EL TEMPS. - A Catalunya t l ui astà aobtrt Hf' Andorra¡ La Se·
•arra I La Selva: aeml-cobert pel Pallars, riberes del Segre, Urn lat, vall
de Ribes, Empordà el Gironès I comarca de Bues: per la resta està serè
o gaireb6 aerè. Ets' vents són forts de l sector Nord per la conca de Bar·
berà, comarca de Baces, EmQordà I camp de T arragona: moderats del
W. per La Segarra 1 Baix Ebre : per la ruta són fluixos o en calma.
Ha plogut lleugerament a Serbs, Camarasa, Girona I Ransoll. La màxima
registrada ha estat de 6'6 litres per metre auadrat a Angolaster I 6'6 a
Barcelona. El gruix de la neu 's de 80 om. a Envallra I 60 cm. al Port
de la Bonalgua.
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LA GAUSA CONTRA EL GOVERN DE LA GENERALITAT

La vista se celebrarà a la sala del Tribunal S.u prem
e§!!?! -

~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o

Guió del moment
COMPTE, MOLT DE COMPTE!
Els diaris de Barcelona han hagut de limitar-se a donar la noticia
d'Ull missatge enviat al President de la República per la «Unió de Ra-

bassaires i altres Cultivadors del Camp de Catalunya>>. Contra la nostra
voluntat no ens !ou possible de donar detalls de cap mena en quant al
contingut - Interessantíssim - del missatge en qüestió.
La Pretnsa de Madrid, en canvi, més afortunada, publica extenses
recensions del document dels camperols catalans. «El Sol», per exemple, ha
pogut dedicar-hi gairebé un resum de columna; altres diaris, sl bé amb
menor extensió, han reportat igualment diversos extrems del missatge, la
!JDportància del qual és evidentissima, per motius que no hem de detallar.
El missatge ha coincidit amb un article que publica «El Debate»,
gna.t
pel seu corresponsal a Barcelona, que fa referència a la qüestió
11
del camP català. En l'arttcle - curiós per la coincidència. de dia 1 per les
coses que s'hi diuen - el corresponsal fa afirmacions com aquestes:
cHoy ha cambiado radicalmente el sombrio panorama de hace unos
meses. El fantasma urabassaire» parece alejada, volviendo la paz y sosiego
del campo Desaparecieron las arb!trariedades e injusticias que anta.ño
pudiera haber <en un reducldo porcentaje) en los contratos de aparceria
y crabassa morta.», vuelven a cumplirse Jas sentencias y contratos vigentes, los aparceros van devolviendo sus rentas atrasadas y los propietarios
les dan facll!dades para ello, conced!éndoles rebajas y alargando los
pJ.azos... Hace unas semanas, los «rabassaires», con!undiendo la «poUt!ca
~ pacif!cación de espir!tus» con la lmpunidad, comenzaron a circular
órdenes para no pagar las renta.s y para volver a la rebeldia. Pero la
constitución del actual Gobierno y, sobre todo, la presencia en el mismo del
aeñor Gll Robles, ha frenada en seco todo este prepara.tivo revolucionaria.
y hoy en dia Impera la màs absoluta paz y sosiego en el agro catalàn.»
L'espec!allss!ma signUlcació del diari vaticanista i l'actuació dels h~
mes de la C. E. D. A. a Catalunya, que s'ha centrat particularment en una
posició, per dir-ho aixi, cantirabassaire». ll dóna un evident interès, que
volem subratllar en contrast amb el missatge deis camperols catalans. Repetim que no ens és possible de comentar adequadament aquest missatge.
Però sí volem - i demanem al censor remarqui que no ens trobem dintre
de cap dels quatre punts de Portela Valladares - observar un detall
del màxim interès. Que mentre «El Debate», a través del seu corresponsal,
fa les afirmacions que queden transcrites, el document de la «Unió de
Rabassaires 1 altres Cultivadors del Camp» conté el següent paràgraf
que - perdoni el lector, però no és culpa nostrat - reproduïm de la informació de «El Sol» de Madrid:
«Tomando como excusa los hechos de octubre, se ha desencadenada
sobre los campos catalanes una de las épocas màs sombrias de repres!ón
que ha conocido nuestro pueblo; represión sombria que hasta boy no habia
podido exter1orizarse a través de la censura y de los estados de excepción,
pero que, en realidad ha dlezmado las poblac!ones rurales de Catalufia,
dejando en ellas una semllla de odio que jamàs podrà desaparecer.ll
Notem el v!vissim contrast entre l'article de «El Debate» 1 el document
que els camperols catalans - amb l'aval de la cUn!ó11 - adrecen al President de la República. Insistim que no ens és possible d'estendre'ns,
com voldríem, en comentaris. Però sabem tot el fons d'amargura 1 de
dramàtica veritat que hi ha en el missatge tramès a S. E. Rlf\f J/11 if ·'V r
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fi!AN>:,t. Es sobre aquesta obscura pollt!ca de represàlia, sobre aquest
designi venjatiu i rancorós que es remou avui, l des de fa molts mesos, en
les zones rvra.Js de Catalunya, que fem sentir la nostra veu d'alerta.
Lluny de tota posició polèmica - que no podem ni volem adoptar en
aquests moments ~ però invocant per a nosaltres el matebc: dret amb
què «El Debate» ~ eeanure ditirambes elogiosos i augurar pau i ventura,
hem de dir a les actuals autoritats de Catalunya:
Compte, molt de comptel

'' //¿
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ESTAT ALLIBERAT El
SENYOR MARCET

El preu dels
diaris

Ric i Pon va de AVUI SURT CAP A MADRID COMENÇARA El DIA 27, HI

aixecada la suspensió de
«El Dia»

• •

l'EX-CONSELLER DE JUSTI· HAURA SESSIONS MATI I
CIA DEL GOVERN DE LA TARDA I CADA SESSIO DUGENERALITAT, SR. LLUHI RARA QUATRE HORES
I VALLESCA
Madrid, 17. - El Tribunal de Ga·

VISita

Tots sabem que han corregut dlversos noms per a ocupar el càrrec
de governador general de Catalunya
Hem sentit a parlar del senyor JaAhir, a la tarda, !ou posat en lón <el Clarfto dels toros), del sellibertat l'alcalde popular de Manre- nyor Guerra. del Río, Estadella, ViDesprés de Ja seva estada. a Bar- ra.nties ha soHicitat autorització del
sa, senyor Marcet, gràcies a les ges- llalonga. i amb molta més insistència
tions realitzades a Madrid pel dipu- que cap altre, l'ex<atalanista senyor celona, aquest mati, amb el ràpid President del Tribunal Suprem per.
tat senyor Senyal.
Anguera de Sojo. Aquest darrer se- sortirà cap a Madrid, per tal de re- què la vista contra els ex-Consellers
A la sortida de la presó fou salu- nyor a més de tenir l'avantatge integrar-se a la presó amb els seus de la Generalitat de Catalunya es
dat per un grup de famlllars i amics (diem avantatge perquè és de la Ce- companys de Govern de la Gene- celebri el dia 27 al local del Suprem
que s'havien assabentat de la nova. da), segons· no fa gaires dies ens ralitat, el conseller de
Justícia, se- i al saló de plens. HI haurà sessions
Immediatament, el senyor Marcet, deia una personalitat d'aquest maal matí i a la tarda. i durarà cada
nyor
Joan
Lluhi
1
Vallescà.
teix
partit,
té
a
favor
seu
el
!et
que
es
traslladà
al
seu
domic111,
on
rebé
l'tladrid, 17. - A la sessió
innombrables proves d'adhesió i a- els de Madrid cerquen una manera
Com els nostres lectors recorda- dia vuit hores.
d'avui, ba estat aprovada defielegant de treure-se'l del damunt,
fecte.
nitivament la modUicació a l'arpuix que ja en comencen a estar tips ran, el senyor Lluhi i Vallescà vinticle 7 de la llei del 28 de maro
•
•
això a part que els aliats dels par- gué a Ja nostra ciutat a.mb motiu
darrer, referent al preu mínim
tits governamentals que són a la d'haver dlonat a llum la seva distindels diaris.
Segons noticies de darrera. hora, dreta
de la Ceda sembla. que no 11 gida esposa, concedint-li el TribuEn virtut d'aquesta modificaper '!autoritat competent ha estat perdonen
que hagi estat el fiscal, a- nal de Garanties els
ció, el preu minim obligatori
condonada la multa imposada. al cusador aferrissat,
avantatges de
dels «cavallers»
dels diaris serà de 0'15 pessetes
diari looal «El Dia» 1 a utoritzada de del 10 d'agost.
la
presó
atenuada.
exemplar, cinc dies després de
nou la seva sortida.
Fer-lo governador general de CaAra, davant Ja proximitat de la
publicada a la uGaceta11 la motalunya seria un doble avantatge per vista. de I& causa contra el Govern
dificació aprovada ahir, en lloc
•
•
a. la Ceda. Ningú no els podria dir
del primer de juliol, com s'havia
que no enviessin home3 ben cata- de la Generalitat, el Tribunal de
acordat tm un principi. L'augNi cal afegir com ens plau la bona lans, encara. que ho dissimulin, com Garanties disposà en la seva darrera
Madrid, 17.-Avui visitaren el Pr&
ment dels preus de subscripció
noticia, tant pel que fa a l'amic l'Anguera,
que aspiri a una reunió, vist l'informe de l'advocat sident 1 ex-Consellers de la Generaregirà a partir del primer de
Marcet com pel que es refereix a la altra cosa 1a l'evitar
Madrid.
No
oblidem
que
juliol.
rea.paric1ó de l'estimat col:lega cEl quan es tractava de fer partit a Ca· defensor de l'esmentat conseller, se- litat e! senyor Gómez Hidalgo, Ca·
Dia».
talunya vàrem poder predir que el nyor Jlménez Asúa, que el senyor nysrdo, Blasco Grazas, del partit fefarien ministre per a evitar que amb Lluhi ingressés de nou a la Presó deral de València, Joaquim Gil Beles seves pretencions d'ésser cap del Model de Madrid, cap a on partirà nisa 1 muller, Palet
1 Barba, Ferret,
partit d'ecl, destorbés la feina del
senyor Cirera, i resultà així mateix. com hem dit, aquest mati, amb el Marial, Roc Boronat, Albert, senyQo
A les altures que ens trobem, però, ràpid de dia, que surt dlel Baixador ra. de Casares Qulr<>ga., Fabra Rlbas,
a dEsgrat dels molts noms que han del Passeig de Gràcia a dos quarts Costa, amb eis components de la sesonat, UllS per una cosa i els altres de nou, aproximadament.
va orquestra.; Ruiz Funes, Lloret,
per l'altra., no hi ha manera de tr~
No cal dir com desitgem al conse- Marcel:lf Domingo 1 muller i una e~
bar el candidat. Fins el senyor Lerroux ha dit fa. pocs dies que el se- ller de Justicla del Govern de Ja missió de mestres, una altra de renyor Pic ho !a molt bé en totes les Generalitat, senyor Joan Llubí 1 Va- publicans andalusos 1 una altra de
tres intertnltats que ostenta. amb
republicans de Múrcia.
tanta fe 1 aplicació. Ara bé, ahir llescà, un excell.ent viatge.
migdia, els nostres espletes varen
poguer veure com el senyor Pic,
transportat per un dels seus automòbils oficial$, precisament el de
governador general, anava a casa
senyor Anguera i s'hi estava una
Més de tres-centes mil persones desfilaren ahir, a del
estona..
Varsòvia, davant et cadàver de !'«alliberador» polonès A què es ve. deure aquesta visita
del senyor governador general inte·
Segons les informacions que vénen de Madrid, el ministre de la
EL PARTIT SOCIALISTA les maniobres militars 1 revistava la. ri al pretendent número 1? Podria Governació
senyor Portela prepara un nou projecte de llei electoral,
ACORDA PARTICIPAR EN guarnició de Varsòvia.
molt ben ésser que hagués anat a
ELS FUNERALS
Immediatament, les tropes de to- oferir-U la Conselleria de Justícia, molt diferent del que va elaborar, després de diversos canvis, l'exVarsòvia, 17. - El partit socialis- tes les armes han desfilat davant el però en tal cas el més probable és ministre d'Agricultura senyor Jiménez Fernàndez. Es tan caòtica
ta polonès, al qual pertangué en la. cadafal presenant armes. D'aquesta que s'hagi trobat amb una. negativa, la situació actual de la poltttca espanyola, que una mateixa coalició
seva joventut el mariscal Pilsudski, manera s'han acomiadat del seu ge- la mateixa negativa que ja va donar governamental fabrica, sobre
una mateixa matèria, projectes diveri que era a l'oposició d'aquest des neraliss!m, les despulles del qual se- en altre ocasió el senyor Anguera alde l'any 1926, ha pres l'acord, a dar- ran traslladades a Cracòvia aquesta. legant que una CQ.rlera. de conseller gents t àdhuc oposats.
rera hora, de participar en els !u- mateixa tarda, en tren especial.
No plorarem pas per la mort del no-nat sistema del senyor Jiera rebaixador de la seva categoria
nerals del gloriós soldat.
Accedint als desigs expressats pel d'ex-ministre. -No puc passar menys ménez Fernàndez, que és una absurda i complicada mistificació
poble, el Govern ha decidit que el que per President,
diuen que va dir. del sistema proporcionalista. Però tot ja creure que, en alguns
LES HONRES FUNEBRES fúnebre comboi es deutri en totes les
Algú diu que el senyor Pic ha anat
EL TAUT SERA UNA OBRA estacions del trajecte per tal que a oferir-li la presidència de l'Audièn- aspectes importants, el projecte del senyor Portela encara ser4
tothom pugui prestar llur darrer h~ cia, però el senyor Anguera tampoc pitjor.
D'ART
Varsòvia, 17. - Aquest mati. tal menatge al llibertador de Polònia.
no troba la solució molt adient amb
Així la República va cap enrera en la qüestió deL sistema eleccom havia estat anunciat, han t!n·
toral, que té una importància teòrica i pràctica de primer ordre.
gut lloc els solemnes funerals del
AVUI ARRIBARA EL CA• la seva dignitat d'ex-ministre.
Per la nostra part preferim que
DAVER DEL MARISCAL A
mariscal Pilsudski. Ha oficiat el carl'ex-de!e!lS()r dels acusats de Garraf
• • •
denal arquebisbe de Varsòvia, monCRACOVIA
ex-fiscal dels «oo.vallers diel 10 d'asenyor Kakowski, que en altra èp~
Cracòvia, 17.
Demà, a les 7 del igost
Cap enrera .. . Heu-vos act uns mots que poden servir de Lema
continuarà. creant conflictes a.ls
seus amics d'a111o com en va crear a l'orientació governamental del segon b ienni de la República esals d'abans.
panyola. Cap enrera en La qüestió d'idees, de procediments t d'homes. $';;.~·'·". ,:•. ·'"-'~ \ JJ,;rü:,•.~ "y¡:)h,:tfii'J ~l·~ .ti-'/J~IJ fl.:il :~ ~.1./F.~'J'J;./;~"'l.P.J

AHIR VA APROVAR-SE DEFINITIVAMENT El PROJECTE MODIFICANT l' AR·
TICLE 7 DE LA LLEI DEL
28 DE MARÇ

•

Marian Canyardo,
el campió ciclista,
visita el Govern de
la Generalitat

•

PATRIOTA I DICTADOR

Les despulles de Pilsudski
seran enterrades avui a
Cracòvia

CAP EN

----------~*-----------
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de...\Jo.. El pitjor que pot passar és que
un sector agrfcola, al socaire de les circumstàncies, es de!xl endur per
aquest esperit que denuncia, amb dolor, el missatge de referència, i que
er. alguns llocs hem comprovat nosaltres. J,fl .1'! .11 11 1 T,l) li .fff• ' {J lli

Compte, molt de compte amb aquesta. sementera d'odi que cala les
entranyes generoses de la terra nostra!

El senyor Alvarez Santullano
és nomenat, amb caràcter
efectiu Cap Superior de
Policia

Un manifest dirigit als consellers muni·
cipals d'elecció poputar d'arreu d'Espanya

Madrid, 17. - En el Consell de
ministres celebrat aquest maU ha
estat acordat nomenar cap superior
de Policia, a l'inspector de policia de
primera. classe, senyor Alvarez Santullano, 1 cap de l'Estat Major central al general Franco.
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Mad!rid, 17. - S'ha ret públic un
No estamos en la cumbre, slno en
manifest adreçat als regidors muaj,.Jia llanada. Y aquí, en intimo conUna Interessant fotografia del mariscal en el seu lltt da mort
cipals d'elecció popular d'Espanya:
tacto con las muchedumbres que pi(Express-Foto.)
cEl glorioso 12 de abril de 1931, den unión, que exigen la unlón y que
efemer!des de culminación espafiola, no atinan a descubrir que intereses ca consagrà bisbe monsenyor Aqui- mati, arribarà. el tren especial que
lrajo cons!go democrà.Ucamente a ma.yores que los de rehabilltar la les Ratt!, actual pontf!ex.
condueix el fèretre amb el cadàver
los dias el fin de la realeza. Y s1 Ja República pueden aduc!rse boy a la
Durant l'ofici, que ha estat de del mariscal Pilsudski A l'estació,
República v!no por aquellas elecci~ luz del dia. ¿Debemos seguir 1mpa- cos present, el cadàver del salvador a més de la famllia del fl.nat, hi haunes edllicias, ¿qulénes podràn sen- sibles los concejales del 12 de abril de Polònia ha estat tancat en un ra el president de la República, el
tine màs unidos a las propias ra!ces frente al hecho llevado e. oo.bo en taüt provisonal, perquè no ha pogut Govern en ple, els representants dels
de,l régimen que nosotros los conse- principio, pero sln concretar aun, de quedar encara enllestit el taüt un caps d'Estat estrangers, cos dipl~
ja.es a quiene3 dió su con!ianza el los elementos dirigentes de oplnión serà enterrat definitivament. Es trac- màtic, Cambra i Senat de Varsòvia,
Pueblo en la inolvidable, insigne jor- de !zqulerdas?
ta d'una veritable joia del ciSell que alts caps militars, etc.
Dada?
Para nosotros: no, en concreto, los construeixen el professor Yast!cb~
Des de l'estació la comitiva fúne·
De ahl, para nosotros los conceja- que aun flrmamos; antes b1en, to- wkl 1 els alumnes de l'Escola Naci~ bre acompanyarà. les despulles del
les del 12 de abril, un deber y un dos lo:¡ que venimos a ser s!mbolo nal de Belles Arts. El taüt és de pla- Llibertador fins el castell situat al
derecho perentorios.
v!vlente del triunfo contra la m~ ta massissa 1 té un pes superior a Mont Wawel. Les tropes formaran
El deber: Recordarles a todos que narquia, fuera. caso de enorme res- 70 qullos. Portarà. finestretes amb al llarg de tota la carrera.
~uel arrollador triunfo hlstórico fué ponsabllldad moral y conservamos al cristalls per on es podran contemEl fèretre serà portat, a petició
e trlunfo de la unión, como el a- margen de este orden de cosaa que plar perfectament les restes de l'he· pròpia, per generals de l'exèrcit poclago desastre de noviembre de 1933 se prolonga ya con exceso, aunque, rol nacional de Polònia, el cadàver lonès a pes de braços fins la CatecEsuyas_ consecuenc1as nunca olvidarà. abriéndonos los ojos, sefialandonos del qual ha estat embalsamat.
dral de Cracòvia, en la qual es ceEl taüt provisional ha estat col- lebrarà un gran ofici de difunts.
dl Pana - lo trajo la desunión mal- claramente un camino, se produzcan
ta.
hechos como los que culmlnan en la locat dalt d'un túmul emplaçat a
A les sis de la tarda es tancaran
El derecho: Contribwr con todas formac!ón del actual Gob!emo. No la nau central de la catedral de Sant les portes de la Catedral 1 a les
~uestras fue~ y por todos los me- deben atajarnos en la obra de unlón Joan, de Varsòvia. Damunt hi havia set tindrà lloc l'acte de '¡•enterraos a que acabe una sltuaclón in- diferenc!as de progra.mas. En los de una creu de grans dimensions.
ment que tindrà una gran solemnicomprensiblemente prolongada, y todos los part!dos puros lo substanM!tja ·?ora ab~ns d'iniciar-se les tat. Én el moment de dipositar-se
~a persistencle. y desastrosos fru- tivo es la ex!stencla de la República. honres funebres s ha donat per aca- el fèretre a la tomba del castell es
· e.fl!gen e indignan a las multi- y ah! siempre es fàcil el acuerdo, bada la desfilada del poble davant dispararan 101 canonades, 1 tots els
!i:.~~ republlcanas. Porque ellas, an- como en lo de interpretar y defen- el cadàver del Llibertador. Hom cal- campanars de les esglésies de tot P~
~ de concordia, blanco de perse- der cuanto da a la Constltución al- cula que des de la. nit de dijous fins lònia tocaran a morts.
UClones Iguales a las que padecie- ma republicana.
aquest mati han desfilat davant les
Hom creu que a Cracòvia hl hauron con la monarquia. ven de modo
Esa labor nuestra no es lncompa- despulles de Pllsudskl unes 500.000 rà una afluència d'unes 150.000 per·
~~rolsque los males de la República tible con ninguna otra. Noble, gene- persones.
sones.
c ~ ten Y se agrandan sólo por rosa.Jllente se busca Ja unión de arriEn iniciar-se els funerals l'aspecculpa de aquellas rencillas y divisi~ ba a abajo y en forma centrifuga. te de la catedral era. imponent. Hi
ALS CENTRES OFICIALS
es que atomlzaron y anularon el Pues bien: nosotros podemos coadju- eren representades totes les nacions
LITUANS NO
ES VAR EN
POSAR LES BANDERES A
l>od~r formidable de las m~ re- , var al empeflo, Jogrando como rruto del món, 1 entre les personalitats
MIG P AL
:;bllcanas. enormemente superiores que Ja unión se produzca también de més relleu hi havia el ministre
alemany
l'Aire, general Goering,
Berlin, 17.- Com.uúquen de Kow1 cuanua, fe y entuslasmos a las de repentlnamente de abajo a arribe. y el generaldePetain,
el cos diplomàtic no que tan aviat com va rebre's a la
(t. ~nemlg?S declarados o encubier- en forma c()lll.ripeta. Con ello alcan~ el . regtmcn.
zarà una base enorme y pujanza en ple, delegacions d'alts caps mill- capital de Lituània Ja noticia de la
tufQulen t!ene mayores y mejores U- irresistible. La que tiene ya, de he- tars de Txecoslovàquia, Alemanya, mort del mariscal Pilsudski, fou hisun1OS que norotros para resellar esa tho, en muchos s1Uos donde Ja unlón França, Romania, etc., etc., arriba- sada la bandera a mig pal en totes
'!ll 0 fraguada en la libertP.d y a- se lla. efectuado del modo que decl- des expressament per a assistir al les legacions 1 consolats estrangers,
1Co
fúnebre acte.
ada por la Prensa de !zquierda? mos.
i que va cridar molt l'atenció el fet
n orgullo lo declmos: nadie. PorAcabats els funerals, s'ha organit- que els edificis públics lituans s"absPara consegulrlo. y asumlendo la
~~ nue:stras repre:;entac!ones pro- !unclón de organizadores, pues el zat la comitiva per al trasllat del tlnguess!n d'associar-se a l'espontà6nl en de ella, encaman por modo tlempo apremia y ya &e ha perdldo cadàver de Pilsudski al vast aerò- nia manifestació de doL
no oo el mo~ento solemne en que bastante, nos proponemos que el 5 drom i camp de maniobres de Mokele¡ihu~ mat1ccs di!erenclales para del proximo mes de junio se reuna tow, Situat a uns quatre quilòmePubÚ e pueblo a sus pr!meros re- en Madrid una Asamblea neclQllal tres de la capitaL La comitiva ha
Es taoos.
de concejales del 12 de abril de 1931. desfilat davant una gran gernació,
qu t.a cali_ctad mJsma del mandato
Su comeUdo único serà resellado continguda. dllicllment per la. poll- ~quest
<tee 1iEl nos dlera, este objetivismo con la màxima celeridad de unión cia.
llub~=ra personalidad, concejil re- efectiva de t.odas las fuerzas politiUn cop al camp de Molttow, el
~~~
a es lo que nos permite re- cas Jeales al réglmen. Ello sobre la cadàver de PUsudski ha estat dipota
oon eficact..c:imo resultado en base de unos ~tos postulados. po- sitat sobre un cadafal aixecat preci1n~~~blde !uprunir clesacuerdos cos en nlimero. muy cooclsos y muy sament en el mateix lloc des d'on
Pilsudski acostumava a presenciar
..
e3.
republlcanos •

I

HUMANITAT

Un exceUent cronista parlamentari ha observat, amb raó, que
el senyor Alvaro de Figueroa t Torres, més conegut pel renom
aristocràtic de comte de Romanones, devia creure's l'altre dia, en
parlar al Congrés sobre la polttica internacional, que encara es
trobava en els temps, per a ell feliços, de la monarquia borbònica.

El GENERAL FRANCO ES
NOMENAT CAP DE L'ESTAT
Llegiu cada dia
MAJOR CENTRAL

Q.\,U J.f,¡, ., ~· ~t ' d. qr¡,\ ~11.\t ro..••·til,'a.'.~

LA

ERA

Llegiu cada dia

LA

HUMANITAT

LA

HUMANITAT

F r.. f/ IJ'f . ~ e;(,,:,.\f .1. •4 11 1 està per les grans circumscripcions.
Intenta crear unes circumscripcions petites, sense arribar al districte uninominal d'abans. Els districtes que projecta el senyor Portela eligirten generalment tres o quatre di put ats a Corts.
No cal trencar-se gaire el cap per comprendre que la genial
idea del senyor Portela consisteix a aplicar a les eleccions legtslatives el vell sistema de les eleccions provi ncials t munictpals espanyo;es.

• • •

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

Això és anar cap enrera, perquè el sistema electoral preterit
pel senyor Portcla desfà el millor aspecte del sistema
la RepúDemanant la reobertura d I blica havia adoptat: les grans circumscripcions, que que
plantegen la
la Secció de Socors del lluita del.s comicis en un ample camp on les idees prenen més relleu que els homes i on les qüest ions generals s'imposen damunt
les qüestions locals.
Una comissió de la Secció de SoEl senyor Portela, amb la sev a mentalitat formada en l'època
cors i Organització de Treball del de la restauració, opina que el gran sistema, el sistema bo t estable,
C. A. D. C. I. estigué ahir, a la nit,
a Prefectura per tal de canviar im· és el de l'elecció plurinominal de llist a curt a i amb vot limitat. Un
pressions amb el cap superior sobre sistema que, a l'Europa d'avui, només pot trobar-se en els Museus
la reobertura d'aquesta secció, tan d'antiguitats poltttques.
necessària per a la vida corporativa
Cap enrera ... Tal és el signe sota el qual actua L'Espanya de
dels dependents de comerç.
Els visitants sortiren molt ben 1m· Gtl Rob:es i de Lerroux.
A. ROVIRA I VIRGn.I
pressionats de l'entrevista.

e

C. A. D. C. I.

PREPARANT LA GRAN

«FAEt~A»

f

------*- - --

número ha
estat visat per la
censura

- ¡aDejadme solob

(Per Nellol

la humcinttat

2

·COMERÇ I FINANCES·

•

LA BORSA

com important. Les Cho.des 1 FWplnes, amb molt poques transaccions 1
amb tendència un xic indecisa.

Impressió

Borsí del mati

Els Deutes de l'Estat, en la sessió
prlv¡¡.da d'ahir, estigueren quelcom
desiguals, pUiX que mentre algunes
emissions núlloraren altres tendiren
a flUiXejar.
Les Obligacions Municipals, amb
torça. operacions, però només sostmgueren canvis. Les Diputacions 1 Proyinclals, fermes, 1 repetiren els canyis les de la Tresorera de la Generalitat. El rotllo de ferroviàries segui la tendènc1a de la sessió anterior, i per abundància de paper !es
Obligacions tomaren a flaquejar. Les
industrials, seguiren sostingudes, alxl
com les Accions comptat, sobressortlnt en aquest sector la. puja de les
Accions Carburs metàHlcs, que a.ssollren uns 19 enters. Aquesta puja
és deguda a. la bona situació, segons
la. memòria que ha publicat l'esmentada empresa..
En les Accions tractades a. fi de
mes, les ferroviàries, amb poc negoel. fluixes, sense, però, que la. baix¡¡.
fos important. Al rotllo d'industrials,
la. tendència. fou de millora genera!,
encara. que als voltants de la. tanca
totes elles assoliren una baixa. queiDeutes de l' Estat
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Avul, dissabte, tarda, a les 4'30.
Programa extraordinari. 2 obres, 2
Primer. Eldt sorollós de l'Intriga
en 120 mlnuts sense entreactes
(nova. modalitat teatral):

TEATRE

OLYMPIA

DEMA. DIUMENGE, 19 MAIO.
Tarda, a les 3'30. ONICA FUNCIO
per la. gran Companyia d'Antoni
Palaclos - Un pro&Tama monstre!
Reposició de 3 GRANS OBRES
COMPLETES, 3: LA CO RTE DE
FARAON, per Eugènia Galindo,
Empar Albiach, Filomena Suri·
ftaoh, Ernest Rubio, .Jesús Royo
i Lorer:te EL ASOMBRO DE
DAMASCO. per A. Pa1acios, E. Gallndo, F. Suriftach, E. Rublo, d .
Royo l la insuperable creació dc
EMILI VENDRELL
LA MONTER IA
amb Cecllla Gubort, E. Gallndo,
etc - Es despatxa. a Comptadurla l Centres d.e Localltllts.

;,.4

211

1

PALLA I ALFALS

CI CRONS

a

PREUS

I

PUBILL

144-

1H11!8-

13l-

IW él

EL

R E I NA

•~u-

21

Demà, diumenge, t~1.1·da, a les
5 1 nit, a. les 10'15 :

ButaQues a 2 ptes. Nlt, a. les
10'15: DEIXA'M LA DONA i REl·
NA - DemA, tarda: LA PLAÇA
DE SANT JOAN i LILI VOL VIU·
RE. Nit, FESTIVAL DE LA MECANOGRAPA: DEIXA'M LA DONA i REINA. COMIAT de la Companyia.

82o1-

2S bl.

------

ASSUfliPCIO CASALS

ru-

100-

·~"
ò63-

I

COL Companyia
ISE'U POM
PE lA
Catalana

MISS • THERY

IIISIIJ110-

40

40

ROMEA

Telèfon 22028

A les 5'30 i 10'15, 66 1 67 representacions de la comédla d 'è l lt
Indescriptible, de Quintero 1 Qui·
llén:

MORENA CLARA
magnirlca, Insuperable Interpretació d'Antònia Herrero, Rafael
Bardem 1 tota la COmpanyia Demà, a les 3'80: LOS CABALL~·
ROS. A les 6 1 10'16: MORENA
CLARA.

CINEMES .
MARYLAND
Plaça UrQulnaona. 6-Tel. 21961
Tarda, continua: 3'30, 5'30, 7'30
i nit, 10:
HAZ UNA BUENA ACCION
(Dibuixos>

MARINERO EN TIERRA
MASSACRE
Riçh<>rd Barthelmoss, Ann. lh/Orao
Butaca: 2'20. A LES 7'30: 1 Pta.
NOTA: En la sessió de les '1'30
es projectarà solament:
MASSACRE

C l N E

GRAN TEATRE ESPANYOl
SESSIO CONTINUA des de les
4 de lo. tarda
La graciosa pellicula

AGENCIA O. K.
per M:;rgar' " a Moreno

CHICO O CHICA
Nova versió sonora
creaclO de Carme Boni i Armand
Bernard

XIX

SU MAYOR EXITO

OE OE
Demà, diumenge, mati nal, 10'30.
Preu únic, 1 pta. - Domà, diu·
menge, tarda, sessió continua, 3'30
Preferència, 2 ptes. Especial, 1
pta. - DILLUNS VINENT: Fr..
deric March en EL BURLADOR
DE FLORENCIA, amb Constance
Dennet - dames Dunn en l'interessant film: lDENTIDAD DES·
CONOCIDA.

trlomt de LAURA PINILLOS,
ALADY, LEPE i tota la Companyia. 30 bellisslmes l(lrls - Demà,
tardA I b.lt: AL CANTAR EL CALLO.

TEATRE
POli OR AMA
Companyia de Comèdies de Maria

CAPITOL. Tarda, tl. les 4
I ntt, a les 10. Grandiós éx:lt. 2ua

setmaua:
CABALLEROS
DE
CAPA Y ESPADA, per Wcesler 1
Woo!sel; EL NOVENO HUESPED
per G. Tobln; FUTBOL EXT RA·
ORDINARIO (solament tarda) ;
DIBUIXOS en colors.
EXCELSIOR. - Continua de 4
a 12'JO: LA ESTRELLA DEL MOUUN ROUGE, en espanyol, per
Constance Fennett; SUCEDIO
UNA NOCHE, per Clarclt Gnble 1
C. Colbert; UNA AVENTURA DE
SCHERLOCK • HOLMES, emocionant fUm pollclac; DIBUIXOS.
COMTAL. - Continua de 3'45
a 1230: NADA MAS QUE UNA
MU.JER, en espiUlyol. per Berta
Slngermano i Joan Torena; LA
TADERNA (L'ASSOMOIRE), versió cinematogràfica de l'obra m et~
tra. d'Emlll Zola; oJUAN LANAS.
divertida comédla musical; DIBUIXOS.
WALKYRIA. -- Sessió continua de 4 a 12'30; UN SECUES·
TRO SENSACIONAL, en espanyol .
per Dorotea Wieck l Baby Le Roy;
BUSCO A UN MILLONARIO en
espanyol, per Jean Harlow 1 Francbot Tone; PASO AL OCASO, per
Noha Beery 1 DIBUIXOS.

Gran Compamrla de sarsuela
- Tard:l.,
--4'30. Butaques a 2 ptes.:

BOHEMIOS, per Clement. Roslch,
Gorg6, Rubio MARUXA. per
A. Pardo, M. Rossy, Arnó, lzquie,.
do, Gimeno. • NIT, 10. BUTAQUES, 3 PTES: COMO LA LUZ I

LA MALQUERIDA
êxlt delirant. Tr1omt de M. San-

toncha, A. Ferràndiz. L. Gimeno.
oJ. Roslch - Oeml, tarda : MARU.
XA 1 LA MALQOERIDA - Nlt:
LA MALQUERIDA

VARIETATS
FRONT O NOVETAT s·
Avui, dissabte, tarda, a les 4:
OALLARTA l l i - LEJONA contra
OHIQUITO Bll..BAO - URZA Y ~
Nit, a Iea 10'15: ARAQUISTAINPEREA contra ZARRAOA - PASAY - DetallS per cat·tells.

ISales

Avui, dissabte, tarda: GABRIEL

BRAUS

MONUMENTAL

I¡

S

~'Wi~·bs a~ra~~s dÚ~A0LtA

Tres lanceros bengalíes
per Gary Cooper Franchot foni,
Richard Cromweft I Sir Guy Stan·
dina - Es un oro&rama Para·
mount
DemA, diumenge, tarda, a les 6.
Sessió Especial Popular.
PREUS: 3'50, 2'50 1 1'25
Impostos a càrrec del públic

~~~rm«~rPill Pillj(m
1>1./.\ZA

TE .f.\TAO 4

• y

10

~E~ 118~

Avui, dissabt.-1
SEl:lSIO t-ONTlNOA 01!.:1:> Ol!. L~
4 TARDA A LES 12'30 DE LA NlT
3 Grans produccions 3

UNA MUJER QUE SABE
LO QUE QUIERE
Broadway por dentro
Señora casada necesita
marido
(En espanfOll . per Catalina Bàr·
cena, amb Antoni Moreno..

METRO
POL
Llúria. 116 · Telèlon
81'l27

Avui, dissabte, tarda, de 4 a

8 . Nit, a les 10. La graCI061A. comèdia per Noah De~ry:

VOLANDO EN POS DE LA Dl·
CHA I la. meravellosa produc.;ló
emtnentment musical pela protagon1stea de
EL ULTIMO VALS
t'E CHOPIN:

F A N T A S~I O
Tarda, a les ~. Nit, a les 9'45.
Setmana d'bomcnat¡e e. MAa..
CEL PAONOL. Es proJectaran
les seves dues obres méa rep~
sentativcs:

MARIUS i FANNY
per RAU4U. Hores de proJecció:
MA RIUS: TJ.rda., 4'25. Nit, 9'4b.
FANNY : Tarda, a les 6. Nit, 11'1.6
Demà, susió matinal.

-~

------------!

S

Armillita • Solórzano
Corrochano • Curro Caro

LES

MARICEL • PARK
CRAN PARC D'ATRACCIONS
Demà, tarda, de 4 a 8

A AVUI

PER

TEATRES
Liceu. - Nit: eLes dones de bon humor», «Petrouchka». •L'aspectre de
la rosa» 1 «El prlncep Igon.
1\.PoHó. - Tarda: «El gadlt.ano», •La
d el manojo de rosas». Nit: 11EI gran
tozudo» 1 eLa del manoJo de rosfl8».
Barcelona. - Tarda i nit: cArrlbu.
Còmic. Tarda: «Las vamp!resas».
Nit: «Al cantar el gallo».
Novetats. - Tarda: cSohemlos», cMaru.xu. Nlt: cComo la. luz» I eLa malquer1da» .
Romea. - Tarda 1 nit: •Morena Cl~r
ra».
Nou. -Tarda : cMlss-Thery• 1 eRetna». Nit : cDelxa'm la donat 1 uB.ei08.».

Poliorama. - Tarda. i nit: cAmores "T
AmOrlO'JJI,
Victbria - Tarda I nit: kLaa cb.1r1movas» 1 «Los inseparables».
T lvoll. Espectacles Internacionala
1 Ra<:tuel Mener.

CINEMES
Amèrica - cDesUces•. cMarla Lulsa
de Austrintt i 11El secret.o de Mme.
Blanch eh.
Actualitats Reportntges Fox
1
cEl pals de Bcngalat.
A~toria
cDedé», cAs de Asest 1
cVlaJe fellz» .
Avinguda. cNo es pecudo:o. cAr·
lette Y sus papàs» l cCasados y
!eUces».
Barcelona. - «Viva Vllla!• I eLa señortta de los cuentos de Hortman1
Bosc. - crCruz O!ablot 1 cMadres de
bastldores».
Bohèmia. eLa ctenerallta», ~:Cap..
turados•, cEl novlo de mamàa.
Broadway - cHoop..lat, cEl at>ogado•
l «Cruz "T espada».
Capltol cCabaUeroe de capa
1
espadat.
Coltseum. cTres lanceros benplies•.
Catalunya. - cEl angel del arroyot.
Cèntric Cinema. - cEl toco aviador.
trPere&Tlnoo» I •Una seroana de rellcldada.
Comtal. - I:Nada mà& Que una mujer», eLa tabern:u I cJuan LanaSJ
Diana. cMúsl.ca Y mujereS», trEl
preclo de un beso& 1 1Su hombre:o.
Entença. - cCaravanat, tSucedlo una
noche1 1 1E1 ballea.
Espanyol. - cEl gran experimento•.
«Aaene1a H 'okay» I cCblco o chlcaa.
f.splai. - «Amores en Hollywood•.
«No es pecado» 1 •El tren de la3
8'471.
Excelsior. - •La estrella del Moulin
Rou¡¡e1, cSuced1ó una noehe» 1 cUna
aventura de Scherloek - Holmes».
Fantàsio, - cl:a.noy• 1 cManw.:o, per

d'Art I

Corts, 613
Anna do Tudela
Pintura
Montserrat Alberlch
Treballs
artlstics mecanogràfica
Enr1c Dchoa
Pintura
J. Ferrer CarbOnell
»
Enric Garsaball
t ,
Exposició d'aquareHes de l' Agrit
pació d' AquareHístea de Cata·
lunya

SYRA
Diputació, 262 :: Telèfon 18710
ART I ORNAMENTACIO
OBJECTES PER A PRESENTS
Valeri Corberó
Pintures i projectes decoratius
{Fins el 31 de maig)

t~OTES

POLITIQUES

El discurs del senyor Azalla a Va·
lència.
Avui, dissabte, dia 18, aes·
ba el termini de venda de tiquets
per al tren especial organitzat amb
motiu del mlting que es celebrarà a
\> alència, en el qual Manuel AZañ&
pronunciara un dl5cars, que és esperat amb gtan expecta ció.
La necess1tat de tixar a. la Com
p a nyia Ferroviària amb aquesta anLicipacló el nombre de places de què
constarà l'expedició, obliga a pren·
dre aquesta mesura.
vermut-homenatge al senyor Soler
Roca. - Demà, diumenge, a les 1
del mati, es celebrarà el vermut-homenatge, que havia de tenlf 11~ el
passat diumenge, dia 12, orgarutza~
per Nova Joventut, al seu President
Honorari, senyor Soler i Roca, amb
motiu d'haver estat elegit President
del Comitè Local de les Joventutll
Federals de Barcelona.

*

cEl hljo perdldoa t cUna !tesla
en Houywootb.
cUanaderos del BJllO!d''
Laietana. cOuerra de Valses» 1 cNovela '
una nochett.
MaJèstio. - cEl tango en BroadwaY•
~:Crisis munOJ.ab 1 uNo ea pecadot
Marina. - cSu ma:vor éxlto», ·~·¡n,dOC
vlesa molinera» 1 I:El conqu.ts...
!rreslstiblea.
Maryland. - «Massacre• 1 cM&ri.OerG
en t1erra».
~·
Metropol. - cMuslca en la__ con
Mistral. cEl gavllànJ, tu>& .
qulstador lrrestswble» l cona !telo
&a en Hollywood•.
c!l
Monumental. - culclt TIU1)inJ 1
mlstertoso Sr. Xa .
wun
Munúiat. ~:Las v!rgenes dettLdlllD
pole Street» i &Alegria es
tU».
yortr.t,
Nurta. cCalles de Nova
cvuecun ladrón en la alcoba»,
inn m1S cauciones» I a.ttres.
Paris. - rOcdéJ i cSu ruayor é:d~'·
Pedró. - cEl novlo de mamàel», pec pturadost 1 eLa vuelta d
rseguldo».
bOtó'
Pathe Palace. -- eLa hlj& de11 &LS
quu. cPescada en la Clllle:o
e strella del MouUn Rouge». Dlon·
Prm clpal . - eLa cmc:. ue d~res»
ta.tt.aa», ~<M.a<!res de basti •
·1100
Pr incipal Palace. - .sra. ca:>lld& por
CCSita mandott,
cBroe.dwaY e ¡0
dentro• 1 trUua muJer que sab
que qulere».
d'lli:'
Pubil Cinoma. Reportatges
tualltau.
enturi
Rambles. •Dedh. cona av
de Sh.erlock Holmes».
cN()Cheil
Royal. - trEntérate mundol, ercUdo•·
ae Gran Jiot.eb 1 cEl b ljo P es .-e
Select Ctnema. - cLaS Vlrgen es~u
Wlmpole Streeta, cAtegna
dlantJh.
alJeDtel•
Smart. - •Un nombreclt.o v
&El tren de las 8'4711.
t,Sclllld
Soléndid. - eLa casa d'!.Jlo street
I:Las VIJ'll'eDes de W1m.,...e
1 cLas cuatro hermanlti!S1· L\11"
Talla. - cBroadwaY por d~~~a del
la del remolca4ora I couu

lllA:VOt éldt.ot, ~
vtesa molinera» 1 cEl conQ
irresistible».
6'.f7•·
Fèmina. lLa Vida nocturna de Tetuan . cEl treo de lllll~.
los Dloeestt,
trPeltrrojo• 1 cRomanza npen u•
Foc Nou. cEl mundo
es mt01, Urquinaona. tïo canto
1 eLa rubla del FoiUesJ.
.c;.~r
aSlnronla del amor:o 1 d4arta Lul·
sa de Austrla•.
Verdi. - cVd. sen\ ml ~'!i~~·
Goya. cCl'Ulló Ola.blot. cSu mayor
mldad con suertea l ,....... u &fwll
ê.út.ot 1 cOn caso cllnlco».
Vol&&. - tEl enemtlfO oUJIL ·
lntlm. eLa bermnna San Su1plciot, cEo el lloepl.tall l eLa cb.lca Xi~:ule ~ ll~~r!¡ ., u.ua DluJtf'•
•Marta Oalantea 1 cBoUcbCII~
del guardarropaa.
Iris. cCruz illablot, cSu mayor Walkyria. - cUn secues~ 01 1 ~
nala. cBusco un milton... •
éJd tot I e Un caso clin lcoa.
Kunaal. - eLa !amilla
lo d eseu,
80 al Ocaso».

Ralmu.

11
f

A

A

I!

ART~

Entrada, 3 ptes.

COLISEUM
AVUI, tarda, 11 les 4. Nit. a les
deu:
REVISTA PARAMOUNT
VE·
LOCIOAD (Documental) • El MA·
RATON DEL BAlLE (DtbUtXOI) •

I·

Diumenge, 19, tarda, a les 4'15
Repetició de ARMILLITA EL 1.
SABIO • Reaparició d el trlomftv
llor de Méxlc CURRO CARO I
dels !ormldables ar~1stes
SOLORZAN01 CORRAC HANO
Grandiosa correguda d"e braus
amb assistència. dels corredors el·
cllstes guanyadors de la Volta a
Espanya

R

ANUAL DE

Galeries Laietanes

l i - TEODORO contra ISIDORO

ESPECT"~tES

Música en la sangre

TEATRE f~ OVETATS

Sessió continua Seient ONA P~
SETA: NOTICIARIS · DOCUMEN·
TALS • VIATGES. eto.

MARCELINO contra J UARISTI I·
OUTIERREZ.

(Eu espanyol). creació 11e Constance Cummlnas. Ross Colombo
I Paul Kelly:

AL CANTAR EL GALLO

PUBLI • CINEMA

l i · URIONA Il. Nit: AROARATE-

*

FESTA

Demà, diumenge, tindrà u
Santa Fe del Montseny, la XIXoc~
ta Anual del Foment de les Arts ""
coratives. Al migdia. es celebrar¡\..,.,.
important banquet a. l'Hotel de SaUll
ta. Fe, els menús del qua¡ han ~
lllustrats per Evarist Mora La +...
la parada per a. un nombroStssi.m ~
ell de ~omensals, estarà adornactu.
amb diverses escultures de JOSe•D
'Granyer.
El president de l'entitat, en el dJ&.
curs de consuetud d'ofrena del ban
quet, parlarà de les tasques ¡ ~
projectes de realització immediatà
que aviat transcendiran en una J.n.
tenslficacló de les actl vitats del Poo
ment de les Arts Decoratives, ¡ 8&g-..Udament, a!xeca~à la. Copa d'Ho.
nor, que enguany es obra de l'argeu.
ter senyor Alfons Serrahima.
PRORROGA DE L'EXPOSI•
CIO DELS N. I. P. U.
L'èxit ~ ara no igualat que b&
aco1:segwt aquesta exposició d'bu.
morlStes, tant per la gran afluència
de públic com pel nombre de dltru.!xos venuts, ha decidit els seua
components, entre els quals es comp.
ten les firmes més autoritzades deia
nostres dibuixants, d 'allargar aquea.
ta exposició per una setmana més·
això és. fins el 24 del corrent mes. '
HA MORT ALFRED GEN.
NIN GER
El notable artista. alemany Alfred
Genninger, que tan bones exposi.
cions havia fet a Barcelona, ha mort
victima d 'una malaltia crònica que
sofria.. (D E. P.)

LOS PINQUINOS (dlb. color de
\Yalt Disney) - Albert PreJean
i Danielle Darrleux en la ramosa
opereta:

1

Les Arts
~~~J:ITI~is

Tarda, 4'30. Nit, 9'46: REVIS·
TES PATHE • FEMENINA
Martha Em;erth en la deliciosa
opereta:

Frontó Principal Palace

Tarda, 5'15. ButaQues, 3 ptes.:
LAS VAMPIRESAS, per La"'ra Pi·
n illos. Alady i Lepe. Nit, 10'15
El gran extt:

AMORES
Y AMORIOS

8
4

Sempre el programa
més atractiu

!

Serà oberta tota els dies det
de les deu del mau

Tal•lon 14644

---·------------------

Orandlós documental rus
El GRAN EXPERIMENTO es proJectarà a lt>.s 4'30, 7'20 i 11'30.
Diumenge, MATINAL, a les 11

por Adolf Wohlbruck:

Avui, tarda, a les 5'15 l nit, a
lea ; O, l'Interessant rei)061ció:

I

CINEMA
PARIS
Avda. Pta. Anael, 11 I 13

El GRAN EXPERIMENTO

TEATRE
COMIC
PALAU DE lA REVISTA

Fernanda Ladrón de Guevara

100

AVINGUDA PI I MARGALL, PARC DE MONTJUIC
ENTRADA: UNA PESSETA

44

1 62

SALO DE L'ART MODERN

LAURA DE SANTELMO

EMPRESA CAPITOL

Segon: Exlt sense precedents
del poema en tres actes, en vers,
de dosep Ma. de Sagarra:

Industries Agrícoles ... ~Maquinaria Terrestre.. . •1Monopoli Petrolis ....... . 18l .íO
Salinera Catalana ptes
1111Telelònlca 7 •¡, pref ... 112l'eiefóulca ordinàries .. 112OnJó SalUlera EsPB.n1a 66-

Ctvaaa Extrewadura ...
ldem Maocha .......... ,.
Moresc Plata, dispoo"..
l<lem pals ..................
Ordi¡ Urgell ...............
Esca ola. Andalusia ""

b(.

TRIO GOMEZ

TEATRE
NOU
VILA. DAVI

,_

Demà', diumenge, 19 de maig, a les dotze

Dlmarts, dla 21, tarda, segon
recital per l'eminent dansarina:

p

1

INAUGURACIO OFICIAL

ARRIBA

!

(},, _ , MORESC I CIVADES

¡,¡;

PER PRIMERA VEGADA REPRESENTADA - 50 ARTISTES FAMOSES, 50 - La célebre orquestra vienesa dels

OARERRA SETMANA I

t'reus en ra.ls la Quarteat lle 1u litres

~

«El noi de la mare»

2.>
f6 7'

Htspao2 Su18Sa ........ .
Hotel nltz 6 •¡, ....... ..

M"nuLS prims ............
Segonet .....................

AMB EL SEU FAMOS REPERTORI I LA SEVA OANÇO ESCENIFICADA:

..1

Acçlons lndustrlala

t>egooes •....................
Terceres -.................
Quart.es .....................

AVUI, tarda, a les 5. Nlt, a les
10'15.
Monumental programa:
L'Ulustre artista de fama mundial

RAQUEL

91 tO

tieió .........................

81.ATI
AcagO ••, ... ,.u .•._..•.. ,._..,.
Oas LeU a .. ... ...... .. ... •....
Estrewadura (corrent) .
l<lem
(cruuer)
Maoella ........................
Navarra .....................
Peoec::te-a ., ................... .

ARROSSOS
l:k>Jl!b& ............ ~·~·..
1deru CalaEpar _ .. ,..,,.
Bell-lloc O. ...,., ...... .,.
Floret ••• ,....................

lli
liS

TEATRE
Tl VOLI
Direcció: Circultos Carcellé

NI SPOSOVA, VITALY and ORI·
WE, MUGUET, eto., etc.
Butaques a 4 ptes.
AVUl I DIUMENGE, PROGRAMES ESPECIALS - DEL 22 AL 26
HOMENATGE A

o6G4-

PINTURA ••• ESCULTURA
DIBUIX ••• ART APLICAT

Film còmic per 11Bocauu

Els cASOS» de les jotes Zl CA·

9d-

DES POLLES
06

DemA, tarda. 5 actes: LA DEL
MANO.JO DE ROSAS, per Sasi
Vela i LUISA FERNANDA, per
Vallojera i

La més Important troupe coreogràfica:

8f W
Sd93 lli

~o

La del manojo de rosas
per
Vallojera I Sagi Vela

15 Boby Sax F. Trinscher
LAS JACKSON GIRLS

60

Saló de Barcelona ••• Saló de Montjuïc

Avui, dissabte, tarda, a un
quart de sls l nit, a un quart
d'onze, la comèdia. en tres aotes de gran éxlt:

RAQUEL MELLER

go_,

F. O. Orans Penllents
Funicular Mootjulc . ..
Tramv. Bare. pret '!•¡,
bU Trarnv. J3arc. pret . 6 ·¡.
Tramv. Eléc. Orauada.
Algúes Valéucla, J,lrer..
Catalana Oaa s. O ..., ..
Catalana Oas a. E .... ..
Catalana Oas s F 6 'I•
Hlsp. Amer. Elec. ABC
tOC 25 HISI), Amer. Elec. s . O
Btsp. Amer. Etec. s . E
Algues del LJobregat...
Elec. Gas Lebon e. 8 ....
C.a Trausme<Jiterràula.
Sane d'Espanya ....... ..
Banc E.lt. ti'J!.s¡¡anya ...
Ciment sAslantll ord...
G _
Otmeut cAsland» pcer..
~
Ciment tSansón• ord ..
'
g~
_
C. «&11sóll», pret. 7 •¡,
W
Cros, S. A. .. ........... ..
1,.. 15 Const. Fenovlàrla ..... .
1"" 1o Cobertes 1 Teulades ... .
l!:spanya Induaula.t _ ..
Carbura Metaijtcs .... ..
_
Fomen& d'Obres ........ .
80
go _
Ta.oacs FJU¡¡1nes ....... ..
85 2 J

1414G4•<I 60

11 60

7G
65

8~-

1L4.18 611
116 611

Apllcaclone .l!.llec. 6 •¡•.
Asland 6 •¡. prereronts
Astand 6 •¡, 11H6 .... ..
A.sland 7 '/• .............. .
AsliUlll 6 •¡, Vlllatuenga
Aslaud 6 'I• Còrdova ...
Auxll Cons. cSansónt
Comp. Auxll. de f'. O
Caroons 1:1etga 4 1/ll •¡,
Coló.DJa Ot.lel1 6 'I• ...
Cous&. Pavlment.s 6 'I•
co..n.st. f'errov . 61/ 2 •¡.
Cl·Od, 6 . A . 6 •¡, ......, ..
Electro Met. Ebre 6 •¡.
El Tibidabo 6 '1• ......
com. d 'Obres Ced. 6 'I•
.E:nerg. lnd. Aragón 6 'I•
Esp carburs Met 6 •¡,
Coostrucc1ous Eiec. 6 'I•
Colorants i Es¡Hos 6 •¡,
Fln. l Fld. aruus.Gart
Fom. d 'Obres 4 l/2 ' / •
Fom. d 'Obres 5 '/• ......
Fom. d 'Obres 6 ¡, 1112a
Fom. d 'Obres 6 •¡, 1112t>
Fom. d 'Obres J3ons 6 •¡,
Fom. d 'Obres Cell. 6 ·¡.
Magatzems cEl Slglo».
Hotel EUtZ 'i ' I• ........ .
Hullera J>spaoyola 11124
l:luUera Elipauyola 11120
Hullera Espanyola 111a:t
Ma<.lrld-Pür1S 6 'I• ......
Mauutnctures de Suro
M.aqu. Terres. Mar. 6 •¡,
Metropolltaua lle Cons
Mln. l'otassa Suria 7 •¡,
Productes l:'lreiU l1121l.
Sen, S. A . 6 •¡, ....... ..
l'eJetOUICa 5 1/2 •¡, , ..
Teuena .M.oaerna 'i '/•..
Unh) Cotouera 6 'I• ...
0010 l:òauuera d 'Es. 6 •¡.
Valén Millores Urbaúes

El gran tozudo
pel gran
Emili Sagí - Barba

EMILI SAGI BARBA

,_

•¡, ...

•¡, 11120
6 •¡, 192:.1

10;

Nit. Darrera Funció. Primer acte de LA DEL SOTO DEL PARRAL
per ValloJera i LA DEL MANO.JO
DE ROSAS, per Vallojera 1 Sui
Vela.

Obll¡;aclons Industrials

68 60

111
111
hS
11.1

90-

gj¡g 5(¡

03-

Al&ua 1 Canala
Gaa I Electricitat
AlgUes de Huelva t1 •¡,
AlgUes València 6 '/•...
Barcelonesa f!Ject. 1907
Barcelonesa Elect 190tl
Barcelonesa Elect. 1912
Barcelonesa Elect. 11113
B11rcetonesa Elect 19:.!0
Canal d'Urgeu .......... ..
Catalana Gas D ....... ..
Catalana Oas E ........ .
Catruana Gas F , ........
CaLalana Gas O 6 'I .. ..
Catalana Oaa Bous ...
Hisp Amer d'Elec 6 •¡,
Wsp. Amer. d 'Etec bollll
Regants Ebre, Bons ...
Coop. Fluid Etec. 6 'I •..
Coop Manresana Ener
Energ Eleo. Catal. 5 •¡.
Energ Elec. Catal 6 •¡,
En erg. Elec Ca~ 6 '/• or
Energ. Elec. C. 6 •¡, 1928
Encrg. Elec. O 6 ·¡, 111:J.I
Ener. Elec. C. Bons 1918
Ener. Elec O. Bona 1924
Eléctnca Cinca 6 ·¡• ...
Elèctrica l'enertfe 6 •¡,
Eleo. 1 Gas Leboo s· •¡.
Aigües Barcelona 3 •¡,
Aiaúes Barcelona 4 •¡.
Al¡¡-ües Barcelona 6 ·¡ .
AlgUes Barcelona 6 'I• C
Algues Barcelona 6 'I• D
Oenera.t Reglldlus t1 •¡,
Llum I rorça Llevant...
Manresana Elec. 6 •¡,.,,
PrOd Forces MoLr. 6 'I•
Pell For. M.. Boua 'I ·1.
Pro. For. M 6 ·¡. 1112:i
Can . l Regants Ebre ...
Bons Regaas Llevant..
Regadius LJevant 5 •¡,
Sevillana d 'Blec. 'I sé!'
SeviUana d'Eleo. 8 6êr
SeviUIUla d'Eiec. 9 séc
Unió Elèct. CaLalunya

?v &11
6025

Trans. 6 l/2 'I• esp. ll/~5
Trans. 6112 •¡, cus 11125
114- Tra.nsattant. 6 •¡, 111:.16
911- Transatlé.nt 5 •¡, 19:18
Bone rransmealt. 6 ·¡.
65 ! O
u. Naval Llevant 8 •¡.
80 13

89 75

Avui

Na viler ea

68-

g4-

6

Ant.

Oral. rramvtes t •¡• ...
67 7f> Oral. Tramvies 5 •¡• ...
59 / 5 Elrampla I Gracia t •¡,
Tramv. St. A.ollreu .....
Tramv. Barcelona 1925
Trau¡ v. Barcetoua !930
Tramvies Sevilla 6 •¡,.,,
Tramvies Granada 6 •¡,

Centrat d 'Arago •¡
P. O. Oast Espanya 3 •¡, ~1 F. O. Cremallera 6 •¡,,. ,
11 60
F . O. Secundaris ..... ....
89 Gran MeLro 1112'.1 6 •t.... 85 25
Gran Metro 1925 6 '/•... 85 LO
Medina a Salamanca... 43 _
Metro.L>olltà Trans. 6 •¡, ~8 Orense A s O o E F • .. es Orense O I B prior. ... •1 F. C . Sa.rrié 6 •¡, _..... 115 l'ànger a Fe:r: 6 •1. ...... 1tl17o
1

ldem extra ...............

g2 -

g¡ ,,

•

u.

Q.e.gtO ••••••••••••••••••·•••••
Preua eo ptes el.S 100

w8 -

11.8 , ,
102 (¡(¡

112 •t.

Avui

tla 85

PREUS

Valort Que es cotiUen com efectes
oublica
8a.nc l:l1p d 'Esp.• 4 ·¡. 9lt 85
I

A les 4'30: EL GADITANO l

DE

Valora amb &arantla de l' Estat

Oaln 11'Em1s. b •¡, ...
:Wdraerànca Ebre 6 •¡,

Darrers dies. Demà, comiat de la
Gran Companyia Llrica
d ' EMILI SAGI BARBA

A le&

EXPOSICIO DE PRIMAVERA

TEATRE
BARCELONA
Companyia dl comèdltl PIPI 11•

I TEATRE

,._

........

,.

•

bort, Milasroa Leal, Maria Bru I
Soler Mar!

TEATRE
APOL-LO
Telèfonss 15948 • !2125

35'90
36'00
48'35
48'45
7'36
7'38
60'60
60'80
2'96
2'94
237'75
238'00
124'25 124'75
4'975
4'985
32'40
32'80
30'70
30'90
1'84
1'86
1'79
1'81
1'59
1'61

.

.Juntes d ' Ooret PubiiQU8t
l'ort 1:1arcelona 11108 .. •
1 Barcelona. lllvei'Sell
I
lle O~dlt: ............
I de UIJOD Musel...
1 de Sevilla s . o. ...
I
1
a. E...

A 5 •¡. • ..._.....

B•

o ' .,. u_........
oE t' 'I•
.........
112 •¡, ...

·~4 l~

1(¡1 2J
J/ 15

Generalitat
Generalitat 6 ·¡, I IC1 0\.

nea
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TEATRE

de MONTE-CARLO. Avui, novena
de propietat 1 abonament, a. les
10. DARRERA FUNCIO DE NIT:
LES DONES DE BON HUMOR
PETROUCHKA
L' ESPECT RE DE LA ROSA
EL PRI NCEP lQOR
DemA, tarlla. COMIAT DE LA
CELEBRE COMPANYIA : LES DO·
NES DE BON HUMOR • SCHHE·
REZADE • L'ESPECTRE DE LA
ROSA • EL PRINCEP JGOR Es despatxa a Comptaduria.

Nord, 54'60, 54'50; Alacant, 41'35·¡
Cbade, 443'50, operacions; Chade ri
86'80, paritat; Chade E, 85'00, opera:
clons; Filipines, 362, operacions; Explosius, 133'00; Rlf, 64'35.
Ftrrocarrlla
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Borsa de la tarda

trlom! de CELlA OAMEZ 1 tota
la Companyia - Nit, a. les 10:
LAS CHIRIMOYAS i LOS INSE·
PARABLES.

Borsa oficial

GRAN

CELlA GAMEZ
Penúltim dia d'actuació de la
Gran Companyia de Revistes CELlA OAMEZ. Tarda, 4'30. Butaquea, 3 4ltes.: LAS CHIRIMOYAS
1 el gran êldt:

AIIUI

,!, 15

A ...... ..,.

TEATRES
TEATRE
YICTORIA
Companyia de Revlstu

TANCA

Ant.
[Dterlor

ESPECTACLES PUBLICS

Nord, 54'90, 54'60, 54'70; Alacant,
41'80, 41'55, 41'70; Ford, 246, 245,
250'50, 248; Plates, 18'75; Explosius,
131'50, 133'50; Rif, 64'50, 64'35; Aigües, 186, 185'85; Asland, 65'50; Hulleres..t 49'75; Felgueres, 44'50; Ch~r
de, 439, 4~'50.

Nord, 54' 60, 54'50; 54'60, 54'50; Alacant, 41'50, 41'35, 41'~; Andalús,
11'75; Ri!, 64'25, 65'00, 64'65; Explosius, 133, 133'35, 132; Tramvies o,
31'50; Colonial, 43'00, 42'75; AlgUes,
185'75; Asland, 66'25, 67'35, 67'25;
Ford, 248, 249, 246; Gas E, 120'20,
120'75; Hulleres, 60'00; Sucres, 32'50;
Petrolets, 5'20; Filipines, 361, 363;
Chade, 441, 444, 441.
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PREUS DE SUBSCRIPCIO
De J . B. X., bem rebut 53 vo2'60 otes.
earceJona. un mes
lwns I 35 fascicles:
7'1iO •
Fo.a. un trimestre

Amerlca Llatina 1 Portu&al
un trimestre
Altrll oalso& un trimestre

PARO

EL

«CONTRA
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•

•

OBRERO

proyecto que conslste en convertir
los Caminos de Hlerro del Norte
de Espafta en Camlnos de Oro.»
<De eLa Libert.ad».)

..... tlr!-
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uL'Atlànthla•>, de Jacint Verdaguer;
ctldiHis i Cants 1\lísticsn, de Jacint
Verdaguer; ul\lontserratn, de Jacint
Verdaguer; ctL'auca del senyor Esteven ; de Santiago Russinyol; ctPàglnas escogidasn, de Víctor Hugo ; ccLas
clases jornalerasn, de F. Pi I !\larraU; ccMiscdànea filosóflcan, de Volt aire; ceLa propieda dn, de Proudboo;
uCrítica dd Cristianismon, de F. Laurent; uTernas vari06>>, de E. Benot;
uEI hombre y la tlerran, d'Eliseu Reclos; ceLa s Clcnclas hist.óricas y las
Ciencias naturnlesn de E. Ren.an i
1\1. Bartelot; ccCritica. soclab>, d 'Emili
Zola ; nDe los jesuítasn, de J. l\Iich&lct; ccObras poétlcas completaSJ>, de
Ra.mon de Campoamor; ccEI veranlllo de San J\.lartínn, d'ApeUes !\lestres; uAmor de Aman>, de Jacint Benavente; uLa Catedral», dc Vicenç
Blasco lbàñcz; uEl bufónn, d.e Joaquim Dicenta (fill) ; uAuroran, de
Joaquim Dictnta; nEI lobon, de Joa.
quim Dioenta; uSobrevivirsen, de Joaquim Diceota; ccAmor de Artlstasn,
de Joaquim Dicenta; uLos irresponsabltsn, de Joaquim Dlccnta; ccDaní.eb>, de Joaquim Dicenta.; «El crlmen de aytn>, de Joaquim Dicenta;
"Juan Josén, de Joaquim Dioenta;
nEl señor feudab>, de Joaquim Dicenta.; ccDon Joan de Serrallonga>>,
de Víctor BalagueT; uObras poéticas completasn (vols. 11 i III), de
Ramon de Campoamor; c<Amon>, de
F. Villaespesa; uBajo los mirtosn,
Joaquim Dicenta; uL'Bèr oell, de
Santia&'o Russlnyol ; «El amor J.l..
bren, de Carles Albert (vols. I i 11);
1cLa german(ún, de J . M. Folc i Torres; uTorre Torrc~n, d e Josep Bur&'a s; «Los dos sargentos francescsn,
de Lluís 1\Iillà; «El mistlcon, de Santiago Russinyol ; uEI sol de la Humauidadn, de Josep Foia Igurblde; uLa
ola giganten, de Josep Foia lgurbide;
«Giordano Brunon, de Josep Foia
lgurbide ; «La. sociedad idealn, de Josep Foia Jgurbide; uCr lst o contn
Mahoma>~, de Josep Foia. lprbide;
«El pan de pi( dra (el carbón) "• de
Josep Foia Igurbidt; elLa domadora
de l<eonesn, dc Josep Foia lgurbide;
uLa. màquina humanan, de Josep Fola lgurbidc; uEl caciqwe>~, de J osep
Foia I g orblde; uEmilio Zola o el pode r d( I genion, de Josep Foia l gurbide; «El Crtsto modernon, de Josep
Fob Igurbide ; uTradiciODeSll, de P .
Ob~ado ; «Oliverio Cromwell>~, d'Artur Paterson.
Fascicles: 21 de la Biblioteca «FJ
Apostolado de la Verdadn; 2 de la
coll·ecció de uFieras clericalesn; 10 de
la coHecci6 «El pasquío d.el pueblo»;
«Guerra a la guerra>~, de Ra mon de
Campoamor; uCuento inmoraln, dc
Jacint Benavente.

Royo Villanova! Sembla que els fa Un cop fort a la
Ni el senyor Royo, avui minisCe da
por
tre, vol l' Estatut de premsa. En
manifestaCions que 114 Jet

Comunistes i socialistes han Ni
triomfat en les eleccions
municipals de França
Les provocacions del feixisme franEls guanys han estat:
cès ha donat com a r esultat el triomf
Comunistes, guanyen 62 llocs.
de les esquerres a França en les darSocialistes (S. F. I . 0 .), guanyen 53
reres eleccions municipals.
llocs.
Segons dades oficials facilitades pel
(Governació),
l'Interior
de
Ministeri
els resultats hiUl estat els segUen ts:
Socialistes (S. F. I. 0.) , 169 r egidors.
Comunistes, 90.
Socialistes de França, 15.
Radical-socialistes, 222.
Republicans socialistes, 33.
Republicans d'Esquerra, 146,
Radicals independents.
Socialistes independents <solament
Departament del Sena), 3.
Les organitzacions d e dreta han
obtingut:
Demòcrates populars, 9.
Republicans U. R. D., 103.
C'.on:<en'adors, 10.

I

«PREMIO A LA VIRTUD

-¿Pero de dónde ha salido esta
ley'l

- ¡Nos viena del clelo, D. Aie•
jandrol»
(De «El Liberal».)

«Sl SE APRUEBA EL ESTATUTO

Periodista republlcano contemplan•
do el ((bonito y alegrell porvenir
que le espera>>
<De «Heraldo».)

L. O. FROSSARD

un dels principals dirigents del so·
ciali::me francès (S. F. 1. O.)
Socialistes de FranÇll, guanyen 3
llocs.
Republicans socialistes, guanyen 8
llocs.
Radicals socialistes, guanyen 67
llocs.
Republicans d'esquerra, guanyen 40

llocs.

Les dret es:
Demòcrates populars, guanyen 4

llocs.

Republicans U. R. D., guanyen 24

llocs.

Com es pot veure, malgrat l'elecció del feixista Cblappe, les esquercap del «Front Campen~! de Fran- res han triomfat en tota la J.úúa,
ç&.ll, nova modalitat del felxlsme segons dades oficials.
francès, derrotat en les eleccions
¿Serà motiu de renexió per als
municipals
feixistes espanyols?

J, DORGERES

Es així com es combat
l'atur forçós

200.000.000 de pessetes a les Compa•••
Aportacions, a la n ostra Redacció,
Ronda Universitat, Z5.
nyies ferroviàries
.- .' .
L'Església Catòlica,
'
Reproduïm de eLa Libertad»:
la República espa- «Con que, a socapa del paro obr&ro, se regalen a las Compat\las de
esoo doscientos mUlones
nyola i el problema ferrocarriles
de pesetas que buscan obtener a costa. del Estado.
social
Con que, mediante un cconcurso
a la. medida» (frase del dlputado se~

«LA VUEL TA D E L 14 DE ABRIL

Los prlmeros

que han dado Ja
vueltall
(De «El SOl».)

ivca·aets

mb

aa

~&
pe-

uCANDIDEZ»
(De «La Tierra».)

Foren les con!erèncie3 del senyor ñor Dinz Pastor, mJembro de la CoLaburu, el «gran sociòleg de l'Esglé- mislón triguera y disconforme con
sia catòlica» en les quals el «savi el extraño hecho), puedan arrendar
jesu'ita» posava de manifest la gran el substancioso Monopolio del Hammisèria en què viuen els treballadors bre, creaclón de la Ceda, los negoespanyols. Aquesta misèria dels tre- ciantes a qulenes ahuyentó el señor
balladors espanyols, ja existia abans, Benaya quitando del pllego de con·
molt abans que ens la vingués a des- diciones, en beneficio del Estado,
cobrir el senyor Laburu. Existia en algo que se ha vuelto a poner en
temps en què governava el pals un daño del Tesoro.
Con que la Compafí.ia. navlera !baamic 1 protector de l'Església catòlica, el senyor Alfons Borbó, 1 existeix rra se viese prorrogar, sin concurso
en proporcions cada. dia majors, mal- ni cosa que lo valga, la plnlltle subgrat de governar Ja República espa- vención que tenia por milla de renyola uns altres amics Incondicionals corrido.
Con que se pueda eximir de condel senyor Laburu l fidels devots de
tribución por varios años al grupo
la seva església.
Aquest paorós problema de l'atur ll de h ombres de negocios que se proforçós no està pas en camf d 'éEser pone adquirir, a bajo precto, todas
resolt.' car no tenim noticies que las obras. de edificación paraliza.das
s'hagin adaptat remeis contundents. en Madrid por falta de numerario.
com són la Implantació de Ja setma- Es cosa gorda, muy gorda.
Con que no se aclare lo habido en
na de 40 hores 1 l'augment de salaris
per tal d 'augmentar la capacitat con- cierto proyecto de electriflcacíón fesumidora dels treballadors com fan rroviaria que ha.ce tlempo da mucho
gairebé tots els Estats d'Europa i que bablar.
Con que, a la sambra dPl paro
Amènca.
Votar quantitats mès o menys im· obrero, hagan su agosto a costa del
portants-ja ho déiem ahir-, sinó Estado algunas Compañias tentacus'adapten altres mesures de caràcter lares.
Con que siga ese extraño monoeconòmJc 1 social, és tot en va~
_Cal organitzar un wst pla d obres pollo para importaclón dc carbón
públiq ues portat a la pràctica slmul- vegetal concedida a unos lndustriatànlament arreu d e la Península 1 les de Barcelona y que deja s1n pan
Immediatament decretar la implan- a 50.000 obreros espafloles.
od
tació de la setmana de 40 hores.
Con que no se an?}e ese pr ucRemeis, no paraules. Treball, no
socorsos. Respecte, no frllS('S lla.ru- tivo mono~llo de limpleza de las
playas ~spanolas, que no tlene nada.
mo;es
una vida d¡gna de treball, és el de c6m1co a pesar de su aspecto
que volen els treballadors espanyols.¡ bufo.
Con que todas Jas cosas d enuncia·
Una llar honesta on la misèria no hl
faci el rou. Una muller que no hagi das en la politica de contin¡entes de
d'anar a fregar els pisos dels rics; importaclón. hayan quedado en un
que resti a la llar per a tenir-ne cura mero camb10 de personal
Con que no se sepa por qué, sl el
alhora. que pujar els Infants sans
d'e3perit 1 d'e cos. Programa primitiu célebre negocio del arroz y el ma1z
que, però, resta inèdit, en el terri- produjo un beneficio liquido de 13
tori de la República Espanyola, que millones de pesetas al grupo valen·
sl no protegeix com cal els treba- clano g,ue importó '15.000 toneladas
lladors, Inventa llels per a protegir d e malz, ahora se plensa conceder
al dogma catòlic, en contra. dc l'es- derecho a importar 100.000 tonelaperit 1 de Ja lletra de la Constitució, das a los lnteresados en arrendar •I
puix que en el seu article tercer diu: monopolio cec;IIsta para el acapara«El Estado Es¡¡affcl no tiene religi6n mlento del tngo.»

I

«EN

EL CONGRESO

-¿El señor ministro de Estado?
- Acaba de sallrse por la tan·

aentu

(De lA B CJ.)

O}fcía.lll.

• PANORAMA INTERNACIONAL

• ASómate a la ventana.

ay, ay, ay..,!D

I De cLas NoticiaSJ.)

També diu l'arUcle 25:
«No podrdn aer Jundamento de
privilegio 1urldico la naturaleza, la
/iliacfón, el aexo, la cla!se &octal, la
riqueza, las ideas politfcas nt creenciM rellgl.osas».
I afegeix l'article 26:
«Toda! la! contesiones religiosa&
serdn considerada! como asoeiaciones scmettdM a una lev especial.
El EmuLo, las Regione1, llu Protñncias J1 los Munictplcs no mantendrdn, tavorecer4n ni auzil!ardn e.conóm.icamente a llu fglfllicu, a.aocta;.
ctonrs e tnstituclc1tes religfo3an.
Doncs malgrat aquest art.lculat,
clar 1 contundent de la ConstttuCIIó
de la R epública espanyola, ahir els
diariS publicaven el telegrama se-

güent:

cBUtiao, 16. - El Tribunal de Urgeneta ha condenndo al ex concejal
de B1lbao, señor Oardic¡u, a dos me~;es y un dia de arresto y 600 pesetas de multo.. por eecarnlo al dogma
catól!co y a. las ceremonias de la re11g1ón•.
Naturalment, tot e.lxò contra.deix
l'arUC:.e primer de la mateixa Coostltució que diu:
«E&paffa es una República cf.em.o..
crdt!ca de trabajadcres de toda cla.•e, que se organtza en régimen de
Justict4 Jl L lbertad».
Es a dir, que mentre els m~
• '":_1 ,~ is a lxb de la Setmana trats. :funcionaris que han de l'etllar
,. ertumerla'l
pel compliment de les Dels constituho v.ua: una cosa que fa cionals, condemnen per eecarn1 un
"-fi- tan t oom la Diada elet Llt- dogma estrany a la República, els
treòalladom, als quals ha ::n1~
(De tLe. Publicit&taJ
1¡eg1r li!. República que els

.,;;!!

Els venedors dels mercats a
favor del descans dominical
celebrada pels presidents de la majoria de les entitats
autònomes constituïdes dintre de la
circumscripció de cada mercat, s'ha
acordat ratifica;: -..;e una vegada més
en el compliment estricte del de'l~ar.s
dominical, ;¡1..<. constlluf'lx una aspiració unàn\:ne dels esru.entats vene·
dors 1 prote.l&-.u de 1ordr'@> ap:ll'eguda recenbnent, per la qual es faculta els concessionaris rte peL"< fresc
per e. obrir quatre hores els diumenges.
En reunió

-----------*:-----------el nom, no tenen pa per als 1llls
que moren de mJsèrla.
Estem segurs de no dir res subven¡iu 1 per tant, el senyor censor
deixarà passar aquests planys d'Un
republicà que voldria veure complimentades les llels bàsiques de l'Estat espanyol, sense la qual cosa no
és possl.ble li!. convlvêccia en el sl
d"una nactó. Car hom comprèn un re
volucJ.onari d'oposldó, al carrer, perb
encara en cap pafs del m6n no sba
vist que les opos.lcions est1gu1n en
el poder 1 des!ac!n la Llel fonamen·
tal de l'Estat.
Le. ReplThUca Espanyola, mentnostlmt no es reforma 1& seva Oonst.ltu·
d6, ha d'ésser una Rep\iblka de
Treballadors, no una República de
capeuana 1 4e trar..

A l'antiga Conselleria
de Treball

unes
a un redactor de La Tierra, ha
dit:
•A punto de terminar la dlscuslón
de Ja Jlnmada Ley de Public1dnd, bemos querldo conocer la. oplnlón del
sel1or Royo VUlnnova, qulen, a pesar
de ocupar el banco azul, ba presentado un voto particular ol proyecto.
He aqut, en slntesls, lo que nos ha
dlcho el miniStro de Marina:
1M1 oplntón es exactameote la mlsxna que cunndo en la CoiDialón eetu.
di6 el prlm1tlvo proyecto de la Ley
de Prensa Entonces presenté vanos
votoe partlculares q ue fueron acep.
tados y que colnc1den con la tests d&rendida por el Sr. Lam, y, sobre todo,
con los nrgumentos expuestos aycr
por el Sr. Recasens.
con la Ley de Publicldad se lnlc1ó
una lucha entre los que pudiéramos
llnmarnoe 11berales y los conservadores. La pu¡ma està entablnda en sl \a
loy ha de ser de sistema reprcslvo o
preventiva. Yo creo que triunrnrà. el
crlterlo de la prevenclón.ll
-¿Y usted barà uso de Ja pnlabra
después de las lllinorías que lntervlcnen en la dlscuslón del dictamen?
-No lo creo preciso. P1ensan habiar el Sr. GU Roblee y el Sr. Portela
Valladares, como lllinlstro de la Qo.
bernnclón Y tengo la esperanza de
que al voiver la ley ol Goblerno quede senslblemente modificada en sentida llbernl, en contra de lo que pueda creer la oplnlón.
Por eJemplo -6lguló diclendo ü
Sr. Royo vmanova- la lncompatlbl·
lldnd entre el acta de dlputado y el
cargo de director de perló<Uco ya no
existe. PreciiS:lmente en las Cortes
constttuyentes yo tuve que bacerme
responsable de un articulo publlcado
en un perló<Uco de Tarragona, a pe.
sar de ml antlcatalnnismo, porque
constderé que era un caso justo en
defensa de la llbertad de lmprcnta.
En una palabra, hay que bacer una
Jey estable que no sen aprovechada
por las derechas contra las lZQulerdas o a la Inversa. Pues no cnbe duda
quo algún dia volverà.n las iZQulerdne
a gobernar.
Preclsamente bay que evitar Ja ropctlclón do lo ocurrtdo con la Jey de
Orden Públlco, que dictada para detender la República, se utillza. para la
represlón de unos partldos pol!tlcos
contra otros.
Tamblén là discutl.rse aquella ley
--aftadló el lllinlstro de Marina-consumi ml turno en la toto.I!dad de In
dlscuslón. Y eso que ol POnerla a dia.cuslón el Sr. Besteiro, no tueron pr&sentndos votos partlcularee. Yo rui
qulén 1ompló el fuego contra Jas
enormldades de Ja ley, y basta consegul marlzarla.
Después lntervlnleron los Sres. Ortega y Gasset, Balbontfn e Hllarlo
A:ruso. Pero yo consegul reduclr la
cuantla de Jas multas de cien ln1l
pesetas en el estado de nlnrma basta
las vetnte mll como Olàxlmum.
Terlllinó diciendo el Sr. Royo VI·
Uanovn, que se encuentra muy espe.
ranzado en que Ja Prensa no sutra
el cscarnlo que supane la nprobaclón
de una ley represiva contra la llbre
oplluón.»

En prendre possessió del seu càrrec de Conseller de Treball de la
Generalitat d e Catalunya, el senyor
Torrents va adreçar telegrames de1
salutació a l'Excm. Sr. President de
la R epública, President d el Consell
d e ministres 1 minlst1-es de Treball,
ComuJustlcla Industrial, Comerç
Amb la censura, exercida tan
Segul.dament el sen yor
nicacions.
sovint i amb tant entusiasme, es
T orrents va parlar per telèfon amb
veu que encara no en tenen prou.
el nou sots-secretari del Ministeri de
El Diluvio, comentant aquest teTreball, senyor Ayats, el qual acaba·
ma, escriu:
va de prendre possessió del nou càrcVIve actualmente la Prensa esparec.
tlola, y stn neces1da.d de la ley con
El senyor Torrens ha. adreçat tam- que se la amenaza, baJo un réslmen
bé un telegrama a GU Robles, que dc censura que le lmplde tratnr de
diu aixi; «Al tomar p•\Scsión cargo muchos asuntos que son el alimento
Consejero Trabajo Generalldad Ca· espiritual de las mnsas en todos los
taluña, complàzcome relterarle mJ pueblos clvll!zadoe.
Los problemas tnternaclonalee, loe
màs entusiasta adhesión. Salúdole gestos
Jas gestas de los bombres de
muy afectuosamente, A. Torrents.» Estado "1extrnnJeros
son expuestcs, coHa estat nomenat per a ocupar el mentados, crltlcados, annl!zados, cencàrrec de secretari particular del surados --con vlolencla muchas veConseller de Treball l'advocat Joan ces- par la Prensa de textos los paf.
ses. No podemos nqui nombrar a cuo.IBlanch 1 Boés.
quler papanntns extranjero slno cuando se trata. de cantar sua excelenclas.
Damos con nuestro silencio Jn 1mpr&slón de que o no nos lnteresan tanto
los problemas lnternaclonalee como
ASSOCIACIO INSTRUCTI· Jas revistas de toros y los concursos
VA D ' O B R E R S I EM· de belleza, a los que dedicamos kllòL'AJUNTA· metros de ¡ralerndas, o somos unos
DE
PLEATS
pertectos ld1otas Incapaces de emocloMENT
narnos Y de tratar otros asuntcs que
En el local social de l'esmentada los do la pollttca de banderfn, en
entitat, tingué lloc el dimecres, dia cuya Orbita los partidos nos quleren
15, d 'aquest mes, l'anunciada As- arrastrar como eatélltes.
Loe hombres que aman a su patria
semblea del personal temporer 1
deploran au castraclón espiritual y
eventual de l'Ajuntament de Bar· su
dolor va, según los tempernmen.
celona, amb un ple extraordinari.
tos, desde la làgrlma basta la santa
En aquesta, l després d'un docu- y saludable lndigna.clón.
Sl la. Jey contra la lmprenta &e
mentat informe del president de la
Comis.sló de Personal referent a les nprueb:l. &e conscgulrà encarcelar a
pertodistas. pocos, muunos
gestions practicades a favor dels chos ocuantoe
todos; se harà lmpastble a Jas
companys temporers l eventuals, es ooostctones
y a las organlzactones
protestà unànimement de l'abandó proleta.rlas la publ1cac1ón de impre1 postergació de què són objecte per 106; se tac1llt::.:-à a los gobernantee
part de l'Ajuntament, en no donar la ruta de Ja.e equlvocaclones por !alcompliment als acords consistorials ta de lnformaclón.
Pero no se lograrà lmpedlr la di!uvigents, referents a l'adaptació d'a- alón
del pensnmlento.
quests companys.
Nunca se escrlbió tanto y se leyó
Es va acordar per aclamació se- tanto, clandestlnamente, claro estA
guir la tasca empresa per l'Asso- como en la época de la dictadura. '
Hombres que boy pasan por orde·
ciació, firu! aconseguir l'adaptació
de l'esmentat personal l r ecavar a nancistas, 1 lo tueron siempre, reda.chaclan circular llbeloe clantaban
dit efecte de l'Ajuntament, que ae destlnosY que
se di!undlan 1 lelnn coli doni preferència per a ocupar els mo nunca se d.IIundleron y Jeyeron
càrrecs de plantilla a mesura que aus textos pondcrndos.
vagin vacant, tal com està fixat en
Lo únlco que lograrà. la Jey contra
els acords consistorials abans es- la Prensn. ee ponernos en evidencia
nntt los extranJeros.
mentats.
Pero la vlgencla de la ley no serà
• •
eterna.
La Secció d 'Arts 1 Oflcls de l'As.En la Ruala de los zares la. Prens.'\
sociació Instructiva d'Obrers 1 Em· no conocló nunca. la llbertad. Ello no
pleats de l'Ajuntament, celebrarà, lmpldió la elaboraclón de unt. conavui, dia 18, a les cinc de la tarda, clencla nacional. En lo que pueda tci en el seu estatge social, Junque- ner de fallia contr1buy6 stn duda alaquella !alta de llbertad. Lo
res, 2, 1.er, una reunió general per ~
que se logró evidentemente tu6
tal de tractar d'assumptes d'impor- unlco
que la nueva or¡ranlzaclón del Est&.do
tància.
mantuvlera la mlsma sevcrldad con.
tra la emlsión del pensamiento. Pero
ASSOCIACIO DE FUNCIO· esta vez el :PCn.sa.m.tento es el de Joe
NARIS DE LA GENERAL!· que antes ae babfan reservado el de·
nc.ho de pensar
TAT DE CATALUNYA
La Democrac1a no qulere eso.
Per a demà, diumenge, dia 19,
lo
Porque I!OliiOS demócratas no
aquest..a. entitat efectuarà l'anuncia· Qucremoe nosotros y. mAs que el preda visita collectiva a la Mentora AJ. sente, nos da mledo el pervenir,
Porque sl se educa al pueblo en la
sina.
de la opreslón y de la In·
Llocs de reunió: Estacló tren de escuela
encontrnremos
transl~ncla, ¿dónde
Sarrià, a les deu del matf, l en el la luerza para lmped.lr, mat\ana, quo
carrer del Camp (Sarrià) a un quart no ae pague con la mL'!ma moneda
d 'onze.
Que a.hora se pone en c!rculnclón?ll

Encara no en tenen
prou?

NOTICIARI

•

De la crònica del corresponsal
de La Veu de Catalunya a Madrid es desprèn. que la di&cu.ssió
de la llet de premsa ta més por
que una pedregada:

•<Dia 17. A la una de la mattnada..
Per telê!on.)
Al Congrés a'ba conttnuat parlant
do la llel de Premsa. Han parlat dl·
verl06 oradors, tots en contra. L'únic
orador que ba defensat el criteri reaccionar! d'aquesta llet ha estat el
senyor Mneztu. El discurs polític,
amb motiu d'aquesta discussió, l'ha
!et el senyor Barcla, qui ba mostrat,
d 'una manera palmArla, que el ~
vern, en el seu aspecte IllllJor1tar1, ès
contrari a. aquesta llei, 1 que només
la manté la torça del !enyor Gil Rabies.
El senyor Lerroux, en la. declaració
mlnlsterio.I, prometó la retirada d'aquesta llei. El senyor Royo Vlllanovn,
abans d'ésser mllllstre, tenia presentat un vot particular contra el projecte. Fn tres mesos que els radicals
acordaren, com ha recordat Guerra
del Rlo, votar contra el dictamen.
Re~pecte al senyor Portela, el seu ' I·
berallsme el posa de part en tota
aquesta qüestió. Queda, només, com
a defensor notori d'aquesta llei reac·
clonàrla1 el senyor Gil Rabies.
Doepres del discurs del senyor Bar·
ela s'ha prodwt un moment de gran
confusió, perquè no s'ba sabut qué
cruia ter. El senyor Gll Robles, quo
havia de de!en.ear el dictamen, ha de·
snparegut. El senyor Lerroux, com
sempre, era absent del banc blau. El
senyor Lucia s'ha !et escàpol, 1 !!ns
I tot el senyor Royo Vlllanova ba estnt uns moments lnvlslble. De manera, doncs, que el senyor Portela.
s'ho. hagut d'acarar amb la Cambra 1
partur la nau a port. Ho ha ret amb
un discurs discret, que, en realitat,
ha estat el seu debu~ parlamentari, I
ha tlugut prou habilitat per a aconseguir l'assentiment qe dretes I esquerres de tot el Parlament. A 1nstà.nclea seves la sessió ha estat suspesa perquè el Oovern procedeW a
un nou estudi del projecte, 1 ce pot
n!lrmar que la. llet ba. estat degollada
per un quant de tempa, potser per
sempre més.
Aquesta és la primera sortida de la
Ceda com a factor governamental. Ha
estat una sortida. lamentable.»

Una veu més
La de Ahora. 1 ta1nbé contrària. Naturalment: la llei de prem~
sa només convé a El Debate :
•Lleva la Preosa en Espnña doce
llfios en que, con muy levea lntervalos, no ha l)Odldo pa.senrse par los
àlnbltos de Ja opllllón pública con
llbertnd, slno vi¡tl.ada de cerca y
apoyada en el aparato ortopêdlco de
la censura. Y 111 éeta ttene el màxlmo
tnconvenlente de que una exprcslón
de la Ubertnd tan esenclnl y n ecesaria en los reslmenea democràtlcos como ea la del pensarnlento, se pon¡a
en mnnoe de hombres que, por serlo,
han de Interpretaria con crlterlos de
subjetivldnd !o.l1bles y movedlzos, tl&ne otro lnconvenlentc, del que aea.ban por no dnrse cuentn e1 gobernante, el censo1· nl el periodista. Nos
referlmos a la coacclón moral que se
eJercefl de modo constnnte, sobre el
ànlmo del escritor, que de modo tnstlntlvo y pro¡p-eslvo le va agarrotaudo cada vez màe la pluma y que llega
a ser causa de que el comenta.rls~a
de la vida pública, en vez de elevar.
se para la contemplación de los problema& con un sentldo nacional, acomode eu psl.cologla ol cultivo del sotlsma y la babllldad para produc!r el
enguf!.o del censor.
La censura no puede quererla nadie de modo consclente. Al gobernante le enmnscara la oplnlón; ol censor
le Inquieta y tntlga; ol escritor le
ompabrece mcntalmente y le sonroja
por lo que dlsmlnuye eu caltdad de
c1udadano. Pero el hecho cierto es
que, por dictaduras de un color o de
otro por unas u otrae leyes, Ja Prensa
no ha tenldo pràctlcamente libertnd
dc expresar su oplnlón desde 1923. 'i
como esto no es slsrema cuya prolon¡aclón pueda desenr na.dle, ba becbo
camJ.no la Idea de una ley que regule,
de modo eatnblc y jurldlco, lna reiaclones entre el Estado 1 la Prensa,
para que uno y otra atspongan d e un
Códlgo, en el que coexlstan con reclprocldnd los deberes y derecbos.
Esa ley -llàmese de Prensa, Imprcnta., Publlcldad o como se quleraba de ser una Jey normal y no de excepclón. Normal para qutenes escrlben los per1ód1cos y para qulenes los
editan; porque no b.ny razón para
que el periodista sea un ciudndano
capitid1mlnuido, nt para que una Em.
presa de perlódlcos tenga su propl&dad menoe garantida y respetada que
otras mnnlfeetaclones slm1larea de la
socledad.
Para. lleaar a ello, en la. màl!Jma
medlda poslble que las tmperfecclones humaans conslenten, es preciso
quo la responsabllldad de Ja. Pren;¡a
sea. Judicial y no gubernattva; que en
la plasmaclón de aquélla se arbitren
los medios como se han arbltrado en
orden al Derecho social, para que Ja
lnterprctaclón y apllcnctón de Ja ley
no sea un ejerclclo frlo y automàtlco
de tncuttades, slno que se rodeen de
garantlna proteslonales que presten
calor do vida a lo que por esenc1a 10
tlene, y que no llaya resqulclo par
donde pueua penetrar la acclón gubernail va p ara. definir deli tos y aplicar penas. porque los Gob1ernos oacen do los parUdos, los parUdos son
acumuladores de Paslón y sect.nrlsmo
y la Prenea moderna! por los lntere·
aee moralcs y mater ales que representa y compromete, l!Stà por encima
de todoe Joe partldos.»

MAS & ROC!
CAMISERS
BARNUSSOS NOVETAT
Des de 12 pessetes
VESTITS BANY LLANA
Des de 6 pessetes

H
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Aquesta entitat comunica &ls seus
afiliats que el provinent diumenge, dia 26, a les deu del mati, en
un local i ordre del dia que oportunament s'anunciarà, tindrà lloc
l'Assemblea General ordinària, que
estatueix el Reglament de l'Associació.

El FEIXISME, ES LA GUERRA

SINDICAT UNIO OBRERA

DE LA INDUSTRIA FABRIL

I TKXTIL
Amb motiu de les facilitats concedides als Sindicats Lliures per al
seu normal funcionament per les autoritats competents 1 d1laver-los estat lliurat l'immoble del carrer Unió,
número 7, el Sindicat Unió Obrera
da la Indústria Fabril 1 Tèxtil de
Barcelona 1 el seu radi, que per estar clausurada la casa. del Poble residia a l'entresol de l'esmentat immoble, ha traslladat el seu local ccntrttl al carrer Porta!erriSSa, 7 i 9, que
serà obert tots els dles feiners dc
6 a 8.
SINDICAT DE CA.'\IBRERS
El Sindicat de Cambrers de Barcelona posa a coneixement dc tots
els seus associats que a partir del
dia 15, de quatre a &ls de la tarda
t.ota els dies feiners, menya ets dls!
sabtes, es de5Piltxaran els nous car- A • o&Mma ManAra, de Mllt, ct.sprú que e(s IOidats escoltaren
nets 1 reglaments da l'entitat, junt un discUrS bWJJc. Ent\lllume (t) del reslment de la 118 bateria,
amb un tirabui.Xona obseQui de 1a Fotografia publleada a cCorriere delia Sen.b I tàlia P"P&ra la guercasa Domecq.
raa a baix la guerra 1

L 'Estatut de premsa no ha sortit gaire ben parat de la discussió. El corresponsal de La. Publi·
citat a Madrid eiCTiu.: cA la preuv&a un periòdic: El Debate; al Parlament, una minoria: la Ceda;
en el Govern, un ministre: Gil
Robles.» Si, és clar/
I(Conreréncla telefònica del nostre redactor a. Madrid.) - Pot donar-se Ja per enterrat el projecte de
llel de premsa. Encara Intenta Gll
Robles llll.lvar-lo, 1 pretén fer a !avor
seu un estorç de!lnlttu en el consell
de mtnlstrcs, però és ja Impossible
que el proJecte cedlstn, !Innat per un
radical, PU&UI aauantar-se, després
del que ba. pn.ssnt aquesta tarda a
les Corts.
Només tm diputat l'ba derensat, 1
aquest diputat és precleanlent un pe.
rio<llsta. Ens referlm al senyor Ramir
de Maeztu, el qual, amb veu profunda, b.a pronunciat un d.lscurs grotesc.
L'ex-nnarqutstn. 114aeztu, que fa vint
anY& asscaurava que tota els mala
d 'Espanya podien trobar reme! amb
una matança general de csefiorltos•Í
ho. eostlngut nvul la teoria. que e
pensament deltnqueilt. La llei 11 sembla excessivament suau, 1 sl de quel·
com peca, és, a Judici d'ell, de liberal. Ela disbarat~ de Maeztu no ban
convençut n1 lt.dbuc els seus propis
correligtonart. de 1Renovaclón Espadolat.
Tota eLs nltree oradors ban comba.tut sevenunent la llei, 1 al.x:i el diputat radical gallec senyor López VareJa ha iD!l!st!t en els arguments exposats ahir contra el projecte pel eeu
corrcllglonarl senyor Baslllo Alvarez,
1 aquesta colncldéncla de dos radi·
cale en atacar la llei ba servit al ~~&o
nyor August Bnrc1a per a situar el
debat en el terreny paUttc.
L'atac del cap de Ja minoria d'E&querra Republicana ha estat tan en·
certat, tan lntelllgent, tan Intencionat, que bé pot dir-se que la seva
Una
Intervenció ba estat declslva.
part del seu discurs l'ha dedicada el
senyor Barcia a demostrar la lnconstltuclonnlltnt del proJecte, les enormitats Jurídiques que conté I la seva
antll!beral.
tendència ferotgement
Aquesta part de critica. 1 d'ooostcló
directa a. la llet ha estat brlllantia.slma.
Però de major eficàcia encara ba
resultat Ja part polltlca del discurs
portada. pel senyor Barcla amb una
llabllltat extraordinària. Al banc blau
escoltaven l'orador d 'Esquerra Republicana el senyor Porteln, el senyor
Royo Vlllnnovl1. i el senyor Gil Robles.
~ a dlr, dos m.lnlstrce adversaris de
la llei, I un altre partidari decidit
d'ella. Unlt.a a l'escó del Govern ocer len un blanc ma¡niflc, damunt el
qual ba disparat amb singular en·
cert el3 seus arlrUlllents politlca el
unyor Barcla.
Sl la llet no la de1ensa la CollllSsló.
que no té president, nl el cap del
Govern. que va anunetar la seva retil'ada, nl un Inlnlstre que va presentar
vots pnrtlculnrs, n1 un dels grups de
la maJoria que ha facilitat a l'opostcl6 el concurs de dos dels seus diputats, n1 el ministre de la Governació, qui la defensa. A Ja premsa un
periòdic: «El Debate»; al Parlament.
una minoria: la Coda; en el Govern,
un mlnlstre: Gil Rol:> lea.
ba
El discurs del senyor Bnrcla
aconseguit l'erecte desitjat. Gil Roblce, Irritat per l'atac, ba Interromput nerviosament, 1 per un momen~
la Geda lla tractat d 'ofegar amb In•
cldcnte r epetits la. veu de l'orador.
però la r eacció als bancs republicans
ba. estat ràpida 1 viva. Hàbilment ba
arrencat el senyor Barcla al senyor
Guerra del Rfo la declaració que ela
radicals havien acordat, !a algun
temps. no votar la llet. El senyor Gil
Roblee ba abandonat, malhumorat, el
seu seient. Breus xluxluelp amb Portela, amb Alba, amb Emlllnno Igleslas.
La 1)artida estava guanyada Ja per
les minories d'O))OSlcló. En nom d"a.quest.ee hau parlat altres oradors, en..
tre ells el senyor Marial, !ent uns
forta. critica de la llei, 1, Itno.Iment,
Em.llian:> lgleslae ha contlrmnt, C01ll
a cap del arup pruolamentnr1, que els
radicals no donarien llurs vots al
projecte Dl a cap altre d 'Igual ten·
déncla, declarncló quo ha contrariat,
com és de suposar, lo. Ceda..
Desp1·és de tot això no b1 bavla
més remei que el mlnll!tre de Ja Governació demanés una suspensió del
debat. Alxi ho ha !et. El Govern necesslto.va canviar impressions amb la
Comissió. Hn estat suspès, doncs, el
debat 1 també la sessió 1, en reprcn.
drc·la, el president de les Corts ba
donat tstnt oficial a la retirada del
projecte.
Encara Insisteix Oil Roblee que
no serà retlrnt de!!nltlvament, sinó
modlflcat en la dl.icua.ló dels articles.
Confia encara el cap de la Ceda a
convèncer el senyor Lerroux, però la
realitat parlrunenta\rla oteretx Ja molt
poc mnr&e perquè el senyor Gil Robles pugui sorl!r victoriós del seu
propOsi t.
1!.8 possible que una altra llet u.
mltada a condemnar la difamació 1
l'apologia de la violc!ncla, però senee
posar en perill l'exlsténc1a. de la
premsa seriosa, obtingut majoria en
aquestes Corts, però un projecte com
el que ba estat dlscutl_t1 . decididament es veu que no l'obQDdrà.ll

Per no haver, no hi
ha ni dictamen
La Libertad comenta, re/erintae a la llei de premsa, aquesta

absurditat :
•A las ultl'aderechas an!lbins .no &e
Iee caen de la boca dos palabras so.
lemnca: austeridnd, lcgalldad ... y s1n
embargo. .. M.'18, en !In, deJemos por
hoy de ofrecer a 11\ vindicta pública
grandea negoctos de !errocarrtlc:., de
trigo Y mnlz. Camblemos de asunto.
Reflri.monos unlcamtnte t. la. forma
ram, nunca vista, en que los !ernandlnos hau Uevado a las Cortee del segundo btenlo el monstruoao Estatuto
que rechazó la Dictadura borbònica.
Convlenc rcrerlrse a esto. Porque sl Ja
obra del amanuense de don J osé Cal·
vo Sotelo bace beta del esplrltu del
14 de nbrU y de la lea1slnclón vlgente
las 1mpoalclones ultraderecb1atas dan
por Iruto que nadio vea carrer la discuslón del enaendro absolutista por
los debl1011 cnucca de recta normalldad par1an1entarla.
Ante todo. ¿qué es en la Càmnra
dlcbo aborto? Dlcen que un dictamen.
Pero, ¿basta con que digan? Hay que
expresnr de qué es eso dictamen. Y se
Ignora. Es lmpoalble descllrurlo.
El articulo 60 de la Constltución
expreea: cEl Goblerno y el Congreso
de los Dlputados tlenen la. 1n1clatha
de las leyes.» Y a.bJ, en eso que dl~
cuten las Cortes. n1 ex1ate la lnlciatlva del Gob!crno ru la del Parlamento. La cosa es clara como la lu.ill del
dia.
Pan. <¡>l>: la fnicJ.a.tl\'a pertenec:ICl'O
al Goòierno &erta preclao que èl la
proyecto
hublera eçresado en un
suyo o que, dllndole acoetda cabal a
un proyec:to de otro Oablnete, lo con~1rt'era en COS.'\ propla . ¡suctde lo
prlmero? No. LI terrible, anacrónlco
Estatuto Iué hiJastro <!e un Gohlemo
que ya no emte. ¿Lo prohlja, lo hace
suyo el Gablnete de abora? t;o. Lo
ho. diello en IM Cortes. sln tapuJoe,
con IOOble franc:ueza. liberal, el &e1!or mlalstro do la Gobernaclón. El
Goblemo ae reduce a otorgarlc a ese
pape! un cometldo: el de suscitar
oplnlonea en la Cil.mnrt\, Con esns opiDlonea ,.,. pergednrlt. dllSPUés el \erdlldero Estatuto.
Cou:sta, pues. sln ~o:nO'I dc ctuda,
que no bo¡; dictamen SObre el cual
Uiscuttr, pues no exlste lnlelattva del
Gobtcmo. B:nto!l~~. ¿serà dictamen
ese p pel por ~en!r de una lnlclatlv!\
parlrunentartn? Tampooo. Sabldo es
que el engendro ~ta no tuvo .;n
origen en uun proposlclón de ley re·
alamentnr!n, es dedr, &ubf.crtpta par
el nllmc:-o de dlputlldo.o< prec:lso. Por
ende, at 1a1ta lll tnlclaUva del ~
btuno y la de !na Cort.e': sl el dictamen uo as dicloiUDen por carecer t!e
las lneludlbJ(lj< condldonu reatamen·
tnrlas, ¿romo ~ ma.nuene la d!scu·
al6n ? ¿Q1:6 precept.o 1 ~1 111 '·-··
fica ~

la humanitat
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DISSABTE, 11 DE MAIQ DEL

'hs

INFORMAC IO PE L'ESTRANGER

· LES LL ETRES·
LES RACES DE COLOR EN LITERATURA

EL CONFLICTE ITALO-ABISSINI

Tous saint Louverture, el
«Napoleó Negre» ••• Ousmane Socé, noveUista senegalès
Sota el titol «Le Napoleon No!n,
M. Paul Haurtgot, ha dut a la novella la figura. del capitost dels negres d'HaUi i Santo Dot:Qingo, que
vare-• revoltar-se en temps de Ja
gran revolució. El llibre, eclitat per
Alb!n Michel, no ha plagut massa la
critica francesa més autoritzada.
Hom retreu a M. Paul Haurigot,
haver-se pres massa seriosament !a
figura del protagonista del qual ha
volgut fer un heroi d'epopeia, quan
de fet, en opinió de persones que
coneixen bé la vida. dominicana,
«l'enorme bufoneria que, en aquest
sorprenent país es barreja a tots els
actes de la vida., a través les circumstàncies més cruels, o fins en
l'exaltació de nobles causes compon
l,lna caricatura extravagant de la
societat.» .<=-araules d'Alain Laubrea.ux.)
No és la. primera. vegada que la
figura del negre Toussaint Louverture, tempta. els escriptors francesos. Lamartine, li va dedicar un dra.ma e:~. cinc actes i en vers, en el
qual la poesia. alterna amb trucs 1
cops de teatre. No és certament, Lamart!ne, l'home inclicat per a fer la
biografia, escenificada, de l'Insurgent de St. Dominic. També Mus¡;et, el romàntic, s'abrandà amb
aquest terrible negre l va escriure

Abissínia accepta l'arbitratge

(Negres de S. D., després quants
anys de silenci sorrut i d'estupidesa,
vostres multituds sens nombre, encadenades al sol, se són desarrelades de la terra a la bufada de l'odi
l de la llibertat?)
Hom creu, en general, que Toussaint Louverture resta sense haver
inspirat la novella que pot ésser &xtreta de la seva vida ensems tràgica
1 pintoresca. Per a escometre-la e:n
to greu, pseudo-històric, caldria un
Alexandre D umas, pare. Per a retratar el cabclill n egre, dintre l'aura
de comicitat que comporta l'escenografia. haïtiana, caldria l'exquisida
ironia d'Anatole France.

•••

Deixem ara el negre dominicà, inspirador de drames, de poemes i de
n ovel:les l ocupem-nos d'un altre negre. Aquest és ell mateix qUi escriu;
no és cap personatge de cap llibre.
Es cliu Ousmane Socé, ha estudiat
veterinària. a Alfort i és senegalès.
Pertany a aquesta raça màrtir, predestinada. a servir de carn de canó
en defensa d'una població blanca
qu ~ s'aparta. dels soldats negres com
d 'empestats allà on es troben de
guarnició...
Ousmane Socé, ha escrit un bell
lllqre, uKarilrut. René Maran, negre
també, senegalès, cliputat i critic literari, confessa haver emprès la lectura amb prevenció. D'una. banda,
per por a sentir-se excessivament
benèvol, davant d'un escriptor de la
pròpia. r aça. De l'altra. per malfiança que «Karim» no r espirés el mat eix servilisme que «Force-Bonté»,
de Ba.kary Ciallo, trist al:lega.t de
moltonisme beat. Maran, però, des-

prés de la. lectura, declara sentirse
satisfet I escriu:
«N'he tingut prou amb llegir «Karim.> per a sentir-me tranqui.l:litzat.
En aquest llibre, l'europeu només u
juga un paper eplsòclic i l'autor no

OIJSMANE SOCt

tracta ni un instant de fer el procés
de la. civilització 1 cantar-ne els benifets. Es especi!lcament negre 1
essencialment senegalès. D'ac! ~e
que h agi acabat ~1 llibre-- per
prendre als meus ulis figura de document l de testimoni.»

••• «Karin:i», ·&: <ii!si>it ï.iei;' 5;;w-·cie!èê:

L> evidents permet collir al viu la

patriarcal simplicitat dels costums
senegalesos, la grandesa natural de
la seva. generositat patricla, alxi com
el seu fraternal I quotidià comunism e. Més que un relat de costums
«Karim» és quelcom millor per tal
com ens ofereix curiosos tombants
de la proverbial procligalitat negra,
la. qual, però no té res a veure amb
la impre-¡islo1 de la. cigala. M. Ousmane Socé, remarca, en un passatge
del seu llibre, que, entre els negres,
la caritat ben entesa comença sempre pels altres.»
Altrament, René Maran, reconeixent el valor documental del llibre,
cliu que és mal construït, curt d'alè
I el seu estil és incert, de vegades...
Qui sap si ho cliu perquè hom no el
recrimini de predisposició excessiva
envers el seu germà de raça.

Xlii Congrés Internacional de Pen Clubs
a Barcelona
ALGUNS ASSISTENTS AL
CONGRES
Assistiren i parlaren al Congrés, els
següents senyors: el President, senyor
li. G. Wells. I>ronunciarà un discurs
en la primera sessió, després de la.
se.lutació als congressistes que dirà
Pompeu Fabra, el qual presidirà la
primera. sessió en r epresentació de
Ca talunya. Durant les sessions, p~ ::laran el senyor S. Chnéour, del Centre
de Pe.lestlna, el millor poeta vivent
amb què compta la literatura. jueva;
el senyor Ernest Toller, del Centre
alemany dels exiliats a Londres, dramaturg famós; el senyor Benjami
Crémleux, iHustre critlc i assagista,
delegat de França; el senyor Hermon Ould, jove dramaturg, delegat
d'Anglaterra; el conegut escriptor
leader del futurtsme, senyor F. T. Marinetti, delegat d'Itàlia; la senyora
So!ja. Ne.lkowska, delegada del Centre de Polònia; el senyor Kàllai, delegat del Centre d'Hongria. El senyor
Franz de Backer, del Centre flamenc,
presentarà el raport que li fou encomanat l'any passat a Edimburgb referent a la creació d'una revista internacional.
EL PROGR.UlA
Heus a.ci el programa dels actes
a celebrar:
Dilluns, dia 20, visita a la ciutat;
visita a la colleccló romànica del
Museu de Barcelona; recepció decilcada als congressistes al Círcol Art lstlc; concert de concepció Baclia
d'Agustí.
Dimarts, sessió inaugural del Congrés e.! Casal del Metge, Via Laietana.,
31; excursió a Sitges, Tarragona 1
possiblement Poblet.
Dimecres, segona sessió del Congrés; excursió a Montserrat.
Dijous, sessió de clausura del Congrés; visita a les esglèsies romàniques de Terrassa; te ofert pel senyor
Francesc Se.lvans a la seva residència de La Barata. Sopar oficial al
Ritz. Ball de gala al Ritz.
Divendres, excursió a la Costa
Brava.
Dissabte, visita a. l'Exposició de
Primavera; .festa. de folklore al Poble
Espanyol de Montjuïc : noces tf.piques
a Muntanya, gralles, ballets, cobles i
sardanes; concert de l'Orfeó Català

tLiÀJ HR.ESt
AOTOOKA.l<'S, DIBUIXOS,

AQOAREL-LES

1 ei mes lmportant assortiment

de O R A V A T S de Barcelona
EXpoSICIÓ I venda a pre~ In
versemblantt a
MElH.OP O LlTANA
Llibreria vella I Nova
can ..!la, 3t lbau:os Sala Moza.nJ

La guerra del Chaco

Les maniobres americanes

VICTORIES BOLIVIANES
Asunción, 17 (oficial). - Ha estat
publicat el següent comunicat oficial:
«Les nostres tropes s'han apoderat
de Ma.ndeyepegua després d'una brillant acció en la qulll s'obligà a l'enemic a. replegar-se cap a Boyuibe.
Les nostres tropes s'han apoderat de
gran quantitat d'armes i municions
1 ha fet també nombrosos presonera.»

Nova York, 17. - Els dos grans
contingents de la nota americana
estan adoptant posicions per a la
més gran batalla en temps de pau,
durant les maniobres navals dels
Estats Units al Pac'flc. Els moviments de les tropes es fan en el
major secret, de manera que molts
dels que van a bord no saben exactament on es clirigelxen. Continua
éssent un misteri la posició del vicealmirall Hepburne, 1 els sentata-clnc
vaixells de guerra que constitueixen
la «flota enemiga». Els oficials de
la <<flota blanca» de l'almirall Laning, composta per vultanta-tres vaixells, no poden assegurar el lloc on
es produirà la topada. La flota de
d efensa sorti de Pearl Harbor, esperant trobar l'enemic durant aquesta setmana. Es creu que la batalla es lliurarà a una distància de
mil milles de l'Illa. Midway.

A GINEBRA CONSIDEREN
POSSIBLE LA PAU
Ginebra, 17. - Als cercles ben informats de la Societat de Nacions
s'observa que les pròximes conferències de Buenos Aires per a la padficació del Chaco tenen moltes probabilitats d'arribllr a un feliç resultat, puix que es considera que lc.>
bases plantejades són una garantia
d'èxit.
S'aprecia que el punt a l'entorn del
qual gira tot el problema de les negociacions és la. solució del conflicte
en el seu aspecte territorial, ja que
no es podria ajustar cap Tractat de
pau entre els beligera.nts si no són
definits de faisó absoluta i satisfactòria els drets de Bolivia. 1 les pretensions del Paraguai. La conferència haurà d'enfrontar de manel11o resolta aquesta qüestió territorial i es
serveix dels mètodes jur1clics preconitzats per la S. de N., i s'aprecia
que solament l'arbitratge farà perdurable la pacificació del Cbaco. Es
creu que la demarcació de fronteres
entre BoUvia i el Paraguai haurà de
regir-se per l'adhesió de les parts a
la declaració de les nacions americp.nes, que condemna l'ocupació de territoris per la força de les armes i
per l'adhesió de les parts al princÍpi
del «utl possedetls juris», del 1810,
acceptat per BoUvia. i el Paraguai
en les conferències de Buenos Aires
l'any 1928.
Hi ha. el criteri de considerar com
a inelispensable que la cessació de les
hostilitats no ha de lliurar-se a l'execució dels interessats, sinó que ha
d'estar garantitzada per les potències
mitjanceres, i s'afegeix que aquesta
seria l'única forma. que en acordar-se
una treva aquesta no pogués ésser
violada., com l'any 1933 en ocupar el
paraguai un fort bolivià abans de
l'hora de l'extinció del termini fixat.
Hom creu que aquesta moclificació al
pla de la s. de N. és de gran interès i obre via lliure a. la pau.
Hom jutja que la Conferència de
Buenos Aires haurà d'enfrontar les
clàusules econòmiques del futur traetat de pau, que contenen una sèrie
de delicades qüestions.
Finalment, no es considera. oportú
que es realitzin negociacions directes entre els beligerants, ja que això
significaria el desplaçament dels mltjancerts i en cas de fracàs la responsabilitat solament cauria sobre els
propis interessats, cosa que ha d'evitar-se en to~ cas per a assegurar

Hem fet desfilar per aquest treball el comentari de la vida. d'un
negre, Toussaint-Louverture, escrita per un blanc, M. Paul Haurigot,
i l'obra d'un negre, Ousmane Socé,
comentada pel genial escriptor, també negre, René Maran.
Possiblement, sl ens arriben les
dades oportunes, reïncldirem i els
nostres lectors tindran noticia de
fets literaris, r elacionats amb les
més cliverses races de color.

GOVERN GENERAL

•
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mençà. client-los que no sabia encara en quines funcions d'Ordre Públic havia de tenir intervenció.
-No sé sl seran de la meva jurisclicció les conferències i altres assumptes semblants que tinguin relació amb la Conselleria.
Referint-se a la política general
a desenvolupar, digué que els consellers del seu partit havien anat a
la. Generalitat amb el propòsit d'impnmir una orientació que és naturalment, la del partit. SegÜÍ dient
el conseller-gestor de Governació
que una de les coses que més el
preocupava era la qüestió de l'atur
forçós, i que tot el que es demani
als ciutadans és poc, perquè -digué- tots tenim el deure de preocupar-nos dels obrers que no treballen. Continuà dient que la. politlca
de la Ceda. està encaminada a pacificar els esperits i que espera. que
torni aviat la normalitat democràtica per a prestar igualment la seva
coHaboracló.
Ultra això, el senyor Jover, es proposa continuar la. campanya. moralitzadora. que ba començat el senyor
Pic, I per això va demanar l'ajut de
la Premsa.
Direm, però, qu ~ res del que preocupa el senyor Jover Nonell correspon al Departament de Governació
que, en qualitat de gestor, regenta.

F.

a obsequi dels congressistes estrangers: Cantata n.o 161 i fragments de
la Gran Missa, de Bach.
INSCRIPCIONS
Per als socis del Pen Club: 50 pessetes com a drets d'Inscripció al Congrés.
20 pessetes l'excursió a Sitges-Tarragona-Poblet (dinar i te compresos).
20 pessetes l'excursió a Montserrat
(dinar I te compresos).
30 pessetes l'excursió a la Costa
Brava (clinar 1 te compresos).
Els altres actes són gratuits. La
inscripció a les excursions és facultativa. La inscripció al Congrés obligatòria per als socis que vulguin assistir-hi.
PER A LES PERSONES
QUE VULGUIN ASSISTIR
A LES SESSIONS I F ESTES
DEL CONGRES
50 pessetes com a drets d'inscripció.
Aquests drets comprenen: assistència.
a. les sessions del Congrés al Casal
del Metge; al ball de grua, e.! Ritz;
a la recepció 1 concert al Círcol Artístic; festa de folklore e.! Poble Espanyol; visita al Museu; visita a
l'Exposició de Primavera..
Els altres actes són estrictament
reservats als senyors congressistes.

ECOS
Un companv de premsa, es trobava sol, al migdia, a la redacció
del seu diari, quan el va sorprendre
la visita d'un coilega -avui celebrat escriptor- que, aleshores, .a
ballava molt magra.
-Passava per acf ' · sabent que
hi sou, no h e ressistft la temptació
de pu1ar a saludar-vos -va dir el
nou vingut-.
Al cap d'una estona sortiren els
do.~ amics, que .eren r elativament
vems 1, en autobus, anaren a dinar.
L'escena es r epeti l'endemà i l' altre i l' altre. El visitat 110 sabia a què
atribulr aqueU vaitot de cortesia de
part d'un home més aviat retret i
egoista.
Però el tercer o quart dia, trobant-se els dos a l'imperial del vehicle que els duia a casa, un sotrac
violent va ter caure dels genolls del
conseqüent visitant, un escampall
de quartilles que va encatifar de
blanc el paviment.
El misteri era desclòs. Aquelles
visites quotidianes obeïen a la necessitat ... d'afanar quartilles.

•••
Una senvoreta coneguda nostra, té
als dits un volum de proses d'aquelles que treuen toc pertot arreu.
Un llibre que, sense ésser pròpiament pornogràfic, respira pornografia dissimulada que és la pitjor de
les pornografies.
-No us ta tornar vermella llegir
o.Queste.s cosote3? -diu Avmami t
Baudina, que l'ha sorpru cinfraganti•.
-Oh/ quan estic tota sola, 1W
- Ja la nota ingènuament-. Ara,
davant OO$lre ...
1, com de f et, les seves galtes ~
vermelleiJ:en sota l'ull burleta de
l' Aymami.

Reunions

A dos quarts de deu de la tarda
a.~:Tibà al Govern general, el senyor
Pic I Pon que cridà al seu despatx
a diferents consellers, especialment
els d'Economia l d'Obres Públiques
que havien tornat de Madrid. Cele~
braren reunions.
Prop de les tres de la. tarda el
Governador general, interf, abandonà el Palau, amb cara de pasqUes.
Al peu de l'escala d'honor, el senyor Pic topà amb un perioclista i
es creuà el següent eufòric diàleg:
-No us hem vist avui, senyor Governador.
-No, avui no heu pogut marejar-me. Per cert que tinc una notiela ... A ben segur que page.rieu qualsevol co~ per tal de saber-la.
-Cal unicament que m'ho expliqueu. No ho diré a ningú. (?).
-No m'«enredareU» pns. Si b1 haguessin els vostres companys, si que
us la donaria.
-¿Es tracta sens dubte, de la notieta sensacional que vàreu prometre fa uns dies?
-Tal vegada..
- Digueu-me almenys... ¿Serà el
senyor Jalon?
-No. Adéu.
I el senyor Pic, s'instaHa a l'automòbll amb el qual marxà.

I

LA VAGA
DEL «NORMANDIE»

El «Butlletí Oficial»

En la. seva eclictó d'ahir, publicà

entre altres, les següents disposicions:
«Decret designant els funcionaris
que, d'acord amb el Decret del 20
d'abril proppassat, ban de constituir la Junta de CaP3 de la Generalitat de Catalunya..
Decret nomenant Consellers de la

ELS DIARIS ANGLESOS contllcte sorgit pels Incidents
CRITIQUEN L ' ACT I TU O territori d 'Ual-Ual, arbitratge de¡
D' ITALIA
havia estat demanat per Itàlia. <!Ue
Londres, 17. - Els periòdics anglesos, en general, critiquen duraPERO ITALIA NO
ment Itàlia per l'actitud, que conTARA ELS DELEGA ACCEp,
sideren provocativa, d 'aquest país
ESSER ESTRANGE~:· PER

respecte a Abissinia..
El «Morning P ost», en el seu article de fons, critica severament I tàlia 1 cliu que l'actitud d 'aquest pals
envers Ablssinia ha collocat el Govern britànic en una situació enutjosa, ja que en el Tractat tripartit
del 1896 Itàlia, França. i Anglaterra
es feren gerents de la Inviolabilitat
l independència d'Abissinia, garantia que després es confirmà mitjançant l'Estatut de la S. de N.
El periòdic acaba dient que el darrer cliscurs de Mussolini evidencia
que I tàlia està disposada a oblidar,
tant el compromís tripartit com la
decisió de l'acord de Ginebra.

A LONDRES CREUEN QUE
LES NEGOCIACIONS VAN
PER BON CAMI
Londres, 17. - Als cercles oficials

anglesos es seg-..telx amb gran Interès el desenvolupament de la lluita
entre Bolivia. l Paraguai, alxi com
també les gestions que s'efectuen per
a solucionar aquell conflicte bèHic.
Ens informen que les esmentades
gestions van actualment per bon cami, a causa de l'èxit dels esforços
mitjancers realitzats pels Governs
xllè i Argenti, els quals, a petició
de la Comissió assessora de la Lliga
de Nacions, han tractat de convèncer
les nacions bel:llgerants per tal que
acceptin el pla d'acord, basat en
l'informe de l'Assemblea. del novembre darrer.
La Comissió assesora., per la seva
banda, ha convocat una r eunió extraordinària de l'Assemblea, que tindrà lloc a Ginebra ~1 dilluns qae ve.
G eneralitat (ie Catalunya els senyors Lluis Jover 1 Nonell i Angel
'I'orrens i Dalmau, els quals exerciran interinament les Conselleries de
Oovernacló i de Treball, respectivament.
Ordre donant publicitat al Decret
del Govern de la República. del 27
d'abril proppasat en virtut del qual
fou_ aprovat el Reglament, que també t s Inserit, per a l'execució de 1:1.
Llei d'Arrendaments rústics del 15
de març del 1935.
Ordre acceptant la. renúncia que
del càrrec de Conseller municipal
de Barcelona ha presentat el senyor
Esteve Sala 1 Canadell, I nomenant
el senyor Lluís G. Cascante 1 Portabella per a substituir-lo.
Cultura. - Decret nomenant les
persones que r epresentaran la Generalitat en la Junta de Museus de
Barcelona_
Deczet deixant fora de l'abast de
les suspensions dictades sobre els
concursos i nomenaments de personal de la Generalitat, les vacants
de personal docent, la provisió de
les quals hagi estat informada favorablement pel Consell de Cultura i
es faci per concurs o concurs- oposició.
Decret deixant sense efecte la.
designació de Directora interina de
la. Residència de Senyoretes Oficlonistes i dissolent el Patronat d'aquesta. institució, creat per Ordre
d el 14 de novembre del 1933.»

Nomenament d'un conseller municipal en substitució del senyor Esteve Sala, que renuncia
al càrrec
La elisposici6 que publica el «ButlietfJ relacionada amb la renúncia
formulada pel senyor Esteve Sala,
del càrrec de conseller municipal,
diu aixi:
«ORDRE
Ateses les raons en què fonamenta
la seva renúncia el senyor Esteve
Sala i Canadell, Conseller de l'Ajuntament de Barcelona, el qual fou
~omenat per Decret del 29 d'abril
últim, 1 per t.al de substituir-lo
He resolt:
'
Es acceptada la renúncia del seu
càrrec de Conseller de l'Ajuntament
d e Barcelona, presentada pel senyor
Esteve Sala I Canadell ¡ és nomeITufst P er a . substituir-IÓ, el senyor
0 · Ca .-:ante I Porta bella.
Barcelona, 15 de maig del 1935. El Governador General interi de
Catalunya, President de la Generalitat, J. Picb..J

Roma, 17. - Els delegats
nats per Abissinla. per a fonn nollle.
de la comissió d'arbitratge ar Part
soldre el confiicte amb Itàllr:;r a re.
jurisconsult francès Albert dél:ó~ el
delle l l'americà Benjam! Pattek, ra.
gons informa el ministre ital'à se.
Addis Abeba. La noticia ha est!t a
collda amb algunes reserves pe¡ ~
vern italià, ja que creu que els
presentants d'Ablsslnia a 1
re.
sió d'arbitratge han d'ésse~ ~tnlss!s-i
nis de nacionalitat.
·
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SIR ERIC DRUMOND S'EN
~~~~~JA AMB EL SEÜ

L 'AMBAIXADOR ANGLES
Londres, 17.- L'ambaixador d'AnA ROMA ARRIBA A LON· glaterra a Roma, senyor Erfe o
ORES
mond, que ha arribat aquest tna"U

en avió, cridat pel Govern s'ha
trevistat poc després de ~ seva en.
r lbada amb el ministre de l'Exteri~·
sir J ohn Simon, al Foreing om/•
i després ha. assistit a. la reunió d~
Gabinet, en la qual s'ha tractat d
la situació internacional i s'ha estue
diat també el conflicte ltalo-ab!sstnL
amb vistes a la reunió del Conseu
de la S. de N., que es celebrarà a
Ginebra el pròxim elia 20.
Abans de sortir de Roma, slr Eric
Drumond fou r ebut pel senyor Mus.
sollni, 1. segons diu el comunicat
de la r eunió, tractaren de diversos
aspectes del desenrotllament de les
negociacions per al pacte muitilate.
ral de l'Aire, d'acord amb les reso.
lucions aprovades a Isola Bella.

Londres, 17. - Aquest mati ha
arribat a Londres, en avió, l'ambaixador britànic a Roma, sir Eric Drumond, el qual ha estat cridat pel
Govern amb caràcter urgent.
Hom sap que Drumond assistirà,
aquesta tarda, a un important Consell de Ministres en el qual s'examinarà el problema creat per l'actitud que observa Itàlia r especte a
Abissinia.

te.1

EL GOVERN D' ABISSINIA
ACCEPTA L'ARBITRATGE
Addls Abeba., 17. - El Govern e-

tfop ha respost a la nota italiana
comunicant que accepta l'arbitratge
com a mesura. per a la r esolució del
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SETMANA DE LA PERFUMERIA NACIONAL

EL PRESIDENT LEBRUN
NO VA A L'HAVRE

AVIJI, ULTID DaiA

. Paris, 17. - Ha estat ajornat t l
v1atge del President de la República. senyor Lebrun, a l'Havre, en
vista de la vaga de les tripulacions
dels vaixells de la Companyia Trasa tlàntlca.

Exigiu Wl t iquet per cada cinc pessetes de compra que us donarà
opció a 11.500 pessetes de premis

Fred i neu a AlemaEL PACTE
DIFICULTATS PER ALA CON·
nya i a Anglaterra FRANCO - SOVIETIC
FERENCIA DANUBIANA
(Ve de la pàg. 8)

NEVA A BAVIERA

Munlch, 17. - La temperatura al
Sud de Baviera h a baixat sota zero
i fa un temps completament hivernal. AVUi ba caigut neu en abundància. Ha assolit un gruix de 15 centímetres.
L'aigua ha destruït un pont prop
d'Obersdorf.
La temperatura existent a Baviera
en aquesta època, no s'havia cone~
gut en molts anys i perjudica en gran
manera els preparatius que es porten
a. cap per a l'allotJament dels turistes que venien a passar llurs vacances a Baviera, molts dels quals han
fet avinent que suspenen el viatge.
De la 5elva Negra informen també
que ha nevat i fa. molt fred.
A LONDR ES HAN DE SUS·
PENDRE LES CURSES DE
CAVALLS

Londres, 17. - Continua el temps
hivernal a gran part d'Anglaterra.
Per aquest m otiu s'han hagut de
suspendre les curses de Haydock
Park. Aquest cas de suspendre unes
curses en ple mes de maig, a causa
de la neu, no s'havia produït durant
molts anys ençà.
Les baixes temperatures han causat grans danys a les va.lls de Ives·
ham, on s'han glaçat nombrosos planters de fruites.

El Consell de la Societat de
Nacions
ELS ASSUMPTES QUE HAU·
RA DE TRACTAR

Londres, 17. - Demà sortirà amb
direcció a Ginebra el Lord del Segeli Privat, Mr. Anthony Eden que
r epresentarà. Anglaterra en la' sessió que el Consell de la. S. D. N. celebra~é. el proper elia 20 i en l'ordre
del dm del qual hi ha assumptes tan
lm~rtants com el confllcte ltalo-a.blsslm, problema .dels refugtts; arranjament de les dU:putes sobre fronteres
entre 1'Irll:c I .1 Iran (abans Pèrsia) ;
e.lgunes qüestiOns referents a. Dantzig i les reclamacions presentades per
Iugoeslè.via contra Hongria per l'assasslnat del rel Alexandre a Mars
lla
'
e·

L' estat del coronel Lawrance continua essent greu
Londres, 17. -- Oílcialment es diu
que el coronel Lawrence segueix
sense haver recobrat el coneixement
a l'Hospital militar de Bovington.
Els metges declaren que clins la seva
extremada gravetat hi hauria l'esperança, encara que lleugera de poder sal var-li la vida. Per a això segueixen alimentant el ferit artificialment.
Ha arribat el germà del ferit que
no s'allunya un moment d'ell.
El greu accident sofert per La.wr ence ba servit per a posar de manifest les copioses simpaties de què
gaudeix ja que de tot Anglaterra
es reben constantment comunicaclons demanant noticies sobre l'estat de Lawrence.

• • •

A darrera bora de la tarda., sota
la pre5ldèncta del senyor Pic i Pon,
es reuniren els consellers de Ja Generalitat. HI mancava únicament ·
el conseller de Sanitat, senyor Ru- 1
guet.
La reunió acabà a les nou de la
vetlla. i a. la. sortida aquests no re- '
RD cap manifestació referent al
que havien tractat en la reunió que
sembla és de preparació pel Consell
que està anunciat per a demà a la
tarda.

Itàlia no accep1ara' el nomenament

EL l\IINISTRE DE MARINA
FRACASSA EN LES NEGOCIACIONS
Paris, 17. - A darrera bora d'aquesta matinada continuaven les negociacions entre el min.l stre de Marina 1 la representació de les tripulacions i empleats de la. Companyia
Transatlàntica Francesa, sense haver-se arribat a un arranjament. El
ministre de Marina, en vista del fracàs de les n egociacions, ha. declclit
sotmetre la qüestió al Gabinet francès.
Noticies rebudes de L'Havre lnlormen que la vaga s'estén a altres
vaixelis de l'esmentada companyia.
Unes altres noticies diuen que el
paquebot gegant «Norma.ndie» efectuarà el seu primer viatge, assenyalat per al dia 29 de maig, en la
data fixada., qualsevol que siguin els
sincerament la pau perquè d'altra resultats de les negociacions amb les
manera solament s'assistiria a un de tripulacions.
tants assaigs d'arranjament, generalment condemnat al fracàs.
ES PROPOSEN ~lESURES
TAMBE
GUANYEN
ELS
CONTRA ELS MARINERS
PARAGUAIANS
Paris, 17.- En el Consell de MInistres d'aquest mati, s'ha examinat
Asunclón, 17. - El ministre de Re- el greu problema sorgit amb motiu
lacions ~terlors, senyor Rlart, el¡ de la vaga. dels tripulants dels grans
qual ha.Vla de sortir cap a Buenos transatlàntics francesos. El Consell
Aires, ha suspès el seu viatge fins a ha concedit un ampli vot de conflannova data.
ça. al r:únistre de la Marina mercant
Ahir fou rebutjat, al sector de senyor Bertrand per tal que d tl
Balúa Negra, un nou atac bolivià, les mesures ne¿essàrles pe
°~
amb n ombroses baixes per l'enemic. fer abortar el moviment i res cast~
TORNARA A REUNIR·SE EL gui als mariners per haver a.bandoGRUP MITJANCER
nat els seus llocs.
Respecte a la vaga. en sf, hom sap
Buenos Aires, 17. -Demà tornarà que la impressió continua éssent Pesa re111111'-se el grup mitjancer per a. simista, ja que els mariners persisteila pau al Chaco. Anit va. rebre's a xen en la seva. actitud i tot fa creure
Buenos Aires l'acceptació definitiva que el cNormanclie» no podrà sortir
de Bolivia de la invitació que, Igual per a Amèrica,
en el seu viatge inaucom al Paraguai, 11 fou feta.
gural, en la data anunciada.

•••

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

dos estrangers
nomena -------

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

això:

Négree de Saint-Domlngue, aprés com[blen d'années
De farouche sllence et de stupldité,
Vos pleuplades sans nombre au solell
[enchatnées,
So sont-elles de terre enfln déracinées
Au souftle de la hatne et de l a llberté?

•
I

Els millors ciclistes de la volta a Espanya
G. DELOOR • CANY ARDO - O;GNEF
BARRAL - MOLINAR - A. DELOOR

Haurà d'ésser ajornada

pel menys oficiosa relativa a tan
interessant qüestió, però en els cercles ben Informats se'ls cpntestà que
malgrat no consideraven impossible
dita invitació, no tenien cap noticia de què s'hagués produït.

Roma, 17. - S'ha anunciat que el
president del Consell de IugoslàVia,
que també exerceix la cartera de
ministre de Negocis Estrangers, Jeftich, ha tramès un telegrama al
govern Italià en el qual soHiclta l'a·
jornament de la reunió amb el sots-.
secretari de l'Estat Fulvio Suvlch
que s'havia de celebrar a Venècia
els pròxims dissabte i cliumenge.
Com a conseqüència de l'ajornament d'aquesta visita es creu que
s'ajornarà també la Conferència
danubiana. fins el dia 10 de juny.

l.AVAL DIU QUE NINGU
NO LI HA DIT RES

Varsòvia, 1'7. - Aquest mati en
sortir el senyor Lava! de l'hotel on
s'estatja, per tal de d!rigir·se a la
catedral de St. Joan, que és on s'anaven a celebrar els funerals pel
mariscal Pilsudski, se li aproparen
els periodistes que l'esperaven per
tal de demanar-li la confirmació de
la. noticia que circulà anit, la qual
deixava entreveure que en el seu
viatge de retorn a Paris, Lava! s'aturaria a Berlin per a celebrar una El Govern lituà no vol reví·
conferència amb el canceller Hitler.
sar el processament
Contestant a les preguntes dels
informadors, Lava! es limità a dir:
K ovno, 17. - El Tribunal Suprem
«No h e rebut cap invitació per a de Lituània ha decidit no prendre
visitar Berlln.»
en consideració el r ecurs de cassació
presentat pels condemnats en el cèCOM VEUEN EL PACTE lebre procés de Memel, on, com hom
ELS ALEMANYS
recordarà foren clicta.des quatre senBerlln, 17. - La «Gaceta Gene- tències de mort, que queden en viral d 'Alemanya», comentant el viat- gor i que han désser executades en
ge de Laval a R ússia, escriu:
un termini de vint-I-quatre bores sl
«Ja fa temps que nosaltres de- no es fa. ús de la. facultat de gràcia.
Els quatre condemnats a. mort han
nunciàrem l'aliança franco-soviètica. Des d e França se'ns desmenti, manifestat que no volen recórrer perperò els fets no s 'ban confirmat. Sl sonalment a demanar la gràcia per
algú tenia dubtes sobre el caràc- tal que els sigui commutada. la pena
ter del Pacte franco-rus, creiem que de mort per una altra, facultat del
la. visita de Laval a Moscou les president de la. República; el defenhaurà eliminat, ja que és evident sor, però, ha dit que demanarà l'inque no solament ha prevalgut l'as- dult.
pecte mUltar durant tota la visita,
sinó també en els comentaris de la
La fam a l'Estat d'lllinois
Premsa, ja que tant a Paris com a
Moscou, han prevalgut en els comentaris les consideracions militars.» LES AUTORITATS DIUEN QUE
«Ja no s'amaga el caràcter del MES D' UN MILIO DE PERSONES
Pacte. d'aliança purament militar. NO SABRAN ON MENJAR DES
D' AVUI
El mateix comls5arl sovièttc de la
Sprlngfleld, 17. - Mllers de per·
, guerra, vorochilof!, es declara paclfista, però a conclicló que l'exèr- sones de l'Estat d'niinois tenen plan•
clt r oig disposi amb la major breve- teja el desnonament de llurs cases.
tat de 5.000 avions de combat ra- com a conseqüència d'haver derrotat
telis' !ms ¡
Fr
'
l'Assemblea general el projecte de
P
s
•
que
ança augmenti Llei de l'Administració sobre lmJ>OS"
els seus armaments per tal de po- tos, amb
els quals s'haurien restsder oferir, també, un ajut d'Igual
brert lf'S activitats de socors als nevalor.»
cessitats. interrompudes des del diA
1 de maig.
EL GOVERN ANGLES
Les auorttats han manifestat que
un milió dues-centes m!l persones
Hi haurà canvis i Baldwin que estan r egistrades a les lliStes
de socors, hauran de fer front s la
serà el cap
fam en un termini molt curt. puiX
Londres, 17. - Aquest mati es que els rons de les organitzacions 1<>declarava als circols ben informats clals de caritat s 'han esgotat. A Chi·
que s'apropa una reconstrucció del cago solament han estat presentsgabinet, però que no tindrà lloc pro- des tres mu demandes de desno~
bablement fins a la Pasqua de Pen- ment. Els caps civics han adr~
una crida als casers perquè espertn
tecostes, aprofitant les vacances.
Es declara que no seria sorpre- que es solucioni la qüestió legisla·
nent l'ascensió a la presidèncl~ del tlva.
Consell del senyor Baldwin.

El procés de Memel

les~o~~'1u~!scoq~~d~~~J~~~:~~~ La inteHigència italo-francesa

¡

at concernents al .canvi d,e titular
en el Foreign Offlce, i s assegura
que continuarà al front d el mateix
el senyor Simon.
MACDONALD PASSARIA A
LA CARTERA DE BALDWIN
Londres, 17. - Als c'rcols polítics

Paris, 17. - A la visita. a Paris efec..
tua.d.a. pel sots-secretari d'Estat its·
llà de Premsa 1 Propaganda conde
Ciano gendre de Mussolini, VUlgut
a. Roma per tal d'assistir a 1a !OAU'
guracló de l'Exposició d'Art italià, se
11 concedeix indubtable tmportànCiA
politlca
El mateix acte de la inauguració,
amb els discursos que es pronunciaren const!tui Wl acte clarament pouué en el qual es parlà de ~ soli·
daritat entre els països llatms. ~
ministre francès Marin parlà de I ll·
mena.ça que suposa per a Ja cuJW·
ra occidental l'atac dels bàrbarS, per
tal d'evitar el què I tàlla. i Françadigué _ es troben unides.
'

I

corre amb insistència el rumor que
el senyor MacDonald passarà. a ocupar la. cartera que exerceix Stanley
Baldwm, mentre que aquest es farà
càrrec de la Frefectura del Govern.
S'afegeix també que .la polltlca
que segue1x Slr John SlDlon troba
porta. oposició a l'opinió conservadora. anglesa; però el gabinet vol
conservar el seu caràcter de naciona!, 1 és probable que els canvis
es facin sense plantejament de crisi.
na su bl evact'6 a l'lrak tri
S'assegura que les eleccions geBasra, 17. - La incursió de les ·
nerals tindran lloc la tardor o pr!- bus de la. conca central de I'Ellf1'~
mavera pròxims.
contra el Govern de l'Irak,
ateS
fa uns dies, guanya terreny. ·~Jes
Nous desordres a Filipines les
forces governamentals elis~ tn·
han estat traslladades a la zo
rManila, 17. - Deiiprés dels suc- surrecta.. Els empleats del
La
cessos registrats en aquesta. caplte.l rll destinats a. llocs llunyans . t:lse n'han desenrotllat d'altres a la capital ban estat conduits ll ~~no
provincia de Laguna, entre els coEl correu procedent de B:lg de e~
munistes I la policia. Segons la ver- arriba a aquesta capital des
essió oficial, aquells a.grecliren els quatre dies. L'estat de. guerf~ ra
guàrdies, que hagueren de fer ús tat proclamat pel re1 de
~
de les armes, l resultaren 20 comu- UllS dieii i l'avmció militar g~ elS
mental ha bombardejat elS re b()tatst
nistes morts 1 33 ferits.
Les últimes noticies declaren que quals han com~ actes de sa . ·es
a
les línies telefòniques, r.eJegrflflQU
l'ordre ba quedat completament restablert;
1 ferrovlàries.

u

Els catalans Gimeuo, Bachero, Sancbo, Pigueras que r esistiren des del principi al final.
I els que es retiraren, en desgràcia, Vicenç, Manuel 1 Fermi
Trueba., Destrteux i Pagès.
S'alinlaran cliumenge, dia 19, e.! mati, al recinte de Montjuic _

16 voltes
Despatx d'entrades: A. c. Montjuic, Avinguda Francesc Layret 112.
U. E. sants, Galileu, 9 Bar La Pansa (P laça Espanya)¡ Centre~ O
clals de revenda - Entrada general, una pesseta.
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El Govern acorda manten1r la Llei
S'accepta;an l~s .~smenes. ~ue d.es. ~.re-

AHIR, AL PARLAMENT DE LA REPUBLICA

conseguir el «quòrum»

Intervingueren, entre altres, els Srs. Ventosa, Bàrcia, Maura, Samper i Goicoechea

~r~n Po;~i~sun;~v!r~~~~~~!fsa p~r \~ P~~a~ Començà el debat sobre política internacional
1

El eoosell que s'ha celebrat aquest

LES MODIFICACIONS QUE
HA APROVAT EL GOVERN

tl ba tingut extraordinari intellla potser ha estat el més imporMadrid, 17. -El Govern, en la seva
dels celebrats per aquest Go- reunió celebrada avui, ha aprovat
ta~ Els ministres s'han ocupat del diverses modificacions al dictamen
Y, d~ defensa nacional, 1 guarden de la llei de Premsa. Segons les nosp.a Juta reserva sobre aquest part!- tres noticies, ha pres l'acord de supria=r per ésser un afer molt deli- mir els articles quart i setè, pel que
e t. 's'ban aprovat alguns decrets diu que tenen dret a la publicació de
C6 uals seran coneguts quan el Pre- periòdics els espanyols que es trobin
esil~e~t de la República els hagi slg- en la plenitud dels seus drets civils
t un d'ells serveix en un moment i polítics 1 les persones jurldlques de
f.apÒrtuna autorització per a actuar; nacionalitat espanyola, amb capital
orò aquest decret no es portarà a nominatiu individualitzat, el 65 per
pe
la caseta.
100 del qual, almenys, sigUi propieEl senyor Gil Robles, com a ml- tat de ciutadans espanyols, sempre
d Guerra ha pronunciat un que uns i altres acompleixin els renJstre
e
xtens discurs
1' ha f et una docu- quisits exigits en els artt'cles se~entada exposició sobre la. defensa gents.
""
1 Els decrets que ha propo
Per a la publicació a Espanya de
naclona
·
·
- periòdics propietat d'estrangers, prosat
es refereixen
a la reorga.rutzació
funcionament
dels
alts
organismes
cedeix
una autorització del Govern,
1
de ¡•Estat. Es crearà un Consell Su- i en tot cas, es farà constar a la
erlor de defensa nacional i una capçalera del periòdic, el nom i la
JPunta superior. HI hagut un acord nacionalitat del propietari.
referent a les Balefl.rs que es porL'altre article es refereix a l'oblita.rà a la pràctica, però primer hl gació del propietari d'un periòdic a
un
projecte
que es portarà a comunicar a l'autoritat governativa
llaurà
les
eorts.
la tramitació de la propietat d'aS'ha parlat d'aeronàutica 1 el que quell. Si es tracta de persones juria• refereix a aquesta matèria &erà diques I el capital d'aquestes es tro..,
i
eo lls
bés representats per accions, estatractat en success ~
nse ·
ran obligats, a més, a presentar a
El minlstre de Finance3, senyor l'autoritat governativa l a publicar
Çhapaprieta ha fet algunes observa- semestralment als periòdics relació
clons sobre la part econòmica dels nominal dels titulars d'aquella, amb
plans presentats. No ha fet una indicació de la seva nacionalitat i
gran oposició per tractar-se d'una cuantitat de la participació de cada
necessitat de caràcter nacionaL
un d'aquells.
Aquest ha pregat a tots els minisExisteix també el propòsit de motres que activin les ponències par- dificar l'article cinquè, en la part
cials dels pressupostoo.
que es refereix a l'obli¡ació del parDesprés, el Consell s'ha , ocupat de ticular que es proposi editar un pepolltica internacional 1 s aprovà la riòdlc de participar al Governador
contestació que pen.."B. donar el se- civ1l el capital funcional i situació
nyor Rocha als oradors que han In- , material i jurídica dels béns que el
tervlngut a la Cambra en el debat formen, degudament justificats.
sobre polltica internacionaL
També es suprimeix l'apartat que
S'acordà mantenir la Llei de diu que el representant legal de la
Premsa, acx:eptant les oportunes es- persona jurídica que es proposi pu¡nenes, 1 també s'acordà que els par- blicar un periòdic ho not!C!carà al
).Its governamentals Imposin la dis- Governador civil de la provincia en
c!plina per aprovar aquesta llei mili- què hagi d'ésser editat, mitjançant
jançant quorum.
escrit en el qual es farà constar el
S'ha tractat de les esmenes a in- titol del periòdic, establiment tlpotrodulr en el projecte 1 foren acor- gràfic. llengua o llengües en què
dades algunes en la part que es re- serà publicat, el nom de la persona
!relx a comptabilitat.
jurldica propietària, la seva nacloS'anuncia que amb motiu de la nalitat, domicili, data de l'escriptura,
inauguració de la linia aèria. Paris- o estatuts fundacionals, i ressenya
Madrid, vind!rà a Madrid el ministre de la seva Inscripció al registre que
de l'Aire francès, general Dena!n. els correspongui, amb nom, nacloPer tal de correspondre a aquesta vi- nalltat 1 domllicl del director.
alta, l'acompanyarà en el viatge de
T ambé r esta suprimida la part que
retorn el ministre de Guerra senyor . demana que s'ha d'indicar el capital
Gil Robles.
social, nom, co¡noms 1 nacionalitat
S'autoritza a Jas Companyies per d els seus posseldors, i participació de
a l'enússió d 'obligacions ferroviàries. cada un d'ells. També resta suprlmlLa. xifra de l'emlssló és del 20 per da la part de fiança metà!Uca amb
100 del capital real de les Compa- la qual cosa el projecte de Uel de
nyi~ o sigui de 180 mlllons de pes- Premsa del ministre de la Governació
setes
senyor Caqaero quedarà molt modi.
ficat.
EL QUE DIUEN ELS SEAmb tot és criteri del Govern que
NYORS GUERRA DEL RIO s'aprovi aquest projecte, car ho creu
I BABCIA
necessari per tal d 'establir poc a poc
la normalltat constitucional, d'acord
Madrid. l'I. - Parlant sobre el pro- amb
la. declaració ministerial. En
)eçt.e de Jlei de J;>remsa, el senyor nom del
Govern expllcatà el seu criouerra del Rio deia aquesta tarda teri a les
Corts el ministre de la
al Congré&:
-Sl es Teforma sobre la manca 1 Guerra. senyor Gil Robles.
Els ministres pensen que després
es fa del seu dictamen un altre de
nou, estem d'acord. Vosaltres teniu d'aquestes modificacions no es farà
molt mala memòria perquè la in- una oposició tan tancada a la Llel
terrupció d 'ahir fou publicada pels
periòdics amb anterioritat en una
nota de la minoria radical, que es
mostrà contrària a aquest projecte
de llei, i que per cert es deu a un
dels nostres companys de grup. La
minoria radical és absolutament conL'AVIADOR ARRIBA A VI·
trària a la part preventiva del proLLA CISNEROS I EMPREN
jecte. En canvi, ens sembla bé que
EL VOL CAP A BATHUE·
quan algú delinqueix! en un article
RAT
o publicació en un ternúni de vuit
Las Palmas, 17. - Segons noticies
dies sigui posat a disposició de l'au- rebudes
l'estació de transràdio
toritat per a. castigar el fet. El nos- d'aquesta a capital
un quart de sis
tre punt de vista és el que ha sostin- d'aquest mati ha aemprès
el vol l'agut sempre el règim.
En aquest moment s'apropà el se- viador Pombo a lfni l arribà a Cabo Juby a les set, aterrant sense
nyor Barcla, el qual digué:
-Tranqullitzeu-vos, que aquest és novetat Després ha marxat en dli.a Vllla C!sneros on aterrat a
un assumpte clar. El dictamen de la reccló
Comissió tornarà a l'esLudl de la Co- tres quarts de dotze reemprenent acmissió, serà portat a consulta dels te seguit el vol cap a Bathuerat a
caps de minoria 1 quan estigui tot dos quarts de dues.
arranjat 1 hl hagi un projecte de
Ue acceptable, aleshores passarà al
POMBO ARRIBA A PORT·
saló de sessions.
ETIENNE
Las Palmas, 17. - L'aviador PomEL SENYOR VAQUERO NO bo ha arribat a Port-Etlenne a les
VOL QUE SIGUI DIT
15'30 del mati i demà sortirà cap a
Madrid, 17. - Diversos periodistes Bathour.
parlaren aquesta tarda amb el senyor Vaquero l li han donat compte de les declaracicns del senyor
El Consell de
Guerra del Rlo en les quals afirmava
que el partit radical sentia molèstia
rerquè havia signat el projecte de
el de Premsa. El senyor Vaquero
respongué:
-Jo solament dic una cosa: que
he tret endavant una llei municipal
SOlament pronunciant un discurs sobre la seva totalitat. Pel que es reMadrid, 17. - Des de les onze del
fereix a la declaració del Sr. Guerra mati fins a les dues de la tarda han
del Rlo, sabeu que els ministres, per estat reunits els ministres a la Pre~~cte, signen tots els projectes sidència per a celebrar l'anunciat
e el després de signats per s. E., Consell.
el qual els signa perquè els hi preCom de costum, tou el ministre de
~¡a el President del Consell, el qual Comunicacions el que ha donat la
tr a per acord del Consell de Minis- referència del que s'ha tractat
1 ho
es. Alxi és que sl passa tot això
en e:.S termes següents:
atn.b el projecte de Premsa, els su- féu-El
Consell d'avui ha tingut dues
~~~ anatemes del senyor Guerra parts. Una, més breu, en la qual
cUcat" 0 aconsegUirien el partit ra- s'ha estudiat el projecte de llei de
l àdhuc el seu propi cap.
premsa, que el Govern ja ha trovat
per la Comissió parlaEL DIARI DE LA 11CEDA» dicta.mlnat
S'arribat ràpidament a una.
DIU QUE NO ES POT TOR- metària.
unaninútat absoluta. Exl:;teix, per
NAR ENRERA
tant, un criteri del Govern en aQu~ridCo, 17. - El periòdic cYa» dm quest afer el qual en el moment oe¡
n.sell de Ministres aprovà portú exposarà a la Cambra. per mit1*&\ojecte amb la conformitat del jà del senyor Lerroux o pel senyor
tornar radical i, per tant, no es pot Gil Robles.
enrera.
Un altra afer de què s'ha tractat
rè s.
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El raid de Pom bo

Madrid, 17.- El senyor Alba. obre
la sessió a. dos quarts de cinc de la
tarda.
Al banc blau, els ministres de Justicia, Treball, Comunicacions 1 Estat.
Es llegeix i s'aprova l'acta de la
sessió anterior.
Es llegeix el despatx ordinari i
s'entra en l'ordre del dia.

d'Indole més general. El problema
concret i Immediat és el problema
de Tànger. ¿Quina és la situació del
problema de Tànger? No crec necessari remuntar-nos a examinar els
antecedents històrics. Hi ha un estat
legal reconegut 1 acceptat per Espanya, del qual, forçosament haurem
de partir, l haurem d'admetre que no
ho podem oblidar en totes les deterEL PREU DELS DIARIS minacions que adoptem respecte a
Es aprovat, definitivament, el pro- aquest problema.
jecte de llei en virtut del qual es Espanya no pot consicft!rar tampoc
modifica l'article setè de la del 28 satisfactori l'Estatut de Tànger. Jo
de març darrer que fa referència al no crec que pugui demanar-se al mipreu mínim dels periòdics.
nistre d'Estat que formuli una de(Entra el cap del Govern 1 els mi- claració concreta de quina serà la
nistres d'Obres Públiques i Hisenda.) posició ulterior d'Espanya. respecte a
Es aprovat un dictamen de la Co- l'Estatut de Tànger, però sl crec que
missió de suplicatoris per tal de de- el ministre d'Estat pot i ha de denegar l'autorització soH.icitada pel clarar des d'ara el mateix que ha
Tribunal Suprem per a. procedir con- declarat el ministre anglès a la Camtra alguns senyors diputats per la bra dels Comuns, és a dir, sl consipublicació d'articles a diversos pe- dera o no satisfactori per a Espariòdics.
nya el règim establert per l'Estatut
de Tànger. Si no ho considera saEL DEBAT SOBRE POLI- tisfactori, naturalment que caldrà
associar-se a les gestions lniclades
TICA INTERNACIONAL
El PRESIDENT DE LA CAMBRA ja per Anglaterra per arribar a una
di l que ha convertit en interpeliació revisió.
Ara bé, en aquesta posició, Anglala proposta feta pel senyor Figueroa.
i Torres al mlnlstre d'Estat sobre terra i Espanya difereixen quant al
sentit
i a l'orientació que ha de sepolítica internacionaL Es concedeix
la paraula al senyor Golcoechea. que guir-se, perquè per a Espanya, segons s'ha. manifestat clarament aqui
la té demanada.
(Entra el ministre de la Governa- per tots els oradors, amb sentiment
unànime, la revisió hauria de conció.)
sistir a Incorporar T anger a la zona
EL MONARQUIC GOICOE- espanyola.
CHEA
Jo crec que Espanya. ha de procuEl senyor GOICOECHEA diu que rar recabar la solució més favorable
en vista que el ministre d'Estat ha possible per als seus interessos, els
accedit perquè fixin a la cambra els seus deures, les seves aspiracions i
seus punts de vista sobre politlca le seves necessitats vitals, però d'aiInternacional els diputats que a1x1 ho xò a. d}r al Govern que cal anar a
desitgin, es referirà a. diverses !a- . la denuncia del ~ractat, jo crec que
lles que el senyor Figueroa 1 Torres hl ha una gran <;Ustàncla, per9-uè, sedeixà entendre en el seu interessant gons el. meu judici, no s'ha d anar a
diSCurs
la denuncia del Tractat sinó desDemÒStra que estava equivocat el prés d'h~ver realitzat les exploracions
comte de Romanones en enjudiciar necessàr1es ~r. a saber on ens pot
la reVlSlÓ 1 d'haver preparat
els tr act a ts en t re Espanya i França portar
el pla indispensable perquè l'Estatut
del 1902 i 1904, pel fet que deixà de Tànger es modüiqUl d 'acord amb
algunes fall~. (Pren seient al banc les necessitats i aspiracions d'Espablau el ministre d'Indústria i Co- nya.
merç) .
.
é in ·
La nostra Insistència s'encamina a.
Constdero que s dispensable que
formar una opinió entorn a aquests no adopte~ una posició d'arrogànproblemes. El comte de Romanones ela Injustificada, però que no calha incorregut en dues falles en el guem tampoc en un encongiment
seu discurs. La primera ha consiStit excessiu, i que, en plantejar les coa afirmar que Espanya ha pertangut ses, ho fem sense oblit de la realidurant algun temps a la triple alian- tat. Jo recordo, 1 ho re<:ordaran seça en virtut del Tractat secret del gurament els senyors diputats, que
18:n al 1891 amb Itàlia
rany 1923, quan s'aprovà l'Estatut
El COMTE DE ROMANONES: 1 de Tànger, el general Prlmo de RiDurant sis anys.
vera, portat per un Impuls patriòtic,
El senyor GOICOECHEA: El que pretengué que Tànger quedés incorféu Espanya, fou un pacte per tal porat a la zonl;\ espanyola, i arrib~
de mantenir el «statu-quo» de 1 a crear una s1tuacló de vlolèncla,
fl.ns i tot amenaçà que Espanya es
Mediterrània, 1 aquest no té res a.
a. retiraria del Marroc sl no es recoveure amb els concerts militars que neixla la incorporació de Tànger
hl. hagueren entre sl Alemanya, Aus- la zona espanyola.
tn~~o~~·
al ministre d'Estat "Ue
El ministre \l'Estat i el comte de
. .
"
Romanones deien que la nostra pol!egeua , el lll.bre de Tardieu sobre lltlca internacional, en referència al
1 Acta d AlgeCLres, en el qual diu que «stato-quo» del Mediterrani ha de
França estava disposada que la consistir a marxar d'acord amb
pollt~cl;\ de Tànger fos espanyola, a França. Anglaterra 1 Itàlia. Bé, crec
condic1ó que fos francesa la polltica. que tothom hi està d'acord. Aquesta
de ~asablanca.
és la situació present.
Tanger té ~mbé per a Espanya.
El COMTE DE ROMANONES:
un interès polft1c i econòmic. A Tàn- Tothom no.
ger es parla espanyol, l espanyoles
El senyor VENTOSA: Jo no conec
són les inst.ituclons allí establertes
a benefici dels pobladors. La tesi els qui no hi estan d'acord.
COMTE
DE ROMANONES: Jo sl.
anglesa sobre Tànger consisteix en
la internacionalització. La tes! fran- (Rialles.)
cesa propugna per la sobirania.
El senyor VENTOSA; J a ens exAcaba dient que, per a mantenir plicareu quins són.
el prestigi al món, és precls sacriJo crec que és una mica perlllós
ficar-se en l'interior.
de pensar en la hipòtesi que en l'ordre lnternaclona.l és millor pensar
EL SENYOR VENTOSA I sobre coses concretes l sobre proposCALVELL
tes de Govern. Pel que resta, poEl senyor VENTOSA I CA.LVELL: dria portar-nos a conclusions o afirHe demanat la paraula per a inter- macions que podrien resultar perillovenir en aquest debat, perquè, trac- ses o inconvenients per als Interestant-se d'un tema de tan alt Interès sos d'Espanya. I en aquest sentit,
general, que tan fondament afecta. penso com el senyor Comte de Roa la vida d'Espanya, no he volgut manones quan crec que foren ben
que estigués absent la veu d'aquesta. poc afortunades algunes de les paminoria, i en parlar, em proposo raules que aparegueren en el preàmfer-ho concretament, sense disquJsi- bul del projecte de Llei de Defe{lSa
clons històriques I sense generalitza- del Litoral d'Espanya.
cions doctrinals per tal d'examinar
Quant al Marroc, hi ha dos consenzillament el tema de caràcter in- ceptes en la integritat de la nostra
ternacional que plantejà el senyor zona. del Protectorat. Crec qae això
comte de Romanones.
és una cosa a part, és una matèr ia
La qüestió que es debat conté un de negociació directa amb França t.n
problema concret i altres qüestions compliment dels Tractats. Però llevat d'això hl ha una qüestió més fonamental, més essencial, més transcendental, que és la relativa a l'acta
ministres d'ahir
d' Algectres.
L'acta d'Algecires l'examinarem en
l'aspecte que té la seva importància,
que és l'aspecte de Ja llibertat econòmica. En l'c Jta d'Algecires es proclamà I s'imposà per les altres potències que no estaven interessades
en el Protectorat, que no era França
Espanya, el principi de llibertat
en aquesta. primera part, ha estat ni
que tenia la seva manifesuna petició de Menorca, on existeix econòmica
tació
en tres aspectes diferents: en
una gran crisi Industrial de sabate- els impostos,
les obres l serveis
ria 1 una altra de la fabricació dels públics I en elenrègim
duaner.
típics teixits de la. regió, lla arribat
No m'estenc en altres aspectes
fins el punt de fer desaparèixer ca- respecte les diverses qüestions planpitals abans dedicades a aquest3 tre- tejades en aquesta Interpcllacló perballs i que han derivat al negoci de què segons crec, en aquestes matèla cria de bestiar porc!, però també .rles, no s'ha de parlar més que soaquest té l'amenaça de no poder bre una ponència del Govern. I a
continuar sinó s'Importa aviat el blat més a més, no s'ha de parlar d'una
que d'acord a les obligacions contre- manera general, sinó que s'ha de
tes en el tractat hispano-argenti ha discutir sobre coses precises i cond'importar. Quan s'importi es desti- cretes com s'acostuma fer en tots
narà a aquelle3 illes la quantitat els Parlaments del món.
que li correspon en la distribució.
Com a conclusió del debat s'ha
La segona part del Consell, la més d'afirmar, per una part, el propòextensa i de major importància ha sit de procurar una coordinació i
estat dedicada al problema. de la de- una continuïtat en la polltlca interfensa nacional, l'estudi del qual no- nacional, i per altra, la necessitat
més ha estat una iniciació, pUix que d 'interessar l'opinió pública sobre
requerirà indubtablement molts al- alxò. Alxi s'aconseguirà, no sols fortres ConselL Han intervingut a l'e- mar un Ideal internacional a Esxamen d 'aquest problema, principal- panya que doni al nostre poble la
ment el president del Consell 1 éls sensació que no ha acabat la seva
minlstres de la Guerra, Marina i missió històrica 1 la de què conserFinances, i han estat aprovats ja al- va la seva veu, una veu r espectable
guns decrets de la Presidència 1 en el capltol dels pobles. Amb això
Guerra, dels qllills se'n donarà comp- assolirem a més, que es puguin sote quan Siguin signats, a excepció lucionar en pau alguns problemes
d'aquells que tenen caràcter de re- internacionals que per sl sol aconservats. Amb aquests decrets 1 men- seguiran r esultats indubtables.
tres segueix l'estudi d'aquest lm(Grans aplaudiments en tota la
portant problema. nacional, s'lnicla Cambra.)
el pla del Govern en el que es refereix a la defensa nacional.
EL SENYOR BARCIA
Ha ace.bat dient el mlnlstre, que
El
senyor
BARCIA:
Valg a interamb motiu de la Inauguració oficial
de la llnla aèria Paris-Madrid, h1 venir en aquest debat en nom d'clz..
haurà un Intercanvi de viatges de quierda. Republlcana:t, i valg a expersonalitats dels governs francès i posar quin és el criteri d 'aquesta
espanyol d urant quaranta vult ho- minoria en les qilestions internaciores. En nom del Govern espanyol, nals.
Per a ml el problema es troba
farà aquest viatge el senyor Gil Roplanteja en tota la seva extensió 1
bles.
Un periodàsta. ba preguntat al mi- aplega tots els problemes que afecnistre de Governació, en acabar la ten a la posició internacional del
reunió mmlsterial, sl s'havia tractat nostre país.
de la reaparició del3 diaris suspesos,
En la política internacional hl ba.
1 el senyor Po~la Valladares ha d'haver-hi una actuació franca l decontestat que com que el Consell cidida, basada en els postulats de
d'avui havia estat en caràcter extra- la nostra Constitució. HI ba. molts
ordinari noméa s'havia dedicat e. aspectes de la nostra actuació extel'&fer de la de!en.sa nacional. -No rior que a l'estranger es cotitza I
s'ha tractat de ree més - ha &feglt que acl, desgraciadament, no ens
-que ela esmentat&
assabentem. 1 mal per aquestes
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raons hem desenvolupat el paper
que en r ealltat ens corresponia.
El nostre país té un valor representatiu en la polltlca internacional. Sobre aquest valor hem de basar la nostra política internacional.
La República ha sabut precisar el
valor Internacional d 'Espanya 1
aquest s'ha vist en la nostra actuació defensant els països petits e1lfront de les aspiracions dels poderosos 1 s'ha vist també en la nostra actuació a Ginebra on se'ns ha
concedit honrosos encàrrecs. Podem,
doncs, seguir representant un alt
paper. La gent pot creure el que ac1
ha dit el comte de Romanones,
que s'ha de prescindir d 'idealisme per tal d'anar a matèries concretes; però jo dic que el nostre
prestigi nelx precisament de tot el
contrari. Nosaltres havem de defensar precisament aquest prestigi fill
del nostre idealisme.
La República, en la tramitació dels
afers internacionals, no pot coincidir en les apreciacions que ha ftt
acl aquesta tarda el senyor Golcoechea, relacionades amb determinades intelligències. Abans que a res
cal atendre la nostra dignitat. Espanya, en un moment com l'actual,
pot ésser una força respectada i decisiva, la cooperació de la qual pot
ésser desitjada.
Dedica elogis a la Intervenció del
senyor Ventosa, l acaba Insistint en
la necessitat de la nostra afirmació
de pau, d'acord amb el q;,¡e la nostra
Constitució diu. (Aplaudiments.)

de
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TRASPASSATS A LA GE·
HAN ESTAT ABsoLTs LuuNERAUTAT
ara no hi ha res concret
REMENT TOTS ELS PRO· PerMadrid.
17. - Tal com vàrem dir
ahir, s'ha reunit a Ja Presldèncxa
del Consell la Comissió nomenada
CESSATS
per a l'estudi dels serveis traspassats
Madrid, 17. - A les tres de Ja
tarda a la secretaria del Tribunal
Suprem han !acilltat la sentència ja
oficial del judici oral pels afusellament de Galàn i Garcia Hernàndez.
Es extensisslma 1 en un dels resultants diu que reconeixent que la sentència recaiguda en el Consell sumarisslm de Jaca fou ajustada. al dret
1 a la llei, cal absoldre amb tots els
pronunciaments favorables tots els
encartats.
Les conclusions del Tribunal acaben alxi:
«FALLAMOS que debemos absolver y absolvemos, con todos los efectos legales correspondientes a. tal declaraclón, de los delitos de que fueron acusados en esta causa. a todos
los en ella procesados, don Dàmaso Berenguer y Fusté, don Jorge
Fernàndez HeredJ.a, don Joa.quin Gay
Borràs, don José Qabezas Piquer,
don José Casado Garcia, don Juan
Muñoz Barredo, don Lorenzo Mollner Amrengol, don Jullo Marina
Muñoz y don Enrique Port1les Baselga se decreta. la liberta.d de los
mismos, cancélense las fian.zas constituldas y àlcense los embargos que
se hubieren practicado. Se deolaran
de oficio las costas causadas en el
procesanúento.J

a Catalunya, sota. la presidència del
sots-secretari de la Presidència, senyor Moreno Calvo.
Per tal d 'obtenir una ampliació
del que s 'havia tractat en aquesta
reunió avui hem visitat el secretari
de !e. Comlssló revisora. senyor Hlpòlit Gonzàlez Parrado, el qual ens h a
manifestat que no podia donar cap
nota r eferent als treballs que r ealitza la Comlss!ó. Aquests treballs ens ba dit - est&l molt avançats 1
és propà;lt d'acabar-los quant més
aviat millor, per la qual cosa celebrarem reunions aquests dies, 1 després enviarem les propostes al Govern.
-I sobre els serveis d 'Obres Públiques, què hi ha?
-Per ara, no h1 ha res. Com U
dic, continuem l'estudi, quan l'hàgim acabat, serà el Govern el que
donarà una referència 1 el que s'acordi allò es portarà a la pràetlca.

-----------*:----------LES SARDANES
Xl Aplec Llevantí de la Sar·
dana a Calella

Es celebrarà el diumenge dia 2 de
juny, i hl prendran part les cobles
Principal de La Bisbal (oficial de la
Generalitat), Barcelona A. M., Principal de Cass3 de la Selva i Unió
Artlstlca de Vidreres. S'executaran
unes 60 sardanes. L'organització va
a
càrrec de «Joventut Sardanistlca».
EL sR. MIQUEL MAuRA Els actes que té en preparaCal esperar que continuarà essent la
EI senyor Miquel MAURA. Comen- ció «lzquierda Republicana» festa de germanor patriòtica més
ça alegrant-se dels termes en què
Important que es celebra a Cataluestà plantejat el debat. Fa tres me-' Madrid, 17. - «lzqUlerda Republl- nya.
sos, d'acord amb el comte de Ro-' cana» té preparats els següents actes
manones vàrem intentar plantejar el de propaganda per a. avui i demà:
L'APLEC A LES FONTS
debat, les circumstàncies no eren ' Avui, a Vitòria. Parlaran: Lluís de
L'Agrupació Sardanista de Barceles mateixes d'ara quan sorgeixen Apraiz, de la Joventut d'Esquerra Re- lona ha organitzat, per a avui, disconflictes enutjosos que s'ha de con- 1 publicana; Prudenci Sayagués, del sabte i demà, diumenge, el seu
slderar Inevitables.
1 Consell Nacional de Joventuts; M&- «Vlllè. Aplec a Les Fontetes de CerPassa a ocupar-se del problema· r ian Ansó, diputat de les Constituents danyola», amb el següent programa:
de Tànger l diu que no importa i August Barcia, cap de la minoria AVUi, dissabte, cafès Còmic l Comque es digui que no regeix l'acta de clzquierda Republicana».
tal (ParaHel), cobles Girona i Bard'AlbSClres ja que en realitat una
Per a. demà, a. Taraçona: Josep celona. A. M.; demà, diumenge, masèrie de rets han desvirtuat allò de- Ma. La.mana., ex-¡overnador clv1l; Ho- ti 1 tarda, a. Les Fontetes, cobles
terminat per dita acta
nore.to de Caatro i Marlan Ansó, di- Girona 1 Catalunya; nit, plaça de
Opina que s'La de ·parlar sobre putats de les Constituents 1 August l'Angel, cobla Girona, i cafés Còaixò clarament 1 que ha d'ésser B~~~a.a demà, a Alfaro (Logro- mic i Comtal cobla Popular. Cas de
preocupacló nostra que Tànger pas- nyo) : Senyors zapatero i Sayagués 1 ploure les audicions tindran lloc a.
si a pertànyer a la ~na espanyo- els diputats Amós Salvador 1 santia- l'estatge, Francesc Lairet, 101.
la. Es evident, és inutll que això go Casar es Quiroga.
h o intentem ja q,ue no ho aconsePer a demà, a Barbastro, Fonz 1
gulrem avui en d1a. Amb tot nosal- Tamarlte: L'ex-governador clv1l, setres podem obtenir de~rmina,ts a- nyor Marlan Joven i els diputats de
vantatges amb la revis1ó de 1 Esta- les constituents senyoreta Victòria La policia creu haver detin·
tut.
Kent 1 senyor Garcia Becerra, vicegut un famós estafador
No és digne que el ministre d 'Es- secretari del Consell Nacional.
Uns agents de la brigada d'Investat hagi dit que encara és aviat
Per a demà, a Vinaroç: Lluls López
per a ocupar-nos d'aquest assumpte. Dóriga, diputats de les Constituents i tigació criminal detingueren un individu el cognom del qual és Ratés,
Els home~ que viv~ en aquesta MarcelU Domingo.
època. terum una mlSSió düícll a
Per a demà, a. Brunete: Josep LU!s suposat súbdit de Polònia.
Diem suposat súbdit de P olònia
complir ja. que quan vingui el que Vletez, del Consell Provincial de Mahagi de venir no ens serà possible drid i Josep Luis Martln de Antoni», perquè és posseldor de tres passaports de diverses nacions, i totes eque romanguem tal com vàrem ro- diputats de les Colll!tituents.
lles els hl concediren com a. ciutadà
mandre l'any 14, amb els braçoS
d
creuats. Per això s'ha d'estar pre- Una conferència
del senyor 'all!.
Tots els passaports als quals ens
parats per a qu¡m sorgeixen pcoblemes d'aquesta naturalesa.
referim són sense el visat d'entraRuíz Funes sobre «Revisió da
a Espanya, cosa que demostra
Es absurd i criminal que ens enque entrà d'incògnit. Declarà que es
Constítucional»
tretinguem en petiteses de la polltldedicava a negocis l dula al daca i deixem abandonats aquests proMúrcia, 17. - Al Círcol Republicà munt una respectable quantitat.
blemes ja que tots hem de pensar
de
La.
Alberca
donà
una.
conferència.
Malgrat que la quantitat fos resanar junts en defensa dels interes- l'!Hustre catedràtic 1 batallador elepectable, l'individu que la posseïa
sos nacionals.
ment de «<zquierda Republicana» se- no mereixé gaires r espectes de la
Marlan Ruiz Funez. L'acte fou policia 1 fou tancat als calabossos
EL SENYOR SAMPER nyor
presidit pel president del Comitè Mu- de la Prefectura, tot esperant que
El senyor SAMPER Intervé. Diu nicipal de Múrcia 1 el president d'aque el problema de Tànger és un quell Clrcol el qual, després d'una el Gabinet Internacional d'Investide Paris informi sobre el dep roblema que convé r esoldre a·;lat. breu salutació a la multitud republl- gació
tingut, per sl estigués reclamat per
Quan va. veure la possibilitat de cano-soclalista que emplenava el gran algun
pals.
la revisió, quan ocupava la presi- local, posà en l'ús de la paraula l'oLa policia creu que es tracta d'un
dència del Consell de ministres no- rador.
estafador internacional.
menà una Comissió immediatament
El tema de la conferènc1a «Rev1qu~ comencés l'estudi d'aquest lm- slón Constitucional»
fou analitmt
portant problema.
magistralment amb la competència i
Tànger per la seva situació pel valentia peculiars en tan eminent
nombre d'espanyol per pertànyér de orador que féu remarcar els punts
!et a la zona espanyola ha d'inclou- culminants dels articles referents a.
re's a la mateixa i això Implica la religió 1 fanúlia en relació amb la
necessitat de la revisió ja que l'Es- llibertat 1 el Treball. El senyor Rmz
tatut contrauria els interessos d'Es- Funes assenyalà el perill que pot repanya. Però aquest problema es re- presentar per als qui ho desitgen la
laciona amb altres de la delimitació possibilitat d'una revisió co lStituclode la nostra zona marroqul, Ifnl nal que porti aquells u.rticloes revisiosobretot i a això ha vingut atenent nistes a un sentit encara més esquer
la Comissió nomenada al !et que r ista. que els vigents. Perllor,ga.ts
aplaudiments premiaren aquest tan
m
r eferit anteriorment.
ES DEIXA SENSE EFECTE
EL PROCESSAMENT DEL
Opina que tot això ha de servir interessant discurs.
COMANDANT SANDINO
perquè anem a una polltlca clara.
Ha estat deixat sense efecte, per
i apareixem tots units en aquesta ----------~*-----------l'autoritat judicial militar, l'aute de
qüestió que tan vivament afecta als
processament dictat contra l'aviador
Interessos nacionals.
senyor Sandino.
El senyor GARCIA GUIJARRO
Intervé en nom de la minoria poLLmERTAT PROVISIONAL
pular agrària. Ressalta. la importànHa estat decretada la lllbertat
cia d'aquesta qüestió 1 diu que Iniprovisional,
sota fiança, al proclar als ciutadans en els problemes
~ - • !f~ I,-- cessat Goula, el qual està encartat
internacional, és enlairar-los.
en el sumari instruït pels successos
El senyor IZQUIERDO JIMENO
ocorreguts al local del Centre Autointervé extensament. Se'l sent amb
.....
nomista de Dependents del Comerç
dificultat perquè la Cambra està
1 de la Indústria en la nit del 6 d'ocdistreta. Es dirigeix al ministre
tubre.
d'Estat per a. dir-li que és precls
que els nostres diplomàtics coneguin
a..EN LLmERTAT PROVISIObé el problema del Marroc.
• I
t
- I...
NAL
El senyor ROCHA demana la pa4.
• t
Ahir fou decretada la llibertat proraula.
)
• visiona!, sota fiança, al senyor Josep
El senyor ALBA l'indica la con"'
Queralt 1 Clapés, processat en la
venlência que ajorni el seu discurs
~ • causa pels !ets ocorreguts el passat
per a un altre donat l'estat de fa•' '
tl~~:a de la Cambra.
"'
'
mes
d'octubre a Badalona.
.;
·El 'senyor ROCHA diu que no té
SENSE NOTICI ES
Els periodistes que fan informació
inconvenient, però considera necest ,-. a. Auditoria de Guerra no pogueren
sari desvirtuar certes coses que es
, ,
(
(
veure ahir l'auditor per trobar-se
digueren Ja tarda anterior respec- aquest absent del seu despatx ofite a les seves activitats diplomàti4
• <)..,
cial.
ques. Llegeix la contestació donada
de la pregunta que es féu a s1r John
VISITES
Simon.
Ahir, al mati, visità l'auditor de
Afegeix que Anglaterra no ha pres
la Divisió el lletrat senyor Roig i
encara cap determinació respecte la
MORTS I FERITS Bergadà, defensor del President del
revisió. També es diu que els drets
Roma, 17. - Aquest mati s'han Parlament de Catalunya, senyor Joan
brit:\nlcs queden perfectament salgreus successos a la. ciu- Casanoves.
vaguardats l que la situació actual desenrotllat
tat de Trlca.se. Hom té coneixement
no satisfà el Govern de S. M. bri- que
LA CAUSA CONTRA ELS
hl ha hagut una forta topada
tànica.
DlPUTATS SENYORS T0entre
uns
manifestants
i
la
força
púR esponent al senyor Maura, ll diu blica de la qual han r esultat alguns
1\IAS 1 PIERA I ARAGAJ
que sempre ha declarat que aques- morts
Ha passat a Auditoria en consulta,
1 ferits.
tes qüestions internacionals es tracper a la seva elevació a plenari, la
ten d'acord. Acaba dient que EspaELS MORTS SON TRES I causa contra els diputats al Parlanya té una personalitat moral.
ment espanyol, senyors Josep Tomàs
ELS FERITS QUINZE
El comte de ROMAN ONES: DeI Amadeu Aragal, Instruïda
Roma, 17. - S'han pogut obtenir ip ~lPiera
mano la paraula.
comandant senyor Manuel de
El senyor ALBA suspèn el debat. detalls sobre els sagnants successos Arteche, amb motiu dels fets del
registrats a Tricane. Segons noticies passat mes d'octubre.
El comte de ROMANONES: Mol- dignes
de crèdit aquells tingueren el
tes gràcies.
origen en la protesta popular
El senyor ALBA : El senyor Ro- seu
LA t;At;S,\ GENERAL DE
contra el nomenament del comissari
cha no ha fet sinó interrompre el encarregat
BARCELONA
de la presidència del conseu discurs. ¿Com vaig a inclou- sorci
També
ha passat a consulta a.
de la cooperativa agricola local,
re enmig un altre discurs?
nomenament que recaigué en un in- l'Auditoria per a la seva elevació a
S 'aixeca. la sessló a dos quarts de dividu . no grat a la majoria de la plenari la causa general instruida
nou de la nit.
població, que es manl!està violenta- amb motiu dels fets d'octubre, ocorreguda a la nostra ciutat, acompament contra ell.
nyada del corresponent resum del
Gestions del diputat senyor Intervingueren els ccarabiniem que jutge
es~! senyor Enric Bibiano.
després d 'algunes comminacions, obri
Senyal
ren foc contra els maiúfesta..nts. Tres
CAUSES P l:. :-..OL~TS DE
d'aquests resultaren morts I altres 15
VISTA I SISTLSCIA
ferits de molta consideració.
LA PREVIA CENSURA A MANRESA
Les refer ències oficials declaren
Fins ara són ec.torL.c Ics c..uses que
Madrid, 17. - El diputat a Corts que els ccarabinlen» obnren el roc hl ha pendents dl' \"J"ta en Consell
senyor Francesc Senyal, ha vlsltat contra els manifestants davant la vio- de guerra d'oficials generals. Per a
al m1nistre de Governadó per tal lenta actitud d 'aquests que tractaven poder celebrar aquestes v:stes s'esd'expressar-li el disgust que produeix a. tota costa assaltar l'Ajuntament pera l'arribada d'un auditor dc bria un sector de 111. Premsa de Manre- per tal de llnxar el comissari de la gada a la Divisió, tota vrgac!a que
sa 1a diferència de tracte que des cooperaU\'& agrlcola.
l'auditor de la quarta Dlvl.hló no pot
d'alg'.m temps es ve observant per
Trlcase és una important localitat actuar de ponent en elles per la ml'encarregat d 'exercir la censura con- de .la proVincia de Lecce, de gran ri- tervencló que ha tin¡ut en el seu
tra determinat diari d'aquella ciutat.. quesa agrlcola.
tràmit.

La campanya de
les esquerres
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MERCAT D'OCASIONS

APARELLS
FOTOGRAFICS

COMPRA I VENDA I CANVI

PRISMATICS • BINOCLES - CINEMES

DE MOBL..ES, P IANOS, R ADlOS. CAIXES DE
OABALS, MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE 00.
SDR, ~ES. DISCOS, e~

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

TOT D'OCASIO
BARC EL ONA

Telèfon 30422

JOIES· BRILLANTS
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI
<prop Rambles) Tel. 14237

B AR C E L O NA

Per a vestir amb elegància
· per pocs diners

CASA BASTIDA
Passeig

d~

Gràcia, IS

firan ~a~ar ~~ ~a~tr~ria i[ami~~ña ~i~t~ma Hor~·Am~ñ[à
Els nostres aparadors us ho demostraran a m b nombrosos mantquins de cera, amb vestits de teles de gran gust l bona quall:;at l estils de Ja m és perfecta distinció, a uns preus incompetlbles.
Els nostres articles 1 els n ostres preus sempre han respost a Ja
mateixa. idealitat: facilitar LA MAXIMA ELEGANCIA AL MES BON
PREU, amb vestits, camises, pijames. barrets, corbates l gèneres de
punt.
vestits a 16, 25, co, liO 1 60 Ptes. • Pa ntalons a 4'95, 71 s, 10 1 16 Ptes.
camises zèfir a 4'96 I 7'95 ptea., I de seda a 12 1 111 ptes.
PIJames a 6'95, 7'95, 12 1 tli ptes.
. 8 1 l'elegància ha estat en altres temps nomes prlvUegt dels afavorits per la sort. Ja Casa BASTI DA ha creat una fórmula que la fa
accessible a totes les classes socials.

8 EC C I O A M I DA a
BECCIO DE VESTITS DE NEN per a totes les edats 1 de totes les
formes, amb teles de gran gust, estil anglès, a mida, des de fO
pessetes.
SECCIO DE VESTITS D'HOME, diferents formes l tPl('c; d e gran
fantasia, estU an glès, a m ida, des de 50 pessetes.
BECCIO DE VESTITS ESPORT, en tots els estlls, gèneres de gran
fantasia, estu anglès, a mlda, des de 50 pessetes.
SECCIO DE VESTITS D'ETIQUETA : Smokings, Fracs, Jaqués, des
de 100 pessetes.
Tenim una secció ultra ràpida en Ja qual podem confeccionar
tota m ena d'encàrrecs en q uatre hores. com també una secció de gran
luxe, on es confeccionen tota mena de vestits amb bons folros 1 a curada con.Ieccló, amb un 50 per 100 menys que els nostres competl·
dors.
Considerem l'estalvi la cosa méS essencial; obsequiem els n ostres
cllents amb segells d 'Estalvi de Ja Calxa de P ensions per a Ja ve.
llesa l altres presents, en proporció amb l'import de la compra..
NOTA : Els que de tora vulguin ser vtr-se de la nostra ceJJa poden escrture, adJuntant 0'50 pessetes en segells, 1 rebra n figur ins, mostres t
sistema especial per a prendre les m ides, amb les instruccions per a rebre l'encàrr ec abans dels cinc dies.

•

LA MUSICA
Gran Teatre del Liceu

llD

El magnífic conte de Alarcon,
traspassat a l ballet per Martlnez
Sierra. amb l'aciençada música del
gran Falla i amb coreografia de
Massine 1 decorat i vestuari de Picasso, dóna sempre caràcters d'esdeveniment a les actuacions dels
«Ballets Rnssos» de Montecarlo. No
és estrany que el públic s'ht llancés envaint Ja vasta sala del nostre
primer teatre 1 aplaudint llargament «El Tricorni», com ho havia
!et ja en anteriors temporades.
Nosaltres bo 1 reconeixent aqutills
encerts no discutibles de Ja Companyia dels ballets de Montecarlo, en
cap cas podem acceptar les tendències que reveHa el decorat de Picas·
so, més quan aquesta companyia,
com és el seu costum en realitzar·
los, presenta uns mater1als decoratius d'una qualitat ben poc adient a
la seva importància. Això que ho hem
pogut constatar en la majoria dels
ballets, les presentacions dels quals
per Diaghilew no són per oblidades,
com són «El r .·incep Igor», «Carnaval», «Les Silphydes:t, «Petroucllka»
1 «Scheherezade», es destaca ben man1festament en «El Tricorni», el decorat del qual no encai:'i:a amb la
sumptuositat del vestuari. En aquest
es manifesta més pròpiament la personalitat de Picasso, un xic desentonada pel moviment equivocat de
la trama coreogràfica. «El Tricorni>>
resulta com el «Quixot» quan ens
ve estrangeritzat. Hauríem desitjat
dins de la faula grotesca alarconlana, menys salts 1 contorsions inaproplades l més dansa espanyola a
l'estil castissament clàssic, sense davallar, però, a la «espanyolada».
Amb tot de l'envejable agmtat dels
artistes russos en sorgiren conjunts
magniflcs i trets individuals força
remarcables essent una de les composicions coreogràfiques que ha merescut del públic més nodrits 1 càlids aplaudiments. En aquell ballet
hom aplaudi especialment la tasca
de Tamara Toumanova, de Leonlde
Massine, de Vanta Psota i de Iurek
Shabelewsk.y ensems que la direcció
del mestre Antal Dorati.
«Les dones de bon humon és un

001\UAT DELS BALLETS
R USSOS AL GRAN TEATR E
DEL LICEU

del nostre públic els fc.mosos ballet.s

russos de Montecarlo, que amb tant

S. eu C.
Unies regulars de g rans vapors per a :s destins
que es detallen

~

CAP Al. .l:lHA~U. • f'LAl 'A
correus espanyolB
t:lal'r.ldes Uzes cada lll ales
Cap a SANTOS, MONT EV IDEO I BU1:NOS AIRES sortirà el dla
21 de maig del 1935, la magnifica motonau
~Et-t VRl KAPIU

per

moto-~ransatlàntlca

«CABO SANTO

aue a<lmetra PI\6&\'Relll • mercaderies

VlA LAII!:TANA. I

<.:onstaoatarte:

CAMISERIA

TELEFON :l205'1

Batlles
Ferrer
36, Soqueria, 38

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.
VlA LAlEfANA .

fELEFON 2W57

'I

ANUNCIS

Especialitats - Camises a
mlda - Adam 1 model RA·
GLAN (patentada)
MITGES • FERRO•
<de garantia>

PER PARAULES

Les dues primeres ratlles 1'00 pesseta
}}
Cada ratJia de més ••..•• 0'30

HOSTES
i PENSIONS
FACILITO aratls pen.
1lona I habitacions. Rbla.
F'IOl'$, 10, entresol.
PENSIO LAIETANA, n.
mo<krn. Preu dea de 7'50
dtn VIa Laietana, 29, Pl.
l!!' nn¡uer, 2.

xoe 1 viatgers, tot confort

CASA

VENC AUTO d'oca.slO
CEDEIXO habltaclO ln·
dependent. Franctl"C Lat- 10 BP oon estac l COn·
dlelooa lmmJIIorabtee. ·
ret, 188, entresol, 2na .
Eacrlure a LA BOMAN I·
HABITACIO, neta 1 TAr nllm 181.
econòmica. &icudlllelll, 5,
7, 9 , 2on. lra.
XALET mOdem, eapa.
108 Jardl 1 berta. a 26
Plaça Catalunya
minuta
PARTICULAR,
CASA
desitJ.l a donnlr o to' u- Venc o Uoso lmmlllor~V
DlrlgtrcondiCiona.
blea
tar. Roca.!ort, 139, 2or..
LA BUl4ANITAT
N a
olta.
nllm. 163

DIVERSOS

PARTI CULAR

a•oterell
VIAUANT
per a Ca~atun:va. ram
de tell.lts 1 ¡éneru de
reterénciea a LA HUMA· punt Amb bOnes ret~V
NlTAT num ~08 .
Elicrl uciODii cuen tel n.

llega unbltaciO, amb pen.
alò o sense. Escriure ruub

re a

1..A
160

BOMANTTAT

OFERTES
i DEMANDES
MODIST A a·orereu a
cua l a domtcUI. Preus
econOmlcs B.oca!ort. 164
pral 1.&

PENSIO, :.!5 duros. .B. nCI.m
O. bany. tel, asc. Avda,
MODES, wnrecclo acu..
MOSSO O COBRADOR,
Mlatral, 63, 4rt. 2na.
rada de fe&t1t8 1 abrla àealtJa cococae!ó 46 &n7&
bolles relerfneles. J!la.
1
PENS IO GO YA, des de per a senyora 1 nena. •
HOMANl·
e ptea. Joaquim COilta. Preus moderats. Roca- crlute a LA
TAl num 634.
Cort, 164. Pral. la.
ee. pral .
SEN YORETA taQUJ.meVENC BO TIGA comee- can68r&la
2li PESSETES set.mAlla,
amb cone1Ietot estar. Ar&enté. 16, Ser. Wlles amb babltac!O, bo- ments
dominau~
2na. Prop Alt de St. Pere nes condlelon.a. per no cat&là 1d"OfiCina
cuteta, a·oterea..
poder atendre negoct,
8014ANX.
LA
a
Eltcrture
HAB ITACI O Uoao. bai· Eacrlure LA BOIII.ANl· TAT o um 1 ~
eó carrer. Aribau, 48, Ser. TAT nllm ~ .
1e10na.
.JOVE. sabent català 1
AN GEL MARTI . J.aUer cutetiA a'otereu per a
HABITACIO lndepen. <I enq uadernaetO tl4artl· deepnts, maptzem o ~
dent . cea de 30 ptes. Am· n.ez de la Boaa. 11. T• brador, &:8c. LA BOMA·
léion 7~~5:A • B&rcelonal. NITAT nllm 306.
ple, 4:¡

altre ballet bastit sobre una comèdia grotesca de Carles Goldoni que
Tommaslni acabà d'arranjar Of9Uestrant ensems Ja deliciosa musica
de Domenico Scarlatti. El decorat
de Lleó .Ba.kst, estaria molt bé si
no patis del mateix mal de «El Tri·
corni» l de molts altres. En canvl
també és millor tractat el vestuari
degut aixi mateix al propi Bakst. El
moviment coreogràfic molt encertat
i bellugadís fins a l'exageració, no
desdiu, però de l'ambient que Gol·
doni volgué donar al seu quadre I
ia música de Scarlatti, magnifica,
si bé amb alguns .defectes d'instrumentació, fou tractada pel mestre
Antal Dorati amb molta cura 1 superació. En aquest ballet es destacaren en primer lloc Alexandra Da·
nUova, Lara Obldenna, Olga MoroSOVd, Tamara Gugoriewa, Vera Nelidova i Tamara. Tchinarova. Del
sexe fort hom aplaudi la tasca destacada de Marià Ladre, Paul Petroff, Iurek Shabelewsk.y, Serge
Bousloff 1 Vania Psota, i foren aplaudits tots en acabar la seva magnifica tasca.
Ultra «Les dones de bon humor»,
constitut Ja funció d'homenatge a
la Companyia de Montecarlo «Carnaval:>, de Schumann; «El prtncep
Igon, de Borodine i la grandiosa
«Scheherezade:t, de Rimsky-Korsakoff, en la qual la supremacia de
l'excelsa dansarina Luvow Tchernl·
cheva assoli aquella gran admiració
que el seu gest i la seva «pose» majestàtica provoca a l'auditori, suggestionat pel seu art excepcional i
verament inigualable.
Luvow Tchernicheva i les primeres parts de la Companyia de Montecarlo foren obseqwades amb formosos ramells, una espessa pluja
de nors cobria l'escena.
En finalitzar aquest acte d'homenatge, foren també cr idats insistentment al prosceni el fundador
dels «Ballets Russos» de Montecarlo~ W. de Basi! 1 els director d'orquestra Efren Kurtz i Artal DoraU, com també tota la «troupe» coreogràfica.
Camil OLIVEI'.AS

a piauo 1 orquestra. 1. Allegro moderato. 2. Adagio. 3. Allegro marcato.
Quasi presto. Andante maestoso. (Els
dos últims sense interrupció). Wagner-Oliva «Tristany 1 !solda», a) Preludi. b) Mort d'Isolda. (Sense interrupció).
En aquest concert tindrà lloc la.
presentació al públ)c de Belles Arts
de la j ove 1 molt distingida pianista
alemanya senyoreta Hildegard Knopf,
la qual interpretarà, acompanyada
per l'Orquestra Municipal d'Instruments de Vent, els «Concertos» dc
Schumann 1 Grieg.
El concert començarà a un quart
de dotze en punt.
Uingrés serà lliure, com de costum,
1 l'accés del públic al gran Saló de
Festes del Palau de Belles Ar ts s'efectuarà per la porta. principal,
Es recorda al públic que les portes del gran saió de Festes restaran
closes durant l'execució de les obres,
1 es prega a les persones que arribin
després de començada l'execució d'u·
na obra que, per respecte a ls oients
1 als artistes, s'abstlpguin d'intentar
de penetrar a l'esmentat saló fins a
l'acabament d'aquella.

PREUS BARATISSIMS

U

E R ~ I~

TS ( 'l ' r e n c ats)

Lea •ostres hérnles estan sempre

en const.an~ perill si no són ben
retingudes. Els aparells que Iabnca el tecnic I espeeiall.sta PERE
81MON us donaran el màxim de
garantia, I són, al mateix temps.
els més econòmics. Preus: 6, 10,
15. 20, 25, so, fO t 50 pessetes

<Casa rundada el 1890>

Carme, 51, Tel. 1'1743. Ba rcelona

MAON
a 38 ptes. miler
Plaça catalunya, 11
BALAGUER

MUDANCES

.F\Iròncols, Eczemes, Cllv~:llcs 1 atlrt!..>
malalties de la pell. Es guareixen

usant

n m a uy

CASA ROJALS. Conductores autos
des de 10 pessetes. Viatges fora. Bar- Tltb, li'IO ptes. Escude.lers. 8 , Ca.o.a
celona.. Serveis de muntat ge 1 des- Alsina, Passatge del Crèdit, ._ 1 alun.mtat¡e. Qamp Sagra~ 21. T. SS8(){ tres Farmàcies 1 Centrea d'Especiflcs

ésse'; i

UN PROM ES APROFITA
T
Dolors Fernàndez Hernà.ndez
<1~
nunciar al Jutjat de guàrdia
e
seu promès havia desaparegut
el seu vestit de ca.sament, les J~Fb
500 pessetes en metàHlc 1 d ues talles,
ea
de vestit.
El casament havia. de celebrar-68
un dia d'aquests.

:C

LA P ERS EC UCIO CONTRA
ELS SABOTEJADORS
Ahlr a la tarda, la policia de Badalona posa a disposició del jutjat ela
tres individus darrerament detinguts
amb motlu de la persecució contra
els sabotejadors de tramvies 1 auto.
busos.
Ha estat aixecada la incomuru •
cló a Mateo Bartolomé i anit fou ~
sat a disposició del jutjat amb 11\
carta que se H trobà al damunt 1
altres documents d'importància.
Per la pollcia fou det ingut un extremlsl.a en poder del qual foren trobats diversos números del periòdic
clandesti F. A. I. La policia sup~
que és un dels autors de diversos actes de sabotatge comesos darrerament.

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

El senyor Ulled, president
d' Eixampla

Amb el regnat dels r adicals han
entrat a l'Ajuntament les ganes de
parlar i de fer declaracions. Ja no
n'hi ha prou amb les declaracions
del senyor Ple, puix que també ela
seus consellers regidors volen com·
partir la glòria de trobar les seves
glosses en les pàgines dels diaris.
L'altre d ia era el senyor Viza, r.o
radical, però si agrari, ex-carli, molt
conegut en Ja història del nostre
Ajuntam ent, 1 ahir H tocà el tom
al senyor J esús Ulled, també ben conegut a la casa.
r:l senyor Ulled, és clar , ens parlà
del seu departament d'Eixampla, el
departament que ell més coneix i al
,
qual té més afició.
Us farem franc de la major part
de les coses que ens digué 1 en poques paraules només us direm que
parlà d'expropiacions, de moltes expropiacions, totes les que calg-.J.i., per
a fer la prolongació del carrer de
Corts fins a trobar la carr etera de
Mataró. (Total cal comprar dues là.brlques - ens digué - i no crec
que els seus propietaris no es del·
xin convèncer, per patriotisme, que
les han de donar a bon preu.) De
l'obertura de la Granvia de Ronda
des de la cotxera. de Sarrià fins el
Port Franc, dl¡l carrer de T orres 1
Bages a Sant Andreu, etc., etc.
Quant a les vies secundàries, segons
la. teoria del senyor Ulled, j a se'n
cuiden els propietaris, no cal que
preocupin l'Ajuntament. Aquest ja
ha. acomplert obrint 1 urbanitzant
les grans vies collectores.
Els nostres lectors ja veuran el que
els sembla la teoria.

*

------*

CASA SUBIROS

NEV ERES

EL REGULADOR

ren detinguts Angel Ram~ r~ fGJU]l
Fernàndez que1 simulant
gent.
de la l.nspeCcio de Sanitat
periòdicament deu pesseteS ~bra~
establiments per no denunciaraquella
SUJ>o.
sades irregularitats.
En ésser conduïts al Palau d
tfc~a a la disposició del JutJitJus.
guardla, allega.ren que la quanu de
~
estafada era de deu J>essetes
tant no hi havia. delicte Sinó ~taPet
da, per la qual causa havien d'""!~
jutjats per un jutge munlcipaÍ....._
Ells sabien una cançó llel'O ei
ge de guàrdia coneix iota la Jut.
can.
tada 1 els féu avinent que
més de l'~stafada hi havia e~ :{!fscte'
d'usurpació de personalitat Que .!_
bé és un delicte que consta al ~
Ingressaren a Ja p resó 1 avui se'l&
comunicarà l'aute de processament.

extraordinari èxit han vingut actuant en el primer coliseu barcelL,ll.
Corresponent al favor del públic,
els programes d'aquestes dues darreres funcions bé poden qualificar-se
d'excepcionals. Constarà cada funció ---'-----,*:----~-
dels quatre ballets més celebrats pel
nostre públic.
A vul, dissabte, es posaran en escena «Les dones de bon humon, «Petrouxka:t, «L'Espectre de la Rosa» l
«El Príncep Igon, l demà, a la tarda,
«Les dones de bon humor», «ScheheEl cas Schiro-Kauer
rezade», «L'Espectre de la Rosa» 1
treballs que porta realitzats
«El Princep Igor».
TRIBUNAL D'URGENCIA la Dels
policia amb motiu de Ja fugida
A acomiadar tan famosos artistes,
Per repertiment de fulls clandes· de Schiro-Kauer, hom sap que lA
acudirà amb tota seguretat la Barcelona amant dels grans esdeveniments. tlns. - Acusats del repartiment dc seva esposa venia feia dies preparant·
fulls clandestins a l'interior d'un l'i· li el terreny per a fer-se escàpol. DaJ
ELS CONCERTS S I M F O· nema del carrer de Sant Pau, foren dies abans de Ja. seva desaparició, lA
NICS POPULARS DE LA processats Ignast Sllas, Didac Mar- seva muller estigué a l'estació de
BAN D A MUNICIPAL DE tínez i Pau Diaz. El fiscal, després de França preguntant sl el tren de la
B ARCELONA AL PALAU Dl!: les proves retirà. l'acusació contra tarda portava. terceres i si es deturava
els dos primers 1 la sostingué con- a Figueres 1 sl a Ja frontera l'esmen·
BELLES ARTS
Demà tindrà. lloc, al Palau de Be· tra el tercer, al qual demanà que tat tren combinava. amb el de Fran·
la pena de qt:atre mesos ça.
s'imposés
lles Arts, el 95è. Concert Simfònic
En tenir aquesta contestació a!lr·
Popular de la Banda. Municipal, i un dia de presó.
El Tribunal absolgué el processat. matlva, el fugitiu marxà a Figueresel
llè. de la present tanda de Primavera, el programa del qual és com
en un auto i des d'alU prengué
segueix:
tren de les siS de la tarda, o sigU1
NOTICIARI
I. Mozart, «Cosi fan tutte», oberel que surt de Bar celona prop de les
tura». Schumann-J. Lam.ote de GrigEl la borat ori d'a nàlisis. -A la Se- tres. Per a marxar es procura un
non, «Concerto:t en la menor, op. 54, cretaria de l'Audiència es rebé un passaport fals, amb el qual passà la
per a piano 1 orquestra. 1. Allegro ofici del Laboratori Mèdico Legal, frontera.
afeituoso. Allegro n1olto. 2. Inter- per mitjà del qaal es comunica que
Ahir, a la nit, estigué a Prefectura
mezzo (Andantino grazloso). 3. Alle- han rebut un fiascó amb un Uquld de Policia la secretària de Scbll'O
gro vivace.
la qual es lamentava que,
Kauer,
tal
per
Sebastiàn
Can
de
procedent
n. Grieg-J. Lamote de Grignon, d'analitzar-lo. però no ha estat pos- després de nombrosos treballs _!!~:
«Concerto» en la menor, op. 16, per sible a causa de la poca quantitat. porta realitzat.s per tal d'aconse~~~
fos extradit, 111agi
El Jutjat que aquest1 no
Suma r~ conclusos. deixat sense rec~
núm. 3 ha declarat conclus el suma- abandonat
tracta d'una xicota austnac1
ri que ins truïa pel procediment d'ur- deEsgrans
dots personals l cultura~
gència contra Josep Crisot, Joaquim a més està
assabentada de tots
Saura 1 Hilari Esteban, amb motiu negocis
que el fugitiu portava.
de l'assassinat del gerent i dos opede Persecució d~tu
Brigada
la
A
raris de Ja fàbrica Trias, del carrer
pefaents s'ha rebut una com~~
de Recaredo.
També ha estat declarat conclús cló de la D1reccló General de d .13
el sumari instruït pel Jatjat nú- tat que en transmet una al~~...~ .....
qual ~ 
mero 6, amb motiu de l'atracament de Berlin, segons la nombroses
esportat a cap al carrer de BaUén Krauer havia comès
contra. J osep Berche, dependent de tafes a industrials d'aquella n~~j~
1
ID
la fàbrica de farines propietat d'An- als que prometé obtenir per
Gallarda, deprés de comès t>l del seu invent la. cocal'na smteuca.
VEND A I CLINICA dreu
qual els atracadors llançaren una
bomba contra els policies que els
U EN CEN EUORI::l
perseguien, 1 en feriren diversos.
Ha estat nomenat definitiv~·
L ll~e rta t provisional sense fiança.
- La. Secció Primera. de l'Auc:tiéncia ment Cap Superior de Polr·
1
dictat aute de llibertat provisioHospi1a , 42 • Tel. 13651 ha
nal, sense fiança. a favor de Josep cia de Barcelona el senyor
Blàsquez i Adrià Farreras FerranAlvarez Santullano
do, processat pel suposat delicte de
falslficació de segells de correu.
En 1 entrt. iStn que tingueren ~
a la nit, els periOdisteS amb el f~~ll·
LA FABRICA DE
aP
Alvarez Santullano. aquells e
-.~-----~*:------------- citaren per haver estat nomenRt e
superior de policia de Barc~ionll- ue.
ELS QUE MOREtt
EJ nou cap de policia digué qcos
méS que res, et>tava content pd ve11
G L A C I A L 11
de vigilància, qu~ per p~J.me~e Ja
Daniel Hermosilla Torre vngn
un cum!.ssar1, sense esser e~
VEN BA RATI SSIM, DIRECTE
categoria. dc comissari genl!ral. dit
mapenosa
I
llarga.
de
Després
Immens
AL CONSU MIDOR.
nomenat cap supenor. Això vol aJot
laltia, abans d'ahir al vespre deixà que
assortit per a tots els usos, des
el cos l'han declarat ja m r a
«L'Aliança»,
de
Clinica
la
a
d'existir,
dels preus més inflms
d'edat i degudaml'nt capacitat pe
el senyor Daniel Hermosilla Torre,
Neveres patentades de màxima
en)'S
aquests càrrecs.
bon amic de Catalunya. Fou l'orga- ocupar
refrigeració 1 sense mescla de
Hi ha uns altres càrrecs de IU elS
Dit2:ador, l'any 1931, del plebiscit dels
gustos 1 olors, a preus mòdics.
ocu:úpa.ts
que
el
que
no catalans residents a Cstalunya importància
Benet 1 Mercadé, 26 <al costat
hauran d'èssu tambe bJ 11$
a favor de l'Estatut, I, fou, en tot quals
d'Estació Grñcia 1 T eatre Bosc>
per funcionaris del cos, ja qfe t.s.
moment, un seguidor entusiasta dc en
ell persones prou compe en 11 elS
Francesc Macià, pel qual sentia una
i"
El que cal és que es preparlue
gran veneració. Era un home afabi- altres
per 111 dia ~
Pisos nous a ........• 80 pts. Jissim que gaudia de grans simpa- en trobifuncionaris
gastat -cosa que su troJ!l
ties, actiu I intelligent.
sempre en un home que~~
Pr,nctpa •s.............. 95 ,
L'acte de l'enterramrnt, celebrat al front dels càrrecs 1m .• ;r-Ole I
a la tarda, constituí una sen- per tal que pugui substit...n, quarto bany. 110 , ahir
tida manifestació de dol, palesadora d'aquesta manera el que :f¡~
En cases de n ova construcció, cinc de les moltes amistats amb qué guanyat no passi a mans
uebf.·
grans 1 luxoses habitac.lons. c. de comptava el finat.
Aregi que estava d.isposa~~n·t que
Paris. n úms. 20, 22 1 24, entre c.
Rebin els seus Iamiliars el n ostre llar amb tot entusiasme ~ .....
quan era lnterf
Tarragona i PL E. Ventós. AutobUs E condol &1nceri.ss1m.

La Justícia

.BAN.CEl.ONA: VIa Laietana, :.
LINIA RAPIDA DE GRA N LUXE BARCELONA CADIZ · CANARI ES
SOrtides aetmanllls ela (llssabtes, a lea ~. Efectuaran el servei lea motonaus
• CIU DAD DE SEVILLA• I eVILLA DE MADR ID•
LINIA RAPIDA DE GRAN LU XE BARCELONA PALM A DE MALLORCA
SOrtides cada dla 111e11at • 18 diumenges) de Barcelona , Palma. a les
111 nores. per les motonaus
• CIUDAD DE BARCELO NA• 1 • CIUDAD DE PALMA•
SERVEIS REGULARS ENT RE TARRAGONA, VALENC IA, ALACANT 1 PALMA
DE MALLORCA, BA RCELONA MAO I BARCELONA EIVISSA
LINlA CUMERClAL AMB ESCALES A Tors EU:! PORTS UE LA MEU!·
TBRRANlA , NORD O'AFRICA I CANAR1ES. - SOrtldea qUlruennle <le .l:la.r·
cetona els dljoua. WNIA COMERClAL BILBAO. CAOIZ. CANARUl:.S AMH
Sortides quln·
I:SCALA A 1'0T8 l!lLS PURI'I:I DEL NORD O'ESPA.NYA.
zena.la de .Bilbao elB dlJOua. UNIA RAPIOA R.EOULAR EN raE J!:SPANY A
I TERRnORJS OE LA UUINEA &IPANYOLA. tPERNANOO POO) - f:!o.r·
tl<les el <lla 17 de cada mes. amb escnles a Vaténcla Càdlz Las Palmas Santa
Cruz de Ten ert!e o Freetowo. Santa isabel de Fernando' Poo, Bata. 'Koao 1
Rlo Benlto pels 11apara
•PLUS UL TRA1 1 •LEGAZPh
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA 1 VALENCIA
SOrtides de Barcelona eta dilluns 1 diJous, a les ~o barca
• CIUDAD DE VALEHCIA•
PLlrtN~. • REoo~arta 1 II'UO pes~etu. Bitllets d'anada 1 tornada 1 Prtua redulh
MEWLLA
Ot-tAN
ALACAN1
UULA!t EN rR!ò tjAt<OEl.ONA
u.
VLLLA ALHUCEM.A::l · CJ:U'fA I VlCE.VBRSA
~dea <le Barcelona cada di umenge, a 1ea 8 Dort:S; d Atncaot ela c11marta,
d Oran ela dlmecrea d'Oran cap a Alnca.nt ela dlmart.a, t d'Alacan~ cap 11
Barcelona. eta dimecres
M.A.IJ.tttu: naaeta ae 111 oastttuaoa. a. -

La ca.rrega es rep tina la vetlla del dla de sortida, at tln&lado nüm J
del MOU de Balears, Teléfon 18'..!74

UBLIC
P_
*

--------------~*---------------F ESTIVAL POPULAR D E
MUSICA CATALANA
La tarda del diumenge, dia 26, al
P alau Nacional de Montjuïc, h om
celebrarà el Festival Popular de Música Catalana organitzat per l'AssoCiació Obrera de Concerts 1 que calgué ajornar anteriormen t. P er a
aquest gran festival, en el qual prendran part els orfeons de Sants, Montserrat, de Gràcia 1 Schola Cantòrum
de Sant Miquel, Esbart de Dansaires Montserrat 1 Cobla Empòrium. a
la Secretaria de l'A. O. de c. es faclllten als socis les tres invitacions
que per a l'esmentada sessió extraordinària els corresponen. (Per a obtenir-les cal la prèvia presentació del
carnet 1 titol de soci corresponent).

dissabte
les afuncions
J..----------~--11!11--------~--------------------------~--------.d . DitAmb
s'acomiadaran
la tarda,d'avui,
1 demà

t)EH VEl .I:L\PlU EN 1 Kl!, !!Alt<.:E.LONA ! Hll.J:IAO
SOrtides tots eta DIMECRES a la ni t cap a València. Alacant. MA!aga,
Sevilla. Vllto. VUlagarcla. Corunya. Musel, Santander 1 Bilbao.
AlteiDan trlle lea escat ea de:
ratraaun~ Ceuta I Huelva cada <lues setmanes
sant ~,;arles I Ferro! cada dues setmanes
SER VEl CORBENl EN'l'HE BAHCELONA I BILBAO
cada dues aetmanea.
SOrtides eta DI VENDRES a la olt cap a Tarraauoa, tlant cartes 1
Vlnaroç, Valéncla, Cullera, Alacant. Ct~na¡rena. AauHaa. Almeria, MeUlla, Motrll, Mata¡a, ceuta, Caólz, Sevilla., Huelva. Vtao. Mar1n, Vi·
llagarcla, Ferro! <;orunya, AYUél:l, Musel, SAntander, 6Ubao 1 PasaJee.
tsEltVEl EN lRE !!AHCE.LONA. tl.ETE I MARSELLA
SOrtides Q:.UozellaJil eta CliJous ca¡¡ 11 ~~e 1 Maraeua
Servei QUio¿eoat cap a UENOVA
La ca.rrcga es rep PI T!nKiaao ae ta Cowpany¡a_ MoU del Rebat&.
relétou 13686

L'ORDRE

Neu,
d 'haver estafat
Reposició d'«El Tricorni», de Manuel de nyesAcusat
la quantitat de deu r:u Pere "Vt.
per m itjà. d'una lletra de cal~~
Falla, i de «Les dones de bon humor», fou detingut Enric Font Val~cl!.hll
FALSOS INS PECTOR
de Domenico Scarlatti
SANITAT D ET INGUT~ DE
Al carrer de Cruz de e te
FUNCIO D'HOMENATGE A LA COMPANYIA
DE MONTECARLO

Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

""

!!_;¡¡l

ESTAFADOR DETI

P EL•LICULE8 • PATHE • BABY ' MAQUINES
FONO GRAFS DE T OTES MENES · DI SCOS, eto,

CORTS CATALANES, 414

DISSABTE, 11 DE MAIQ Dn

.,

n

la humanitat

DISSABTE, 11 DE MAl Q DEL 193$
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La gran cursa ciclista de demà al circuit de Montjuïc

LA VOLTA CICLISTA INTER·
El 1 Gran Premi de Barcelona constituirà NACIONALACATALUNYA

un esdeveniment internacional
de primer ordre

La novena 1 darrera etapa de la
Volta a Catalunya, Terrassa-Barcelona, ha estat flxada de la següent
forma :
Terrassa, Papiol, Molins de Rel,
Sant Vicenç dels Horts, Sant Bol
de Llobregat, ComellA, Esplugues,
Barcelona (Parc de Montjuïc). .T otal 84 quilòmetres.
Unes noves Inscripcions s'han d'esmentar :
Antoni Andrés Sancho, el conegut routier català, guanyador de la
seva categoria a la Volta a Catalunya 1933.
També l'ha formalitzat un fort
eqwp de l'Agrupació Ciclista Monlij uïc, que tramet a la Volta a Catalunya, els seus millors homes. Aquests són: Isidre Figueres, Vicenç
Bachero, Manuel Izqulerdo 1 Joaquim Tudela, Ricard Ferrando 1
Marià Gascon.
S'ha inscrit també un fort equip
PER AL D I A 2 DE JUNY
valencià, que junt amb Antoni Escurtet, defensarà els colors de la
Carrera Cinematogràfica regió.
Es tracta de Manuel Capella, DlL'Agrupació Ciclista Montjuïc, d'a- d"~ Chafer, Lluis Esteve 1 Baptista
cord amb la Comissió, organitza per Salom.
el dia 2 de juny la ja clàssica carrera cinematogràfica.
El circuit d'aquesta serà el se- ~--------*---------güent: Sortida a les vllit del mati d'empleats d'una mateixa empre.<>a
d'enfront el Bar Les Banderes, de la cinemagràfica I que posseeixen la
Bretxa de St. Pau, neutralitzats fins llicència de corredor de la U. V. E.
St. Andreu, lloc on serà donada la
Els participants per a obtenir la
sortida oficial a dos quarts de nou llicència hauran de soliicltar-la
del mati en direcció cap el Coll de acompanyant dues fotografies, a la
Montcada, Cerdanyola, St. Cugat, Secretaria del Comitè Regional de
Rubi, Papiol, Molins de Rei, St. Fe- Catalunya, carrer de Muntaner, 42,
liu, Esplugues, Pedralbes i arr iba- interior, tots els dles de cinc a vult
de la tarda, solament fins el 27 de
da a la Diagonal <Urgell) .
La lllsta de premis s'anunciarà maig.
Per a inscriure's al Bar Les Banoportunament, 1 es disputarà per primera vegada un T rofeu per a equips deres I al local de l'A. C. Montjuïc.

tingut viu l'entusiasme dels esportius arreu d 'Espanya.
P er altra banda, la llista de corredors inscrits permet preveure que la
llUita serà intensa 1 emocionant. Barral, el famós escelador, mantindrà un
duel amb Fermi Trueba, el famós
muntanyès, el qual, víctima d'una
caiguda, es veié obligat a retirar-se
de la cursa. Tot fa esperar, doncs,
que en el circwt de Montjuïc, en
les fortes pendents de la Font del
Gat I de l'Estadi, es reprendrà la
llUita. emocionant entre Trueba I
Barral.
Ahir, a la nit, arribaren a la nostra
ciutat, Gimeno, Baci1ero, Sanch o 1
Figueras, que foren r ebuts per alguns
amics 1 admira dors.
Avul arribar an Canya.rdo 1 els corredors estrangers.

li1 ha gran expectació per la curtntem acional que demà. es celesa rà damunt el meravellós circw t
~ra Montjuïc. Tot fa esperar que els
itorÇOS de l'A. C. Montjuïc, organit~or de la cursa., en oferir al nostre
úblic una gran competició intemafional es veuran plenament correspostos per l'èxit 1 per la concurrència
de públic.
La presèn cia en la cursa dels corredors que han estat les figures més
destAcades de la I Volta a Espanya,
$alS com G . Deloor, Canynrdo, Dign ef Barral, etc., constitueix el prin!p~l atractiu. El nostre públic ha
~ebut amb satisfacció l'anunci d'auest esdeveniment que li dóna oca~6 dc conèixer I admirar els h omes
que, en el curs de 15 dies, han man-

Nota del Comitè Regional de
Catalunya de la U. V. E.
S'assabenta als corredors que tenen llicència de la U. V. E. que les
turses autoritzades per a demà,
&umenge, són les següents:
Agrupació Ciclista Santboiana, per
a quarta categoria. I principiants. Arbitre, J osep Salvador.
.Esport Clcllsta Betulo, per a quart& categoria 1 principiants. Arbitre,
J osep Barbé.
Agrupació Ciclista Montjuïc, al
¡>arc de Montjuïc, I Gran Premi de
Barcelona, cursa internacional. Arbitres, J ordi Pitarc 1 Marius narbé.
Penya Ciclista Bell-lloc, per a <.¡•tarte. categoria I principiants.
Velbdrom del Vendrell, Trofeu Cano, per a primera categoria.

La darrera etapa de la
Volta ·-· Noves inscripcions

'e ::

LA NO ACCEPTACIO DEL
SENYOR ESTEVE SALA
A la fi, el senyor P ic s'ha decidit
a donar a conèixer al poble de Barcelona el gest digne del senyor Esteve
Sala en negar-s& a a cceptar un càrrec de conseller m unicipal gestor.
A tal. efecte, el ButlleU Olicial de
la Generalitat de Catalunya publicà
ahir l'ordre següent:
«ORDRE
Ateses les ra-ons en què fonamenta
la seva renúncia el senyor Esteve
Sala I Cana dell, conseller de l'Ajuntament de Ba rcelona, el qual fou
nomenat per decret del 29 d'abril
darrer, 1 per tal de subStituir-lo,
He resolt:
Es acceptada la renúncia del seu
càrrec de conseller de l'Ajuntament
de Barcelona, presentada pel senyor
Esteve S ala 1 Canadell, 1 és nomenat, per a substituir-lo, el senyor
Lluís G. Cascante 1 Portabella.
Barcelona, 15 de maig del 1935.
El governador general Inleri de Ca talunya, President
de la Generalitat,
J. PIC.J
El senyor alcalde, governador gen eral I President de la Generalitat
gestor , no h a volgut publicar aquest a. renúncia que fela tant de temps
nosaltres tenlem anunciada, !ins que
ha trobat el seu substitut, un tal senyor Cascante I Portabella, tan con egut com aquell altre senyor Rovlr alta del partit «transformista», com
deia un amic nostre del partit del
senyor r telquíades Al varez.
ACORDS DE LA CO!.\D SSIO
DE GOVERN DE L'AJUNTAl\lENT

Que V. E. podria servir-se acordar
que, als efectes solament d'unificar
els serveis de la Delegació de Politica
Social, Estadística 1 Censos, es designi a l'actual director de l'Institut Municipal d'Estadlstlca, Antoru
Cramouse, cap del Departament dels
serveis que a l'esmentada Delegació
li són conferits.
Que v. E. podria servir-se acordar
que es comuniqUi a la Comissió Inspectora. de la Borsa Municipal de
Treball que s'abstlngw d'efectuar cap
nova designació de personal, car en el
cas de fer-ho, l'Ajuntament no els
podrà r econèixer als erectes del pagament dels havers corresponents.
Atès que en l'Ajuntament funcionen normalment els serveis socials
adminiStratius, previstos per la legislació vi~nt, la Generalitat de
Catalunya declari que, mentre no es
normalitzi el procediment electoral
que estableix l'article 24 del Reglament que fou promulgat per al compliment dc la llei del 27 de novembre del 1931, s'autoritzi l'Ajuntament
de Barcelona perquè pugui designar
les persones que hauran de constltwr,
amb caràcter transitori, la Comissió
Inspectora de la Borsa Municipal de
Treball. ·

JEATRE···I CINEMA
Teatre ApoHó

El IV CONCURS DE TEATRE Teatre Català, al ParaHel
CATALA AMATEUR
LA COMPANYIACASALS-CU·
MELLAS Al VICTORIA
Diumenge concursen els re·
presentants de Sant Pol de
Mar, Calella, Sant Sadurní
d'Anoia i La Bisbal
A les cinc de la tarda, a Sant
P ol de Mar, en el t:Teatre Amor
Social» es classüicarà !'«Agrupació
Teatral Ignasi Iglési5J, dirigida
per J oaquim P ou i Mas. P ertany a.
la primera categoria de la secció
«A». Representarà imposada: «La
festa del carren, d'Enric Lluelles.
Com a obra de lliure elecció, r epresentarà el primer acte de eLa. barca nova», d'I gnasi I glésles».
El Jurat que es traslladarà a
Sant Pol de Mar, estarà constituït
per Enric Forcada, J osep M.• F olch
1 T orres, Lluís Soler, Armand Ollveros, J osep Lleonart, Joan Tomàs,
Em!ll Tintorer, Llufs CapdeVila, Vf~
tor Moré 1 Segimon Rovira. De S&cretarl actuarà Joan VIla.
A la mateix.a hora a Calella, concursarà la secció de teatre de l'«Orfeó Calellenc», dirigida per Josep
Pera I Massó. Pertany a la primera categoria de la secció «A» i representarà imposada: eLa. festa del
carrer», d'Enric Lluelles. Com a lliur e elecció: el primer acte de eLa.
Plaça de Sant J oan», de Josep M.•
de Sagarra.
El Jurat que es desplaçarà a calella estarà integrat per: Marian
Amat, Josep Artls, Josep M.• Junyent, Ricard Opisso, Modest Sabaté, Mart! de Riquer, P. Mauri RIbas, J . Soler Parcerisa, F. Mas Abril
I Vicenç coma I Solel De secretari
actuarà Josep Güell.
A Sant Sadurnf d'Anoia, també
a les cmc de la tarda, es classüicarà l'«Agrupació Dramàtica del
Centre Agrícola» dirigida per Zacaries Cases 1 Roms. Pertany a la
segona. categoria de la secció «A».
Representarà imposat: el primer
acte de «La mitja taronja.» de Josep M.a Amau. Com a lliure elecció: el primer acte de «Terra Baixa», d'Angel Guimerà.
El Jurat que actuarà a Sant Sadurnf d'Anoia, estarà constituït per
Ignasi Agusti, J. F. Vidal Jové,
Joan Alavedra, J. Bernat i Duran,
Josep Canteu, Francesc Curet, M.
Pool AregaU, Ramon Vinyes, Pompeu Orehuet l Gracià Sànchez Boza.
De secreatri actuarà Gregori Sierra.
A la nit, a La Bisbal, concursarà
là. «Secció Dramàtica de l'Ateneu
Pi I Margall», dirigida per Antoni
Cn1mols i Toralles. Pertany a la
primera categor ia de la secció «A»
i representarà Imposada «La festa
del carrer», d'Enric Lluelles. Com a
lliure elecció. «Flor Tardana», d 'Ignasi Iglésles.
El Jurat que es trasHadarà a La
Bisbal estarà integrat per J. Rosquelles l Alessan, Joan Fernàndez i
Castanyer, J. Navarro Costabella,
Agusti Collado, Baldomer Xlfré i
J. Roig-Guivemau. De secretari actuarà Antoni Massoru.

Estrena de
«El gran tozudo»

La rut del passat dijous tingué lloo
l'estrenJ!, d'aquesta sarsuela en un
acte original de Rafael FernàndeJ
Shaw, musicada pel mestre Carrascosa.
En un ambient de circ, entre aliletes i pallassos, el senyor Femàndea
desenvolupa un;l lleu trama d'embolic, la qual, a desgrat de la simpllcl·
tat del confllcte, no té pas un final
prou a rrodonit.
Altrament, però, l'escena de l'assaig dels pallassoa - molt moguda 1
!orça original- h11gué de repetir-se
dues vegades per la seva gran comicitat.
El mestre Carrascosa ha escrit per
a «El gran tozudo» una partitura
digna de tot elogi. De totes els números es destaquen un coral en el
qual la instrumentació és de gran
volada i les veus hi estan ben tractades. Al nostre entendre, éa el número més reeixit de la partitura. Un
tercet de fina 1 enjogassada factura ;
un duet de tiple 1 tenor curull de
belles modulacions, 1 una romança
de caire grotesc en la. qual l'orquestra
subratlla de manera mestrivola el recitat de l'actor.
Emili Sagt-Barba. Interpretà el prode la manera. que ell 1
-~~.,.~ més sap fer - bo, 1 els altres
exceliiren per la seva més que
interpretació.

Sabem que la Companyia CasalsCumellas, abans d'emprendre la seva
«tournée» per Catalunya, a base de
l'obra de Collado i Roig-Guivetnau
«El poble no vol la guerra», donarà unes representacions de l'esmentada comèdia al ParaHel; concretament, al teatre Victòria.
Les dates asenyalades, en principi, són les dels propers dies 24 i 25
En aquestes dates, doncs, hi haurà
teatre català al ParaHel, i a la c::~
tat de Barcelona serà la formació
Assumpció Casals-Joan Cumellas l'única que donarà unes r epresentacions
de teatre en la nostra llengua.
Tot fa suposar que, pel prestigi
d'Assumpció Casals i els artistes que
amb ella treballen 1 per l'autèntic
èxit de públic assolit per «El poble
no vol la guerra», aquestes r epresentacions seran r ebudes agradosament pels entusiastes del nostre teat re.

DILLUNS ESTRENA

s.

l'HOMENATGE A RAQUEL
MELLER
H.ebem la nota segUent:
«Raquel Mcller, l'artista prodigiosa
la cançó que ha sabut imprimir
~~¡¡~~ a aquest petit art un segell d'originalitat L exqulsitesa insuperables,
actua al teatre Tlvoli de la nostra
ciutat abans d'emprendre el seu viatge a Amèrica.
- - - - -- -- - - -- -• 1 taBarcelona
deu asense
la singular
artisuna admtractó
11mit. Raquel
va néixer._ art!sticament, a la nost~
.
ciutat a la nostra ciutat es féu 1

~

- - - . •• ft

VETLLADA TEATRAL «PRO
GERMANOR CATALANA» ~- ~i~B~;el~ru;,~:are~~r:~~
~
la nostra. cançó, la cançó espanyola.

A vul, dissabte, a les deu de la rut, en triomf la qual estilitzà sense que
tindrà lloc a l'estatge del Club Es- perdés gèns el seu caràcter ru JA!
portiu Cultural del districte V, car- seva sentor racial.
rer de Sant Pau, 83, entresol, una
Abans de Raquel, el cuplet, a Esvetllada teatral «Pro Germanor Ca- panya era solament una temptativa.
talanall, amb el segilent programa: d'horitro 1 d'esdevenidor incert. P er
1 L'obra dramàtica d'Ignasi Iglé- a fonamentar-lo amb possibilitat de
sies «Joventut».
1 realitat calia trobar un temperament;
2 Una conversa de Lluís Capdevi- interpretatiu. I el miracle fou Ra-o
la sobre el tema. d'Ignasi Iglésies.
quel la. intèrpret somniada, a. l'om3 La comèdia dramàtica de Lluís bra 'de la qual i sota la seva proELS SOBREVIVENTS DE
Capdevlla «14 d'Abril, claror d'alba». teccló s'anaren formant altres arti.sL'EXPOSICIO DEL 1888 VI4 Acte de concert a càrrec d'eml- tes que, sense igUDolar-la, feren posSITEN EL SOBREVIVENT
nents cantants.
sible la difusió de cançons, tonades
DEL 1914
5 La parella «Just and Pérez» exc- i cuplets.
Els senyors Maluquer 1 Viladot, Picutaran diverses de les seves creaRaquel fou 1 segueix essent la mesrozzinl, Clarassó, Borrel, Bassegodo.,
clons.
tra insubstituïble, l'animadora d'auJorba, Casany, PWgpiqué, Bosch HuFinalitzarà la vetllada amb un se- tors la que plasmà aquesta modalimet, Permanyer Nogués, Cabiscol,
lecte ball de societat.
tat de l'art hispànic que, d'una !ml·
Pibalta, Caballé 1 Clos i PWg Alfonso,
Per lo. durada de l'espectacle es tació no gens reeixida, esdevingué
sobrevivents dc l'Exposició Uruversal
prega
la
puntualitat.
quelcom
característic amb tècnica
del 1888, han visitat l'alcalde senyor
pròpia i per flls acusats de clara.
Pic i Pon per a fer-11 llluramcnt de
originalitat.
les comunicacions oficials per tal de
Per aquest motiu, i abans que la
participar-li la celebració tradicional
seva nova excursió triomfal l'allunyi
del 37 aniversari d'aquella memoraDilluns,
est
r
e
na
d 'Espanya, Barcelona vol retre-U un
ble Exposició, els quals nruversaris
homenatge de cordialitat I entusiasInaugurà el senyor Pic 1 Pon el 1914,
C
A
PITOL
me. Les funcions que la setmana enexercint 1'Alcaldia de Barcelona.
d'un flltn
trant es celebraran al teatre Tivoli
seran a honor de Raquel 1 en elles
VIGOROS
el més representatiu de 1:1. nostra inINTENS
tellectualitat estudiarà el significat
HUMA
de l'artista que ha donat vida a una.
Un a specte de la piscina del c. H. Barcelona dur-.o.nt el partit de water-polo entre els nedadors catalans
marufestació del sentir popular que,
I ets hongaresos del u. T. E.
en la seva condició, enclou tot el
(Poto Centelles)
sentiment de l'ànima d'una n ació
que, a través de les més grans viLa consagraeló defirucissituds, ba sabut conservar intantlva d'Ann Hardlng i
gible la seva idealltat i la seva emoJohn Boles
LLUITA
FUTBOL
NATACIO
PAGAMENTS PER A AVUI
ció.
Un film RADIO ...
I nosaltres -<!Ue no som els miAj untaments: de Badalona, pesNaturalment!
llors, però si els més fervents en~questa nit a la piscina del L'equip que et Barcelona En un combat de catch as setes 13.079'72; Centclle¡¡, 41.451;
L'Hospitalet, 40.781'15; Mataró, pestusiastes d'aquesta dona meravellosetes 33.832'49; Manresa, 156.281 pessa- ens atrevim a aixecar bandera
N. Barcelona, en segooposa al Girona
can catch, Grífol vencé el setes
«El
gran
experimento»
amb 71 cèntims; Sabadell, pesi a invitar Barcelona perquè s'uneisetes 61.913"14; Terrassa, 53.094'39;
xi a la manifestació d'entusiasme
sessió, s'acomiadarà del se~e~t ~ciu~~c;¡o~~~o~~f~J~::
francès Clody
Paradfs
per
als
uns,
Infern
per
Vilanova i La Geltril, 12.455'40; Pere
que, com tot el que significa un
públiC eSpOrtiU barcelOnÍ l'e• adel
P . C. Girona en l'encontre que
als altres. totalment desconegut per acte
Tal
com
estava
an·
nciat,
el
dimeAlberlch,
2.195"50;
Josep
Bergué,
pesde jusUcia, ha de trobar semquests dos clubs celebraran demà, cres a la nit tingué lloc, al Cinema
a tothom. I, tanmateix, la literatura,
se!-Cs 2.994; Agustl ~o.bol, 2185'50;
ORFEO uEL ROSER, el teatre, la ràdio, les conferències pre acolllment en el cor del poble
quip U. T. E. d'Ujpest, carn· a la tarda. a 1es cinc, al camp de Nou
de Badalona, una gnm vetllada Elles cu_atrecases, 180, Conrad. Farcatalà.
El quedre escènic de l'orfeó «El
lluita greco-t"omana IA)r al cam- ré, .1.500, !ra.ncesc Feliu, 6.020, Au- Roser» celobrarà demà diumenge a 1 les loombrables polèmiques demosEnric Morera, Carles Vàzquez, Joa'p ió d' Hongria, amb l'actua· ~~~~ofér. vP~~ft~;tn~.co~: de
tren
l'immens
lnter~
que
el
públic
1
pionat de Catalunya «amateur», i tom Gmxe, 2.195'60; Cesari Magda~
•
•
quim Montero, Joan Martínez P eció del «Set» de Water polo 1no,A Trujillo,
Ramon i Pagès.
leno, 2.195'50; Mart! Olll Pi, 2.5oo; ¡les cinc de la tarda ~ punt, al seu de tots els pa\"sos demostra per tot nas, Josep Clara, Lluís Aln1erich ,
finalment
la
presentacio
dc
l'atleta
l'esmentat camp, a tres quarts badaloní Francesc Grlfol, en lluita Oleguer Plata, 900; Antoni Piquer, 1 estatge social, Caban~es, 60, una ex- el que afecta a aquest Món nou: la
Josep Vives, Pilar Millan Astray,
~Omplet a baSe deiS Carn• de tres, els eq_uips de l'Acadèmia Ca- lliur'! contra lïut.ernacional francès 300 Joan PWgdomènech, 599:l'SO; traordinàna. funCló teatral en la qual U.R.S.S., la Rússia. d'avui.
Armand Oliveros, Josep Ca rcellé,
.
•
.
talunya i Enginyers disputaran la Cldy. Ambdós feren un combat for- Josep Libona, 5.(89; Ricard Valls, es r~presen.tarà la divertlda comc..'dla
Amics I enemics, simpatitzants i «Amichatlsll, EmUia Clement, Franpions ohmpiCS
final del campionat de Catalunya ça emocionant, que serví perq-..Jè Gri- 2.19ll'50 1 Joan Valls 4.500 pessetes de 1 nplaudit autor Josep Morató eLa adversaris, vermells 1 blancs, tots decesc Palos, Laura de Santelmo, Jo•
•
· Casa de Tothom».
escolar.
sitgen un testin1oni que el cinema no sep M. Castellvf, Hipòlit Làzaro, Cotol demostrés, una vegada més, les
Avui, dissabte, a la nit, a la pisciels
havia
pogut
dur
fins
ara. Aques- ra Raga, Oracian Sànchez Boza.
seves condicions de grau atleta. CloAGR UPACIO TALlA
na del C. N. Barcelona se celebrarà
L'elenc d'aquesta Agrupació posa- ta llacuno ha estat salvada per «El Anlàlia d'Isaura, Juli Castro, Salva-dy és un lluitador q~,;e en aquest esBOXA
el segon i da rrer festival amb l'eport
és
méS
bregat
que
gran
Grltol,
experimentoll.
però
dor Alarma, Josep Santpere, Jaume
qUip campió d'Hongria, Ujpesti Toraquest atleta més fort i àgil que el Diada de la Mecanògrafa ~~ ~~e~~s~~«S~~~~- robra
Brusco, Margarida Robles, Miquel
Concebut
I
realitzat
a
part
de
tot
~~~es~etng~J1~;st w!~~¡J~l Les semifinal~ det.s ~ampio· francès el vencé als 25 minuts de La Comissió or~nitzadora de la Pe1· al dia 26, la divertid~ comèdia esperit polític 1 de parcialitat sectà- Utrillo, J . Delgràs.»
lluita, amb una rapldel.i.l, que ll val- D iada de la Mecanografa es complau dc Graells Castells «Com s enreda la ria, interessant i apassionant de cap
~mplons olimplcs Németh, Keseril
nats UmversltafiS
gué una gran ovnció. El nombrós
les senyoretes dactUò- troca».
a cap, uEl gran experiment» és al- -----------*·~--------etS Bozzi i H alassy, considerats com
L'èxit obtingut en la primera jor- públic que hi as<;lstl es mostrà de- d'assabentar
grafes que fins la data d"avul s'han 1 . H1 prendran part les senyoretes Ro- guna cosa més que un documental.
mlllors especialistes del món en n ada ha donat major entus 1asme als sitjós de poder veure unll altra vet- rebut
al local de la Comissió Plaça vua, Torregrosa i els senyors Martf,
aquesta, dlficU modalitat esportiva., guanyadors i s'han preparat acurada· llada, tot a base d'aqaests combats, catali.mya
Mai el «cameramenll no havia. tin- Preguem als nostres lectors,
3 2on. bonit'S i 'impor- Altamlra, Masgran, Sorribes 1 FontEl programa d'aquesta rut estarà
t
I veure novament Grifo! davant un t an ts
gut la possibiUtat de testimoniar,
' is d e '1 es cases u n d er- culxrtn. JOVENTUT
lntegrat per les següents proves·
ment per al de vencer avul.
presen
l\IORAL
BARamb sols alguns anys d'endarreri- que, en fer llurs compres,
I. 60 metres lliure internacional
Es _molt l'entus1asme que aquestes home, amb algun d!'lS quals, a Ma- wood, Beix 1 Barral, Editorial Jovendrid,
ell
efectua
grans
n
ment, conseqUències morals i mate100
combats.
t
En
d
te
semifinals
ha
desvetllat
entre
els
unltut,
Perfumeria
Nardos,
VllardPll,
CELONINA
1
nal ·
me res ors n mac1o- versitarls de les diverses Facultats els combats de Unita greco-romana, Sitjar, Calcosam, Morera, Perfume>Aquesta Agrupació fa avinent a rials del més formidable trasbals so- donin preferència als establi·
cial
que s'ha produït en el transcurs
III. 100 metres lllure femen! en les quals tenen representant a que també foren intcrcsnnUssims, rla Dana i Hispano Olivetti. Aque~ tota els _seus simpatlt.z~nts i amics
es produiren els següents rc;..ultats. presents seran sortejats al Palau de qutJ dema, diumenge, dia 19 del cor- dels segles. A conseqüència d'un iso- ments anunciats en aquestes
<Campionat Social).
aquestes llwtes.
VL 200 metres lliure 1nternacioTots posaran en _els combats el seu Serrato vencè Rodrigue.:; Codina, Es- Belles Arts, durant el Ball de Gala rent mes, celcbra~à la funció d'ho- lament total de més de quinze anys,
planes
nat
major entusJ.asme a això fa preveure tragué, per tocat; Beltran. Lozano. que, a les deu de la rut d'avui, s'hi menalge 1 benef1c1 al seu qu~dre es- la O.R.S.S. és per a nosaltres més
Arllla fou \·ençut per Ge11er de Ba- celebrarà
cemc, el qual representarà 1 immor- desconeguda que les zones equatoV. 100 metres braça internac!o- 1 uns combats disputsdissuns.
nal.
Recordem l'obligaCIÓ que tenen de dalona en el millor combat de la
Ensems s'hA de fer constar que to- tal drama d'Angel Guimerà «Terra rials vulgaritzades per i.n.Dombrables
VL 200 m etres braça femen! presentar-se els boxadors a dos quarts rut. Blanquet, ¡x>r abandonament, de tes les senyoretes assistents al B:\11 Baixa», sota la ~ecció de Francesc cdocumentals» més o menys de ro.(Campionat Soc1al).
Martin; Aparici venc6 Corrons, per seran obsee¡_uiades amb bonics prc- Espona. Pel fet d esser aquesta la dar- mança... 1 «trucats».
de quatre de la tarda a l'Iris Park.
ELS ESTUDIANT S DE FILOSOFIA
abandonament: Múrcw., Martlncz, sents que han estat rebuts a aquest rera func1ó de la temporada, es doI LLETRES
Exhibició de salts de tram.
•
cEl gron experunento» demostra,
per tocat. i Bigas, Clot, pt>r tocat.
fi 1 'amb una butaca de la funció nsrà les gràcies a tots els que l'han objectivament i Imparcialment, en uviu. Relleus 60 x 100 x 200 mu- Miller·TCl!'leton per al titol
d:honor que tindrà lloc el di:unenge, ajudada en el seu transc~. ensems na síntesi ràpida, els düerents as- Avui celebraran ta 11 Sessió
dia 19 de maig al Teatre Nou.
re Internacional.
que preguen, una vegada mes, la ~;eva
mundial dels plomes
EXCURSIONISME
'
assistència el dia 19, per tal de po- pectes de la vida actual a la O.R.S.S.
de Teatre Estranger
Demostració de salvament de
Liverpool, 17. - El campió munAquest fUm és presentat a Barceder demostrar l'esmentat quadre la
X:. ~dial del pes ploma Freddie Miller,
Organitzada.
per la Comissió de
Water polo internacional.
lluitarà eo aquesta el 12 de j uliol El V
T eatre de l'Associació d'Estudiants
Aolec de Primavera del ru és convidat tothom, especial- simpatia de què s'llan fet crediwrs. lona per Uruó Film, S. A.
pròxlm amb el campió bl1tànlc Nel
de la Facultat de Filosofia 1 I.Jeen un combat a qu1nze rc- Grup Éxcursionista Joventut ment els pobles de la rodalia.
El Concurs Social del Barce· Tarleton
tres i Pedagogia d'aquesta Univer• • •
prese.; en el qual aquell posarà en
sitat, amb la. collaboració d'altres esloneta A. C.
La Socletat EsperantiSta Nova SenJoc els seus Utob.
Catalana
tudiants I amb l'ajut dels catedràA VUI, ESTREN A
to, carrer Llacuna, 1, Poble Nou, astics de l'esmentada Facultat, es c&o
PROGRAMA PO X
Davant la penúltima jornada que
Els propers dies 18 i 19 del corrent sistirà, demà, dia 19, a la Festa EsUn film d'emocló
lebrarà demà. a les s!.s de la tarda
BEISBOL
ta celebra.rà demà, al mati, a la p.i.smes, es celebrarà a la Colònia Gtiell, perantista de Primavera, que org!l1 audAcla
amb
en una aula de la Universitat AutòCOmpleta el pro¡rama:
ctna de Montjuïc, hom espera veure
el V.è Aplec de Primavera del G. E. lútza cPaco Kaj Amo» a la ciutat
noma de Barcelona, la segona sesIU llerades les mteressants i emocioEDMUND LOWE-VICT OR Mc LACLEN
J oventut Catalana.
EL VALOR
DE CHARLIE
jardl La Florida, de Santa Perpètua
E!
Campionat
de
Catalunya
sió de Teatre Estranger, amb el
CHAN
El programa d'aquesta Important de la Moguda.
~~ actuacions que han vingut reaFlorence R1ce • Charlu Blckford
qual motiu es posarà en escena la
manüestació excursioniSta, serà el
--.ut els nedadors participants en
o.mb Wa r ner Oland 1 Drue
de ta Lliga Oficial
Sortida, de l'estatge a les 5.30 del
Director:
Raoul
Walsh
comèdia
romàntica «F'antislo» d'AlLeyton
~t concurs, els quals no dubtem
mati per l'estació Nord - Triomf, a
Resultats dels partit¡ del darrer següent:
fred de Munet.
Dia 18, a la tarda: Acampada, con- les 6.15.
alxl tots els possl.bles perquè sigui diumenge:
Abans de la representació de l'esde cançons l de parada de
• • •
tre ells hi havien nombroses senyo- mentada obra, que aerà interpretaF. A. E. E. T. -Catalònia
13-a cursos
tendes.
•- ~~:o_ves assenyalades per a aques
El Grup Excursionista Amics de El IV Concurs Internacional res i senyoretes, tots els quals fo- da per elements escolars en el maC.
Mèxic
Canadenc
3-1
Dia 19, a les uou del maU: Cursa Muntanya comunica a totes les en._ ....,.uaaa són:
• • •
ren rebut.s en representació del se- teix Idioma que està escrit a l'odel Film Amateur
d'orientació excursionista
(interSO mell'e$ dors.
Els resultats del darrer diumen- clubsl. Primer preml individual, Co- titats germanes 1 als excursionista
nyor Pic 1 Pon, pel primer tinent riginal pronunciarà una conferèn200 mt• res estil lliure.
ge, donen a la novena del Club Mè- pa B:u-celona 1 primer pre..-nl per a en general que ha traslladat el seu
d'alcalde senyor Jaumar de Bofa- cia a.Husiva a l'acte el senyor Maestatge al carrer de cabanyes, núxic el primer lloc de la cla.ssüíca- equips, Copa Catalunya.
rull l pel regidor senyor Camps, nuel de Montoliu.
VISITA A L ' AJUNTAMENT
mero
60,
balxosll.
ja que el dtumenge es va juen el Saló de Cent. El senyor Pau
La I Setmana de l'Esport ció,
A les onze: Cursa de parelles miX• • •
Aquest mati els membres del pri- Vila, en nom dels congressiStes sagar la darrera jornada del Campio- tes (interclubsl. Primer premi, TroEl Club Excursionista c.Pircnalc» mer Congrés de Cineistes Amateurs ludà l'alcalde i palesà l'agralmcnt
tr~~~~lxen amb gron activitat els nat. Per al segon lloc es troben em- reu G. E. Joventut Catalana, entre
efectuarà demà una excursió a Bre- I del IV Concurs Internacional del de toút els seus companys per
~ dc preparac!O de la I Set- patats el Canadenc B. B. C. I la
altres.
~!:'-_,!:le l'Esport, que, sota l'orga. F ederació d'Alumnes 1 Ex-alumnes
Concursos de salt.s de corda per a da, Caótell de Montsonu, R1ells i Film Amateur, han estat a l'Ajun- la cordial acollida que ~·ls haVia
tament per tal de complimentar el fet a Barcelona.
il --¡oo de la Unió Catalana rte Fe- de l'Escola del Treball.
senyoretes, de ramells, de foto¡Tafies Gualba.
La reunió serà a l'estació de Fran- sen yor alcalde. El número dels vill~~·ODB Esportives, t-s celebrar~ la
Els partit.s de diumenge no va- i de ressenves.
El senyor Jaumar d e Bofarull, en
SEGONA SETMANA D'EXIT
-.rua setmana d'aquE'St lllèS.
lòitant.s passava del centenar, l en- nom de la ciutat, donà la benvinren acabar: El Club Mèxic-Cana-A la tardti. a les cinc: Ballada de ça (M. S. A.), a lea 5.15 d el matl
lúE:l Pro¡¡rama és lnteressanUssim I denc B. B. C., per n'tirar-se aquests sardanes per la Cobla Cathalòn w. l
guda als congressistes, l féu vots
Cie ~nen cabuda t.otes les branqUE'S últims quan el resultat era favora- ballets per les Gavines de la Bar ceper tal que llur estada a Barcelona
laiunesport que es practiquen a Ca- ble al Club Mèxl.c per tres curses a loneta.
els slgul grata. A més, també els
P er a inscripcions 1 pr()fmUDes, a
~· l aud podrem veure mani- una; l el catalònla B. B. c . - F. A.
ofert la coHaboració dec1dida de l'AitunaIons de t.lr, boxa, basquet, es- E E. T., per haver expulsat l"àrbi- l'estatge del G . E. Joventut catalana,
UPA S tl Dl OJA $2!W
juntamen~ de la nostra ciutat en
tló · hiplca, polo, atletisme, nata- tre senyor Claramunt, un juga. DlpUtació, 69, pral
llur tasca artlstica.
RE
BUDES
LES
DARRE
RES
NOV
ETATS
PER
A
LES
TEMPOR
ADES
Dl
teiÍia, wa~r:polo, lluita, gl.mnàstica, dor del Catalònia B. B. c ., I quedar
•••
Beguidament., el senyor Boyer,
PR IMA VERA I ESTIU
On a utèntic documenl.&l rus
beJibo1 e lisme, motorisme, futbol, aquest equip amb vw~ jugadors, per P er a demà. diumenge, l'Orfeó Aten representació dels congressistes
Cam~5a darrer- mooel, oooreccluU&AJ•
lwru iUUI"llblemen' ..w
l' .. rugby, boque1 1 rem.
a. qual cx.a perdien per for falt.
làntida ha organitzat una sorUda al
que dem06lra el veritable estat
francesca
t.tngué unes paraules d'aamerl'*.
~
Corba
t.ea.
DlltJona.
clo
torona.
piJames'
t
b&rCla.ssi1icacló fmal d e la compeU- oastell d'Aramprunyà 1 Bru¡flléS. Al
l'te~ les fed eracions representatigra.únent per l'acollida afectuosa
actual de la R ú.ssta SOviètica
oUS808 de ltl"ILil moda. BxoeUent aaorumeot de eénerea per •
lloln aquesta esports preparen curo- clO:
mati, després de l'esmorzar, es farà
que els ha fet Barceltma..
CAA41SE8 A MlOA
QIIe ~ les respecuvs competicions,
J . O. P . P . C. P. una visita al Castell, I a la tarda
En
el
Saló
de
Sessions
els
fou
cau. H. Pta,a RIIM)btloa, a
Diatribun per
~ uran d 'oferir en aquesta I set6 6 0552212 hi haurà ~ audició de sardAnes a
Club M:èxíc
ofert un delicat lonx, i es canviaTetet . ü ..8'11
~ de l'Esport , i que tot fa preBARCELONA
canadenc B B C. 63SZ7256 càrrec de la cobla «Empòriunu 1 baren entre el senyor Jaumar i els
U N I O N F I L M , 6. A.
s ss¡g34& llets per l'Esbañ de Dansalre8 de
P . A. E. E. T .
QUe asollrà un remarcable ècoogressistea nacionals l estrangers.,
catalònia B .B c . 6 0 620400 l'Orfeó.
paraules de mútua consi.deradó. '
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El Pl\CTE FRANCO-SOVIETIC

HITLER El DENUNCIARA COM UN PACTE MILITAR
o

--------------~------------

PER ALS AMICS EMPRESONATS

..

la nostra subscripció
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Ptes.
Enric López ... . .. .. .
Agustí Butlftàn .. . .. .
Sum a a nter ior ... . .. 84.974'20 Carles Formosa . .. .. . .. . .. .
Carme, VIctòria 1 Angela .. .

D. M. (tercera vegada) ..... .
Assumpció Plan as . . . . . . . ..
Dues petites esquerranes,
Mercè 1 Dolors Enrich ...
Pilar Mart! . .. , . . . . . . . . . ..
F. E. R .................. .
Miquel Pons (cinquena veg.)
Faustlna Campoy ... ........ .
Francesc Muntané . . . ... . ..
Joan Jansana. . . . . . . . . . . . . . ..
Vlnyas ......... ........... .
Moreno ............... ..... .
Arenas ...... ............. ..
Gassol ............. "'"" , •.• .•
Fumadó .................... .
Engulx ... , ........... ..... .
Sangeois , .. , .. .. . .. . •.. .. .
Feo......... ............. ..
Sans ......... .............. ,
Joan ..................... .. .
x. x. .................. , .....
Andreu ... ............... .. .
MadareU ... , ... ..... , .... .
Naval ...... , .. , ........ , ..
J. Salud ................... ..
M. G .......... ... ...... .. .
E. F .......... ... ........... .

Borràs ............ ........ .
Josep Queralt ............ .. .
J osep Gual. de Torredembarra ....... .. ........ .
Una esquerrana, a la memòria de Macià. .. . . . . . . . . .. . ..
Amics del Teatre Català del
Poble Nou (11 vegada) ...
Assistents al casament civil
de la !Illa del regidor Ramon Eroles .............. .
Una catalana . . . . . . . . . .. ... .
A la memòria del meu marit
Un de Cerdanya . . . . . . . . . .. .
Una manresana . . . . . . . . . . ..
J. T. I H., lliurament maig .
VIcenta Roca, a la memòria de l'Avi .............. .
Carles Dlego, a la. memòria.
de l'AVI ................. .
Carme Solanas, a la. memòria.
de l'Avi ................. .
Una catòllca . .. . .. . . . .. . .. •
Una. catalana de Bruca ... .. .
Ramon Mèllch ... . . . ... .. .
Joan Ferrer ... ... ... ... .. .
M. C. A .......... .. ...... .
Roselles humlls 1 espigues
daurades (setena. vegada).
Ginesta tlalrosa (setena vegada) .................... .
Branquilló de llorer teixit
de pensaments (setena vegada) .................... .
Concepció Guàrdia .. . .. . . ..
Llobet Enrlch . . . .. . .. . .. , ...
Enric Adell . . . . .. .. . . .. .. .
Agnès Lafuente . . . .. . .. . .. .
Vlrglnla Masvidal ......... .. .
Teresa Masvidal .. . .. . .. . .. .
EUlàlia Masvldal .. . . . . •.. .. .
Carles López . .. .. . .. . .. . .. .
Nurl López ............... .. .
Les nenes Mercè 1 Roser Sagana .............. . ..... .
Slmon Torrent ........... .
Dos germanets catalans, Antoni 1 Josep Casanovaa ...
Jaume Juncadella . . . . . . . ..
Unes esquerranes (quota setmanal) ................. .
Ignasi Pons . . . . . . .. . .. . . . . .. .
L. M. Flgueras . . . .. . .. . .. .. ..
R. B. O ................ . ..
Eladi Frlguls Pujol . .. . .. .. .
A. P. C .................... ..
Emflla Casadesús, per la 111bertat ................... ..
Un grup d'esquerrans ..... .
Clàudia Forgas . . . . . . . . . .. .
Dolors Sens . . . . . . . . . . . . . ..
Deure setmanal d'uns amics.
Un grup d'esquerrans de
Termena (Lleida) . . . . . . . ..
Fam!lla Subletas . . . . .. . .....
A la memòria de Joan Ferrer

6'- Un amb estrella ......... , ..
l ' - Ricard Pau ......... ........ .
2'.- Eugeni Querol .............. .

Oswald Canal es ... .. . .. . .. .
Ramon Tous ........ . ... .. .
Josep Costcy .. . ... ... .. . .. .
Pere Dalmau . .. .. . .. . .. . .. .
AUred Mitjans .............. .
Ezequiel Gargall o ........... .
Miquel VaUe . . . ... . .. .. . .. .
J. Ollvé Rovira. ......... ... .. .
Miquel Margalef . .. .. .......
Pasqual Monfort ........... .
Ll. Rogers ......... .. . ..... .
Tomàs Rogers . .. .. . . .. . . . . ..
Joaquim Cnstells ........... .
R. Castells ...... ... ........ .
Joan Bartomeu . .. ... . .. .. .
Miquel VIves .. . . .. , .. ..... .
:Miquel Altadlll ........ .
Francesc FI arnés .. . .. .
Josep Garcia . . . ... .. . ... .. .
Rozell Sanz .. . . .. .. . . . . .. .

6'l'6'1'1 '1'2'l'-

l'1'l'1 '1'8'l '1'l '1 'l '1'l '-

Centre Republicà Cultural,
de VIlosell (segona veg.) ;
Sebastià Sobrepere . . . . .. .. •
J . c. c ................... .. .
Josep Nogué Cornadó ... .. .
Joan Llurbo. Vergé .. . ... .. .
J osep Pastó ......... ..... .
Un excursionista... . . . ... .. .
Miquel Tarragó Mercé . .. .. .
Les dues bessonetes Camps
Josep Llurba Tarragó .. .
Joan Caballé .. . ... . . . ... . ..
Ferran Tarrngó .. . .. . .. . .. •
Antonl Miró .. . . . . .. . ... .. .
Josep Llurba Preixens . . . .. .
VIcenç Llurba .............. .
Cosme Cunlllera Cunlllera •
Clara Llurba . . . . .. .. . ... .. .
Cònsol Llurba... .. . ... ... .. .
Francesc Albagés ... ... .. .

2'1'l'2'2'2'6'-

23'26
76'45
2'-

0'50

2'1'6'l'-

No es confirma la invitació de Goering
a Laval per a anar a Berlín
Comentaris de la premsa obrera francesa

La protesta de
I
es esquerres

parts signants es comprometin a
no ajudar a cap de les parts compromeses en una guerra. Això redueix automàticament el Pacte a
Alemanya, Polònia, Txecoslovàquia 1
Rússia. amb la possibilitat de participació dels petits països bàltics. El
Pacte seria recolzat pel Tractat
d'Assistència mútua entre Txecoslovàquia i els soviets, al qual també podrien adherir-se els petits països bàltics.
El que ara queda per veure segons diuen els observadors diplomàtics, és si Hitler considera que
les maniobres realitzades per França i els soviets han plantejat un
esquema al qual no tindrà cap raó
per a exposar recels. Per altra part,
es considera que Polònia, que segons es diu, afavoreix el pla, tindrà
alguna objecció que fer a causa de
la inclusió de Txecoslovàquia com
país signant. Això és possible que
doni lloc a noves discussions durant l'estada de La.val a Varsòvia;
però es creu que el pròxim pas en
les negociacions no serà donat fins
que Hitler doni a conèixer amb el
seu discurs l'exacta posició d'Alemanya, des que començaren la sèrie de negociacions actuals.
Es creu que Hitler denunciarà com
un pacte militar de nat uralesa per illosa el pacte de mútua ajuda signat per Laval i Litvinoff.
També es creu que atacarà el
pacte, especialment, com una contradicció amb el de Locamo. Es recordarà que els alemanys han sospitat que el Pacte de Locamo es debilitarà amb la conclusió del pacte
soviètic, per la qual cosa HIUer cercarà la garantiJ. d'Anglaterra, de què
si les tropes franceses creuen la
frontera de Rhenània, per tal d'ajudar a una nació amb un conflicte a l'est, per exemple, Rússia, que
està fora de la juriSdicció de l'esfera de Locamo, aquell país trameti forces aèries I militars per tal
d'ajudar Alemanya, tal 1 conforme
es compret en el Tractat de Locarno.

Els regidors populars de l'Ajuntament de Valls

CO N S I DEREN EL P ACTE
COM UN OFERI M ENT DE
PAU A ALE MANYA

París, 17. - Segons es diu a Faris la visita a Moscou ha tingut
1._ pe; resultat el que s'hagi ofert d'u2'- na manera molt concreta pels bol4'- xevlcs i França, conjuntament, el
2'- ram d'oliva a Hitler, en oferir ajut
o;5o a la tesi dels Pactes de no ag~es
~·= sió que sostenen els Uders del Re1ch.
l'- 1
· La contestació depèn ara segons
0'60 I diuen els diplomàtics, del canceller
l'- del Reich el qual no podrà evitar
donar una resposta. al gest de Mos~:= cou quan pronunciï l'important disl'- curs, tant temps esperat sobre ,la
0'50 polltica estrangera d'Alemanya. La0'50 cord de França I els Soviets de
recolzar la Idea dels Pactes de no
agressió que segons Hitler constlo·40 tueixen ' el millor mitjà d'estabilit1' - zar la pau, és considerat com un
l'- Important canvi dels punts de mira
0'25 ' de París 1 Moscou, des de la Con0'25 ferència de Stre~a. en la qual es
g:;~ va saber que el líder del Reich prendria part en Pactes de no agressió.
Els esdeveniments s'h¡m desenvolupat tan ràpidament, que la temenl'- ça que França tenia sobre que pel'- rillés la seguretat de França en una
0'50 sèrie de pactes de no agressió que
no portessin incloses la imposició
1,- de sancions, han desaparegut galr ebé totalment amb la conclusió del
Pacte franco-soviètic de mútua aju1
2' - da. En aquest Pacte, França veu
o·so una sòlida base de seguretat, per la
2'- qual cosa ja no fa objeccions a la
~;so conclusió d'una sèrie de Pactes de
l'=
no agressió. Existeixen certes diftl '- cuitats entre França I Alemanya. que
l ' - farien que França quedés fora de
1'-- 1 tal Pacte, encara que donaria la
0'50 seva aprovació sl es realitzés. Com
que França, concretament, garanteix en determinades circttmstàncles
l'ajut a Rússia en el cas que els
soviets fossin atacats. França no
pot, lògicament, suscriure un Pacte de no agressió en el qual les

6'-1

l'-¡
¡;-

1:-¡
¡,-

·=

Ha estat cursat el document següent:
«Sr. Alcalde gestor:-Us preguem
que a l'acte de constitució de l'Aj untament governatiu us serviu donar compte dzl document següent:
Els sotasignants, Consellers 1 suplents de la majoria de l'Excm. Aj untament d'aquesta ciutat, elegits
el 14 de gener del 1934 democràticament d'acord amb la llei mun1cipal
catalana vigent, protesten del nome·
nament de la Comissió gestora o
Ajuntament governatiu que pretèn
substituir-nos.
La Llei municipal expressa. ben
explicitament en el seu articulat la
forma de oonstitulr-se els Ajuntaments, les condicions per a ésser regidor 1 les disposicions 1 normes per
a elegir-los i substituir-los respectivament.
Sl per a la seva constitució es
varen complir els tràmits de la. llel,
és també lògic i legal que per a la
substitució ba de fer~e el mateix,
puix que en la llei no hi ha cap a.rtlole que permeti fer-ho d'una manera
arbitrària com ho és imposar Ajuntaments als pobles contra la seva
voluntat.
I en bona ètica democràtica, la
missió dels governs és vetllar pel
compliment de les lleis 1 actuar d'acord amb elles, 1 aquestes són contundents en el que r espeota als municipis de Catalunya: que són els
pobles els que ban de designar llurs
r epresentants.
I nosaltres, representants legals de
la majoria del nostre municipi, no
podem acceptar voluntàriament el
nomenament d 'una cgestoru al
marge de la llei, i per aquest motiu poderosfssim us fem avinent que
ens reservem el dret de presentar en
el seu dia els recursos corresponents
per tal d'impugnar, tant els nomenaments com els acords que prenguin al respecte administratiu.
I sl considerem nuBa la ~tora.,
també ho seran els seus actes als
quals no r econeixerem validesa el
dia no llunyà en què la nonnalitat
es restableixi, o sigui quan els ciutadans tomin a ésser regits d'acord
amb la Llei Municipal l la Constitució de Catalunya 1 la República.
També ens reservem totes les acclons que ens corresponen per motiu de les infraccions exposades.
Quan ocuparem els llocs que els
sufragis dels ciutadans vallencs ens
atorgaren, el primer que haurem de
fer constar serà que després de la
pertorbació s'haurà restablert l'ordre.
Valls, 16 de maig del 1935.
Victorià Casaprima 1 Martinez,
Francesc Homs 1 Pintó, Francesc
Ollé l Aymeric, Simon Rodon 1 Rodon, Emilià Mart! 1 Robert, Joan
Abad I Ferré, Eduard Torrents 1 Civit, Josep Martí 1 París, Joan Farré i Reig, Ramon Figuerola 1 Solé,
Francesc Peris i Ribé, Carles Gerharà. i Ottenwaelder, Agustí Ciaria.
na 1 Tous, Joan Fàbregas 1 Queralt,
Miquel Olivé i Domènec, Rossend
Solé 1 Vallverdú, Josep Tondo 1 Romeu, 1 Josep Ollé I Ollé.

•

-

!!

Es imminent l'aparicró d'aquest llibre tan es.
perat, i s'accentua de dia en dia l'interès que el seu
simple anunci va desvetllar ja des del primer moment.
En saber-se que està a punt de sortir i conèi·
xer el públic el contingut dels seus capítols, s'ha
produït, a Barcelona i a Madrid, un acreixement
manifest de la impaciència amb què hom espera
l'obra.
Preguem als nostres amics de tot Catalunya
que ens visiten, escriuen i telefonen,_ que recordin
que la Llibreria Catalònia, és la que té l'exclusiva de
la venda i repartició del volum.

u

EUFORIA, MES EUFORIA
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El serlyorPic i els seus
projectes
El senyor Pic 1 Pon ja ens h a fet
conèixer aquella nota tan anunciada
en la qual h a.via d'exposar els seus
projectes. La. nota és molt extensa
1 en fem francs els lectors perquê
dóna la casualitat que no diu res de
nou. Amb els cinc mesos que porta
d'alcalde ha repetit una trentena de
vega.des el mateix que diu a la nota
en relació a la Via C; al Ferr<>Mrrll
de Sarrià; a l Contr acte de Tresoreria; a l'Escorxador dels 35 mlllons;
a la part baixa de Montjuïc; als
Pressupostos; a les platges; a les
Draçane& i també als transports ur bans. L'única novetat és en aquest
a.partat. El senyor Pic vol aixafarnos recordant que el seu pla de conjunt ve a ésser una còpia ó'un projecte semblant fet l'any 1932 1 posant de manifest que ha d'ésser resolt molt depressa perquè la Companyia de Tramvies ha de donar e.
la ciutat la Unia. número 1 el dia. 24
d'aque&t mes.
El que no diu el senyor Ple en la
seva nota, és, que ni en el pla de
l'any 1932, ni mai, no havia pensat
ningú a cedir graciosament a. les
Companyies les linies que revertissin
a la ciutat, encara que fos amb la
condició per part de la Companyia
de posar-hi autobusos; o sigui: que
ha de posar-hi un servei en el qual

•

AHIR PARLAREN ELS CONSELLERS GESTORS DE CULTURA,
OBRES PUBLIQUES, ECONOMIA I GOVERNACIO
«NO SERA El SENYOR JALON ...»
hi art ni part. Ni tan sols s'ha preoDiu el senyor Duran cupat
de dissimular una mica fent
com que pren apunts. S'ha oblidat
Ventosa

El Consell de guerra d'ahir

CONTRA DOS OFICIALS

DE TELEGRAFS
Ahir, al maU, a les deu, al Saló
Biblioteca de la Divisió, va tenir lloc
el Consell de guerra per a veure i
fallar la causa instrul.da pel tinent
coronel senyor Angel Martínez Pefialver contra els paisans Camil Roca
i Domènec Sillero, oficials dc Telègrafs de la nostra ciutat, pel suposat
delicte d'auxili a la rebeHió militar.
Presidi el Tribunal el coronel senyor Llanas QUintilla i actuà de vocal ponent l'auditor de segona. senyor
Alfred Agullera i de defensor el senyor Mestas. De defensors actuaren
els senyors Honori Pérez i Caballero
i J. A. Garau i ContestL
De l'apuntament es desprèn que
aquesta causa s'instruï a conseqüència d'una denúncia dels repartidors
Pere del Caz i Josep Brandi, els quals
acusen als processats d'haver fet
coaccions 1 haver demanat al xofer
Serra que els aconduis en el seu cotxe
1 circularen per la ciutat fins que
foren detinguts.
Hi ha també un expedient de l'inspector general del cos, en el qual
es diu que el dia 5 d'octubre darrer
els processats s'apoderaren de les
claus de la sala d'aparells telegrà.!ics, feren desaparèixer els comunicats
diaris l llistes del personal de serveis i que sembla que formaven part
d'un Conutè revolucionari; i que el
dia 6, Roca i Sillero es presentaren
al cap de la Central per tal de notificar·li que hav1a estat destituït i
li presentaren un escrit del senyor
Dencàs en el qual nomenava cap d'aquell Centre al senyor Roca.
Es llegeixen les declaracio..'"lS dels
processats, en les quals neguen allò
que se'ls imputa i que si sortiren
en el cot.'t:e de telègrafs no fou amb
altre obl~te que el d'anar amb al-

El lletrat senyor Pérez I Caballero,
defensor de Domènec Sillero, llegeix
el seu inforrne de defensa. Abundà
en els arguments emprats pel seu
company i acabà demanant també
la lliure absolució del seu patroci·
nat.
Acabada la vista, el Tribunal es
r etirà a deliberar en sessió secreta,
i dictà sentència absolutòria per als
processats, la qual no serà ferma fins
que sigui aprovada per l'auditor.
A l'acte de la v1sta assistiren gran
nombre de funcionaris de Telègrafs
que acolliren amb visibles mostres
de satisfacció la sentència favorable
als seus companys.

A PARIS NO T E N EN CAP
NOTIC IA DE LA IN VITA·
CI O D E GOER ING A LA·
VA L

París, 17. - Durant tota la nit
d'ahir l el matf d'avui, s'assegurà
en els cercles ben informats que el
general Goering, arribat a Varsòvia
per tal de representar a Hit ler en
l'enterrament del mariscal Pilsudski, tenia l'encàrrec d'invitar al senyor La.val perquè efectués una visita al canciller.
Com que el rumor s'anava accentuant, a mig matl els periodistes
procuraren obtenir una referència

tres companys als seus domicilis, tota
vegada. que no h1 havia altres mitjans de comUnicació. Diuen també
que, com que el cotxe fou deturat
diverses vegades, varen creure que
fóra millor anar a peu, i que, en
arribar a la Rambla, uns soldats, degut a l'intens tiroteig que hi havia
(Passa a la pà g. 4}
en aquells moments, els recomanaren . . . H::!l,! - - ..............- . .._=sm
que s'internessin a la caserna de les
Drassanes, on sens dubte, per la confusió, quedaren detinguts.
Es llegeixen també les declaracions
de diversos empleats de Telègrafs que
han Intervingut com a testimonis en
aquest sumari, tots els quals neguen
que els processats haguessin intervm~ut amb els fets desenrotllats a
Telègrafs. Es diu també en aquestes
declaracions que un grup d'individus
amb els quals hi anava un delegat
de la. Generalitat i diversos guàrdies
d'assalt, es presentaren demanant pel
cap dels serveis 1 que, en no sortir
aquest, demanaren aleshores un català. Aleshores es presentà. el senyor
Roca, el qual, però, no feu cap cas
de les ordres que 11 foren donades.
Acabada la lectura de l'apuntament,
el fiscal llegeix el seu informe d'acusacló, en el qual diu que, per haver
demostrat clarament les proves de
plenari la innocència dels que s'asseuen al banquet, ha de retirar l'acusació contra d'ells.
El lletrat senyor Garau i Contesti,
defensor de Camil Roca, llegeix el
seu lnforme, en el qual desfà els
dubtes que en contra del seu defensat
puguin existir a l sumari, i diu també que aquest a'ha instruït en virtut
d'una denúncia. formulada per indi- Una de les prlmere¡ fotos arrlbadq de Fonno~a. Un upecte de la viHa
V1dus, l'enemistat dels quals amb els
Toboun, oompletament cleltrutda pel trontoll afsmlo
processats, és ben manifesta. Acabà
el seu llar¡ in!orme per tal de dema<Foto.. Orbis-Presa)

I
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la ploma i les quartilles). (Oh, l'organitza ció de la Lliga!)
-Doncs, qui formava darrerament la Junta de Museus? preguntà
un repòrter.
- Fins ara ho eren funcionaris
de la Casa, per haver cessat la Junta nomenada feia molt temps.
Després el conseller, explicà amb
detalls els . restants decrets que del
seu Departament publica el «Butlletí».
-Quan celebrareu Consell?
-Estava anunciat per aquesta.
tarda, però acabo de rebre una convocatòria per a demà. Sigui com
sigui s'ha de celebrar immediatament la reunió.
-¿Es que espereu tal vegada els
consellers que anaren a Madrid?
-Ja han tomat.
-Porten bones impressions?
-No sé res... no podem dir res.
Ni caldrà que els aneu a veure perquè no en treureu l'aigua clara. Es
a dir, feu el que volgueu. No vui
pas...
-Però no podrfeu dir·nos quelcom?
- Voldria que no insistlssiu. Jo us
ho demano. Podria repetir-vos el
que ha dit un destacat pol1tlc de
Madrid. «M'ha costat molts anys
obtenir el càrrec, perquè ara me'l
jugui per haver parlat massa.»
Aixl s'acabà. la conversació dels
periodistes amb el senyor Duran 1
Ventosa que havia estat «suggerida»
per un periodista que a l'hora de
la feina no comptava.

El senyor Vallès i Pujals i el suposat traspàs d' Obres Públiques
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MES DELS TRAMVIES I AUTOBUSOS

GOVERN GENERAL

El Governador general, interi, no
era ahir al migdia al seu despatx.
Els periodistes no pogueren veure'!,
malgrat els bons desigs que en tenien... El senyor Pic, encara no ha
respirat quant a la gran noticia que
prometé als informadors fa uns dies.
Després de tot, però, és cosa corrent
el que quan Pic i Pon anuncia w1
esdeveniment o bé noticies imminents, cal dormir-hi una temporada.
un p eriodista «suggerí» la idea de
visitar el conseller de Cultw·a, senyor
Duran i Ventosa per tal que «expligués» el decret publicat al «Butllet. > referent a les persones que representaran la Generalitat en la
Junta de Museus de Barcelona.
El senyor Duran I Ventosa -que
ja els esperava- explicà als periodistes abans que aquests li preguntessin res, que el Butlletí Oficial publicava tres decrets del seu Depa.rtn ent que tenien tot.s certa importància, però especialment un, (el
de la suggerència), referent a la
Junta de Museus de Barcelona..
-Es tractava de completar aquesta Junta -afegi- i desapareguda l'obligació que hi havia de
nomenar diputats provincials, m'he
cregut en el deure d'escollir persones que a més d'un prestigi ofereixin plena garantia artistlca. Aquests
són els senyors Josep Puig 1 Cadafalch, que fou president de la MancomUnitat; Francesc Cambó 1 Batlle, les aficions del qual per l'art són
de tots conegudes; Josep Ciarà
Ayo.ts, eminentissim escultor i Pere
Coromines Montanya, que encara.
que d'ideologia distinta, ofereix ga.
ranties. Els dos primers han acceptat, però els dos darrers no en saben
res encara. Per a ells hauria de
constituir un deure l'acceptar.
Amb això volem demostrar -continuà dient- que volem posar-nos
una mica per damunt del que ens
separa políticament. Vull fer remarcar, també, que l'Esquerra tenia
un deute amb mi, o bé jo amb l'Esquerra... (Expectació). Quan varen
nomenar la Comissió Jurídica Assessora, van designar tots els que
havien estat presidents de l'Acadèmia de Jurisprudència. Es va nomenar a tothom i no es va tenir en
compte el meu modestissim nom.
Tal vegada no sabria jo prou de
dret... I ja ho veieu, qui me lo. fa,
me la paga ... Sobtadament amb to
benévol, reprengué el senyor Duran:
Però jo contesto fent una cosa de
justicia 1 nomeno un senyor de
l'Esquerra. Ara els senyors de l'Esquerra, podran o no, autoritzar-lo
per acceptar el càrrec...
(Aqui ens donem compte que el
periodista que ens suggerí la idea
de visitar el senyor Duran l Ventosa, es troba en un recó del despat:: i que còmodament inStallat f"Scolta la «conversa», sense prendre-
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el negoci és segur en substituc!ó
d'un altre que és molt més probl&o
m.àtlo i fins és molt Possible que hi
perdi diners.
T ampoc mai ningú no havia pen!
sat a fer que un projecte de linlea
d'autobusos com les nou del pla de
conjunt, en les quals l'Ajuntam~n&
havia. de ten1r una participació sen·
se tenir-hi el risc que comporta el
Metro Transversal, (deixalla de l&
Dictadura), es fes prà<:ticament Irrealitzable gràcies al fet que el Sr.
Pic fins 1 tot abans de fer el concurs anunciés que anava a conredir
graciosament la millor línia del projecte a la mateixa Companyia da
Tramvies. Ta.mpoc ningú no havia
dit mai que es podia avançar una
reversió de la Companyia a la ciutit
a canvi que l'Ajuntament concedís una. nova linia d'autobusos per
una pila d'anys a canvi d'una linla
de tramv1es, la concessió de \a. qua.!
acaba d'acf uns me:¡os.
Ja sabem que el senyor Ple elJI
dirà que de tot això ell no n'ha pal·
lat més que en principi, però JlC6o
altres li direm que ja és un simptoma, i que el sol fet de parlar-ne com
d'una possibilitat a estudiar vol dlr
un partit pres a favor de la solucltl.
Del contrari seria r ebutjada pe¡· absurda 1 perjudicial pels interesso3 de
la ciutat, com ho fan tots els ciutadans de Barcelona que saben el
que poden esperar d 'una Companyia
com la de tramvies.
El senyor Pic ha trobat ara la solució del pla de conjunt per a s~a
pendre el concurs de les nou Unies
d'autobusos que havien de lligar els
barris obrers amb el centre I, ell
sap molt bé, com ho sabem oots,
que l'esmentada companyia no desitja res més que aquest ajornamenl
que li deixa encara l'esperança d'obtenir per a ella la concessió I no
pa.s, n'estem segurs, amb els avantatges tant per a la ciutat com per
als ciutadans en particular que cO!llporta les bases del concurs s~pès.
Ens temem que els fets no tardaran a donar-nos la. raó.
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.tú planteJats. perquè en realitat no
n'existeixen. Més que problemes e1
que ens ha dut a Madrid, és acon·
seguir alguns aclariments que es
feien necessaris pel traspàs de ~r·
veis. Hem vist quatre o cinc nuni.T
tres, tota vegada que eis a..-sumptes
a tractar afecten diferents Depar¡
taments. Despré!' dPl Decret del 1
d'abril. hi ha alguns serveis, dintre
d'Obres Públiques, que cal veure~
queden. Hi ha per exemple la que
tió èels fars, que són de l'Estat,~
presenten dificultats. Com aques
d'altres..
- ¿I del traspàs dels serveis d'(}
bres Públiques que ens dieu? ~
qué, sembla que el D~cret de la en·
neralitat no s'ha portat a cap
cara I parlava. del dia 15 d'aques1
mes.
~
-Ja s'ha portat a terme -r
pongué molt seriosament el .co~
ller-. Al dia següent de publitartre
el decret vingueren aqui els qua .
caps d'Obres Públiques de cataifa
ny3, 1 es posaren a les ordres de
Generalitat.
ra
<Quedem admirats de la man~iS
com eJ fan els traspassos de serv er
a Catalunya, 1 felicitem el consellan
capaç de realitzar-los en forma d~l>'
categòrica, que no dóna lloc s
tes. Meravellós I)
ue el!
-¿Aixi doncs, pot dir-se q
el
serveis estan traspassats 1 que depersonal que depenia de l'Estat.
pèn ara de la Gencralitabét? ede.ll
-Veureu... això és; sl
q~ua·
encaro. alguns serveis que con
ran depenent de l'Estat. ~•~ parli
CEl senyor Vallès i Puj~. ;à}eg
seriosament, malgro.t que ~I d.
no ho sembla.)
¡nfe·
- ¿s •a,..ceptarè. la va!ornci6essetts
rior a la da :2 milions de P aoque havia obtingut l'anter1or
vern de la Generalitat?
poJitlC
-Això ja és un problema colli
al qual no puc respon~re: T~~~e ~
sabeu hi ha una ComiSSl de :)
ésser dt>signada en virtut
l ¡é
«desditxada» llei de 2 ~e gener\11!0atribuclons per a reVlsar les 1 rt5
racions de tots els trasP~(¡ue nO
més... El que puc dir-vos
ue lli
hi ha pas grans diflcultats.
1
ha en canvi molt bena vo
- Amen, P.fegim nosaltres

Coneixedors els periodistes de l'arribada de Madrid, dels con.sellers·ges
tors d'Obres Públiques 1 d'Economia, i en atenció a l'interès politlc
que pugui tenir el referent al traspàs de serveis d'Obres Públiques,
procuràrem entreVistar·nos amb el
senyor Vallès i Pujals que es trobava al seu Departament. En saludar el gestor de la Lliga, ens sobtà
una Important millora que observàrem en el seu físic. Es tracta, simplement, que el senyor Vallès i Pujals ha eliminat del seu pentin!lt,
el co.racterfstic cargol, forma ctupè»
que el feia lamentablement inconfundible.
- ¿Han tingut èxit les vostres ges·1 ell
tions a Madrid? li fou preguntat.
El senyor Jover N,0'tur
-No es tracta pas de gestions
d'èxit ni de fracàs. No és això...
es preocupa de 1 f-tat
- ¿Quelcom, però, s'haurà tractat
forçós i de la mor~; 111•
en aquest v1atge?
-No hi hem anat a tractar res
Ahir, al rmgdia, quan rebe ~~
en concret. El nostre viatge, com formadors el senyor Jover c;ó rP
d'altres que en farem successiva- conseller·gestor de Governa · ,,
ment, no han tingut per objecte
(Passa a la ~
resoldre problemes que puJru.l haver-
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