONA 1 VALENCIA
SOrtides de Barcelona ela dJJJuna I diJous, a Iee :ro bores
•CIUDAD DE VALENCIA•
Preu a oobtrUr 11'00 Pt&st t l5. Bitllets d'anada I tornada a preue redutu
LlN lA REGULAR ENTRE BAHCELONA · ALACANT · ORAN . M f l .!Ll A
VlLLA ALHUCEMAS • CI!:UTA l VICZ.VI!:RSA
t!?rt.taea de Ba.rcelooa çada dJumen¡e, a lea 8 hores; d'Alaca.nt ela cumarte
d Oran ela dJmacree, d Oran cap a Alacant ela dlma.rta, t d'Alacant cap
Barcelona.. ela dimecres

a

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI
DE MOBLES, P IANOS, RAUIOS, CA.IX.ES DE

CABALS. MAQUINES D'ESCRIURE l DE 00.
SIR. MALETES, DISCOS, eto

TOT D 1 0CASIO
CORTS CATALANES,
Telèfon 30422

4J4

BAR CEL O...N A

APARELLS
FOTOGRAFICS
PRISMATICS - BINOCLES - CINEMES
P EL· LICULES · PATHE • BABY · MAQUINES
FONOORAF8 DE TOTES MENES • DISCOS, eto.

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

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

CASA BAGUES

Carrer de Sant Pau, 6
<prop Rambles) TeL

14~37

B AR C E L O NA

Ybarra y C. S. en C.
3
,

Unies regulars de grans vapors per a .s destins
que es detallen
!:>EN VEl ttAl'lU !SN l 'ttJr; ~Att~l!ll..ONA l 1SlLBAO
Sortides tots els DIM ECRES a la nit cap a Valéncln. Alncnot Màlaga.
SevUia. Vl¡ro, Vllia&arcta. Corunya, Musel. Santander 1 Bilbao '
Altetnant-Be les eeca~es de;
·
l'arraauna, Ceuta l Huelva caaa dues setmanes
Sant Ca.rles I Ferro! ca.c1a dues setmanes
SENVEl OORRE!i'l ENTHE BARCELONA I BILBAO
cada dues eetmanea.
SOrUdea ela DIVENDRES a la nlt . cap a 'l 'arraaona, t:lllnt carles ¡
Vloaroç, Valéncia. ouuera. Ala.crull;, Carl.a&llna, A¡uuaa. Almert a4
Ulla, A4otrU. M.àla¡ a, Oeuta, C•dJz. SevUla, Huelva Vl¡o, Mar~
Uaaa.rcta, Ferro! COrunJa. ÀVUée, MU&el. Sanc;a,o<ier: BUbao 1 Pa.àaJe8 •
BERVBl I!:N l 'RJI; BARCELONA, ~ETE t MAR.SEl.J..A
'
Bortldea a w=euaJs ete tUJous cap a t>êl.e 1 Marsella
Servei Quln¡¡;eoal cap a OE!iOVA
tAl c:Arre¡a ea rep ri Ttn¡lado de la Compao11a. MoU 11e1 Rebaix
reléton 18686
·

vr

~

.t:mA::SU.·l'LA f A
correus eapaoJOla
t:10n111ee U.ree ca11a 21 111es
Cap a SANTDS, MONU:.VIPI: O I fiUEr~OS AIRES sortirà el dia
21 de maig del 1935, la magn.Ulca motonau
SENV&l N Af'U .) CAl' AL

per

moto-~atJfi.D tlca

«CABO SANTO TOMÉ»
La

a ue ac:trnetra passatgera 1 mercaderlea
c:Arre¡a • rep r1oa la vetlla del dla de aortlda;...,al tln&Ja11o nwn
del M.oll de Baler.ra. Teléton 18:.nt
V1A LAI:BTANA 1
TELEFON 2206'1
Cooal¡natarta:

1

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.
V1A LAI.BTANA

l'I!:L.&FON 2:W5'J

'I

-

TARRAGONA

I

I
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NOTES DIVERSES
Entre els obrers del ram de la INTERESSANTS ACORDS DE LA
Construcció hi ha malestar degut al .JUNTA DE SANITAT :: PENYORA
A UN VIATJANT t: DETINGUT
f e t que certs empresarls d ' 0 b res vto- J ALTRES
NOTES D' INFORMACIO
l~n el que hi ha disposat a. la. nostra ciutat per a Ja contractació d'oLa. Junta de Sanitat, en la reunió
brers.
que, com s'havia. anunciat, celebrà
Aquesta manem d'obrar imredeix ahir a la tarda al despatx de l'Al·
que els obrers que figuren a. cens caldia., sota la presidència de l'alde la Borsa. del Treball complint ca.nde, prengué els segllents acords:
tots els requisits siguin postergats Després d'examinar les queixes de les
1 que minvi per tant la quantitat denuncies formulades sobre la mala
que es reparteix als treballadors pa- qualitat de les aigües potables d'a·
r ats perquè a.quests són més, ja que questa ciutat, q-.¡e han arribat últl·
sl s'impedís el foraster1sm.e la mica mament a un grau de terbolesa que
de treball que b1 ha ea repartiria les feia totalment inacceptables,
pels treballadors del cens obrer i els proposar al senyor Conseller de Sa·
que quedarien sense treball cobra- nitat de la Generalitat de catalunya
r ien un socors més elevat que les la imposició d'una multa. de 6.000
10 o 12 pessetes que han de cobrar pessetes a l'empresa. cAlgUes Potaara.
bles de Girona, s. A.».
- Amb motiu de les pluges la. desRecomanar una vegada més a. tots
graciada. coHocacló de terres que la els ciutadans de Girona. la vacuna·
brigada municipal ha vingut fent ció preventiva antitifica, que, graa determlnats carrers, terres im· tuitament. poden rebre a.l Centre In·
pròpies per aquest menester, han tercomarcal Sanitari, instaliat als
convertit aquests en veritables fan- baixos ~e l'Hospita.l de les comargars 1 el que é.s més de lamentar ques Gironines.
és que el fang ha envaït els carrers
I estudiar la conveniència d'lnsasf~ltats empastifant tota. la po- taRar noves fonts d'lligua a la barblació.
riada. de La. Barca, als pous existents
-Hom diu que vista. la impossi- en la qaal, mentre l'esmentat estudi
bilitat de formar la. Gestora local es porta a terme, l'alcalde ha ordecerts ~ements confessionals f!'ln fer nat que s'hi tiri periòdicament una
croga.tivas» perquè Déu lHumml els solució de clorur de calç per tal d'e.
enteniments.
vitar tot perill,
'
-La COmp~~ia. oficial de Teatre
Per haver inserit al full de viatgers
Català que dingeixen els notables d'un hotel d'aquesta ciutat que era
actors Mercè Nicolau 1 Martori va de nacionalitat catalana en lloc d'es·
representar al Saló Modern «.Mada- panyola, com s'obliga de fer-ho a tots
ma,. de Lluls. ~es, que va. ésser els catalans, ha estat imposada una
acollida pel public amb. gran entu- multa de 150 pessetes al vla.tjant de
slasme 1 ovacionà. repetidament els comerç senyor Jesús AlbOrs 1 Tren·
intèrprets.
zano.
-Al qu1lòm_etre 340 de Ja carrete- Com a incurs en la. llei de ga.nra. de Valèncta. prop de Cantellops, duls 1 malfactors ha estat detingut
bolcà. un cotxe de la matricula de Josep Rulz i Muftoz, de 22 anys, solTarragona. que es dirigia. a Tortosa. ter, natural de Santa Lucia <MúrEls ocupants que resultaren IHesos ela.)
foren auxiliats pel COmissari de la
....: Av-..U ha quedat clausurada la
GenPralitat que en aquell m~ment n Exposició de Flors, organitzada
passava amb el seu cotxe ofic1al.
per l'Ateneu de Girona. la qual ha
. -:Sembla _ja. un fet per tal d'ns- estat aquests dies molt visitada 1 ha
SlStlr al mitmg 9ue el senyor Azaña merescut molts elogis. Demà e8 farà.
donarà a valènCla el dia 26, els tar· públic el veredicte del Jurat Qualiftragon!ns podran disposar de dos cot- cador
xes de la Companyia del Nord 1
É l' t
amb Ja corresponent reducció del
n ac e de la Festa. del Llibre,
preu del viatge
celebrat al Saló de Sessions de l'A.
juntament per l'Econòmica. Gironi·
na d'Amics del Pals, es repartiren
125 volums entre els alumnes de les
Escoles de Belles Arts, les professiona.ls de l'Ateneu Social Democràtic
1 les de Comerç de religioses. Setanta-sis dels exemplars de referència
foren adquirits directament per l'es·
mentada entitat en les diverses U!breries d'aquesta ciutat.
CAMISERS
- Com·.Jniquen de Figueres que
BA~N USSOS NOVETAT
tres soldats del Batalló de Muntanya
Des de 12 pessetes
núm. 3 sortiren a passeig amb les
seves bicicletes, 1 s'arribaren a. SosVESTITS BANY LLA NA
to, poble d'Avinyonet. A Ja tornada,
Des de 6 pessetes
un d'ells, a.nomenat Josep QuUez 1
Ga.rgallo, na.tural de Montorban <Te28
ruel), va tenir la. dissort, al moment
que ànava. a prendre un vlmtge, que
se U trenquessin els frens de la bicicleta., 1 va caure daltabaix del pont
d'Avinyonet. El dlssortnt jove resultà
amb fortes contusions en diverses
parts del cos. !ngressà a. l'Hospital
d'aquella. ciutat, on resta hospitalitJN FORM ACIO LOCAL
zat.
El proppassat dimecres, a les on- Aquesta tarda, a les quatre, da.·
ze del matf 1 malgrat la. inclemèn- vant la. parada dels autoòmnibus de
cia del temps, l'a.lcalde de l'Ajunta- Girona. a Salt, un soldat ha. perdut
ment popular i tots els regidors de el seu portamonedes, a.mb una quanla. majoria d'Esquerra. Republica.na, titat de diners a dins.
ana.ren al cementiri d'ac1 amb un
Un venedor de gelats l'ba trobat I
formós ram de flors per tal de retre se l'ha guardat, però com que el sol·
homenatge pel segon aniversari da dat dubtava de l'esmentat venedor
la. tràgica mort del que fou regidor de gelats, l'ha denunciat, 1 els guàrd'esquerra. a. l'Ajuntament elegit •:1 dies d'a.ssalt han procedit a escor·
memorable 12 d'abril, el malagua- collar-lo, i, en efecte, en una butxanyat amic Salvador Gil I Gil, vil- ca. 11 han trobat l''lHudit portamoment assassinat per una. mà traï- nedes.
dora a. la. matinada. del 15 de maig
El «Villl) venedor de gelats ha
del 1933.
estat conduit a la Comissaria.
El pomell de flors, magnifica obra
de floricultura., fou ornamentat amb
una esplèndida llaçada idealitzada
amb les quatre ba.rres de sang 1,ue
ostenta.va una sentida dedicatòria
dels companys de Consistori a Ja
memòria d 'aquell fervent J!wtador
IN FORMACIO LO CAL
de la llibertat 1 paHadi del perfecEl ministre d'Instrucció Públ!ca ba
cionament humà. mitjançant la cul- rehabilitat
l'acumulació de les càtetura., que fou dipositat sobre la dres als catedràtics
d'aquest Institut
tomba del dissortat regidor Salva- de
Ensenyament, senyor Jodor Gil per l'alcalde del nostre A· sep Segon
catedràtic d'Agric-..Utura.,
juntament popular, Ramon Fronte- que Caixés,
a.cumulada Ja d'Història. Nara mentre hom guardava. el corres- tural;té senyor
Pere Maria d'Ena, caponent minut de silenci.
tedràtic de Matemàtiques. que té acu
-Corren rumors, no mols fala- mulada
l'altra
càtedra. de Matemàguers, sobre l'estat de salut de la tiques;
senyor Josep Planella, cateUnió Industrial COtonera. Entre les
dràtic de Filosofia, qne té acumulada
moltes versions predomina la sus- la
de Geografia. i Història.
tentada pel nostre confident «Bona.
- Durant el dia d'ahir ca.lgué daTinta», el qual assegura que a tot
tardar la. setmana entrant li esde- munt la. nostra ciutat I comarca una
vindrà un fulminant patatús que si pluja pa.usa.da l persl:itent, d'aquelles
bé no la deixarà de cos present se- que tan beneficioses resulten per al
rà cillicll fer-la. rutllar ni en1prant camp.
- Ens diuen que a.viat actuarà a.
la lnfalible terapèutica del doctor
A~uero, fent-li pessigolles al trlgè- Reus la companyia. de teatre francès,
mm.
dirigida per Pons-Desa.lberés.
Es fa. present a. tots els propietaEs de doldre que aquesta malaltia
que afecta tantes famflles sigui ris de carn1atges, bicicletes I gossos,
tractada. amb un tant se me'n dóna que el dia 31 del corrent mes aca.barà
per aquells que tenen l'obligació de definitivament el termini per a. poder
vetlla.r pel seu guariment. Però són adquirir les corresponents plaques,
tan innombrables els recursoS de al Negociat d'Arbitris Municipals
La. Inspecció cprovinclal» de
la ciència que fins creiem que els
esperits els pot pacificar mitjançant Primer Ensenyament ha autoritzat
cala.mitats.
• el trasllat de les escoles números 11
-s•està esperant amb veritable i 12 al pavelló B, part central de
delit el segon número del periòdic la Pla.ça de Gala.n I Garcin Hemànd'Esquerra. Republicana «Llibertad» dez, les quals escoles !oren clausuel qual no dubtem que aqul'St nú: rades per l'estat ruïnos del local on
mero com el primer, tant pel seu estaven lnstaRades.
text com pels seus gravats causarà
- Amb molt d'entusiasme es destan_ forta impressió que s'esgotarà envolupa el Campionat local d~s
ràpidament.
ca.cs. Figura com a llder d'aquesta
-~ren tan manifestes les inso- competició el Reus Deportiu, mallències llançades per truculent carn. grat que està representat pels juga·
bó a GU'ona que fins l'atmosfera en dors més joves que participen en el
protesta irada..
Torneig

MAS & ROCA

L'HOSPITALET

REUS

PER PARAULES

ANUNCIS

BADALONA

GIRONA

DE LA MORT D' UNA CRIATURA
UN BON TREBALL DE LA POL l·
CIA :: L' ORFEO BADALON I
En la. darrera sessió efectuada per
l'Ajuntament governatiu de la nostra. ciutat, es donà compte d'tm decret del senyor Borràs de data 2
del corrent mes, deixant en suspens
les diligències que s'instrueixen per
a esbrinament del succeït a una
criatura. pobra que es suposa. morf
per manca d'assistència facultativa.
La COmissió de govern acordà que
fos el mateix senyor Borràs el qui
continuï la instrucció de l'expedient,
que es deixà en suspens en vista que
al dia segtient havien de prendre
possessió els nous regidors.
Tal com es recordarà, aquest ~x
pedient es fa a. Instàncies d'una. protesta. que va fer al seu dia. la Premsa. de Bada.lona LA HUMANITAT
i «La. Publicitat», per tal que no
pogués quedar sense sanció cas d'ésser-hi per la manca de consideració
que es tingué a l'obrer sense treball,
que sollicità. un metge per una fi·
lleta seva malalta i que deixà d'existir.
-Per les forces de policia que comanda el senyor Tarragona, ha t'S·
tat capturada una. banda de lladregots, acusats d'haver pres part en
diferents atraca.ments i sabotejar
tramvies i autobusos, segons pròpies
declaracions dels detinguts. Aquesta tasca portada a cap per la pollcia de Badalona, ha merescut moltes
felicitacions al senyor Tarragona.
aixi com al ca.p que comanda. leS
forces de guàrdia d 'assalt destacades a Badalona.
-Per a.l proper diumenge dia 26
de maig, l'Orfeó Badaloni 'efectuarà. una excursió coHectiva a la ciutat de Vic, i sortirà de la nostra
ciutat a dos quarts de VUlt en autocars. A Vic s'efectuaran entre altres els actes següents: VIsita als
llocs més notables de la Ciutat, dJ.
nar de germanor 1 un gran concert
al local de l'Orfeó Vigatà. EI preu
de la. inscripció, és de 15 pessetes
tot comprès viatge i assistència al
concert, 9 pessetes.

*
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LA MUSICA

~

Palau de la Música Catalana: Concepció Badia d'Ag .
Pau Casals i Alexandre Vil alta a l'Associació Obrer~s3,
Concerts --- Casal del Metge : Alfred Romea a Audici e
Intimes d'Associació de Música «da Carnera» en el X~~~
Aniversari de la mort de Francesc Tàrrega --· Majèsti
Hotel d'Anglaterra: Música Medieval i del Renaixement e
«Discòfils» Associació Pro MIJsica --· Conservatori d~
Liceu : Sessió en commemoració del 250è Aniversari de
la naixença de Joan Sebastià Bach
· No és necessari que remarquem
aquelles qualita.ts preeminents dels
intèrprets del darrer concert de l'As·
sociació Obrera de Concerts; n'hi ha
prou amb dir que foren Concepció
Badia d'Agustí, cantatriu que ha merescut, amb la predilecció d 'Enric
Granados, l'especial atenció de les
primeres au ton tats musicals: La.mote
de Grignon, Pau Casals i Manuel de
Falla. entre molts . altres. Deixem,
doncs, aquest. elog¡ per a la gran
massa de filharmònics afiliats a. la
Obrera, que amb tan càlides ovacions
premià. la. tasca. incomparable de la
celebrada liedensta, que tingué per
acompanyants només que el propi
Pau casals 1 Alexandre V!lalta.
Amb aquest darrer, COncepció Badia
d'Agustl mterpret~ una part dedicada a.ls antics clàSSICS, en la qua.l hom
escoltà. embadalit aquelles meravelles
del cant que ens llegaren els Sca.rlattl (Se florindo e fedele), els Lottl
<Pur d1cesti), els Pergoiese (Nina),
els Paisiello, amb la deliciosa (Qui
vuol la Zlngharella.» 1 el <livi Mozart
del qual ens o!erl «Ridente la calma»
1 cMotto di giola:», que assoli verttables tempestes d'aplaudiments que
es produïren en la tercera part en
la qual Schubert en «El TiRen; «En
plegan i tcOn vas?» i Schumann
amb «Campanetes de neU», cCançó de
núvia.» i «COmandes», tancaren l'èxit
defintiu d'aquesta. gran artista, ja totalment conquerit en la segona pa.rt
en unió del gran Casals.
Del gloriós violonceHista, foren totes les cançons que Concepció Badia
rt
d 'Agus ti ens of eri a. 1a segona pa :
uNo t'ha. trobat» ; «Que
curtes
són
·
vi t d
les hores!»; «En e1 nnra11 can a.n e
la mar blava»; «En l'enterrament
d'un nin»; 'l.A la callada»; «Absència»
t
ll j
1 «Son image», tc es e es a cone~des sota la màgia d'aquesta cxce sa
intèrpret, a. les quals aquesta vegada
ha calgut afegir-hi «Blat segat» i
«De cara eJ mar>>, ambdues :\mb honors d'estlena. Essent totes aqueste.s
composicions acompanyade:> pel propi mestre Pau Casals, ja és sobrer
manifestar l'acolliment entusiasta
que fou dü;pensat a l'iHustre compositor i fundador de l'Obrera, com
també a. la creadora. de les seves cançons a ls quals amb el senyor V ila lta•
fou dedicat l'a.plaudiment entusbista·
ment unànime d'un P~blic que C'Om
el de l'Obrera és ja. de s1 incondic!onal seguidor del mestre Pau Casals.
L'audició, per l'extraordinària, C')IIS·
tituf, ensems que per a.ls executants,
un dels més grandiosos èxits de l'Associació Obrera.
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d'Art

Galeries Laietanes

SYRA

Les ducs primeres ratlles 1'00 pesseta
Cada ratlla de més •••••• 0'30
)}
HOSTES
: PENSIONS

MODES, c:ontecclO acu.
rada da veatlta 1 abrlce
per a aenJora l nena.
Preua moderota. aoca..
FACILITO ¡ratla pen. tort; 154. l)ral., la.
lilooa I habltt\CIODS. Rbla..
VENÇ BOTIGA com~
Flora. 10, entresol.
tibles amb llabltaclO, bones condlciona. per no
PENSIO LAJETANA, !1· poder atendre negocl.
:101> 1 vtatgera, tot conlort
Escriure !.A HUMANI·
:modern. Preu dea de '1'60 TAT núm. 203.
dJa. Via Laietana, 29, Pl.
Berenguer, 2.
XALET modero, eapa101 Jardl 1 borto.. a 211
CASA
PARTICULAR minuta Plaça CntaluoJa.
lloga babltacló, amb pen. Venc o llogo 1mJD1Uora.116 o senlie. E.òcrlure an1b bles oondlclons. Olrlglrr eterénelee a LA SUMA· Nl a LA HUMANITAT
Z.."'TAT nO..m. 208.
nU.m. 153.
.JOVE a tot estar es
desitja, balcó carrer. Not ariat, 10, 2on. 2a.

PENSIO GOYA, des de
6 ptes. Joaquim Costa.
66, pral.
FALTEN 1 o 2 joves tot
~star.
Sta. Rosa, 81,
pral , 2na. Grt.cla.

DIVERSOS
VIAT..IANl
•·orerel.l
per a Cata.1un1a ram
de telLita I ¡!neree de
punt Amb bollea reia.
clona c:Uentela. Secrlu·
re a LA BUWNJTAT

llUm. 160.

VENC AUTO d'ocaaiO
HP. oon estat 1 condlelooa lm:rnJllorablea.
Escriure a LA HOMANl·
TAT oO..m. 161.
10

ANG EL MARTI. l 'aller
a enquadernació C.Martl·
nez de la a.oaa, 1'1. r•
télon 76352 • Barcelo.na)

CASETA PER A BANYS
AÇADEMI A DE TALL I
ee Hn a bon preu. Fran·
cesc Layret, 101. Dl.s&abta, CON FECCIO PARI SENC •
Pro!essom Lola Borrls,
de 6 a 8.
ex-talladora de casa r.a,.
rauza • Patrons a mtAMB ESTUDIANT • A da des de 3 ptes. ..C&r·
Lliure comerç ler. CUra me, 3t, pral. lra. Bar·
relacionaria per aJut mu- cetona. Escala de El In·
~u. E:sc. 7442. \'er¡ara. 3.
dlo.

RE CITAL DE PIANO, A LA
S ALA MA RS HALL
Diumenge, dia 19, a tres qua.rts de
deu del vespre, la notabilissima pi&nista. senyoreta Ma.ria Ca.nela, que
tan gra.n èxit assoli l'any passat en
els concerts simfònics de la nostra
Banda Municipal, donarà un Important recital a. Ja Sala Marshall.
Aquesta. artista, deixeble del mes·
tre Marshall, interpretarà., a la primera part, cTocatta en re menor»,
de Bach-Busoni, I cSonta• op. 57
(Appassionata>, de Beethoven. A Ja
segona. part, «<rgia», Turina; «Danza del molinero», Falla; «La maja '1
el ruiseñon, Granados, i cNavarralJ,
de Albéniz. A la tercera part, hi fl·
guren «Scherzo:», «Vals» i «Andante
spianato 1 gran polonesa», de Chopin.

___________*__________

A. PARIS
MENJAR BE I ECONOMIO
A L RESTAURANT

Rue Geoffray Marle, 11
CUINA CATALANA I ESPANYOLA

*

LES SARDANES
APLEC A LES FONTS
L'Agrupació Sardanista de Barcelona ha orga.nltzat per al dissabte J
diumenge el seu «Vlll.è Aplec a Les
Fontetes de Cerdanyola, amb el seguent programa: Dissabte, nit, ca-fès Còmic I COndal (Pa.raHen, cobles Girona 1 Barcelona. A. M. Diumenge, mati I tarda, a. Les Fontetes,
cobles Girona I Catalunya; nit, Pla.·
ça de l'Angel, cobla Girona, i ca-fès Còmic i COndal, cobla Popular.
A GR AC IA
Demà, a dos quarts d'onze, ell
Amics de la Sardana celebraran un&
ballada en la Rambla. del Prat, a
càrrec de la cobla. Catha.lònia.

*
Setmana de la Se·

Primera
guretat industrial

L'Associació d'Engin)ers IndttStrials, amb el desig de continuar ~
tasca empresa fa. ja alguns a.nys '!""
difondre en el nostre pais els nlltjans preventius d'accidents en el treball, té el projecte d'organitzar per
al pròxim mes d'octubre una. 1.•
mana de la Seguretp,t I ndustrltu·
Amb l'objecte de preparar-ne Ja ~~·
lització, està. convocada per a av....
a dos qua.rts de vuit del vespre, •
l'estatge social (Via Laietana, 3u!9J
una reunió de lc!S entitats que v •
guln coliaborar-hi. La. susdita ASSD'
elació ens prega que posem a ~o~e1·
xement de tots els enginyers IU<i~
trials 1 entitats interessade:; tot &isO
per tal c¡ue puguin a.ssistli' a la reunió• encara. que per descuit IU\ Gluntarl no hagm estat invitats.

s:r

OFERTES
I DEMANDES
MODISTA I o!eretx a
ca.aa I a domlclll. Preus
econOmies Roca!ort, 154
l)ral l.a
MOSSO O COBRADOR.
11eettJa. cococacto i!i ann
l booes re!erênclea. Escriure a !.A HUMANI·
TAT num.. 63i;
SENYO RETA taautmecanó¡rafa amb couet..rer:nanta d ·ouc!nA domillant
catalè 1 cnatellè. a·orereu.
Escriure a LA S:UMANI.
TAT núm. 1112.
.tOVE. sabent cataJA 1
castellà a•otere1.r per a
despatx, meaatzem o cobrador. Esc. LA BUMA·
NITAT oum. 205.
PINTOR. I.Jetrlata.
De.sltja corredors per
dlntre 1 tora capital. •
Preus econOmies. Forta
comtssto. B06Pital, eo Ser.
2na. Barcelona.

«òpern. clàssica.•, passnnt I>els on
polifònics, múslca. sacra 1 r gens
com també per la música. ~~na,
tal I dc «carnera».
en.
Oirem doncs en aquest
obres dé PalestÍ-ina. Rolandad Sessió,
sus Josqwn des Près T L. ve Lai
etc.: dels quals !oren éxeèuta.d letona,
ruiiques pàgines per a l'ant es mag.
ma.d.riga.ls 1 altres compostc~c Piano,
constitueixen un preat treso~ qUe
música del segle XVI 1 que de la
oir sense grans dificultats
P<?detn
Ja coliecció cColumbla HlsÍo~ràcles a
slc by ear a.nd eye» 1 a ?f ~u
«Odeón», «Dos mil a.nys de ml_edlci6
que properament serà. llan~lcall,
edic!ò espanyola. en dotze dis
en
rosameht preparats pel nota~fS· cu.
slcòleg o tto Mayer.
e mu.
A
t
d'
d
.
ques a au lC16 e «Discòfils» fou
ensems que una sessió verament
agradable d'un altlssim !Jlterès ¡d'unes valors extraordinàries, per la
qual cosa. mereiXen llur:s. orgarutza,.
dors la nostra, coral _fel!cltació, com
meresqueren 1 elogi 1 I aplaudiment
unànime.
• • •
A b
ca arem 1a present crònica registrant encara la. Conferència Audició
que al Conserva.tori del L!ceu donà
el mestre Josep Barberà., amb 'ta col
laboraci~ dels professors senyorete;
Concepció Damé, Concepció Compte,
sen&ors Farran Guerin, Esteve Gratac s 1 dels artistes senyoretes Carme Gombau, Mercè Sabater i senyors
Josep J?ra.per i Santiago Such. Aques.
ta. aud1ció en la. qual es commemort
el 250 a.niversari de la naiX
· en(oQ del
~
gran Bach, !ou constituYda. per
una
interessant dissertació en 1a qual el
t B
mes re arberà. analitzà diversos aspectes ~e la vida 1 l'obra del gran
compos1tor de Leipzic rnustraot-les
amb una. acurada interpretació dels
co~a.J.s «Dava.nt del teu tron comp&re!Xo• (orgue: senyoreta Da.rné)·
cTots els h omes hem de morinÏ
(quartet voca.l, Canne Gombau, Mercè Sabater, Josep Draper 1 Santiago
Such), acabant amb una «Sontu per
a. trio de nauta, violí 1 plano, ""•·
t
t
l' b
,....
anyen a 0 ra «0 frena musicalJ
que fou magníticament interpretadA
pels senyors Esteve Gratacós, Ferran Guerin i per la senyoreta Concepció Damé. Els esmentats a.rtistes
amb el mestre Barberà, assoliren nodridissims a~laudiments de la dist•"·
id
...
g a concurr neta. que assistí a aques·
ta. interessant vetllada.
Camil OLIVERAS

1

A LES GALERIES LA IETA·
NES
Demà, dlSSilbte, dia 18, s'inaugurarà a. les Galeries La.ietanes les exposicions dels artistes senyora Eugènia. de Loutchlnski, la del senyor
Viladrich, VIdal Rolland amb pintures remarca.nt que amb aquesta. exposició presentarà diferents bodegons 1 una. figura, fent avinent que
a l'exposició de Primavera de l'any
passat U va ésser adquirit un bodegó de caça per al Museu de Ca• •
ta.lunya., i recentment 11 adquiriren
Una evocació del romanticisme
una obra per a la. coHecció de la
Generalitat, i un altra de l'escultor amb la guitarra i un homenatge a. la
memòria del gran Tàrrega., t raspasJoan Matamala. Flotats.
sat ara fa vint-1-cinc anys, constitut
da.rrera sessió d'«Audicions Int!·
EXPOSICIO PO PUL AR DE la
mes», organitzada per l'Associació de
LA CAR ICATURA
Música. «da. Carnera» amb la. coRaboHa quedat convenientment lnstal- ració erudita. de l'eminent guitarrista
lada l'Exposició Popular de la. Ca- 1 exceHent crftlc musical Allred Roricatura, que demà, dissabte, serà mea. Una a.udició d'aquest illustre a.rinaugurada. als Magatzems Jorba tista no gaire fàcil a. prodigar-se, és
4.rt pis, 1 que reuneix més de ciné sempre una de les més depurades
mil originals.
manüestacions del cillicU art de la
Entre els autors moderns s'exhi- guitarra. Si aquesta, com en altres
beixen nombroses ca.r lcatures d'Apa ocasions, va acompa.nyada de la seva.
Oplsso, Pica.rol, Bon, Comet, Bru~ paraula. autoritzada, és encara força
net, Anem, Xirinius, etc., 1 entre t:ls més interessant. Alfred Romea, que
més antics Lluls Pellicer, Foix, OU i de bon antuvi dedicà. un breu comen.
Roig, Urgell, Miró Moliné, etc.
tari a la significació romàntica de la
guitarra 1 a la personalitat del seu
CLAUSURA DE L'EXPOS I· gloriós conr eador Francesc Tàrrega.,
interpretà amb acadèmica correcció i
CI O VILLA
claríssima tècnica, gens desproveïda
Avui, divendres, tindrà lloc la cla.u- d'una.
sensibilitat interpretativa. no
sura. de l'exposició que Miquel VI· massa assequible
a la ma.jor part dels
llà ha celebrat a les galeries d'art actuals concertistes,
meravelloses pàSyra.
gines guitarristiques dels grans compositors Ferran Sor, Dionis Aguado i
VALERI CORB ERO Francesc
Tàrrega., integrant llur proDemà, a la tarda, tindrà lloc a. grama. «Mjnuet», «Tres estudis», «TeSyra. la Inauguració de l'exposició ja ma. va.rlacions i allegro», op. 54 i «Sianunciada de Valeri Corberó.
ciliana i ma.rxa», de Sor: un altre
«Minuet• del mateix autor; «Rondó»
GRAU SALA en la menor i «fragment del cèlebre
El dia primer de juny, el pintor mètode» d'Aguado, i cMassurka»,
Grau Sala. inaugurarà una exposi- cGa.votalt i «Caprici àrab», de Tàrrega.. En aquestes quatre darreres
ció a Syra .
composicions 1 especialment en cCa·
prici àrab• Alfred Romea a.Içà l'auditori en clamorosos aplaudiments
que es reproduïren amb gran entusiasme en afegir al programa. una.
cMassurca», de Tàrrega., i la «Jota
aragonesa», d'Ascas, que fou brodada
de minuciosos detalls per l'iHustre
concertista i profund coneixedor de
la guitarra. «Audicions Intimes» registra un nou i grandiós èxit a.J seu
historial amb el qual assoli aquesta
Corts. 613
audició
esmentada.
Anna de Tudela
Pintura
• • •
Montserrat Alberlch
Treballs
La darrera sessió de l'Associació
artistlcs mecanogràflcs Pro
Música. «Discòfils», ofert l'aliEnrlo OchOa
Pintura
C'lent de fer-nos conèixer o recordar
.J, Ferrer carbonell
»
almenys, a.quella música que des del
Enric Qarsaball
1
«cant pla•, conegut per acant gregorià» fins al gran creador de l'Opera,
Exposició d'aquareHes de l' AgruClaudi Monteverde, representa un
pació d'AquareHistes de Cata·
historial de Ja. música durant un pe·
lunya
rf<_>de que comprèn gairebé prop de
nul anys. Presentada. en unes disset
plaques fonogràfiques, a totes les
quals el musicòleg Mossèn ffigini Anglès dedicA un breu i a.tinat comenDiputac10, 262 Telèfon 18710
tari, el públic de «Discòfils» veié pasART 1 ORNAMENTACIO
sar
pel seu interessant programa tot.s
OBJECTES PER A PRESENTS
els gèneres compresos des de Ja múMiquel Vlllà
Pintura
sica gregoriana fins als inicis de l'a.(Fins el dia l'l de ma.lg)
nomenada. òpera ltalie.na.., que bé poMAI .y~
12 tdavanl del ,\J,•Jcutl dríem anomenar més exactament

ISales

'

U l::NVI:.N EL>ORS

CASA SUBIROS

_________________*___________________

lliAONS

CAMISERIA

Ferrer Batlles
36, Soqueria,

a 38 ptes. miler
Plaça Catalunya, 11
BALAGU ER

38

Especia.l1tats - CamJses a
mida - Adam 1 mOdel RA·
GLA.N (patentada)
MITGES «FERRO »
(de garantla)

..fREUS BARATISSIMS

.Joieria • Rellotger ia • Argen teria

LA

BELGICA

DOMEN EC GUASÇ!i
Gran assortiment en joies, rellotges
1 presents propis per a primera comunió
Hospital, 108
Teltfon W 13
BARCELONA

Els importadors i les dificul·
tats per a obtenir divises
estrangeres
LA FA 8 RIC A O E

NEVERES
11

G LACIAL "

VEN BARAT ISSIM, DIR EÇTE
AL CO NSUM IDOR.
Immens
assortit per a. tots els usos, des
dels preus més 1nfimS
Neveres patentades de màxima
refrigeració 1 sense mescla de
gustos 1 olors, a preus mòdics.
Benet l liercade, 28 <a J costat
d'Estació Gràcia 1 Teatre Bosc>

El proper divendres, dia 17, a d:i
quarts dc vult del \espre, al 1o.;
social del «COnsell Espanyol de~
inerç Extcrlon, Via. Laietana, . .,~;~:
primer, tindra lloc una reuru6 .....tal de cercar solució al greu p;1)pel que fa refer\mcJa a les dlflcult:::.
en què es troben per a obtenll' •
\i.ses estnmgeres del Centre dc ~
tractació do Moneda per a fer l!~
pagaments a l'estranger.
-'ta·
A aquesta reunió han estat IU\•
des totes aquelles ent1tats que t~~
alguna relació amb la imporac.o.eS
per la present nota s'in"r"lta 11 ~:.a•
nquellcs altres que no ho ball teriS
directament 1 tmguin algun IU •
amb l'objecte de la. reunió.

1r

..

la 'humanitat

DIVE NDRES, 17 DE MAIG DEL 1935

7

TEA TRE I .CINEMA
Y ULTI MA

TEATRE POLIORAMA

S EMAN A

PERQUE DEMA SURTI EL SOL; farsa
en un pròleg i tres actes d'Angel Ferran

,.

..

..~...il!i'**
.....":li

PROLE G

"~Jj~~lflt11!

11

1

SIN REESTilE

COLISEU m
DIUMENGE TARDA
Sessió especial popular
preus: 3'50 - 2'50 - 1'00
Impostos, a. càrrec del públic

A cortina. tirada, l'autor ens presenta. un xerraire i robust venedor
de joguines mecàniques. Amb veritable èmfasi comercial, crida les excellèncles de la seva mercaderia. Al
cap d 'una estoneta., un amic seu ve
a fer-U companyia., i llavors, el venedor, ja. segur que algú l'escolta,
li engega totes les extravagants !dees
que de temps portava emmagatzemades.
Ens sembla. que al pacient escoltador 11 rodava el cap, 1, potser,

potser, a un part del selecte públic
també.
A CTE PR I MER

Com que en el pròleg no b1 ba
exposició de cap mena, nl tampoc
antecedents de la farsa que ba de
desenvolupar-se -hi ba qul trenca
un vidre, I l'autor, en el pròleg, s'ba
estimat més trencar un motlle ja
massa tradicional-, en aquest acte
s'inicia una lleu exposició d'un .ret
entorn del qual girarà tota la comèdia.
L·autor ens porta a una casa de
senyors en el precls Instant en què
es celebra un animat sarau de gala, amb tot 1 els convidats anar d'americana l portar corbata vennella.
Un altre motlle trencat.
La. noia de la casa 1 la seva. tieta
es barallen. Surt un banquer al qual
diuen general. perquè es va casar
amb una generala. Mentre, un eiXerit periodista fa Informació. Dues
parelles dansen al so d'una ràdio
comprada a termlnls. De sobte, el
general s'assabenta que el seu fill
U ba. robat una grossa quantitat 1
b& fugit amb una dona casada. No
perd la serenitat i encarrega a un
a.tectiu la busca 1 captura dels amants. Mentre, la nola de la casa
ñacla com una esperitada I es fa
'9elllr un atac d'histerisme, per tal
de palesar aixf que estima el fill del
eeneral.
Acaba tan mogut acte amb la sortJda. d'una parella -home i donaabillada de manera exòtica, la qual
tot seguit es disposa a ballar la «carlocn».

~fDFUM

ACTE SEGON

junqla

Un bar prop del moll. Tres, qua-

tre. ctne taules 1 un taulell amb mit.

t..AURA DE SANTELMO

la gran artista del ball, que a vul dóna un recital al Teatre
Barcelona

TELONS CURTS
I EL SOL SORTI, PERO...

La. pluja sempre ha estat una cosa
antipàt!ca per als barcelonins. Això
del ptJa\gu&, del «pluma» 1 de l'impermeable és cosa habitual al nord,
però entre nosaltres és desacostumat. Ens fereix veure tot de gent
uniformada pels carrers, avesats com
estem a l'espectacle multicolor de
tes nostres vies, sota 1a carleta del
601... I ve't aqul Que dimecres féu
un d'aquells dies de pluja., antipà.tlcs a tot ésser-ho. I aquell dimeeres, o s!gul abans d'ahir, al Poliorama estrenaren «Perquè demà surt! el sol», una. comèdia d'An¡el Ferran, a càrrec dels elements teatrals
de l'Ateneu Polytecbnicum.. I la gent
-gent idònia naturalment- acudí
en nombre crescudisslm al teatre. Hi
e.cudi, potser, per a portar el seu
gra de sorra perquè «demà sortis
el sol». Però es veu que les raons
de la comèdia del senyor Ferran eren tan febles, que al mat! següent
no sols no sorti el sol, stnó que també segtú plovent... A la tarda, no
sabem si perquè ja havia fet l'efecte el sol sortL Però un sol pàllld trist I encara tornà a ploure.
Sunptomàt!c això? Qui sap!
'
UN NUMERO DE FORÇA

L'ha trobat un senyor empresari
que està disposat a emprendre una
«tournée» amb un espectacle «extravagant i dinàmic cent per cent»
-El que s'ha d'inventar per a assegurar la vidal-. Es tracta, aquest
número de força, segons confessió
del mateix empresari, d'un senyor
«recordman» mundial d'aixecament
de pesos, el qual serà Incorporat a
l'espectacle... No ens negareu que
lila! com en aquesta ocasió no pot
llarlar-se amb més justesa d'un número de força ...
PROJECTES,

PROJECTES.-

a. Fernàndez de Sevilla. baber lntentado esta vez -nl otra alguna., a. él
ni a nlngún autor- un empeño artfsttco superior a. sus fuerza.s. Los
que opinamos, con el poeta, que el
genio es una larga paclencla, tenemos para todo Intento, propio o
ajeno, un lema esttmulante: c¿Por
qué no?»
Por el contrario, hay que alentar
a Luis Femàndez de Sevilla, y a
cuantos escritores teatrales, jóvenes
y discretos como él, quleran abordar
temas superiores a los habituales
para que vayan a ellos con ànimo
decidido, Uusionados y entuslastas.
¿Que no aciertan a 1a primera?
¿Que al verificar su Intento con la
realldad conseguida no bay parldad
entre la ambición y el logro? ¡No
importat Siempre se habrà adelantado algo en el camino de la renovación de nuestra dramàtica, tan
suspirada por los mismos que acotan el campo de las poslbU!dades a
los autores menores ...»
I a!egeiK, més avall:
«El público, naturalmente, menos
riguroso que la critica, porque no
asume en los estrenos los deberes
de ésta, acogió la obra con evldente complacencla.»
' O sigui: que el senyor Olmedilla
critica «Orientant» 1 no nega l'èxit
de públic. Admirable. D'això se'n
diu «critica». I qui vul¡ul llegir, que
llegeixi.

tzena de gots, sense botelles ni
es.
tre guàrdies -no hem pogut
esbrinar sl de seguretat o munlci~ juguen a cartes.
Bastaixos
dM m oll, homenots de mal viure 1
c1oDotes que fumen i treuen el fum
pel n as, seuen entorn de les taules.
ko parlen, però fan veure que tra¡uegen.
En primer terme, el fill del general lla seva amant. Disputen sl marmran a Amèrica o a Itàlia. Un Invitat a la festa de l'acte anterior
ara surt tot esparracat i ofereix postals a tan distingida concurrència.
L'amant del fill del general, que despr6s resulta ésser la pròpia dóna
del detectiu, es queixat gemega l proesta de tot. Per tal a•amansir-la el
seu galan 11 compra dos «Paturéts»
I un «Virolet». El misteriós home de
les postals els explica les belleses de
la natura.. La malcasada no cessa
de xisclar -igual que la seva companya de l'acte primer- i, sobtad!v
ment, s'arrenca un manyoc de ca- '
bells. Hom tem que es tomarà boja
Ara, l'home de les postals parla deiS
llacs I dels pins.
Quan tothom està distret i els bomes que juguen a cartes ban parlat, es presenta el detectiu. Mira de
reüll I porta barret tort. Veu els
amants I s'hi abraona com una fera,
car ba descobert que ella és la seva
dona. El fill del ¡eneral es ta escàpol bo i engegant un seguit de
trets amb una plstoleta de fira. Cauen taules i cadires 1 sls homes sense vida. I aquest és el final d'un
Els
acte tan piramidaL

RURGI A
•

Ell GRAN PREMI BARCELONA
(19 MAIG 1935)

ACTE TERCER

més destacats dé la
I Volta a Espanya s'han inscrit a aquesta prova
Aquesta nit arribaran Canyardo, Bachero, Figueras,
Gimeno i Sancho

Un escenògraf Invisible ha dividit
l'escena, meitat per meitat, de manera horitzontal. El decorat de 1a
part superior representa el cel envoltat per uns núvols color de
roba bruta que no ba passat pel
lleixiu. Unes estrelles malaltisses 1
Programa del gran esdeveniment
a !"esquerra de l'espectador, el grarÍ del diumenge, al mati, al recinte de
Saturn encerclat amb la. seva anella Montjuïc, que organitza l'A. C. de
que ningú encara no ba pogut pig- Montjuïc:
norar. A la part Inferior, un ben
Primer. - A les deu, proves ln!anventilat I alegroi calabós. Al cel els tlls.
sis morts del bar, els quals gaÚdeiSegon. - A les onze, Gustau Deloor,
xen l'eterna glòria. Al calabós el guanyador de la I Volta Ciclista a
primerenc i enamorat assass1. 'Els Espanya, 1 els catalans Canyardo, Gide dalt fan broma I filosofen sobre meno, Bacbero, Sancho l Figueras
les coses de la terra. Entre ells hi donaran una volta d'honor al reha el detectiu, el periodista 1 l'home cinte, acompanyats del guanyadors
de les postals, el qual, ara, va dis- de les diverses proves Infantils.
fressat de Pare Etern. Tots porten
Tercer. - A dos quarts de dotze,
un lliri blanc a la mà. El de baix sortida
oficial del Gran Premi de
-el presoner- calla i medita.
Barcelona, que disputaran els seSurt el preceptor del presoner L güents corredors:
li fa un llarg parlament saturat -el
1 Vicenç Trueba, de Torrelavega.
parlament- de sana moral I oportu2. M:anuel Trueba, id.
nes màximes. El presoner plora en3. Fermi Trueba, ld.
ternlt i els sls morts, des del cel,
4. Ricard Ferrando.
escolten embadalits. Se'n va el pre5. Marià Canyardo.
ceptor i entra el pare, o sigui el ge6. Marià Ga.scon.
neral. Va de peça llarga 1 del plt
7. Vicenç Cebrlan Ferrer.
I-del pit esquerre- 11 pengen nom8. Josep Campamà.
broses medalles. Plora el fill i el
9. Joan Salarich.
pare li retreu els crims que ha fet.
10.
Joaquim Tudela.
L'iHustre co¡:nom de la familia ba
11. Lulgl Barral, !!alià.
quedat enllotat, li dlu, amb severa
12. Antoni Digne!, belga.
entonació. La societat ara els rebut.
13. Gustau Deloor, belga..
jarà. Cal cercar una solució, ter un
14. Alfons Deloor, belga.
gest digne 1 aquest gest ha de ter15. Mollna.r, Italià.
lo el fill. A.lxl quedarà netejat el
16.
Joan Gimeno.
nom de la familia. I aquest gest és
17. Vicenç Bacbero.
el suïcidi del fill a.ssassf. Dit això,
18. Antoni Andrés Sancbo.
el pare dóna un pistola al flU. El
19. Isidre Flgueras.
noi dubta. breus Instants, però. a la
20. Antoni Destrteux.
fi, ja dej tot decidit, agafa 1a pis21. Jaume Pagès.
tola 1 promet complir com un borne
22. Josep Gonzàlez.
d'honor. El general, agraït, i quel23 Pujol.
com emocionat, besa el seu fill i
24. Gras.
gira cua cap a la perta del cala25. Manuel Izquierdo.
bós, però, abans de passar la lllnda,
•••
el noi crida: cPapà», «papàlt, i li enAquesta nit, en el ràpid de Madrid,
A L'ORFEO DE SANTS
gega Ull tret.
a 1a nostra ciutat, pel baixaEl papà, que al crit flllal i ple de arriben
Diumenge vinent, dia 19, tindrà
dor del Passeig de Gràcia, els correlloc en aquest orfeó, la funció a ho- tendresa s1ln girat en rodó, rep el dors catalans que bar acabat la. Volnor I benefici de Miquel Esteve, pri- tret enmig del pit, cau en terra I ta a Espanya.
mer actor 1 director del quadre es- exclama, amb accent dolorós:
Se'ls prepara una grau rebuda, tota
-Sí que l'haS feta bona, fill meu! vegada
cènic de la casa.
que a més de ls. caravana.
Es r epresentarà el drama d'Igna- Em sembla que no m'has entès.
I baixa lentament el teló, mentre que sortirà a dos quarts d'onze del
s! Iglésles «Els vells», en el qual l'bolocal de l'A. C. de Montjuic, són
menatjat bl encarnarà el rol de el públic riu a grans riallades. Tan- moltes les entitats i penyt!S que s'ad«Joan» i per fi de festa es posa- mateix, la situació 1 frase final d·a- heriran a l'acte.
rà en escena. el sainet en un acte, quest 'darrer actl> valen per tota l'otambé d'Ignasi Iglésles, «La colla bra
d'En Pep Matalt.
Donades les simpaties amb què EL NOSTRE SINCER COMENTARI
com.pta Miquel Esteve•. és de supoCritica de l'obra? Anàlisi? «Per- La funció a honor i homesar que la festa de d1umenge serà què demà surti el sol» no admet ni natge de Joan Vila Escolà
brillantissima.
ni l'altra. des del pun~ de
Dimarts a la nit, al teatre Novemira d'obra teatral I alxò sense
BENEFICI DE LA SOC I E- posar.nos cen una actitud de cercar tats, tingué lloc la funció organit.
TAT CORAL aCANÇONS I tres peus al gat-... com prèviamen~ zada a honor del consClier-admlnls-ENDAVANT•
va predir Domènec Guansé. Per a trador de l'Associació de Teatre SeDemà, a les deu de la ~etil&, tin- nosaltres, aquesta farsa d'Angel Per- lecte, senyor Joan Vila.
Al teatre hi acudi molta gent 1
drà lloc al local «NUe\"o As!Atlco», el ran no té cap \1Llor teatral.
següent festival:
En canvi, cal remarcar el senzill hi hagué un gran entusiasme.
L'homenatjat, que com és sabut,
l .~t Representació d'una bumora- humorisme que tota la comèdia resda en un acte <Sebes al cap).
pira. No és el !! humorisme a la ma- ha realitzat una tasca admirable en
pro
dei teatre català, pot donar-se
2.on La simpàtica parella de ball nera de M.ariu.s Botempeill o de Lluls
cVtsent.and-Riquu.
Cbiarelll, posem per cas; és un bu- per satisfet. amb l'èxit assolit en el
3.cr El gran actor còmic Jesús mortsme a la manera del de Jullo festival en honor seu.
La companyta. del teatre Novetats
Royo.
Gamba, en el qual la subtilitat del
4 rt Ei gran tenor Josep Torres. pensament no' s'adiu amb la vulga. va representar «Cançó d·amor 1 de
guerra». Aquesta obra, que ba esde5.è Acte de concert pelS cmments ritat de l'expressió.
artistes del Teatre Novetats. Tiples:
Altrament, hi ba en els diàlegs vingut ja popular, obtingué un gran
Emilla Clement, Aurora Ferràndiz d'aquesta farsa un treball d'!.magl.- èxlt. El mestre Martínez Valls di1 Maria Santocba. El gran tenor nació força Original. Ri ba grlcla l rlgi l'orquestra. Els artistes l els
Joan Riba, el cèlebre bariton Pas- enginy, l. com hem dit abans. el fi- autors foren molt aplaudits. Aque&l.s
qual Duarte i el gran tenor Pepin nal de ¡·obra és gairebé formidable. darrers es veieren obllgata a diriFernanàlz sota la direcció del t-es- Fa oblidar totes les falles, !nexpe- gir la paraula al públic. També h,a,tres 1 dlreetor Jaume Mestres.
rlències I també absurdes gosadies gué de fer-ho l'homenatjat.
Després prengueren part al festlGran acte de concert per la So- teatrals dels actes anteriors.
cletat C<>rel ccançoru i Endavant»,
El quadre escènic de l'Ateneu Po- \"lll eLes Gavines de la Barce.loneta.t
sota la dtrecció del mestre Josep Sol- tytecbnlcum Eabé donar a !"obra u- que van agradar moltfsslm, el «Quartet vocal de Santa Ceclllu, ela cora
devUa.
la molt tntelhgent Interpretació.
de eLa. Vloletu de Clavé i d 'altrea.
F 1 de resta, un llult bell de soLLUIS SOLER
Tots foren molt aplaudits.
cletat.

I

B~l~a ~~ a~~vJ!~r~~ri! tOMtiiAiüf AmARCEL PA6HOL

anar

a Saragossa, Bilbao i San Seba.stian, estiuejar en aquesta darrera capital 1 després anar a Madrid. I , més tard, marxar a Buenos
.\!res, per tornar a la Península
després d'una temporada. Bé. Ja és
tota una excursió interessant. Però
el t epòrter es pregunta: Si diumenfg vinent Cèlla Gà.mez acaba al VIcria, ¿on estrenarà aquesta revista
de la qual parla? I. si la temporada
Que porta feta a. Barcelona Cèlia Gàlllez ve a ésser una mena de «.Wa.terlóo» econòmic, ¿quin empresari
serà el valent de córrer el perill d'una nova aventura? I s! Cèlla G:lrnez, segons la gent «assabentada»
del teatre teló endins, resulta un
~al negoci sempre, ¿quina bona àIlla trobarà, quan retorni a 1a Pen! llSUla, que vulgui compartir amb
ella un negoci? Es possible, doncs.
Que tot plegat no siguin més que
Projectes. Q.:e no és sinònim de realltal.!.

D'AIXO SE'N D IU aCRI·

Tl CA o...
Juan G. Olmedilla, parlant de rel?"
~na de «!.lanola-Manolo», de Lms
ernlndez de Sevilla, dlu :
lNo creo que deba reprochàrsele

l tAtR~

ES PANYOL

CONTINUA L'EXIT DE

EL GR AN

EXPERIME NTO
Un autèntic documental rus
Que demostra ei veritable estat
actual. de la Rússia Sovil!tlca
Distrtbuit per
U·~ I O N
I...

F I L M, 8 .

A.

TE ATRE
AMATEUR

*

I

*-----

luna cosa

El Club Esportiu Barcelona
la Federació Catalana de
Lluita

Hem rebut Wla lletra del C. E. Barcelona, dirigldn. a la Federació Catalana de Lluita, el contingut de 1a
qual és el següent:
alll
quan
arribin
els
altres
despla«Davant l'absurd que representa
FUTBOL
çats.
l'acord pres per aquesta Federació, en
•••
data 29 d'abril darrer, i pel qual es
a la. ta.rda, sortl, en autocar, suspenien els Campionats de CataEl Campionat Copa Espanya capAhir,
a Vigo, l'equip del Sabadell, el lunya de Lluita greco.romana amaqual, el diumenge vinent, jugarà en teur, quan ja s'havien celebrat dues
LA JORNADA DE DIUMENGE:
aquella localitat contra el Celta el sessions d'ellmlnatòrtes, 1 abans que ·
corresponent partit vuitè de final de el públic cregui que aquest club ba
A Sant Adrlàr
la. Copa. Espanya.
Badalona - Ossassuna.
cooperat a aquesta sèrie d'anomalies,
L'equip desplaçat era:
Al Molinonr
ens velem obligats a fer pública
Massip,
Morral,
Blanch,
Argenú,
Sporting Gijon- Barcelona,
aquesta lletra, perquè tots aquells que
Oastillo,
Mota,
Sa.ngüesa,
Calvet,
A l 'estadi de Balaldosr
ens segueixen en la nostra e· .!, lluiGual, Barceló 1 Parera.
Celta de Vigo- Sabadell.
tadors, socis l simpatitzants, puguin
Suplent: Gràcia.
A Sant Mamés:
constatar que som els primers a. la·
Acompanyen els jugadors el diri- mentar la poca consideració que, en
Atlètic de Bilbao - Betis.
gent senyor Bofarull i el delegat aquesta ocasió, ba. tingut 1a Federa..
A València:
Forns.
Llevant- València.
ció, no tan sols per a aquesta entitat, •
A Sevlllar
sinó amb totes aquelles que, per exisevma -Madrid.
gències del Reglament, no hem pogut
CARNET
A Madrid:
oposar-nos a la sèrie de torts que
Atlètic de Madrid- R. Santander.
comès.
DE L'EXCURSIONISTA s'ban
A Torrero a
El primer acord pres per aquest
Saragossa- Oviedo.
Unió Excursionista de Catalunya- club, alxi que se'ns comUnicà l'anulBarcelona, Santa Anna, 10, 1er., de- lació del Reglament, pel qual s'ban
mà, dissabte, dia 19, a les 7 del ves- celebrat dues ellmlnatòrles 1 en les
El Torneig de Consolació pre,
inaugurarà la II Exposició de quals tots els nostres representants
El proper diumenge es comença- Dibuixos i Pintures de caire munta- s'havien classificat, fou el de no assisnyenc,
la qual restarà oberta fins tir a les competicions d'aquesta rerà a jugar un Torneig de Consolació entre els equips reserves de l'Es- el dia 31 del corrent mes, de 7 a 9 producció dels Campionats per inforpanyol i del Sabadell, i els primers del vespre, 1 els festius, d'll a 1 del malitat de la Federació i l'assenyalat
del Júpiter, Martinenc, Duro I mati. L'entrada. serà lliure.
antagonisme a aquesta entitat, ja que
•••
Europa..
no altra cosa podem dir d'uns seEl Grup Excursionista «Terra. En- nyors que tants anys fa que coneixen
El calendari d 'aquesta competició
dins», format pels empleats de la la lluita greco-romana.
ba quedat confeccionat aixf:
Companyia d'Assegurances «La Ca•
19 de maig
Vosaltres us baseu, senyors federatalana» 1 «La Previsión Nactonol», tius, per a. aquesta injusta. elim!naEuropa - Duro.
commemora enguany el XIVè. nm- cló en el poc nombre de lluitadora
Sabadell- Júpiter.
Espanyol- Martinenc.
versar! de la. seva fundació amb una inscrits, 1 d'això, cas d'ésser alxi, no
26 de maig
sèrie de festes verament remarcables, tenim cap culpa nosaltres ni els que
entre les quals figura la. lna.uguració ens hem inscrit, sinó tal vegada la.
Duro - Martinenc.
d'un espaiós xalet de banys empla- forma, propaganda, prec!p1tacló l
Jdplter - Europa.
&panyol- Sabadell.
çat a Badalona al final del Passeig manca d'allclents que ens ban pro(pas a. nivell>.
2 de Juny
porcionat; però de totes maneres, el
J úpiter- Duro.
Aquesta. Inauguració serà acompa- nombre d'inscrits, prop dels trenta
Buropa - Espanyol.
nyada. d'un bell festival nàutic 1 tin- individus, és una xifra de les majors,
Martinenc - Sabadell.
drà lloc el proper dia 19, a les lO per a no dir la més important, que
del mat!
9 de Juny
ñosaltres recordem. Certament que
Martinenc - Júpiter.
aquesta xl!ra es redul en el dia del
nu ro- EspanyoL
La Unió d'Estudiants, continuant pesatge e. causa de les lncomparelSabadell- Europa.
les seves activitats culturals, ba or- xènces 1 altres casos inevitables; però
16 de Juny
ganitzat per al diumenge fila 26 del encara b1 ba més, segons la redaccló
Júpl.ter- Espanyol.
corrent mes una excursió a Empú- dels primers
Reglaments, havien d'eliIluro- Sabadell.
ries sota la direcció del Dr. Albert
lluitadors fins a qUedar-ne
EUropa - Martinenc.
del Castlllo, catedràt.lc de la nostra minar-se
quetre
per
tal
de puntejar per al titol,
La. segona volta tindrà lloc els dies Universitat i encarregat de les excaara, permeteu-nos recordar els que
23 l 30 de juny i 7, 17 l 31 de ju- vacions de la ciutat grega. El viatge 1quedaven
classificats, puix que vosalliol.
es verificarà en un còmode autocar
després d'una sèrie d'incongruèn1 per a lnscrtpclons adreceu-vos a tres,
cies en les ellmlnatòrtes, solament
Secretaria de la Unió d'Estudiants, fèieu
arribar a quatre els individus
El diumenge a Les Corts, 1a
Rivadeneira, 4, 2on. (Plaça de ca- en
puntuació per cada categoria,
talunya), telèfon 22439, on es dona- 1 enla annlltzar
Barcelona-Girona, a la final ran
aquestes veureu com
tota mena de detalls referents gairebé a tots els
pesos existeixen ela
del Campionat de Catalunya a l'esmentada •excursió.
quatre atletes i en els que hi man• •
quen no és perquè no hagin volgut
Escolar
El Club Excursionista de Gràc.la presentar-se, sinó simplement
perquè
organitza per a diumenge una excur- no
hi eren.
Aprofitant el desplaçament del pri- sió amb autocar a SIUlt Benet de BaAra.
bé;
si
és
que
la
Federació
t.é
mer equip a Gljon, el F'. c. Barcelo- ges 1 seran visitades les coves de
predilecció per alguns lluitadors o bé
na ba confeccionat un programa Montserrat (Collbató).
creu
que
els
que
poguessin
quedar
magnlflc per a portar a cap el proper
Per assistir a l'Aplec que celebradiumenge al seu camp de Les Corts.. rà 1a Joventut catalana a la. Colò- campions de Catalunya no fossin suEn primer terme, a tres quarts de nia Güell, la rortida serà a les vult ficients valors per a poder disputar
tres, es disputaran el partit final del del mati de la plaça d'Espanya (au- e¡, campionats d'Espanya, res més
fàcil que efectuar una seleccló, fossin
campionat de Catalunya Escolar, ca- tobusos).
o no campions, I allà la Federació
tegoria majors, els equips d'Enginyers
•
•
•
1 de l'Acadèmia catalunya. TractantLa Secció d'Excursions de l'A. E. amb la. seva responsabilitat, però
se d'un partit definitiu, caldrà per- P., posa a coneixement dels seus 'So- l'anu.llar uns Campionats amb les sellongar-lo cas d'arribar els equips els que el proper dilluns, dia 20, a ves ellminatòrtos ja flnldes per a
empatats en acabar el temps re¡la- les 8 dc 1a vetlla, inaugurarà un obrir una nova inSCripció l estar almentart d'bora l mitja:
curset sobre l'Us de la Corda a gun element d·ella convencent a lluiEn se¡on lloc celebraran un partit la Muntanya, a càrrec del consoci tadors que fa doe anys que no actuen
perquè es presentin, ara que hom sap
amistós el primer equip del P. C. Pere Busquets.
que a la categoria dels 61 són tots
Girona 1 el Reserva del F'. C. Barprincipiants,
això no és lleial l decelona. Aquest estarà Integrat per
El diumenge vinent, dia 19 de maig,
tots els professionals dlsponibles i el Club d'Esports de Muntanya or- mostra molta pobresa esportiva. I
alguns jugadors joves en qualitat de ganitza una excursió en autocar pull- és per això que nosaltres creiem que
prova. S'han fixat preus molt re- man a lea Serres de Collsacabra sota l'ocorregut no ba estat causa de la
Ignorància, sinó, di¡uem-ho amb franduïts.
el següent Itinerari.
Mataró, Malgrat, Santa Coloma de quesa, al mal procedir d'alguns eleAnglès, La. Seller&, Amer, Les ments d'aquesta Federació, que, aforEls equips del Barcelona i .Parnés,
Planes, Sant Feliu de Pallarob, Sant tunadament per a aquest esport, no
de Bas, La. Salut, Santuari són tots els que la composen.
Sabadell que es desplacen a Esteve
El secretari Vlcenç Mestre.)l
del P¡u-, Ruplt, Santa Marta de CorGijon i Vigo, respectivament có, Roda, VIc, Barcelona.
La setmana de l'esport
Reunió: plaça de catalunya (daAvui surt cap a Gijon l'equip de vant de 1a Casa Vicenç Perrer), a
La. Federació Catalana de Rem, en
Barcelona que ba de jugar diumen¡e les 4.45. Pressupost, l5 pessetea. Vo- la seva darrera reunió, acordà delevinent contra el Sportlng.
cals, P. Codina 1 J. Roca.
gar el Club de Rem Barcelona perNo està desingnat. encara. el conSecció Pemen!na.. - Per a aques; què procedis a l'orgamtzacló d·unes
junt que ea desplaçarà. però el més dia la secció femenina organitza una regates en outrtgger, Iols i skiff en
probable és el següent:
excursió matinal a Vallvidrera, Fon~ aieües del nostre port amb mo1u de
Noguéà, Zabalo, AraDa, Pedrol. Ber- del Llan.llol, Santa Creu d'Olorde, la ci Setmana de l'Esport», en les
kessy, FranCO, Va.nt.olrà, Raich, Esc<> Moliru de Rel Reunió: P. de Cata.- quals s'adjudicaran importants prelà, Morera 1 Cabanes.
lunya (plaça de Catalunya), e, les mis. Podran participar-hi t.ots els
Zabalo i Vant.olrà ja es trobaran siS del maU. Pressupost: 1'25.
clubs afillats a l'esmentada FederaCló.
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de
.
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:.. diu la premsa francesa, que detalla els
punts del Pacte --- Hitler dirigirà el seu
discurs als contractants del Pacte

Ponte .................... .
Corsellns .. . .. . .. . .. . , .. . .. .. .
Riera .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. .
Pascual ......... , ....... .
Molins ......... .......... ..
Serlñà ...... .............. ,
Sènchez .................. .. .
Gasset .................... .
Besora ................... ..
VIcenç .................... .

I

ELS PUNTS DEL PA CT~ en el qual s'anuncia. que ls
SEGONS ELS CERCLES O· s'abstindran d'instigar la ~ro SOviet¡
FICJOSOS FRA N CESOS
da. comunista a França
Pagan.

Al3 circols politics e$ r
Paris. 16. - Als circols informatius diplomàtics d 'aquesta cap1tal sl el partit comunista. rr~n~tell
forçat
precisament ara. amb els' re.
es considera que les conversacions
rs posarà a la venda AQUESTA MATEIXA SETMANA
de Laval amb Stalin, Kalinin, Mo- triomfs electorals del passat ~us
Suma a nter ior ... ... 84.848:20
lotoff i Litvinov han acabat amb menge, s 'avindrà. a la fi a mOd U·
Dos !uoclonarls d'Esquerra.
4Familia Jaume Roig ........ .
un èx.lt per a la diplomàcia fran- la seva propaganda, tant més erar
3'L'fndex, conté, entre altres, els següents capttols:
M. Sàncbez I senyora ..... .
2'cesa.. Ningú dubta que l'acord fran- que es troben en perspectiva ~uant
Una nota de l'Alcaldia
Carme Vllardell ... .. . .. . .. .
2'ovea
I -Els cedistes al Govern - Els partits republicans trenco-rus significa. l'enllaç politic i mi- eleccions que els dirigents
Dos companys .. . . .. . .. .. .
3'tes esperen els resultats ta~~'g¡~
litar de les dues potències.
quen amb les i nstitucions - Però ¿Companys, que Ja? - El
5'Josep Puertas .. . .. . ... .. .
Es considera. que els resultats de
2'Aguat! Pallàs, d'Esquerra ...
f r ont del 14 d'abril
oficiosa :
LA PREMSA XOV
les conversacions de Moscou es po6'Cinc amics, quota setmanal.
«Una comissió de venedors de pelx
Quatre germanes, per la lliFRA NC ESA ES DESI~STEA
den
resumir a sis punts principals:
Grup Empleats Metropolità
11-La
R
epública
i
l'Estatut
de
Catalunya
La
ctraifresc del Mercat de Sant Josep, en
6'bertat .................. . ..
Transversal (novena ve·
ELOGIS A STALIN
Primer. Els Estats Majors dels
N
5'Tomàs Sabata .............. .
ción, de Companys - Proclamació de la República Federal
gada).
la. qual esto.ven representats paexèrcits 1 de les forces a èlies de
Paris,
16.
El
comunicat
.
Dolors Cerdà, a la memòria.
C.
Tresft
.................... .
l ' - trons 1 dependents, ha estat a. l'Al·
Espanyola - Un trdmit previ
Rússia. 1 França es reuniran abans facllltat al terme de les co OfiCiat
de l'Avi Macià ........... .
2'- Una catalana
...... ... , .... .
0'50 caldia. per tal de protestar del sude l'estiu pròxim per tal de discutir cies franco-russes es va rebr~ferèn.
J Parellada (quota setmaM. Arrutst ................ ..
I
II-L
a
vida
de
CompanysEls
primers
passosEl
bapposat
propòsit
d'autoritzar
la
venda,
les modalitats de l'aplicació de l'a- anit bastant tard, encara u aquf
nal) .................... .
4'Una catalana .. . ... .. . ... .. .
._
en
diumenge,
de
l'esmentat
article.
t
isme
de
la
presó
eLa
liança.
Publicidad,
militar franco-russa y la con- contingut essencial havia.q ~t!\ seu
eLa
Lucha, - LayDomènec VIlà .. . . . . . .. . . . . ..
2'- J Güell .................... ,
1
En absència. del' senyor Ple 1 Pon
Tres amigues del Mercat de
ferència de plans de mútua defensa. avançat pels corresponsals a M 1a.
J G. Pecnero .. . .. ......... .
1 ._
r
et,
Companys,
SegutAssassinat
de
Layret
la Boquerla ..... ........ ..
5'- F Rull ...... .............. .
1'- els rebé el seu secretari partlc~e.r,
os.
Segon. Tant França e om I a cou.
Els tres de cada olt ........ .
3'- J . Espona ................. .
1'- el qual recolli els esmentats desigs.
U. R. S. S. han convingut en la
V-Companys, aiputat - La cUnió de Rabassaires,
La premsa lloa. ja sense ir
Un esquetrè. de Masnou .. .
5' - J. Llort .................... .
l'Acompanyaven la comlssió nompossibilitat d 'augmentar l'intercan- el formidable desenrotllame ontea
Jaume Figueres. de P..eus ...
1'- x. x ............. ........... .
D ictadura del 13 de setembre - La cdicta-blanda, - Com
brosos venedors, els quals s'estaciovi econòmic. Per a això França farà les forces armades dels SOV!e~t de
Una nena catalana d'esquerra
1'- E. Ruiz ............... ..... .
neix
Esquerra
Republicana
El
triomf
~.50
naren
pacificament
a la Plaça de la
De moment ................. .
1'- J. Reverter .. . .. . •.. .. . , .. . ..
a. Rússia. crèdits a curt terminl per- firma que creuen en ella. Els di1 ~
Dalmau Caro! ......... ..... .
1'- Un cristià ... , ........ ..... .
què els soviets encarreguin a la ln· emplenen les columnes amb r atia
o
•so
República.»
VI
-Companys
proclama
la
República
a
l'Ajuntament
A. O. R .................. .
1'- J . R1b6 ................... ..
dústria. francesa. maquinària. pesada nyes de les exhibicions militars~
1'Ramon Mlrò I mare . .. . .. .. .
5'- J. Caslmlro .............. .
M acid proclama la República Catalana - Macid, símbol de
1'1 material de transports.
lltzades a. Moscou davant Laval 1 ~
Una. catal:ma . .. ... . . . . .....
1'- S. Pujol ... ... .............. .
Diu
Pic
i
Pon
l'Tercer. França. y la. Unió SoVlè- penodistes francesos.
Catalunya- El pacte de San Sebastiàn - Companys, govere..
c. S., a honor a PI I Sunyer.
5 'tica. es comprometen a exercir presA l'hora de l'entrevista amb el seFelip Herranz . . . . . . . .. . .. .. .
1'- Un grup de dones catalanes
nador - Un home de govern
La impressió ganeralitzada és que
Andreu Ventura ... ... .. . ...
1'nyor Ple li pregaren els periodistes
sió perquè es negociï un pacte orlen- a Moscou ja no exlsteix el comllDlsd'esquerra:
M. J., d'EsQuerra ...... .. ... .
1'- Enriqueta VIla de Jacns ...
tal de seguretat que sigui acceptable me tal com es pinta a les ro
VII -Companys, parlamentari - L'aprovació de l'Estatut
que els donés una referència del que
Ra!ael Escudé ............. ..
2'- VIcenta Moliner ... .. . .. . .. .
per Polònia.
1'volien els dependents dels mercats
gandes. que es realitzen als ~a~~
- La dissolució de les Corts Constituents - Les eleccions del
L . Matas ............... .. .
2'- Angellna. Trilla .. . .. . . . . .. .
Quart. S'ha convingut en la. ne- capitalistes. Es reconeix que Rússia
1'que s'havien manifestat a la. Plaça
Conrad Comaponda .. . .. . .. .
2'- Enriqueta Gràcia ........... .
19
de
novembre
Companys,
President
0
5
cessitat
que
Litvinov
efectuï
una
'
O
de
la
República.
El
senyor
Pic
conSerrat .....................
3'- El nen Angcl Jacas, de la seviu sota una. fèriia dictadura amb
Garriga .. . ......... ..... .
vlsita. a Paris, dintre del més breu la. seva alta burocràcia ¡ els seua
0.25 fessà. que no sabia ben bé de què
0'50
va guardiola .. . .. . . . . .. .
VIII-Una obra de govern - La llei de Contractes de Con Garcia ...... ......... .... ..
1'termini a. fi de retornar l'efectuada caps politlcs i mili tars inapellables.
Rosa Bartolomé . . . .. . .. . .. .
0'75 es tractava: sl d'uns manifestants
Sabató ... ,..... ......... . ..
1'reu - El primer pas contra l'Estatut
Gabriela Membrada .. , ..... .
a Moscou pel senyor Laval i estu1' - que volien que s'obli~sin els mercats
Unicament es reconeix a. MoSCi
J uanlta. ..................
1' diar el curs dels diferents proble- que la part més interessant del co.11
- - - els diumenges o, pel contrari, d'uns
Santama11a ................. .
1 '50.
IX-Els origens de la CED A - Del 1 al 6 d'octubre - eLa
Suma i socueix . .. .. . 84.974'20 que no ho volien.
mes de la politica Europea.
municat és aquella en la qual ~
hora grave y gloriosa, - Una nit històrica per a Catalunya
Cinquè. França i la U. R. S. S. fa constar que «Stalin comprèn ¡
Els periodistes l'informaren que es
han
reconegut
la.
conveniència
que
Vençuts els homes, l'esperit segueix triomfant
tractava. dels que temen que s'apliaprova la politica de defensa nac1o.
el més prompte possible es passin nal ~e França» i el que «Rússia a.cqUi l'ordre de l'ex-mlnlstre senyor
d'acord les delegacions comercials cedelx al projecte d'un Pacte de
XI-Evocació de la Dictadura - La crist de les penes de
Vaquera, que permet vendre peix
1 culturals d'ambdós països, per tal l'Est, tal com proposava. Hitler de
els diumenges.
mort - Per fil ctne carteres t la de Guerra - El present d 'incrementar aquest intercanvi.
no agressió, consulta prèvia i dé no
-5i és a.lxò, jo no penso per am
L'esdevenidor...,
Sisè. Després de llarg force1g el ajut a l'agressor.
aplicar aquesta. mesura. a. Barcelosenyor Lava.l ha. aconseguit la vicEncara que a la. nota res ao es ;Uu
na. El mateix l'alcalde que el goverG ravats de MAClA, SEGUI , COMPANYS i de tot el Govern
tòria. més important en obtenir de a aquest respecte, es considera Innador general han r ebut aquesta. code Catalunya - COMANDES: <LLIBRERIA CATALONIA,,
Stalin
el
formal
compromis
que
la
dubtable que s'han estudiat les momunicació de Madrid, però jo, fins
de López Llausds
m Internacional s'abstindrà. en el dalitats d'una. cooperació militar
que el Govern actual hagi revisat
successiu
d'lmmisculr-se
en
les
coses
franco-russa.
1 estudiat bé aquesta. disposlcló tesde França. Per Ilo a.lxò, la lli InterCAL AVANÇAR LES COMANDES/
tamentàiia del senyor Vaquera, no
nacional ordenarà als comunistes
LA PREMSA MES DRETIS.
Ahir, al nugdia, estiguerE;n a. ve·u- , r~trat del senyor Lerroux, que pre- penso aplicar-la. Vindria. a desvirfrancesos que abandonin les violenTA DESCONFIA QUE ELS
L'EDlCIO S'ESGOTARA TOT SEGUIT/
r e el Governador general, mteri, els stdeix el seu despatx de ,a Conse- tuar el descans dominical 1 em semtes
campanyes
que
vénen
realitzant
COMUNIST ES F RANCESOS
aenyors Lluls Jover Nonell i Angel lleiia...
bla un error. A vostès, què els semcontra.
els
instituts
armats,
campaS'AVINGUIN A LIMITAR
Torrents Dalmau, designats per la
bla? - preguntà el senyor alcalde,
nyes que àdhuc s'havien portat a
LA PROPAGANDA
Ceda, per tal de formar part de la.
.la
passant d 'interpel:lat a interpel:lador. publicar aquell decret del dila. 27
l'intelior
de
les
casernes
i
campaA
l'antiga
Gestora de la Generalitat en r epreConseller
Parts,
16. La premsa dedica
No cal dir que es posaren de ma- del mes passat 1 del qual protesten
ments.
sentació del partit.
grans comentaris a la declaració de
nifest opinions completament anta- els venedors de frulta
de Treball
Setè.
Hi
ha
!ndicls
clars
que
pera
la
menuda.
Tots plegats estigueren reunits
Stalin,
publicada.
·a la nota oficiosa
gòniques respecte al dret del des- D'acord amb aquell Decret, els vemeten afirmar que durant la seva de les conferències
bona estona, fins que decidiren fercelebrades a
cans dominical dels dependents dels nedors,
A
dos
quarts
d'una.
de
la.
tarda.
estada
a
Moscou,
Laval
ha
forjat
si volen comprar o. les esse càrrec immediatament de llurs el Governador interl, senyor Pic, Mercats. El ,senyor Pic, en acomia·
Moscou, en la. qual diu que el dicuna
afectuosa
amistat
personal
amb
Departaments de Governació 1 Tre- va. possessionar el senyor Torrents dar-se, posà la mà. a l'esquena d'un tacions o molls, es veuen obligats
soviètic ha aprovat la. politlca
Stalin que podrà. tenir per resultat tador
a. comprar una. determinada quanball, convinguts o tal vegada impodefensa nacional desenrotllada
repòrter que defensà. aquest d'ret titat
ia Conselleria de Treball.
una. més intima. collaboracló poli- de
de
frulta.
o
del
contrari
han
sats per la. Ceda als altres compo- dePronuncià.
unes paraules el Gover- contra els seus detractors, 1 li digué: d'anar al Born on l'article resulta Un document dels consellers tica entre el Quai d'Orsay i el Krem- per França.
nents de la Gestora.
Part dels periòdics, particular·
-Estic completament d'acord amb més car, ja que h1 intervé
nador general interi a honor del
lin.
Sense fer més compliments, els nou
un nou
ment els nacionalistes, posen en
governatiu que con- vós.
municipals
de
Mollet
Vuitè. Encara que aquesta supo- dubte
intermediari.
El
mateix
encariment
senyors Pi~ Jover i Torrents, mar- testà conseller
que els comunistes francesa~
P er cert que és una cosa rara, perel senyor Torrents.
En data 14 de maig, es féu lliura- sició no pot confirmar-se s'admet segu..:1xm les Unies marcades per
xaren del uovern general, disposats
resulta si en compren una quantitat
què
estem
segurs
que,
tractant-se
de
El
senyor
Pic,
va.
dlr
-entre
alque
el
senyor
Laval,
la.
recent
visita
ment
al
President
gestor
del
munia fer feina ...
a. la que necessiten, 1 tot
tres coses- que el «problema. social qUi es tractava, deuen ésser molt superior
del qual al Vaticà. tot el món recor- Stalin.
Per aquest motiu quan els perio- té
és clar, va en perjudici del po- cipi de Mollet, un document la lacions
Els periòdics governamentals co.
encara moltes convulsions» i de- poques les vegàdes que coincideixin això,
entre el Vaticà i els soviets menten
còpia. del qual transcrivim:
distes intentaren, a la una, entre- manà
bre
consumidor,
que
de
sobte
es
trotambé el gran acomiada·
coHaboracló de tots per l'esmentat repòrter i el senyor Pic.
«Senyor president de la Comlssló da, parlà també a. Stalin referent de ment
vistar-se amb el Governador, interi, tal de la.
que es féu objecte a LBval
ba
que
les
taronges
1
tota.
la
solucionar-los.
les relacions entre el Vaticà 1 els quan sorti
Tenim motius sobrats per a. su- fruita, aVUl ta.n necessàlia,
Gestora, de Mollet:
aquest no era al seu despatx. El fet
anit de Moscou cap a.
s'encaVa afirmar també el senyor Pic posar-ho, però no ens dolen prenEls que subscriuen, regidors de l'A- soviets sobre la llibertat religiosa a Varsòvia, al qual assistiren Litvinoy
decepclonà. a.ls informadors que es- que
reix. A més, com és lògic, els més juntament
Rússia.
el
nou
conseller
governatiu
indes
1
nosaltres
també
hem
de
dir
de
la
vila
de
Mollet,
elei molts alts funcionaris dels sovieQ.
peraven, tal com els havia. promès, teri venia disposat a. oblidar les que aquesta. vegada. estem
d'acord perjudicats són sempre els compra- gits en virtut de la voluntat popuque el senyor Ple els donaria. comp- ideologies
LA CON CESSI O FETA A Diuen també que l'estació apareixia.
dels funciona- amb el senyor Pic. Prometem no re- dors modestos, els quals no poden lar manifestada en les eleccions del
acordonada
te d'una important noticia que pre- ris, i, per politiques
per la Policia i esplèn·
no hi hauria re- incidir massa. sovint, sobretot per- comprar a grans magatzems ni a. 14 de gener del 1934, a vós atentaFRAN ÇA P RO DUE IX D IS·
d:lda.ment endomassada. amb banparava, relacionada, sembla., amb la. presàlies ni tant,
mercats
on
es
compra
en
grans
destitucions.
ment
GUST
exposen:
A
L
PA
RT
I
T
COM
U·
què
tenim
la
seguretat
que
el
sed eres franceses i soviètiques. A l'an·
persona que vindria a. fer·se càrrec
N ISTA FRAN GES
senyor Torrents, en fer ús de nyor Pic, ell mateix, farà. els possi- quantitats.
Que no h1 ha cap llei que autoritdana. es trobaven la guàrdia d'ho.
definitivament de la Presidència de la Elparaula
No sabem sl a hores d'ara el se- zi la destitució d 'autoritats municiafirmà.
que
és norma seva bles perquè alxi sigui.
Paris,
16.
Als
circols
comunisla Generalitat. No hi hagué, doncs, no tenir en compte la Ideologia del
nyor Pic haurà. atès el prec dels ve- pals sense prèvia formació d'expe- tes de Paris ha. produït enorme lm- nor l una banda de Música, que
interpretà «La Marsellesa» i la «In·
ni manifestacions ni noticia sensa.- funcionari i demanà. la. colht:orac1ó
nedors de fruites, però ens temem dient.
la part del comunicat comú ternaclonal» quan arribà. el senyor
c1onal.
Els venedors de fruita molt que no, 1, a més, que no seran Que la nostra. pretesa. destitució pressió
de tots.
franco-russo, publicat anit a Moscou, Laval, el qual després d 'estrènyer
•••
atesos mai, perquè la disposició no no té a ltre valor legal que el d'una
També parlà. el «Delegada» del
a la menuda
la mà de Litvinov i els seus acomLa. Junta. Directiva de la Casa Ministeri del Treball, senyor Bataés res més que el resulte.t d'una circumstancial suspensió.
panyants pujà. al seu compartiment,
I
ara
que
estem en pla am13tós política municipal feta a favor de
València1 amb el seu president al lla. Anuncià que abans de marxar
Que la constitució dels Ajuntacap, esttgueren a. veure el senyor de la Conselleria volia collocar Cio amb el senyor Pic, ens atrevim a les classes menys necessitades de la ments per decret, vulnera la Constitu- tir en el «Champlain» es troben en- 1 sortl a la finestreta cridant: «Visca l'amistat franco-russa», al temps
Pic i Pon, i li lliuraren un bust molt h avia estat el seu despatx el retrat preguntar-li com se li ha ocorregut població.
ció de la República. en el seu article cara a L'Havre, allotjats en els ml- que el tren començava la seva mar·
bonic del Governador general, inte- de «tots» els que havien estat Preprimer
que
diu:
Todos
los
pode
res
llors
hotels
per
compte
de
la
Comxa.
rí. El senyor Pic, els agra! molt la sidents de la Generalitat.
orgànicos da la nación emanan del panyia navilera, 1 és molt probable
delicadesa...
A l'acte hi assistiren també un
DOS R EGIME NTS FRA*
pueblo.
que sigUin embarcats en el va.lxell
•••
grup de militants de la c. E. D. A.
Per tot el que acabem d'exposar,
· à p ·d t H din
1
CESOS AN IRAN A RUSSIA
Finalment, visità. també el senyor
els consellers i suplents que sotasig- am~rtc ~ re& en
ar g» en el
Acabà l'acte aplaudint-se tots, múParis, 16. - El cronista intemg,.
Pic i Pon, la senyoreta Maria Va- tuament.
nen, elegits pel sufragi popular, en «BrJtanmc».
.
llojera, «Miss Teatre», a la qual el
possessió encara, segons la Llei Mu-¡ Les noticies afegeiXen qu~ ex.lstei- clonal Pertinax diu en el perlòdlo
Governador general, interl, mosnlclpal Catalana i la. Constitució de xen rumors. que la. vaga s este~drà cL'Echo de Paris» que noticies r~
trà les dependències mes importants
la República de totes les facultats H1 ha. inqwetud respecte el prtmer budes de Moscou afinnen que av!M
El «Butlletí Oficial»
del Palau de la. Generalitat.
conferides pel poble, declaren:
v~atge del paquebot gegant «Norma nEn la. seva edició d'ahir publicà
a) No reconèixer en nom del po- die».
(Segueix a la pàgina 4)
entre
altres
les
seg¿ents
disposible que representen, cap valor legal !'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!'!!!!!!!!'!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A l'antiga Conselleria cions:
a. les disposicions dictades l que ma«Decret donant publicitat a. l'Ornifestament es situen al marge de la
de Governació
dre de la Presidència del Consell de
Llei Municipal Catalana.
A dos quarts de dues de la tarda., Ministres, del 2 del mes corrent,
b) Refusar en el seu dia tots
es reuniren al despatx principal de autolitzant la circulació 1 ús legal
els compromisos, contractes, etc. que
la Consellelia de Governació, a .la a Espanya de les balances dels mol'Ajuntament
antijuridic hagi pogut
Plaça del Palau, el senyor Pic i Pon, dels que s'esmenten.
contraure durant el seu mandat,
el nou conseller, senyor Jover NoDecret donant publicitat a. l'Orsense perjudici d'exigir responsabilinen, el secretari de la. Consellena, dre del Ministeri d'Indústna 1 Cotats per als danys i perjudicis que
el secretari de la Junta. de Segu- merç, del 23 d'abril proppassat, aus'hagin pogut produir, cas que la
retat de Catalunya i el personal toritzant el senyor Enric Dueñas 1
llei del 5 d'abril del 1934 preveu plede la. Conselleria, tots els quals pre- Aparicio per a. treure i tornar a
nament.
senciaren l'acte de donar possessió coHocar els precintes de les balane) Presentar en el seu dia el r eal nou conseller.
ces I bàscules automàtiques 1 semicurs, que la Llei preveu i que les
El senyor Pic i Pon féu un dis- automàtiques que hagi d'apariar en
desviacions, errors, il:legalitats reclacurs... El senyor Jover Nonell con- els seus tallers.
men de fer públic.
testà.... i en acabar, tots foren molt
Ordre rectificant diversos errors
d) Incloure en les mateixes resaplaudits. Després, el senyor Azcà.r- advertits en la. composició d'alguns
ponsabilitats politiques j urldiques a.
raga. féu la presentació del persol!al Ajuntaments de les circumscripcions Les dependentes de mercats es ma nlfesten dava nt l'AJuntament en de- tots els components del iMunicipi
anfensa del descans dominical
de la casa al nou conseller.
de Barcelona, Girona 1 Tarragona,
tijurldic, siguin quines es Vulgunl les
<Foto Puig Farra.n)
El secretari de la Junta de Segu- estatuYda pel Decret del 26 d'ibral
raons que els han mogut a. acceptar
retat de Catalunya, senyor Rc?ure i Ordres del 29 d'abril 1 9 i 11 de
els càrrecs, perquè entenem que da.·
Le3 grans manifestacions automo- el nostre Gran Premi automobllist!O
Garrlcarte, ha instal:lat un arttst!C malg.
vant la raó suprema de la. llei, to- blllstlques
tenen a assolis el màxim e5plendor. Ells van
Sanitat. - Decret disposant que
tes les altres són raons acomodaU- Barce:ona internacionals
una. tradició d'anys, de ésser els que varen instaurar el
mentre no slgul conegut el resultat
cies que sols serveixen per justifimolt3 anys. Si us entreteniu a pen- CUit de Montjuïc i ells varen in~
de l'opció a exercitar pels Metges
car actituds injustlficables.
GRUP EXCURSIONISTA del
Cos de Banys que l'any 1931 diAquestes manifestacions són subs- sar una. mica. sobre aquest tema, ben re3Sar-se fins a convertir-lo en
rigiren balnearis catalans, segujran
crites fntegrament pels que formen aviat us vindran a la memòria da- que a.vul és. Gràcies a. l'ajut que
JOVENTUT CATALANA en
llurs càrrecs els Metges hidròla. majoria indiscutible del nostre tes 1 gestes inoblidables. Aquella en tots els ordres varen oferir a PeDiputació, 69, principal
legs nomenats d'acord amb l'article
Ajuntament i per la importància que cursa. en costa al Tibidabo, en la nya Rin, el nostre Gran Premi va
Amb motiu del Xè. Aniversari
59 de la Llei d'Aigües minero-memereixen les nostres afirmacions, es- qual varen competir el3 famosos adqUirir un prestigi Internacional in·
de la. seva. fundació, avui, dia
dicinals del Parlament de CataluCanila, 16. - Les darreres dades
perem que siguin anotades per qui bòlids «Benz» i «Hispano Suiza:t; discutible.
17 de maig, a. dos quarts de deu
nya.
Però les coses han canviat molt
calgui i que mal no es pugui aHegar més tard, les curses de Tarragona
sobre el pleblsclt per a la. Consti tuPRIVILEGIS ignorància..
de la. nit,
Departament de Sanitat. - A- ció de les Filipines
i die Vllafra.nca, amb e!s Nuvolar!, d'un temps ençà. a Barcelona, 1
dóna
1.158.000
nunci, als efectes de reclamació, ,le
Divo,
Zworoski
1
altres
«aso~» del de les victimes d'aquesta època
Feliu
Tura,
J
osep
Fortuny,
Pelegrt
Festival Germanor
EZ3 hitlerians se lu pensen to- Pi, Enric Orra, Teodor Anglada, J oan volant; després, la meravellosa jorla. sollicitud de declaració d'utilitat vots favorables contra 40.000 negates. Ara han decidit prtvar els Punsola.. Llorenç Pascual, Joan Am- nada inaugural de l'Autòdrom de graciada ha estat el nostre ,?~
pública de les aigües de Mont-Missé. tius, en xilres rodones.
Cata!rtna
semites del privilegi d'anar a la brós, Va.lentl Oantijoch, Isidre Rlbas. Sitges i, per fi, resumint tota aques- Premi automobilistic, que no ~
celebrar-se enguany per manca d a·
al Cinema. .Mistral (Calàbria, 38,
gue'!a, el qual volen reservar, ex- Francesc Dutl.ó,
Rossend Rafals, ta activitat dispersada en innom- jut oficial.
xamfrà. 11o l'Avinguda. Mistral)
n1
cluszvament per a la raça drta.
Joan Camp, Enric Messeguer, Pere brables manifestacions dispersades
Ni 'Estat ni la Generalitat, .
PROGRAMA
Davant d'això hom es desorien- Reverter Miquel Barcala.
arreu per manca d'un circuit ideal. l'Ajuntament, no han volgut oferit
Projecció de dues peWcules:
ta. Així el gran cronista La FonMollet. 14 de maig del 1935 ..J
el «Gran Premi Internacional de llur ajut financer a la. gran org~;
LLU:\-1 BLAVA
chardière el3 pregunta, des de
Barcelona», damunt aquest merave- zació de Penya. Rin. L'Estat, que
<Art sublim)
«L'Oeuvra, si no han attnat que
11
llós circui~ de Montjuïc, que la cri- subvencionat amb 70.000 pesset~it
el mülor mitjà de dujer-se dels
PER LA LLIBERTAT
tica internacional ha assenyalat com Volta Ciclista a Espanya, orfura•·
israelites
és
trametJ"e'Z3
en
massa
<LluJs Trenker)
dels més perfectes i espectacu- zada pel diari feixista 1. n!l .~.
al front, per tal que l'eMmic curi Els tripulants del «Norman- un
En els intermedis, la Cobla
lars d'Europa.
ment, antlcatalà, «Informac1one-va
d'eLiminar-lo,_
Catalònia. executarà. les següents
Els barcelonins, que sentim ingè- 1'Ajuntament de Barce!ona, q~rt
die»
s'havien
declarat
en
sardanes:
Potser no van tan desencertats
nuament totes aquel!es coses que regalar 25 000 pessetes a l'emp , r·
cPlrenenca». de Mates-ColeU, 1
vaga
el3 nazi.!. En la guerra futura-no
afecten la. nostra tradició. haviem estranger Je!! D!ckson per a 1 1
«Lt~o Santa. Espina:t, de Morera».
7nll:!sa futura, per dissort- , sap
L'Havre, 16. - Aquest maU s'ha fet d'aquest Gran Premi automobi- ganltzació d'un combat de bOlt8
Ballets per l'ESbart Dansaire
algu. si estarà més segur el ciu- declarat una vaga. entre els tripu- l!Etlc que portava el nom de la ciu- d<!sprés 20.000 pessetes al dia1 ~;
cGermanor:t, de la Joventut
tadà de terra endins, que el com- lants dels vaixells cNormandie», tat, una. cosa molt nostra., a la qual !ormaciones». 1 la. Generallta , ...;,,..
d'Esports del G. E. R. I. U. F.
batent del front? Davan I l'ame- cChamplain» i «La!ayette», que ba tots, cada any, des de fa dos anys, també va. colla.borar amb 15 O00 10¡.
(Camp de l'Arpa.>: «Contrapàs:t,
naça dels gasos i del3 estrts mor- estat ràpidament solucionada. Els ens lliuràvem de p:e. N'hi ha prou setes a l'organització d'aquest~tz!d>
de Palau de Noguera.; cGalop de
fí/er/I que diuen que desJnran en obrers ban tornat als setts llocs.
amb recordar el magnífic especta- ta Ciclista a &<>panya, orgaDl u
Cortesia», «GarlandeS», «Dansa»,
un aclucar d'ulls, pobles, c·lutats ¡
cle que oferia el Parc de Montjufc per una empresa per;"<!fstica, toede Castelltersol, acompanya.t.S
comarques, el risc serà a tut arreu.
NO ES CERT QUE S' RAG I envaït pel públic el3 dies del Gran aquests organismes oficials ban 1,
per la. Cobla..
T~ vegada, al jront, la JJr imcra
SOLUCI ONAT LA VAGA Premi.
gat l'ajut necrst.arl, per tal ~~~~ca.
Actuarà també el quartet volima serà l'únic lloc que oferirà
Internaclona.lm.ent, aquesta com- nostra gran prova. automob ;en·
DEL ((NORl\lANDIEil
cal «Santa Cecilia:t.
més lleugeres garanties de segupetició
automoblllstica,
instaurada.
Parts,
16. - Noticies rebudes de
ontanltzada per una entltatés~le
Per a invitacions: Vila., Ser etat.
L'Havre informen que les trlpulo.- per Penya Rin, estava considerada clalment c~portlva, no pagu
púlveda, 79 (impremta.), telècom
una.
clons
de
les
dels
més
vaixells
importants
de
la
Companyia
de
L~
;ugada
és
vista. El11 muicians
brar-se.
•mptofon 34574; A. López de Ayala,
~tes, a les trinxeres !\ries 0 Transatlàntica, que aquest maU s'han l'any 1 figurava en l!oc destacat del
La cosa no deixa. d'é..«<ser s-. :Jfònúm. 27 (bar), telèfon 31080;
declarat en vag."!, no ban reprès en- programa internacional de curses. mà.tiCil en aquests mo:n"... ' de esf!b
e.úrcit3
d'operaciOns
nris.
Els
Oliva, Creu Coberta, 71 (farmàuraelites a esperar que el Ioc aeri cara el treball. malgrat de la decla- Barcelona, com M.Cà, Monteear:o i ria governamental. Les pessetes a ran
cia) ; Avenç Republicà. de la Borels . confongui com als seu 8 rebe- ració que ha fet el ministre de Co- Paris, tenia. el seu Gran Premi auto- bassos per a les empreses q:Je ten~
deta, Constitució, 44; Amigó,
saviS de Sodoma ... A ltrame11t pot- ¡nunicaclons que el conflicte havia mobillstic internacional, amb la par- de l'esport un mitJà per anar C(lt
Sants, 176 i 178 (bar>; Ribot,
Ucu:aritat que ni aquestes ni cap la viu-viu. A les entitats meraiJlper·
ser
félra perillós arm4t" de •totes estat resolt.
Sant Medi, 26 (Plaça de Sants),
Encara que alguns empleats han altra. clutat europea no podien ofe- esportives. que am!l l'e'ij)Orl n;..ar 1
~u
uns
quants
milion.s
de
setelèfon 35212; al G. E. JovenL'ivlaaor IIP&flYOf ,.,." Pom bo, 11 ciual-¡;-propo¡¡- rMIItzar • ..- rald Es·
mites . que podrien senti.,. la in- manifestat que estaven disposats a rir un circuit. tan perfecte 1 espec- ~elx<''l ?.'tra cosa cme po rsetut Catalana o al mateix Cineacceptar un arbitratge, les tripula- tacular en J:oc tan cèntric. en el tennr la nna!itat racial que :~!·
fluència del scmltic Carles "farx
.-nya • Mèxlo, fina ara no efectuat par nlngll, abraça el MU pare abana
ma Mistral o a. LA HUMANIguelxen, a aque~lt's res. no
No baden, no, els nazis.
qil6
•
··· clons dels paquebots lnslsteixen que mateix cor de la ciutat.
de marxar
TAT.
ban d'aprovar..se totes les seves petlForen el3 Ajuntaments d'Esq..ter- xen, ni per elles, ni per l'esJf~.-. ...
~lons.
(Elqlress - Foto.>
ra de la nostra ciutat els que va- dingelxen, ni pel prrstlgi !h •
J. M . Fll J.NCES
Els passatgers Que havien de sor · ren fer tot l'esforç posstb!e perquè donal. el més petit ajut.
Ptes.
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Ahir, al migdia, l'oficina de Prem~:= sa de l'Alcaldia. donà. e.questa nota
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El DIA D'AHIR Al PALAU --- lA PRESA DE POSSESSIO
DE DOS NOUS CONSEllERS GESTORS

La protest~ de

les esquerres

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

CON TRASTOS

La incomprensió ofici al, fa
impo ssible la cele b r ació del
"G r an Pr emi Auto mobi lista
Internacio n al de Barcelona''

DADES OFICIALS
DEL PLEBISCIT
DE FILIPINES
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