EL TEMPS.- A catalunya el cel a~relx amb molta nebulositat
per lea oomarquea del Pallars, oonca de Tremp, Cerdanya, Empordà I
costes de la Selva I Barcelona; per la resta del ~11 eatl Mrè o amb
molt poca núvoiL Ela venta domtnantl aón del MCtor w.. forts per u....
aetlet, pla de Lleida I oamp de Tarraaona. Durant tea darreres " hores
t 'han reatstrat atgunel precipitacions. però no tenen Importància. El
.,uix de la neu a 11 cm. a Envallra I 15 om. al Port de la Bonalaua.
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JORNADES EMOCIONANTS

El nostre diari

•
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el procés contra el Govern de la Generalitat

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

LA CAUSA CONTRA El GOVERN DE lA GENERALITAT

Manifestacions de l'auditor

UNA INFORMAClO POLITICA
SENSA:(IONAL.

senyor Lluhí marxa' ahir El diputat al Parlament de Cafalunyo
LA LLEI DE PREMSA, ENCARA
Contra tota. la Premsa de la República, absolutament tota., en un front
senyor Tauler, en lli·
a l matí cap a Nt adrid
unpresslonant, es quadra ahir «El Debate» per a fer aquesta afirmació:
-Hl haurà Llei de Premsa!
bertat provisional
Amb el ràpid, sortl ahir al mati,

s

1c!6

~

a dt

~

en\

enel
e l&
lr·

. Sr.

lA CONSTITUIRA lA VISTA
DE lA CAUSA CONTRA El
PRESIDENT I CONSEllERS
DE lA GENERALITAT DE
CATALUNYA

En un automòbil 1 custodiat per
Ho dlu «El Debate», en un article que per la seva intolerable llamena Madrid - degudament acom- tres agents dt policia, fou traslladat
En rebre, ahir al migdia, els pequeria. -passi la paraula- mereix els honors de l'antologia. Ja veurem cap
panyat en la seva qualitat de detin- a. la Direcció de Segt¡retat, des d'on, riodistes l'av.ditor accidental, sequi té raó. Si tota. la Premsa reunida, el Parlament 1 l'opinió pública, o gut-, el conseller de Justícia del previs els tràmits de rigor i sense nyor Ignasi Grau 1 Singlas els mala. eompanyia. de Jesús. Confessem que no ens fem excessives illusions. darrer Govern de la Generalitat, se- cap retard, fou traslladat a la Presó nifestà que havia aprovat la llibersobren antecedents en la història i en l'anècdota politica d'aquests últims nyor Joan Lluhl i Vallescà, el qual Model, on ingressà a un puart de bertat provisional del diputat al
com és sabut - ha re:>tat unes dotze de la nit.
Parlament català senyor Joan Tau~mps perquè hagi d'alarmor-nos aquesta. afirmació del diari de Ja CEDA, ler proce~:sat en mèrits de la causa
a desgrat dels bons desigs -que per ara. no passen de tals- del ministre
que instrueix el coronel senyor Pere
de Ja Governació, senyor Portela. Valladares.
Escalera.
També digué que havia aprovat 1
cH1 haurà llei de Premsa!», s'afirma., amb no sabem qu1l:la. ressonànconfirmat
altres propostes de llicia del cTres tasses!», intolerable. L'afirmació coincideix amb l'acord del ,
bertat que ll havien estat presentaGovern d'introduir algunes petites modificacions en el Projecte Vaquero
que es celebrarà a Mades pels jutges militars, aclarint res-defensat per Gll Robles a tot event-, 1 amb el propòsit de tomar-lo
pecte d'aquest assumpte, que els esdrid,
davant el Tribunal
mentats jutges proposen a. la priJ.m.IDediatament a les Corts per a la. seva. discussió, «comminant -diu la
mera
autori~t judlo{lll les llibertats
Informació- els partits governamentals a la disciplina». Caldrà estar ~
de Garanties, el proper
que poden éSser ooïtcedldes, cosa que
tent a les sessions de la pròxima setmana. Hi ha pressa., a desgrat de tot,
entra de ple en tes seves facultats,
dia 27 I successius
per tapar la bocr. dels periodistes, donant l'aparença normal d'un text
però que 1!.\ resolució definitiva acaba
dient
de
la
concessió
delegal a la. iuncló arbitrària d'una mesura governativa: la censura. .
manada pels jutges és solament de
La nota optimista. registrada per la majoria de la Premsa, en consla incumbència de l'auditor.
tatar el fracàs parlamentari del Projecte de Llei, s'haurà esvaït en poques
Com es record,arà, el senyor TauANGEL OSSORIO
hores. Aqui hi ha l'anunci del Govern 1 l'afirmació de «El Debate». Hi
DIARI DE LES ESQUERler es trobava èh presó atenuada al
haurà Llei de Premsa! El diari de la Companyia de Jesús n'és el seu dedefensor de Lluls Companys
seu domicili.
RES CATALANES
cidit mantenedor. Ha propugnat per la Llei sempre que les dretes o la
Per la. nostra part hem d'afegir
que
a
darrera
hora. d'aquesta nit
dictadura han esclavitzat el pais. La demanava. an1b la monarquia, abans
DEDICARA A LA VISTA UNA ATENCIO MAXIMA
encare. no havia estat comunicada
del 1923. S'esgargamellà, en llargs articles, durant la dictadura. En canla decisió al nostre am.J.c Tauler, el
vi, no tinguérem el gust de sentir el diari de la Companyia de Jesús duqual continuava per tant vigilat en
El nostre director, Josep M.• Massip, i el nostre
rant el gloriós bienni. Aleshores, no. Al contrari. Al socaire de la desmeel seu domicili d'acord amb el rècorresponsal
especial, Alard Prats, tindran personal·
gim de presó atenuada.
surada tolerència. dels Governs Azaña, «El Deba.te» clamava cada dia
contra la ctirania» dels governants 1 contra les «<.njust1cies» de què es
ment cura a Madrid de la informació, articles, inct!ela objecte als P. P. Jesuïtes i a. la seva. tropa. D'aquella. etapa. del periodències
i aspectes de la interessantíssima vista.
disme dels deixebles del senyor Herrera és la campanya.
i política. contra els homc.s de les esquerres; la innoble propag!lnd:l
El poble de Catalunya trobarà en les edicions
de l'«enxufisme» aplicada als socialistes; els articles més reeixits d'Anextraordinàries
de LA HUMANITAT, mentre duri la
gulo contra els homes de la Generalitat.
vista davant el Tribunal de Garanties, una informació
De «El Deba.te» són aquestes paraules, publicades el dia 15 d'abril -i
podia. publicar-les com si res, l'endemà de la proclamació de la República!:
de primer ordre i articles i comentaris apassionants soL'ex-ministre
socialista
«El rey ha salldo de Madrid sin firmar documento a!guno. No ha habre
el fet més important, políticament, d'octubre ençà.
abandonarà per una
bido, pues, abdlcactón ni renuncia.
»Dos conslderaciones nos inspira este hecho. Es la primera que natemporada les seves acdie puede exigir al monarca que realice un acto que pugna con sus contivitats polítiques
vicciones. Depositario de un titulo y unos derechos que no pertenecen a
' :.
Un acte interessant a l'Ateneu de Madrid
él solo, su renuncia no es secuela obligada de su salida. del territorio esMadrid, 18. - L'ex-ministre socialista. senyor Ferran de los Rlos
pafiol.
es troba delicat de salut.
»La segunda. es que don Alfonso XITI sigue siendo rey de España.
Els metges ll han aconsellat que
Porque la paz de su pueblo en estos momentos lo exlge, deja el trono, y •
es dediqui, durant una temporada, a
cede el paso a la República. Sl ésta logra con.solidarse en un ambiente de
fer cura de repòs, puix que el tragi
de la vida pública i les seves activipaz y justícia, esos derechos del rey, hoy en suspenso, acabaràn por contats culturals contribueixen consi·
Madrid, 18. - Tingué lloc el di· natge al volgut Candamo, el qual
siderarse caducados. Y sl los negoclos públl"cós no camlnasen por los senderablement a minvar la seva salut. nar amb que l'Ateneu de Madrid va seure a la taula. entre els sederos de paz y prosperidad, que somos los primeros en desear, EspaílA
nyors Manuel Azaña 1 Ferran de los
El senyor De los Rios, atenent les obsequià. Bernard G. Candamo per Rios.
contaria siempre con una reserva que permanece intacta, merced a la
indicacions de la. ciència, es dispo- la seva brUlant actuació al front
Oferl l'homenatge el senyor FranEl conseller Lluhl, pocs moments abans de preMiro e1 rapou oc~ dia sa a portar a terme una època de de la. seva. biblioteca.
digna y serena actitud del rey.»
cesc Vighl, les últimes paraules dél
Ara, quan s'ha operat una subversió
Assisti un gran nombre d'atene- qual foren acollides amb una nodrien la. vida .te la. que havia de conduir-lo a Madrid, on serà reintegrat a la presó, amb repòs durant la qual no intervindrà
seus companys del Consell de la Generalitat, en espera de la causa en cap labor polltica.
istes, desitjosos de retre un home- da salva. d'aplaudiments en propoRepública, producte de causes que no podem escatir, l quan al Govern els
ta vista de ta qual s'anuncia per als primers dies de la pròxima setma·
sar que l'Ateneu nomeni soci d'hohi ha cinc ministres de la C. E. D. A., ara és l'hora que aquesta gent re- na. Entre altres, acomiadaren Lluhl els senyors PI I sunyer, atoalde
nor a l'homenatjat.
clama. peremptòriament una Llei de Premsa, contra aquesta Premsa d'es- popular de Barcelona; Vl!alta, ex-conseller municipal; Frontera, últim
Després s'aixecà a. parlar el sealcalde popular d'Hospitalet; Gubern, secretari particular del conseller,
querres p1ou honrada, prou homsta, prou digna
nyor Manuel Azaña. enmig d'una
I altres personas
llarga ovació i de visques entusiasSl no és contra ai"!cò
<Foto Puig Ferran)
tes a la. República del 14 d'abrtl.
¿contra. què va. adreçada la famosa Llei de Premsa. de «El Debate» i de
L'ex-president del Govern recordà
la Companyia de J esús? ¿Si no és per castigar infàmies que no existei- setmanes al seu domicili d'aquesta
Abans conversà breus moments
la seva primera època d'ateneista.,
1
xen ni han existit mal -com a periodistes d'esquerra ho diem a. plena ciutat en règim de presó atenuada, amb diverses persones que acudiren
¡Oh, quin error el dels homes de dreta -clergues o seglars- quan podia ésser un «senyoret ocióS»
autorització que li fou concedida a l'estació, aJs quals manifestà que
veu 1 amb la cara ben alta!- què és el que es vol castigar o reprimir amb amb
motiu d'haver de donar a. llum es trobava bastant millorat de la que aquests dies aprottten la restauració del monestir de Poblet 1 li estava. permès usdefruita'r de les
la Uei que
etirmr que s'aprovarà?
la. seva distingida esposa.
seva malaltia 1 satisfet de les aten- per a blasmar injustament i inoportunament dels homes d'esque- coses agradables de la. vida: quan
Davant la. proximitat de la vista cions rebudes a Barcelona i després rra! En l'etapa actual de la seva exiStència, Poblet ha estat un llaç prenia en broma. gairebé tot d
Havia de proclamar-se la República; havia de formular-se per a Esmón 1 no estava conforme amb ninpanya una Constitució àmplia i lliure com la. del 1931; haviem de viure de la causa que ha instruït el Tri- en el viatge a Madrid:
d'unió entre els catalans de diversa significació pozttica i ideològica. gu, formant part d 'aquella «tertúbuna!
de
Garanties
contra
els
meml'any 1935
a les pedres pobletanes, record de les múltiples glóries i de lia de les forces vives», a1x1 anomebres del Govern de Catalunya, el
Visites L'amor
nades perquè els seus elements comper veure
senyor Lluhi ha estat traslladat n<r
les múltiples tragèdies de Catalunya, ha fet convergir els esforços ponents no feien
res l
quals
aquesta Llei de Pt.-JD.33. vament a Madrid on remgressarà a
Madrid, 18. - Durant el dia d'avui d'homes de tendèncin t de creences diferents en l'obra benemérit.z Candamo decia que erendels
empleats
visitaren l'ex-President 1 ex-consellers de la restauració d'aquell r:ran monument catald d'hiStória i d art. de l'Institut de Reformes Socials.
Que substitueixi, quan el Govern no cregui oportuna la. seva aplicació, el la Presó ModeL
Tot 1 que la seva sortida no s'ha- de la Generalitat, els senyors Alvaro
El senyor Azaña digué que els
règim de censurat
via fet pública amb temps, acudi- de Albornoz, Joaquím Bilbeny, Casa- I heus act que, sense cap motiu, sense cap prèvia agressió per
El Govern haurà vist que tot el pafs -Premsa., P arlament, opinió- ren al Parador del Passeig de Grà- res Quiroga, Baeza Medina, Elvira part dels esquerristes catalans, esclata de sobte una ofensiva úre- que més el divertien eren els orai els pedants.
està. en franca p:¡gna amb el designi. Es suficient per a. nosaltres 1 per cia. bon nombre d'amics politlcs i Guitart, Sitges Apariclo, Esplà, So- ttsta que ta servir el cas de Poblet per a condemnar amb frases dors
Després glossà la. campanya de
a. un governant amb consciència de la seva missió. «El Debate:t, però, afir- particulars del senyor Lluhi els ler i Bru, Llorenç, Ruiz Funes, Ma- roents i injurioses les idees ¡ els homes d'esquerra.
l'any 1909, a conseqüència dels sucquals ll tributaren
cordlalisslm ria Lluïsa Queralt, Carme Pla, sema que hi haurà Llei. Vegem-ho. No és impossible que l'opinió del diari acomiadament que elunno3tre
El canonge Carles Cardó, amb l'amiStat personal del qual ens cessos de Barcelona, en què l'Ateestimat nyora Tà.pla., F rancesc Carrera.s, Odó
neu vibrà a l'unison de la. consciènvaticanista. pesi més que tot el pais en pes. Però allà tots amb les conse- amic agral visiblement emocionat.
de Buen 1 Jiménez de Asúa 1 una honorem, ha posat r ecentment la seva prosa bategant f apassionada cia nacional, i digué que en aqueEntre
els
que
anaren
a
acomiadar
qUèncles. Potser perquè sabem la. nostra força. -que tard o d'hora. es ma-comissió del partit federal.
al servei d'aquesta estranya, extempord.nia i imprudent ofensiva. lla casa és on ell tingué les prinifesta sempre- als periodistes r epublicans ens sobra encara orgull per el senyor Lluhl hi vàrem veure Et seu article d'abans d'ahir a La. Veu de Catalunya és d'una injus- meres topades amb el pròxim.
per incloure en un, tots els noms Manifesta la. seva admiració per
anar a la presó 1 per afrontar, contra la Companyia de Jesús, totes les el darrer alcalde popular de Barcettcia tan notória i d'una agressivitat tan orba, que aquells pardaquesta institució, que, al contrabatalles que calguin.
lona senyor Carles Pi i Sunyer.
grats
seus,
on
la
cremor
d'una
brasa
interna
arbora
l'estil,
semblen
L'enterrament de Pilsudski tor xes enceses i vermelles, que s'alcen amenaçadores per tornar a ri d 'altres institucions culturals, perEsperem amb atenció el curs del dissortat Projecte. De portar-se endura a través dels anys i ja compta amb un segle d'exiStència, 1 afedavant serè un atemptat més a. la llibertat que la democràcia republicana
calar toc al monestir.
geix que !ou en els seus salons on
Arribada a Madrid
haurà èe carregar al compte
cal• •
rebé les primeres mossegades dels
Madrid, 18. - Aquesta nit, en l'exdrà pensar que potser, en efecte, a. l'hora oportuna s'haurà d'lmpossibutEls patriotes d'esquerra havem viSt amb profunda emoció i senglars, que en altre forma, P.erò
prés, arribà, procedent de Barcelona,
tar Pt!r sempre, i a. costa del q·u~ sigui,
amb interès constant el ressorgiment de Poblet, i estimem els va- amb el mateix fons, havia de trop1tr\· l'ex-conseller
de Justfcla de la. Genelors perennes d'aquelles pedres. Els nostres homes, quan han pogut bar en la. seva vida pública.
molli exclusiu dels qui avui demanen l'aprovació de la Llei.
ralitat senyor Lluhl.
Retirat de l'Ateneu, tornà a ell
cracovl.$., 18. _ Inviatats pel ml- ter-ho, han cooperat a l'acció admirab;e d'Eduard Toda. Nosaltres quan
el 1930 tornà aquella. casa a
Distre polonès d'Alers Estrangers, dl- havem seguit d'any en anu el redreçament dels murs, la recompo- sintonitzar-se amb l'opinió públlaptitud para la profecia. Habrà. ley naren amb ell el senyor Laval I el sictó de les tombes i de les escultures, la tornada de l'aigua vtva a ca, i e.xpllcà com deliberava el code Prensa porque no tlene màs re- general Goering. Beck presentà els les fonts refetes, la reaparició de les vidrieres en les finestres que mitè revolucionari en una sala a la.
medio que dlctarse una ley que pon- ministres francès i alemany, els quals
porta de la qual escoltava la. poga a salvo los derechos del Estado entraren en una conversa animada restaven espantosament badades com conques d'ulls buidats... 1 lleia.
y los derechos de los periódicos, que I quedaren citats per a més tard a. ara surten uns homes plens d'ira i de fúria que sembla que ens vulL'Ateneu és com una gota d'aisiempre hemos procurado defender, l'Hotel de França.
guin treure del clos pobletd., que pretenen allunlfar-nos-en, que ens gua, en la que lluiten les mateixes
A l'bora convinguda, es trobare:1 d l
que de ninguna manera se atacan
l
·
t d e.' conven t i l"ndignes
passions que en l'ampla mar de la.
Y
meJ·or que extendléndoles hasta el Laval i Goe~. els quals celebraren ec aren cu pabl es de l a d l.SSOr
d'alegrar- vida nacional, i després d'establir
e· .to in
b
blli una conferènC111o de tres hores en el nos d'aquell miracle de resurrecció.
un admirable paraHel entre aquesin IIU • s
tra a nJ responsa
- curs de 1:1. qual tractaren dels dlL'ofensiva de la dreta ens ha sorprès. Es una veritable provoca- tes
dues, el senyor Azaña digué que
dad.
versos
problemes
de
primordial
In·
Habrà ley de Prensa, porque Ja terès que afecten França i Alemanya ció a la baralla . .ltfolts drettstes que han predicat la solidaritat na- en l'Ateneu aprengué a tenir aquesta
llibertat
de judici que ll ha perEl senyor Laval explicà detingud~: clonal de.s catalans i la treva de les rancúnies en les hores consMaclrid, 18.--«La Llbertad» «Rea- vlno a la República con sus ideas debe haber Y porque son ya. muchos
mès tenir potser algunes equivocalos
votos
a
favor
que
va
obteniendo.
ment
al
general
Goering
!"abast
uel
tructtves
o
reconstructtves,
avui
prediquen
t
practiquen
el
destriallarlctón de la ley-mordaza» - «¿A dlota.toriales, superpuesLa.s a. su preperò no fer mal res ridfcul
¡Que sorpresa para qutép~ lmngi- pacte franco-soviètic, 1 l'assabentà , ment i l'odi. No deixen cap espai, nt el més elevat, a la coHaboract"ó clons,
que coincldencias de juicio llegó cedente fé monàrqUica constitucio- nan
n1 grotesc.
que no se estàn erruttendo mà.s aixi mateix de coses interessants re~Yer el Gobiemo cuanto al Estatuto nal y a sus no muy remotas conco- que. votos en contra, sln ver la efi- latlves al seu recent viatge a Moscou. · catalana en servei de la pàtria de tots t de sempre. I la contemplaFinalment, entonà un emocionant
e «El Debatelt?. Se ignora: màs no mita.ncla.s con el cosculluelismo?
Als cercles politics hom concedeix ció de les ruïnes de Poblet que es redrecen, els inspira, no pas el cant als llibres i s'adherf a l'homeMàs he aqul algo formidable. En cacta que clertos votos de esos puees fàcU de presumir. Hasta boy, la
natge tributat a Bernard O. de Can·
leorta del boquete va. triunfando la. Comislón de Publlcidad ha pre- den tener para ser conslderados co- enorme importància a l'entrt!visla senttment de la unitat catalana ni el propòsit de l'esmena de vells damo.
mo votos en pro! Es significativa Goertng-Laval, I hom dóna. ja per errors, sinó l'impuls d'una enL•estida implacable contra uns catalans
COntra las ideas republicanas. Siem- sentado ayer mismo el Sr. Pellicena tan
Tots els assistents al dinar, posats
alegres prec!pitaclones. E; signi- descomptat que el ministre francès
:Pre, a la postre, asoma el boquet-e un irrefutable escrito. Y en él tras ficativo
que, como qulen està en el fari\ la visita. a Berlin de la. qual ba que no han dit ni han tet res contra la restauració del cenobi, que dempeus, tributaren una unànime
el cual se deslizan, conforme an- de pedir con solidisimas razones la
ovació al senyor Manuel Azaña.
dec~aren ya que seràn los par'la.t avUi la Premsa internacional amb paraules i amb actes hi han ajudat patrióticament.
e an, qutenes jamàs lograron tener retirada del eng!.ndro, memora los secreto,
A continuació parlà el senyor Ferque
son
los
que
obllgan
a
declarar
¿Quin
mal
esperit
inspira
aquesta
otenstva?
Tot
ta
creure
que
slguientes
pàrrafos
de
la
última
de~~oga preponderancia con la moran de los Rlos, el qual digué que
clarac16n mi.nlsterial: «La conve- ~~c~:~et~ri:~~r~d~f¡~~
~"uia.
PETAIN SOFREIX UN es- és un esperit foraster. La tollta de les dretes espanyoles s'ha enco- els comensals s'havien reunit per
el P~ ello, el martes, o cuando sea. niencla de restablecer cuanto antes con todos los cambios que expertVANIMENT
manat a molts drettstes catalans, fins a molts catalan~tes. Déu els una sèrie d'apreciacions de valor ob-tatuto que recoge las nonnas en todo el pafs la normalidad, nos menten y todos los traspasos de acVarsòvta, 18. _ s·ha sabut que du- vol perdre, sens dubte, perquè els ja tornar tolls.
• jectiu, en retre a. Candamo, un ho~el Je!e invisible de Acción Cató- pide 1gualmente con apremlo que cione3
menatge per un servei, fent un just
que
se
re~tren.
rant
l'enterrament
del
mar1sca1
Pll•
•
•
·ca resurg¡rà en les Cortes, pe:>e al pre;entem<l6 a. nuestra dellberac1ón
i com})llt elogi de l'home lliurat al
Habrà ley ~ Prensa. porque en el
dski
ha Un
N
• que
¡ut lloc aquest&
~e repudio de los que no Ue- proyectos de ley que debieran lla· Gobierno no figura nlnguno de los su
o ens _esporugueix aquesta frenètica ofensiva dels dretistes. servei que presta.
tarda a. Cracòvia, el ma.riscal Petaln No
t
d
t
r~. un gorro frigio sobre la corona marse de concòrdia o de conviven- hombres que suspendtan los ~r!ódi- el
Recordà que durant els vult priqual ostentavll la representació 1é
re roce trem, n com a eN,;uerristes ni com a catalans. No en1
cia. social. Asf, el Estatuto de Prensa, cos por centenares, manten!éndolos rexèrcit francès,
sofr1
un
desvanelapartarem
de
Poblet.
Els seus records i les seves pedres són tan nos- mers mesos de la República, la Bite P~ra las huestes del ommprestden· que el Gobierno se propone retirar a.mordazados a caprtcho, sin decla- xement, del qual fou assistit immê- tres com d'ells. Són de
blioteca Nacional adquirl més lliCatalunua.
<1e r. Herrera no importa el desdén del Parlamento para. estudiar por- rar las razones de eIlo, ni poder e.x- dlatament.
bres que en els darrers 30 anys, 1
Si a ¡ h 13
· tó · d p bl t h
1 Camara. para con el engendro menares que le hagan merecedor del hibir una culpabilidad que jusUflcar,
...__a
L" "d t
a
na e o e
i ha, al costat de glórfes, crims i pe- que la ae !"Ateneu ha augmentat
ro._,luttsta. Ni la oposlclón de todos común a.senso:t.
Ia. medida.. Esos hombres estàn aho- sà ~~~~~e~~~gu~ ~~~~ep~ cats, aqu.csts no són pa.~ tot& dels incendiar~ de l'anu 1835 Ht h'l el seu fons d'Una manera considePlrltE>erlódicos no enfeudados al esra entre los que no quieren la ley. est.at una cosa passatgera.
pecats i crims de reiS i d'abats, de nobles i de frares. ¿Que no conei- rable; però -afeg1- no n'hi ha
h U director del Sr. Herrera. Ni la.
amb la. biblioteca perquè l'A·
Hi
haurà
Llei
de
PremLo
mismo
que
les
estorbaba
para
goxen
la hiStória del monestir de Poblet els nostres dretistes? Escrip- prou
c:~dad que todos los españo:es
teneu compleixi la seva missió, sinó
bernar , les estorba a.hora para pret
tòl"
l
parar la. revolución y para manteli S atesUguan a la ley-mordaza.
RIDIORS D 'UN ATE~ll'TAT ors ca tes que a coneiXen bé, han dit que la destrucció de Poblet que necessita també de la seva tri·
au r Rerrera ma.nda insistir, y los
sa ! ---- diu «El Debate» ner un ambiente de inquietud.
CONTRA IDTLER
va ésser un cdstig pels grell3 pecats que va cometre contra el cel buna, encara que ha de seleccionar,
~inslsten. Que asi nos vemos al
passant per moltes proves, als qui
H&brà ley de Prensa. pues. Hay feCracòvia, 18• _ Entre les persona- t contra la terra. contra Déu i contra la Pdtria.
l'hagin d"ocupa.r.
lllocrau año de Repúb!ica, laica, de«El Debate:t: «<labrà. ley de Pren- nómenos socia.!es Y politi006 que no litats que assitien
a
l"enterrament
de
A.
ROVIRA
I
VIRGILI
El discurs del senyor Ferran de
die op¡ ~ó Y estableclda. sobre bases sa»:
hemos
inventado
nosotrol
Y
que
dealliberador
polac
circulà
inslsten~
N n. n publica.
los Rlos fou premiat amb una salva
«Demaslado regocijo, para ser jan sentir su influjo de manera in- meut la notíc1a d'haver-se comès un
d·aplaudiments, que es renovà quan
~ deUene al Sr. Herrera y a sus real, es el que tesUmonian ciertos negable. Lo que nad1e
responsa- atemptat oontra un cap d"!:stat eus"aixecà a donar les gràcies el se1a rruos el advertir como, dentro de periódicos de izqu!erda )'Or lo que billdad puede admltir oon
¿cómo se re- ro
deia era 1
Hi
nyor Candamo, el qual féu un reió norla radical. se rechaza cate· e!!os llaman cret.lrad.u del dictamen cuerdan las palabras del mlni.st.ro d e
peu que es
e senyor
t·
sum de la seva actuació i exposà els
ba~C!Unente el &t.atuto de cEl De- sobre ley de Impremta que ha em- la Gobernac!ón? - es clibertad pa· ler.
seus proJec~ amb !raSes velades
¿qU!én Habeyque insistir, e inslstiendo. pezado a dlscuurse en las Corte3. ra incitar a los delitos, para g:orttlEl rumor !ou ràpidament desmenper remoció, que foren aplaudides
te¡ Po sa sl ::.e darà otn el cboque- Les engaña su buen deseo. Habrà ley car los deli~. Y sl esa libertad se Ut.
molt cordialment pel gran nombre
a la r doode d~e? Al fm y de Prensa. Y e.to no lo declmos en suprime, ¿para qué se re¡ocijan itJ.
Goertng ba sortit aquest& nit cap
d"admiradors _que anit es reuniren
a Berlin i LavB.l emprendrà el vtat.lla de~· ¿bizo otra cosa la tro- vtrtud de un oonocuniento singular
amb ell per tal de compartir el ao- ·
Debate• desde que se nos de las oosa.s. ni por probar nuestra
(Puu a la pla. n r;re demà al ma.ti.

la humanitat

La salut de Ferran
de los Ríos

EL SR. AZAÑA, ACLAMAT PEL PUBLIC,
PRONUNCIA UN MAGNIFIC DISCURS

•

Catalunya

I

Poblet

_______________*_________________

L'entrevista
de Laval Goering

•

La Llei contra la Premsa

Els diaris madrilenys continuen comentant el projecte patrocinat per «El Debate»
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D'OLIS

Amb tot i no augmentar el consum de la nostra plaça, segueix la ten Cleucia de puja amb olis d'oliva i sembla, per les darr eres cotitzacions que
p uhltquem a con tlnuació, que tenen certa tendència a pujar els olis industrials.
Amb ol is d'oliva, durant la present setmana, han pujat d 'unes 3 ptes..
p er 100 quilos. Aproximadam ent h an assolit la mateixa millora els olis lnd UIItr ials.
Les causes d e !'esmentada puj a, pot ser explicable a base d'una maj or
exportació que f a que m invin les exlstencies. amb tot i r econèixer que el
pr.ru d e l'oil no és exor bitant, creiem que una puja per al consum Ulter10f' no llauna d'ésser, puix que p odent-se exportar el negoci de sobr e
p retJ, naurta d 'ésser a base de L'expor..ac10 1 no dei consum mter ior.
Aquest a es la n ostr a h umil opinió i l'exposem planament per creu re
qu~ es un d eure d e gover n el pr eocupar-se'n .
PREUS A L'ENGROS Corren t, 180.
Supenor, 186.
F I, 200.
E xtra-truitat, 231.
P reus per 100 qutlos.

dt LA HUMANITAT

Na ..•.••.••.•... .•••.•••.•.•••.••.., ca"e' •••.•.••..... .••••••••••,
núm . ........., població ..........................., es subscnu a
LA DONA CA'lALAN A, començant en ........................,
trametent per (¡¡tr postal -se¡¡elLsJ pessete8 ..................

•.•••••••••.••,zmport

ae ···············••••••••••••••••••••••••••••••·....

Les su bscrlpcl~wa a l:larcelona ea cobren, 61 ea desi I;Ja. pel
m esos. a rao Cie 1 uo pesseta mes. - Amb augment se~Ulaual
de 16 pl\¡:olucs oe oovcU!l. 1 40 pessetes - Fora de Barcelona·
Au y, H 'UO pc:;:¡etes; ldewestre. 7 bO; l 'rlmestre. 4 oo. - Arub au:
plemen t de 16 pl\¡r1nca Cie novel-ls., augmeot.a 1 ·~ pesse ~.e~~ trimestre.

CARRETERA

COLMADO - QUEVIURES
SERVEI

A

DOMI C ILI

Vilardell, 40 - Telèfon 30803

s AR e E L o NA
Una de les armes que
amb preferència utilitzen les dretes contra la
premsa d'esquerra, és la
coacció a l'anunciant.
Per a contrarestar-la,
cal que els lectors de
LA HUMANITAT donin
preferència, en fer les
seves compres, als estaoliments i productes que
s'anuncien en aquest
diari

Bar Petit Miramar

a 38 ptes. miler
Plaça Catalunya, 11
BALAGUE R

38

Especialitat,., - Cam ises a
mid a - Adam l m odel RA·
GLAN !patentada)
MITGES uFERROI
<de garantia)

VENDA I CLINICA

PREUS BARATISSIMS

Hospital, 42- Tel. 136S1

U ' ENCENEU()~

CASA SUBIROS

CORTS

CATALANES,

11

ESCOLA CAT AL ONIA

r

Diagonal, 343
B A H e E :. 0 N A
Telèfon 73
320
PROFESSORAT COMPETENT
REDUIT NOMBRE D' AL~
PRIMER • sEGoN ENSENYAMENT

BERSI PON S
Despatxa

li

PROVENÇA, 108
PROVENÇA, 226

MATALASSERIA
AVINGUDA 14 D'Al RIL, 359 C BARCE L ONA

LLUR I A, 131 -

VlLLA ALHUC!I:MAt!

VINS

El m ercat de vins de la ••ostra plaça està totalment encalmat l es fan
l es operacions p r òpies per a l consum.
Tam be es n ota. desonentac1o per veure qulna serà la solució d efinitiva·
wbro els alcoh ols i sl veritablement vlndrà una r evaloració del s uc per les
dls)}OSICIOilll q ue es p ugwn d onar ja. que passen dies l setmanes l la solució d efinitiva - p er tal que trtbom sàpiga a què atenir·se - , no ve maL
Per les darreres impressions que h1 ha sabem que des d el dilluns a
c:1.1m:l.rts d e la setmana entrant es dictaran ja les normes definitives, ja que
tothom està escamat en rtsta que fa mesos que es diu el mateix.
Els p r eus no han canVlat I. l'Associació de Ma'-'8.tzemistes de vins de
Barcelona dóna la rmpressió de preus ferms per resistència o. vendre per
tal de veure quan vindrà la tan esperada solució.

PR E US P ER GRAU I HECT OLITR E I MERCADERIA POSADA AL CE·
LLER DEL COLLITER
PenedC:S. blanc, 1'65; 1d., negre. 1'75; lct, rosat, 1 '65.
Camp de l'arragona, blanc, 185; ld., negre. 2'00; ld, r osat, 1'115.
Conca de Barber:\, blanc, l'SO; rosat, 1'50
Pnorat, negre, 2 50.
Vllaoova l la Geltru, negre, 1'70.
Igualada, blanc. 1'65; negre, 1'65.
Martorell, blanc, 1'80; negre, 1'85.
Arago. n egre. 2'20.
Mancha. blanc, 1'70.
MIStela . blanca, 2'90; 1d., n egra., 3.
Moscatell. 3'90.

PRISMATICS - BINvCLES · CINEMES
PEL·LtCUL ES
PATHE BABY
fONO GRA f S DE TOTES MEN ES

MAQUIN ES
DISCOS, tlo.

fbarra y u.a, S. en C.

NEVERES

Unies regulars de grans vapors per o ls destin'
que es detallen
tSI!atVEJ H.I\PlU ~l'l l l:tJI. .tSAI:tVISLUNA 1 HILHAO
Sortides tota e1e DIMECRES a 11 n it cap a Vllleocta. Alacant, Mataga,
Sevwa. Vl¡o, VJUa~arc1a (;oruuy~ Muae1. óautau<ler 1 Bilbao.
AlWIOaDHt> l es e.K:atea Oe;
.&:arragona. Ueut;a 1 tiuulva Cllua aues aetmaoee
!$ant Carles I .l''erroJ caaa <lues setmauea
61m VEl CORHE1'41 l!:.N l 'tUl. l:li\.KI,;l!:LONA I BILBAO
caaa a utll> sctwauea.
tk>rtiCiea elll DIY fN DR~ a 1a wç UlLI a l'arra¡ooa, !$ant Caries ¡
VlUilrOQ. VaJeuc•a. ouuera, Alacaut. Cu.na¡ena. Aguua.s Aunerla. Meuua. Motm. MIIJaKa. Geuta, (.;a<u.:. l:>evulll. uue1va. Vlao MarUl, VI·
U1Liarcla. f erro1 <.;orunys.., Avuea. t.tuae1. tlaoi.IWaer. Huoao t Pasa.;¡ea.
tSiiliVEl l!!tU WI. HA.KUI!:LUNA t:i.lH'lt; 1 M.A!U)El..J...A
t:k>rtJOCI Q ~l.DZ8uaid elll OIJUWI cap ol I:Se(.e ¡ Marsella
ServeJ QUIDi.eoaJ cap a UEtiOVA
L.A ca.rreaa ca rep PI rlD~rtaau lle ,. UomP&ONla, MoU aeL Reb&IJ:
relélon lli686
.

PIJUAN

DEFECTES SEXUALS
Rambla de canaletes, 11, pramer

--vtSEHV.l!ll

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

CASA BAGUES

Carrer de Sant Pau, 6
t prop

~mblesJ

Tel

tt23J

B AR C E L O NA

UAI'

AJ.. l:lKAl::IU... PLATA

IDOto- Lraosatlao tlca correUB espanyola
t~urwaue U JUlll caca <1.1 <Uca

I b ut.:o•u~ ..... es sortirà el dia
21 de malg del 1935, la magnifica motonau

«CABO SANTO TOMé»
q ue

aam~ua ~-~14t:l'll ,

wercader1ea

LA c:Arre¡a es rep t h a ta vetlla a el Illa de sortlaa. aJ tln¡lado onm. 1

<1e1 MoU c1e &tean. 1'8141011 18374
VlA t..AlBTANA. I
TELEFON 22057
Oonsl¡ natarl":

BELGICA

DOM ENEC GUASCH
Gran assortrment en j oles, rellotges
L presents propl8 per a p rimera comunió
Hospital, 106
Telèfon 23213
BARCELONA

KAPW

cap a S ANT OS, MO N. t: v I U a: u

En cases de nova construcclo, cmc
grans 1 luxoses ò~ bitaclons. c. de
PariS, n lims. 20, 22 1 24, entre c.
Tarragona 1 PL E. Ventós. Autoous E

LA

JO IE S .. BRillANTS
•

Pisos nous a._..... 80 pts.
Principals.............. 95 ,
quarto bany. 110 ,,
11

Jo1er1a • Rellotgeria • Argenteria

RELLOTGES · OBh:CTES DE PLATA

O!:U'lA 1 VlCl!l-VIlliBA

~rtlaea ae .tSarcewna cada diumenge. a •es 11 llores; d 'Alacant ela <ll.roartl,
d'Oran elJI dlm eete~a. d 'Orau cap 11 Alacafl; ela dlma.rta. 1 d 'Alacant cap ~
Ba:cetooa. els <1lmecrea

pec

FOTOGRAFICS

TELEFON 725q

ldA u~ a.~..~: .-aiii!Mll8 ae la L"'l!!teuana. l4
- ~A H.UI!a..ON A : VIa Laietana, ~
LI NIA RAPIDA De GRAN LUXE BARCELONA CADIZ ·CANARIES
t:k>rWdee setwnoala els dlssaotes a tes 1:l Etectunrs.n el servei lea motooa111
e CIU~AO OE SEVILLA• I oVILL.A DE MADRID•
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA PALMA DE MALLORCA
Sortl<lea cnda Oia Cllt~vat • ls dl urucuge~~J d~ Barcelona
Palma, a tee
111 noree. per lea motonaus
11CIUDAD DE BARCELONA• 1 oCIUDAD DE PALMA•
SERVEIS RcliULARS ENTRE TARRAGONA VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA MAO I BARCELONA · EIVISSA
WNIA VUMl!.ltClAL AMB ESO~ A fU 1'8 ELS PORTS UE LA MEU¡.
rERH.I\NlA. NORD D'AFRICA 1 CANARIES. - Sortides Qulnz.enalJ! de Hlll'
celooa ele <1J)o ua. LLNlA COMERC IAL IUl.HAO. OADIZ- CANA R I ES. AMB
E::;<;ALA A ro ra &LS POI:tl'ti UEl NOI:tU U'EI:lPANYA. - 6ortl<les Qulozenal8 oe Hllbao ela <1J)OWI l.IN l A RA PUJA ttEUULAR EN l'RE ESPANYA
l TERI:tllURlS U lil LA UU INEA ~PAI'l\' ULA IFERNANUO POO) - Sor·
tldea ei cua 17 ae cs.da mea amb escates a Valéncla Cadlz., Lila Palmas, Santa
Oru:¿ de Tenerl!e o Freetown. t:;nuta leabcl <le Fernando Poo. Bata. KOiO 1
Rlo Heultv pele vapors
aPLU8 ULfRA1 1 11 LEGAlPh
LI NIA RAPIDA RECULAR ENTRE BARCELONA f VALENCIA
Sortlaes ae Baroetoua eta a!Huns 1 diJous. a lea ~O borea
•CIUDAD DE VALENCIA»
Preu a oooerta; 9'00 pesset es. Bitllota d'an ada 1 tornada a prau• redulta
WNlA REUULAH ENCRb. ~AkCELUNA · Al..AUM I'I · Ol:tAN · M.!Llu.A

PELL •• VIES URINARIES

APARELLS

T ELEFOH 33913
TELEFON 76534

JOSEP DIEZ ESPOT

METGE ESPECIALISTA

BARCELONA

Telèfon ,._

Articles per a obsequis, Casam ents l Bateigs - Dolços l pastes per a te
PREOS VERI'l ABLEMENT DE .FABR ICA

LA FA S RIC A DE

FAR RE

~14

PINTOR DECOR ADOR
PROVIDENCIA, 76
(De 14 a 16 1 de 19 a 20 hores>

Confiteries CARDO NA

VEN BARAT IS SIM, DIRE CT E
AL CONSUMIDO R.
Immens
assortit per a tots els usos. des
delS p reus mes lnhms
Ne ven:& patentades de maxrma
reln~eractò 1 sense mescla de
gustos 1 olors. a preus modtcs.
lienet 1 Mercadé, 26 (al costat
d t<SI.aClÓ Gr àCia I Teatre BOSC)

TO T D'OCASIO.

att~a

TELEFON

.,.

"GLACIAL "

0 1!; MOBL.I!:::;. P lANOS, l:tA!JlOS, CA lX~ UE
C ABALS. MAQUiNES D 'Et;VI:tlURE 1 UE CQ.
S lK MAL.e.'TES. DlSCOt;, etc.

PRAT (Corts Catalanes)
BARCELONA ( L'Hospitalet)

MAONS

Ferrer Batlles
36, Soqueria,

COMPRA I VENDA I CANVI

DEL

casa recomanable pel seu peta
freso I menjars d 'encarreo
ExqulSlts pllits de p opets com
enlloc m es d e Barcelona
Gran terrassa per a banqueta
I testes
- PM:iSE!G NAt;lONAL, 62Barcelona.
Telèfon 19236

CAMISERIA

MERCAT D'OCASIONS

Bidon s - Envasos Industrials per a 0 11,
Greixos I Productes Qulmlca

Barrils -

Auzlàs March, 31 CXamf. G irona.>
Tel. 23548
B ARCELONA

Fer les comandes per telèfon trucant al número 73256

Telèfon &U422

OLIS DE LLINOSA
Cru Cselllle envàs), a 150.
C uit, a 160.
Incolor, a 175.
P reus per 100 quUoa.

DE

lectores

OLIS D'OLIVA

ARRIBADES DE LA PRESENT SETMANA
Estació Morrot: Oli palS, U vagons; ld. andalus. 4 vagons.
Port: OU andalús, 610 bidons ; oli pafs, 96 b idons.
Camloos; Oli pats, 70 bidons.
OLIS DE PINYOL
(Sense envas)
Color verd, d e primera., a lal ; d.e segona, de 120 a 122.
Color vera . d.e pnmera, a a a; d.e segona, d e 120 a 122.
Co lUr ~cuc. d.e pr llllera. Aragó, blanc. 1ao.
Preus per 100 q u tlos.
Baixa acidesa, 140 a 142 p tes.. els 100 quilos estació Bar celona.

ME RCAT

4 0 ef s.

atetalleu aquest cupó i trameteu-Jo, ~v ui mateix,
a «LA DONA CATALMJA», Avinguda 14 d'Abril, 418

Aquesta darrera setmana s'h a n otat bas tant encalmament en el n ostre m er ca t de Llotja el qu al s'ha r eflectiL p er la baixa p aula tlna d e les
mercad eries que havien sofert una puja potser massa sobtada.
En l'ediCió del diumenge passat que publicà LA HUMANITAT es f eia
constar un p aràgraf que deia: «Sembla que la puja dels or dis, m or esc, civades, faves 1 a lt r tls grans i llegttmmoses, ha q uedat neutralitzada, putx
que el que havta de p roveir ja h o h a t et, 1 fins un altre, I que les n otes
ca tastròfiques for en m és un ardit comer cta.l que n o una r ealitat».
1 atld ha estat, PUlX que duran t la p resent setmana j a s'ha notat la
baixa d e les esmentades mercaderies. d egut a la m anca d e compradors l
un excés d 'ofertes.
En qualitat d e blats, en aquests m oments, no h1 ha r es que faci can vta.r l'aspecte d el mer cat, puix que segueiX en el mateix sentit ja que hi ha
m és ofertes que demanadJSSa i s'espera que h om cerqui u na «panacea» p er
tal d e solucwnar aquest problema que, segons es veu, és quelcom d1ficü.
H em creu que d 'ac! a un m es s'haurà com plicat m és. Això ho d iuen els
lntoelhgents, ja que en aquests m om ents els que cnden són els grans coDlEl ·clan ts l f orts a gricUltors l d'ací a un mes seran els necessitats els quals
s er.fln els que s'hauran d 'ajudar i proteg1r.
Les farl.nes segueixen amb operacions pròpies per a l consum 1 a preus
s ost mguLs.
Amb despulles segueix la termesa degut a la manca d'aquestes. Veurem
sl e n moldre la n ova collita s'a llulXen quelcom els p reus.
El~> ar rossos també segu eixen a mb tendència de sosteniment 1 es fan
bat".ants transaccions.
Mongetes 1 cigrons a mb encalmament general degut a la m anca de
consum.
En una paraula: El mercat b a estat quelcom ensopit.

MERCAT
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No d eixeu de comprar el n úmero de la present setmana. Conté el segilent sumar i: Portada amb magnífic figuri a colors. Informació gràfica del Festival a. P oblet per a retre homenatge a les
d espulles d el que fou d a rrer rel de la nissaga catalana Mar U V .
T àctica de dena. - Com et voldria jo..., per Eisa Bernnardh. - Montserr at Alberich, per Maria del C. Nicolau <r eportatge iHustrab). - S igueu r eservades en el vostre amor, per Margar ida. J ordà. • Dos cupons del nostre concurs d 'ad1vinació. - Deu-vos-guard, per Francesc
Munt!lncr. • Fotografia de l'equip Fenemi de Magdeburg, que prengué part en el darrer festival d el C. N. Barcelona. - Jardineria
Casolana cEl Ca ctus» !amb i.Hustracions>. per Miosotis. ~ Mare 1
Fill, per Josep M. F olclll Torres. - La promesa Ideal (segons el pr~
mès, segons la mamà) . • Medicma Casolana (Els ulls>, per Doctor
R ex. - Consultori Femen!, Modes, Bellesa, Labor3. - Notes de Redacció. - Cuina Catalana. per Cuinereta Gentil. - La Guardiola. per
.F. Flos. E ntre Nosaltres, Preguntes 1 Respostes. - P àgina Infantil
amb bomques histor ietes amb dtbuixos. - 26 ttgurins de bell1sslms
1 elegants vest1ts propis per la tempor ada de pràctica l fàcll confeccló. - Quatre pàgines d e dibwxos per a labors ¡ brodats. - Quat re pàgines de la novella «Temptació de don a», per Car ollna
M . Braeme l 24 pàgines d e la inter essant noveHa «El J uramen t de
Ferraru•, per CriStina Busquets (suplement¡, en aquest númer o co.
men ça la novella q ue lllurem com a suplement.
LA DONA CATALANA és la r evista de mooes 1 la llar que no
ha de mancar a. cap casa. La primer a 1 única escrita en català .
Compr eu-la i
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Fill de Ròmul Bosch, S. en C.
'llA LAIECANA . ·¡

ANUNCIS PER PARAULES
Les dues primeres ratlles 1'00 pesseta
Cada ratlla de més •••••• 0'30
»

felétons dP

LA HUMANITAT

Impremta: 14446 HOSTES
Rert:J ccló : 221 2? i PENSIONS
FACILITO ¡ratl.s pen.
liona 1 hablt;aelooa. Rbl&.
Flora. lo, entresol.

PENSIO LAIETANA, !1·
i \l'lataers. tot contort
modero. Preu dea Cle 7'50
dia. Via Laietana. ~. PL
Bereo¡uer, 3..

1.06

ACADEMIA FONT
BATE. Solfeig, teo~~
no, hafD).Onia, con tra'l'aPI·
1 composlc16.
HABITACIONS, casa par ruaa
oeria, 1, P_rnl
_ . _ __
tlcular, pensió o sola dormir. St. Pau, 6 2on.
- TÏÑTORERIA
bltactó traspasso per
FALTEN 1 o 2 joves tot laitla. en barriada. ~
estar. Sta. Rosa. 3 1, pral. 3.632. Vergars., 1.::--2n.a. (Gràcia) .
- VENC AUTO d'~
10 liP ooo esta'
•
1.~ ....
CARRER 8ANT8, 76, Cllelooa 1mmlllor&!!_
4rt. 3ra.. dinar 1 sopar, Escriure a LA BU...,..•
5 duroe .etmana.
TAT aum. 181
_

amb::
1

CASA
PARTICULAR
uosa nab1taclo, amb pen.
CEDEIXO b.abltacto ln·
sl o o sense. Eacr1 ure arub dependent. .Praocesç Latreterenctes a LA HUMA· ret, 188. entrcaoi, ~na
NlTAT num. 208.
HABITACIO, neta 1
P EHSIO, 25 duroe. B. econOmtca. &cudWers, s.
O. bauJ. tei., aac. Avda. 7. 11. 2on. lra.
MJstraJ, 63, v t. :ma.
d d
CASA PARTICULAR,
PENslo Coy A, ea e deSltJd a. doraur o to' u6 PLea. JoaquJ.m COSta, tar. Rocatort, 139, 2ot:..
66. praL.
4ta.
25 PESSETES setmana,
tot estar. ArgeotéJ..lS, Ser.
2Jla. .l:'rop Al' de ;:,t. Pere

DIVERSOS

VIA f"AN 1
• ·ucerela
pe¡ ll Ull~tuUJJ18. raw
HABITAC IO Uoso. bal· ae
çel1lt.a
1
¡reucree
lle
co Cllrrer. Artbau, 48, acr.
puoç
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Després del debat ·Ha estat un assaig Val més que sigui el
La Ve d e tal
t
La discussió de la llei de premu e a unya. comen a
sa ha e~tat ver part del Govern,
senyor Lerroux
atx! la suspensió del debat de la
un assatg. Com que ha anat bas-

•

LES ARTS

Avui s'inaugura l'Ex·
posició de Primavera
del 1935

•

El pinter Francesc Serra

Tal com s'ha vingut anunciant,
precedida de l'Interès i l'expectació
que la seva laboriosa preparació contreu, avui, diumenge, a les dotze
La casa, en un carrer de la Bar- seu, a mà esquerra, la meravellosa del mat!, al Saló de l'Art Modem,
celona vella, no té ascensor. Això per nuesa de la Maja de Goya -<!Ue a del Parc de MontjuYc, tindrà lloc la
a ml és una veritable tragèdia. sem- mi em sembla el més genial dels inauguració oficial de l'Exposició de
pre ho ha estat, però... Recordo que, pintors espanyols- era com un raig Primavera. el vernissatge de la qual
anys enrera, jo vivia en un quart p1s de sol.
tingué lloo ahir tarda, amb la sod'una casa del carrer d'Aragó en la
Aquell nu que Francesc serra te- lemnltat merescuda. L'exposició d'enqual tenia per veïns Joan Casanoves nia aquella tarda de pluja en el ca- guany és potser de totes les celei MarceHi Domingo. A la casa hi ha- ballet del seu estudi, ara el te a les brades del 1932 ençà, la més comvia ascensor; un ascensor com una Galeries Busquets. Mireu-lo, sapigueu- pleta. I la que sense llec a dubt;es
mena de galliner per a persones, que lo mirar, cosa no fàcil per a tothom, I ofereix un conjunt més n~table dofins 1 tot, a vegades, funcionava. ja que davant el nu la mtrada de bres de, gran qualitat d entre les
Quan per desgràcia no era ai.Jd, ¡ a l'home ha de tenir més puresa que quals n exceHeixen algunes de prola gàvla. metàllica penjava el carte- mal. Penseu que els que s'escanda- porcions C0!151derables. Com no pollet fatídic, jo, en lloc de pujar, des-,litzen davant del nu 1 el condemnen ~la éss!'l~ d altra manera, cada any,
feia el carni I me n'anava a dinar tenen una ànima vlll si troben obscé 1 Expos1c1ó de Primavera resulta ésa qualsevol restorant.
el nu és perquè l'obscenitat radica . ser una cosa més arr,<?donlda, més
Aquesta casa d'aquest carrer vell en ells. Aquest de Francesc Serra es a~ostada al qu_e han d esser les made Barcelona no té ascensor 1 jo he una noieta dormint. Dormint és quan mfestaclons d art de la seva clasde pujar sis pisos. Pujar sis pisos la dona és casta per essència 1
se. una manifestació en la qual els
és per a mi una cosa terrible, espan- tèncla. Té el cap damunt el cmxi nostres pre~tlgis més alts proven
tosa, tràgica. Preferiria prendre part d'un dels braços. Els pits ·
'\en amb obres d envergadura de fer una
en sis m1tings electorals - ara ho com dues roses de cent f•
'1- demostració de tota la seva valor.
El públic I els amateurs segurament
correspondran amb la seva assistència a l'esforç que significa aquesta
organització, duta a terme per la
Junta Municipal d'Exposicions d'Art
amb la coHaboracló del Saló de Bar1 celona I el Saló de Montjuïc, amb
el més gran entusiasme.

tant malament per això ha estat
La voz creu que, en tornar a
«Ni el Govern ni la Comissió no
retirat. Heus acf el que es desparlar de la ctesagradabilissima
havien contestat res a cap dels orapèn d'unes paraules de Heraldo
llei de premsa vol que ho faci el
pa t ~clona un me~
l 50 o tes
dors que havien pres part en el dede Madrid:
senyor Lerroux.
fota "" u lrnestre
1'50
u
bat. ¿Quin era el criteri del Govem,
«Conviene puntuallzar que el GoNosaltres no hi tenim cap iltconAtn 8, 1ça Llatllllo 1 P ott u&a l
quin era el criteri de la Comissió? bierno no ha hecho suyo toda~1a ui
venient:
u n trimestre
11 '
Què anava doncs a rectificar? El 1 ha rechazado el proyecto de ley ¡!e
«Según la nota oficiosa, en el c~mAltres oa1sos un tnmebtre
18 »
que calia ier em ' suspendre f't de-\ Prensa. Ayer terminó la sesión de sejo de ministros de hoy se ha has ---.!!!!! bat mentre el Govern 1 la Com1s..ió Cortes con el anuncio de su prestes
~ ven d·acord. Es produl a la dente
de que se retiraba el d!cta- blado del problema de la ley l'e
m
Prensa y ha habido acerca de él
Cambra un moment de confusió. El
en para _que vo1v1era a. exam;nar- absoluta unanimidad. Se af1ade que
senyor Martinez Moya, que actuava lo la ComlSJón.
com a president de la Comissió ts
Queda, pues, en ple la cuesUón en un dia de la semana próxima sedec¡di a dir algunes paraules 'que mAs ~~rt~te, que no es nada. màs rà expuesto el pensamiento del Gono eren prou decisives 1 no resolien que é.sta. «c. El proyecto de ley de bierno sobre la. cuestlón, bien por el
el conflicte. Llavors el senyor Por- Prensa es del Goblerno, sl o no?l>. señor Lerroux, ya por el Sr. Gil Rotela demanà la paraula ¡ en una m- Hasta ayer mismo el Sr. Porteia bles.
• • •
tervenció oportunissima, fent-se càr- ~alladares. insistia en que se discuNos parece natural que sea el e
rec de la gravetat del moment poU tlera. A último hora reconoció tà- ñor Lerrotuc: quin hable N
s tic, demanà que es suspengués I~ cltament~ la J!!Onstruosldad del pro- menos Ió Ico ue ueda ~s parece
sessió per a posar-se d'acord la Co- ceso de dlSCUSión-pues que nadle se Sr Gil Ifoblesq
P
acerlo E:l
missió 1 el Govern sobre el que calla j declaraba autor de 10 que se dlscuÈl Sr. Gil Rebles es ministro de
fer després de conegut el criteri tia · A ese reconociJ!llento equlva.- la Guerra Jamàs-repàs
tod 1
de lesó ddiverses minories. La lnter- ~ea s~s;~afe:!. 1~ ~~~~?eencla de que I historia cÒnstituclonal es~:ñola~lo~
venci
el senyor Portela, que salvà ~ A t
· f
ministros de la Guerra se ocuparon
1 d 1
un ~orne~: polltlc dif¡c!lisslm, \'a cri~ri~ay¿:;lec~ivo
ecd:F~~ble~l~ ~¿~ de ler~s relativas a los periódlcos.
rerciXerb assentiment general de bre la que ha de ser una ley de Su mlSIÓn ~ra muy otra. Estaban en
a aro ra. I a leshores, el senyor p
e d
ist
el Miuisteno para ocuparse de 'a
P UERICULTURA
Alba, que havia tornat a ocupar la r~nsa. !i a m 111 ro Uene su opi- defensa nacional en su as cto te1
"' portela.-No hay nada como el Presidència de la Cambra, suspcn- ~i~ ¡fa~hcula~ Y era ~bsurfo ~ne~ I rrestre y se sentaban en ~ banco
aire libre para los ninos. Ahora s a gué, d'acord amb la proposta del
e
un
ma so re e cua e azul para dofender su gestlón y
uevan a este crio a l Retiro. Mas s~nyor Por~ela, no sols els debat, ~~:f;o no bab!a resuelto nada aunque Cervantes aludiera a la· artarde¡ si es posible, lo mandaremos smó la. seSSió.
p
·
El pintor cota à
monia entre las armas y las letras
Com a. resum del debat~ I de les
defin tivamente a passo.
ero, a 10 que parece, al Gobler- 1 es lo cierto que las letras sólo e1-l
CDc «La VOZ».)
lnc!dèncles que ha prodmt és no- I no no le interesa tanto ~ormular, es- tiempo de paz y civilismo hallan el
vintiu centi sta
ton quo? cal presentar un nou pro- tr'!cturar à~u p~opif cnterldo, como ambiente necezarlo para dar a las
jccte de llei d'impremta. Entestarcu
ser da bo.t actiuf dde Sela naclones frutos abundantes y selecse a mantenir un text que tothom
. ra ~ un e a e a on
tos a la vez.
rebutja seria perillós 1 contrapro- ha discutldo, pues, hasta ahora sola¿Que el Sr. Gil Robles fué prestduent. En canvi, la Cambra ba de- m~te para llustrar al Gobierno, dente de la Comisión parlamentaExposa la seva obra al Marroc
mostrat que està disposada a donar quien lanzó el tema a manera de ria encargada de. dictaminar sobre
1 altres quadres a les «Galeries
al Govern, amb el respecte més es-¡ globo son~a.
1 el lndefendible proyecto del señor
Laietanes». Corts Catalanes, 613
crupolós al precepte constitucional
Las pnmeras palabras del dis- Vaquero? Pero ya no lo es. Ya ts
que estableix la llibertat d'imprem- I curso ~e ayer del ministro de la Go- 1 ministro y no de Gobernación sino
Del 18 al 31 del corrent mes
ta, aquells instruments, aquells mit-¡ bernac16n lo demuestran plenamen- de Guerra.
•
VIS ITEU AQ UEST A
jans que necessiti per a evitar-ne te. «El Goblerno 10 que querla era
El Sr. ril Robles es ademàs je!e
els abusos.>>
dar motivo para que la Càmara se d' Ja Ceda La Ceda ex1ge u e "e
EXPOSI
CIO UNI CAI
manlfestase sobre el problema. La
"
· d
q
~
1mpreslón general causada en el Go- aprl;lebe la ley e Prensa. Su órgano
•
1 bierno por el debate es la de que oficml, «El Debat~)), es, con su ediprocede un nuevo examen del dic- ció!J nocturna,_el unlco periódico estamen.>>
panol que def1ende tan lamentable
LL ISTA D'EXPOSITO RS
En esto último es en lo que vemos novedad...
SALO DE MONTJUIC
• • •
¡
la contumacla en el error de proce- l Si Preferir!amos que fuese el sePINTURA: F. Arderiu, E. Annen·
dimiento. Lo que procede ante todo • ·
.0
I
gol, E. Aymat, A. Badrlnes, R. BeAixí ho creu El Dia Gràfico de no es qteue la Comislón examine nue- ¡ m~d~~\ C:o~~r'it~~ ~~li~~~h~: ~;= I
net, Bosch-Roger, J. Busquets, Camla desgraciada llei de premsa.
EXITOS PARLA MENTA RI OS
vamen un dictamen sobre ~ pro- zones >>
pillo (J.), Campa Ribera, M. Camps
·
yecto de un Goblerno ya. d1funto,
· ···
Vicenç, A. Canadell, M. Capdevila.
El afortunado <<debut» de un d ipu·
«Un
ejemplo.
Se
creaba
para
los
sobre
un
proyecto
que
el
Goblerno
,
•
,
,
R. Capmany, F. Canyelles, A. Cartado nove l. ~
delitos de Prensa un tribunal de nr- I actual no reconoce como bueno y 1
bonell, D. Carle3, Montserrat Casa<De «Informaciones».)
gencia, substrayéndolos al Jurado y hace suyo. Ese proyecto, senclllanova, G. C<>chet, J. Commeleran, O.
dando
a
los
procesos
una
precipitamente,
es
un
intruso
en
la
Càmara.
La Publicitat dedica el seu edt1
Cortès, A. Costa, J. Cots, Pere Créi·
clón peligrosa. ¿Por qué esa crea- Lo primero es saber quién carga
toriat
el
jet
triStfssim
per
la
Cexam.s, J. Cuellas, E. D1az Costa, F.
ción de unos jueces pennanentes y con la responsabilidad oficial de su
da, d'haver estat retirat el projecDomingo, J. Escaiola, Mont5errat
especiales que no se apllcan a las creación.ll
te
de
llet
que
tendia
a
endogalar
Fargas,
Rafael Fernàndez de Soto,
comunes vlolaclones de la ley? ¿Por
la Premsa:
G. Fina, P. Flores, F. Gall, A. Garqué un juiclo periodistlco, una infor«Malgrat de sumar el gmp més 1.
cia, P. Gastó, J. Gausachs P. Grau.
maclón periodlstica, debe de ser màs
considerable de la Cambra, l'Estatut
E. Grau Sala, J. Guàrdia, M. Humperentoriamente castigada que un
asesinato? ¿Por qué tres procesabert, J. Hurtuna, A. Iglésies,
P.
I cal lluitar -afegeix El Libe- de Premsa. patrocinat pels cinc mi-l
.
Isem 1 Aliè, J. O. Jansana., Jewer
' mientos han de motivar la suspenral- perquè l'espera no sigui ta- nistres de la Ceda ha estat rebutjat. El senyor Gil RObles i els seus
.· ·
A. Junyent, G. Kar, F. Labarta, R..
sión del periódico? ¿Por què las sullida:
López, A. Marinello, J. M. Marquès
puestas injurlas han de ser elevadas
«Afortunadamente no as eso Es- amics, amb tot I l'ajut incondiclo-1
1
nal
de
«El
Debate»,
no
han
pogut
Franceso Serra. - FIGURA. - 1934
Puig, Soledat Mart1nez, M. Massot,
a delito penado con prlslón? Estas paiia. Nos sabran eiementos de juiA. Mataró, J. Mercader, Mikoumo,
Y otras preguntes es de creer que cio para afirmarlo. El pueblo està fer passar el projecte de llel contra.
J Mumbru· Llu'- Morató X Notendràn en Ja Comlslón una respues- hoy màs en pie que ayer, y no se la. llibertat de la premsa que tant
en sen- bla que vagt a somriure...
·és J Obt0 ls
Opisso 'J Palau
ta intellgente, conservàndose la vi- dejarà quitar sus llbertades. Dasta t:ls illusionava; n'hi ha hagut prou faria amb molt de goig l no
no és pas
Per aquest sol nu, Francesc Serra gu
' ·
·
'
·
.
gilancia del Estado sobre la Prensa, salir a la calle para oocontrar-lo. que la minoria radical anunci és que t lria cap molèstia -, que
A. Pascual,
Iu' Pasqual,
Josep
Per-•
no
donaria
els
seus
vot.s
per
a
!rusuna
cosa
massa
divertida.
seria
un
gran
artista.
Ho
és,
a
més,
rin,
Enric
Pinet,
Jaume Pla, Cànpero sin actuar como fiscal !mpla- Lo mlsmo en el campo que en la
Però en el sisè pis d'aquesta casa per les altres pintures, que l'esposa did Planes, Enric Porta, Pere Prat,
I cable.
é
ciudad, resurge el !ervor republi· trar la temptativa d'endogalar la
premsa Amb el projecte del senyor viu el pintor Francesc Serra. El pin- ensenya silenciosament per a no tren- Josep M. Prim, Enric c. Rlcart, J.
Hay a 1go, tambi n, que debe de cano
Ri 11 p Rol J 000
~er mçdifica<!o en la lley y es su
Pr~untarlo a los que recorren Es- Salmón ha passat una cosa per l'es- tor Francesc Serra, que m'espera. car el meu sentiment de fervor; R 1 Ra
lgo '
mon
po • ·
g,
rmpr~slón. Apllcando su articulada, paña en viaje de propaganda y os til. Les lmcialives del ministre ce- I al qual no és cosa de fer esperar I aquests terrats sota un cel d'un blau
dista
no
han
trobat
l'aprovació
que
massa.
Com
aquell
,doncs,
que
fa
pàllid;
aquest
suburbi
barcelon1,
taRoqueta,
Olga
Sacharoft. R. Senaun fiScal podrà denunciar todos los lo diràn en forma que desvanezca el seu autor esperava. Per ara, penitència, començo a pujar
LA LEY DE PRE NSA
l'escala.
cat
1
vist
amb
una
sensibilitat
exbre,
J.
Serrano,
Lleó
Solà.
J.
V· Soperiódicos diariamente. Dlariamente la.s dudas de los màs peslmlstas.
(De «El Sol».)
y abundantemente. Nada escaparia
Lo que hace falta es no dejar que doncs, les experiències governamen- Molt lentament, a~rant-m_e a cada qulsida; aquest carrer dels afores de !à Andreu, J. Soler Dlffent, V. Somés replà. Penso que Sl jo VIsqués en Granollers, tan ple de la simpatia !er Jorba, J Soler de Trinxeria.,
a la rel?resión, ni los julclos sobre se pierda ese germinal republicana tals no són favorables al ' grup
. del e Ia- J.
G. Ventosa,
Toledo, E.
Valls, M.F.VaUs
l<?S polltl~s. ni las criticas teatrales por faita de esperanza; lo que pre- nomb r 6 s d e 1a e amb ra. D altra ban- aquesta casa• ""'r
"""' por de l'escala mal d e Granollers; aquest a nola
E. Vicente,
VIdalQuer,
GaSiqmera. Sl lo que expone al menos- cisa es ahogar el despecho en los da, a través del que la censura per- no sortiria. I que sl un dia sentia vell, que té una noble reminiscè)lcla Ucla, F. VIdal Gomà, A. VIla Arrumet
manifestar a la premsa, enlloc la temptació de sortir I no savia re- clàssica
preclo debe de ser objeto de que- corazones uobles y retirar de la cirJa és ..gairebé de nit. En l'estudi, fat, Miquel Villà.
rella o de denuncia, con P<?Sibllldn- culación a los despechados, que son no s'observen senyals de disgust sistlr la temptació, per no haver de
ESCULTURA: Arcadi Bussot, A..
des de encarcelamlento, ¿qu1én ejer- I com:> la mala hierba, que no deja per les dissorts cedistes, sinó ben al pujar sis pisos no tornaria a casa. però, queda la lluminositat de la beNo sé quant temps he passat pu- lla dorment.
Ca3amor, E. Casanoves, J. Ciarà, O.
~rà. ~a critica teatral, tauri_na, crece: la buena sem1lla; lo que lm- contrari, la satisfacció que ha produït
el
contratemps
de
l'Estatut
de
jant.
Molt, segurament. Quan w arCollet J. Dtmyach, A. Fenosa, J. M.
llterana o de ~ombres en ejerc1cio porta, en fin, es puriflcarse en el
LLUIS CAPDEVILA
Freixa, P. Gargallo, A. R. GonZàlez,
de funciones publicas? Asi, la ley dolor de la adversldad y lanzarse a Prerm;a ha estat unànime, amb l'ex- ribo, suo, aleno fadigosament. Dec
cepcló
de
«El
Debate»,
que
no
ha
estar
vermell
com
una
llagosta
buJ.
Granyer, M. Llauradó, E. Monvendria a. convcrtlrse en protectora la reconquista de la República con
jo, E. Maragall, M. Paredes, J. Ros,
de ~os <?btusos, de los mediocres, de la misma ilusión que nos la.nzamos pogut reprimir el gest de malhu- llidn. L'escala, que a. baix era com - - - -.......
mor que li ha causat la calguda del un pou negre, ara, aqui dalt, s'alos meflcaces y de los que no pusie- a su proc!amación.
E. Serra, J. Viladamat.
clareix amb una llum grisa que cau
DIBUIX I GRAVAT: J. M. Fre1ran en sus funciones un desinterés
¿Que esto no puede hacerse sin projecte.
Ara com ar~, ningú no es plany pel vidre d'una claraboia.. Truco a
ciudadano.»
garant1as?
xa, Esteban Vlcente, A. Vila A"TruPero adviértase que con garantias de les decepciOns que l'estada. al una porta petita, fosca. M'obre una
LA LEY DE PRE NSA
fat.
•
ART APLICAT: Francesc Elles,
no habria para qué hacerlo. Sl ha- poder proporciona a la Ceda; possl- noieta vesttda de gris 0 de blau clar
-¿Del Estatuto qué?
blement
ben
aviat
començaran
les
-no
ho
recordo
béque
em
somM.
Paredes,
E. Serra Abella, R. Soblamos de reconquista, es porque ve-¡ De l Estatuto <ma» I
lanic-h, M. Trallero.
mos esas garantías comprometidas. desUlusions dels qui confiaven en les riu 1, amb un gest cor'dial i acollidor
(De «Heraldo».>
possibilitats
messiàniques
d'aquest
em
fa.
pass¡¡.r.
'
SALO
DE BARCELONA
Sembla que cada dia s'accentua
Cuando las pon~amos a buen reEl pis és menut com un niu. Hi ha
PINTURA: V. Albarranch, Amat
més la divergència Comentant a- I caudo, la reconqmsta serà un ne- partit. Pel que toca a Catalunya, la
.
cho, y no haràn falta ucruzados» seva preponderància al Govern no en tot una cordialitat l un acolli(J ), A Asensi, M. Ba!g, J. Barra.é~ motiu de cap optimisme especial. ment d'una simpatia entranyable.
quest estat de coses escriu Polí ' par:J. lograrla...
quer, C. Barrios, I. Bea, Benavent;
La
seva
balançada
no
és
suficient
Unes
cortines, en la penombra del
Corts. 613
Santandreu, C. Bécquer, G. Bestard.
dç¡s de El Diluvio:
I De eso se trata; de que haya ga.rantias. Cuando no las hay, es pre- a soluclona:r. d'una manera definit!- rebedor ocul~n una cambra. Parets
L Bonet, R. Calzlna, F. Cano, J.
. «Esa fué la. frase que brotó de la- cisamente cuando se debe luchar pa- va la interm1tat que ja es prollonga blanques. una aula, carregada de pa- Euglmia do Loutchlskl
Pintura CasaLs, A. Casas Abarca, J. Cases,
biOS de una de los capltostes de la ra que les baya
massa;_ en canvi_. és prou perquè, pers. un pot amb pinzells. un caba- Viladrich
11
A. Coll Blanc, T. Condemines, J .
faràndula al contestar a la pregun¿ y dónde mejor que en el Parla- a despit de les disposicions dictades llet. un repeu amb uns dibuixos, una Vidal Rolla nd
»
Costa 1 Pujol, M. Costa i Segura,
ta de los reporteros del Congreso. menta, que es donde se puede ha- darrerament sobre la devolució dels estatueta. severa, torturada, la faç Joan Matamala
Escultura S Davit, M. L. Daza, N. Domènech,
Con ella quer!a declr que el P~~ blar sin autorización previa y sin serveis de la Generalitat rescatats de Lluís Beethoven, el músic genial Exposició de pint ures de Fortuny F. Elies, R. Estrany. F. Fàbregues,
yect1 de ley de Prensa no era hiJO sanción inmediata por lo que se ha- in~egudament, les coses no es mo- de les simfonies. uns prestatges amb
R. Fàbregues Fàbregues. J. Farjes.
de ellos, slno de la fracclón que ble?
gum de l'estat en què es trobaven llibres
(Fins el dia 31)
M. Farré, J. Ferrer Mascaró. J. M.
acaudillaba el señor Lerroux. En
¿Qué inconvenlente hay para ha- abar ~ de publicar-se el decret tlel
·
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J G rrig J GU
17
d'abril.
r
encara.
haur1em
de
preAlta,
una
finestra.
No
molt
alta,
ao r
no as, . a
a. .
efecto, el funesto proyecto partia t'e cer en últlmo extrema una obstruc1 Gll. L. Gll de Vicarlo, A. Gómes
un miembro radical; pero no gozaba ción parlamentaria contra el pro- guntar si e1t industrials de Catalu- però, perquè el sostre és baix. I ennya han trobat en l'increment c.e- reixada, perquè deu donar a algun
Masslp, L. M. Gtiell, R. Gimbert,
de las sl~patias de dicha colectivl- yecto de ley de Imprenta si vuelve dista-agrari
algun motiu d'alegria. terrat. Rera els vidres d'aquesta fiF. G1únard Eva Illing, O. Junyent,
dad politlca, y prueba de el_lo, la va- •al salón de sesiones?
Podran
fer
el
cor
fort
durant
LA FR ACASADA LEY DE PRENSA liente lmpugnación
un
nestra
els
dies
clars
es
deu
veure
una
F.
Llaneres, J. Llaveries, F. Llop,
de Bas1lio Alva-¡ No hay absolutamente nlnguno.
Diputació, 262 :: Telèfon 18710
J. Marcè, F. Marsà, L. Ma.srlera, J.
-¡Tenia que ocurrirl Era una lu- rez, que, volvtendo por los fueros Lo mismo que se pronuncia un dis- quant temps però dissimular quan teoria de terrats en un desnivell trenART I ORNAMENTACIO
Martinez, G. Martínez Tarrassó, E.
cha de la Cada contra todas las de· de la hoja impresa, no tuvo lncon- curso se pueél.en pronunciar cien. la processó va per dins és més pe- cat i graciós. Aquests terrats de ta
del que sembla. Després d'aques- Barcelona vella en els quals a vegaOBJECTES PER A PRESENTS
Meiffren, R. Mora, J. Morant. J.
màs letras.
venlente en califica.r el proyecto de !gt
que se defiendc una eumlen- sat
tes contenslons, la. sinceritat es ra des hi ha un colomar tot crepitant
Morell, L. Muntaner, E. Ochoa, Ja.(De «El Liberal».)
engendro funesto.
da se pueden presentar cuantas au- més
explosiva.
Tal
com
el
Govern
d'ales,
un
gat
filòsof
o
una
corda
de
Valeri
Corberó
Pintures l pro- cint Oliver E. Pala, J. Picó, F. d'A.
Tan mal ha caldo en todos los sec- torice el reglamento. y nadle impi- actua fins ara es pot
profetitzar que roba intima estesa al sol, que el vent
jectes decoratius Planes Dòria, Porret, J. Pulgdengotores de la Càmara, que hasta el t!X de que se pida votaclón nominal d'aqui
poc
temps
les
reserves
de
sinInfla
1
els
dóna
una
obscenitat
as<Fins
el
31
de
maig)
les, B. Puig Perucho, M. Pujades,
conde d_e Romanones ha terciado para cada una de elias.
A. Ràfols, M Renom de Gàrate,
diclendo.
Lo que falta es nlimero de dipu- ceritat acumulades a tots els sectors pra i plebea. Avui plou i la plujo.
esmerilar els vidres d'aquesA. Ribes Rius, R. Ribes Rius, M. Ris-Yo afirmo, como slempre. que tados. y esa falta es soportable en socials seran més copioses que mai.» sembla
ta finestra per la qual entra una
qués, M. Rocamora, Rodríguez Puig,
la libertad de Prensa es ~na cosa cuanto esté determinada por el reclaror grisa, d'un gris blavós ct•atgua
A París
E. Romagosa, J. Rovira, P. Sabater,
fundamental.
.
. suitado electoral; pero no por la
amb aiguardent.
_
S. Sabatés, F. Salnz de la Maza,
Los que sostlenen que la hbertad I abstención y el retraimlento.
Francesc
Serra
és
un
home
molt
E. Santasusagna, J. Serra, De Serde Prensa es un pellgro para el orLo peor, repetlmos. no es la adLES SARDANES
jove. Vesteix de negre 1 això accenden socml, 1:> hacen creyendo que versidad que supone pat a la Repúra Badué, E. Soler Calvet, J. SubtL'APLEC DE aLES FONTE· tua més i subratlla la palidesa del
rats, M. Taylor, J. Terruella, N. Torpor ese medio yugulan Y destrozan blica el 19 de noviembre de 1933.
T
ES»
seu
rostre,
de
les
seves
mans
crearecillas,
A. Valdemi, C. Valero, N.
a l?S. que comulgan en teor!as anEs aún peor la disoclación repuL'Agrupació Sardanista de Barce- , dores de bellesa. F~cesc Serra té
tagorucas a su modo de pensar, Y blicana que la produjo; el error en
Valls MarU, J. Vancells, C. Vàzquez,
lo hacen a sabiendas de que la ley que se lncurrió a1 reaccionar con- lona ha organitzat per a avui el seu uns ulls de lll.lrada lle1al 1 profunda,
A. Vidal Rolland, Vila Puig, D. Vlanti~a tiene sobrades recursos para tra ella, y este rctraimiento sm fin, «VIDè Aplec a Les Fontetes•. de 1 una veu suau -segur _que quan s'enlà, M. V1latobà, T. Viver.
anuola. El programa serà el se- fada no deu saber cnda,r- un gest
Paris. - L'Exposició d'Art Italià,
don:tmar las extrahmltaciones de los que deja expedito el camino para
ESCULTURA: C. Armlño, J. Bal·
......_.
des
del
seale
XIlè
fins
als
nostres
manya
G N Bru J Bo reU N1"coCerd
penódlcos que se atrevan a concul- que se desnaturallce primero la Reüent. Mati i tarda a eLes Fonte- suau. La noieta que m ha obert la
..
, . .
• .
r
g
LAMENTO
tes))
cobles
Girona
¡'Catalunya;
nit,
porta
s'ha
assegut
en _un recó de la temps, que ha estat inaugarada ara, lau, L. Cairó, J. M. Camps Arnau.
caria.
.
pública y para que se vayan restauPor med1o de la ley de Prensa que rando después las esenclas monàr- Plaça de l'Angel, cobla Girona; ca- cambra, que té Intimitat ¡ escalfor constitueiX una de les majors i més F. Carulla, E. Clarassó. F. Guairan.
La Ley de Prensa.-¡Q ué fea debo
fès Còmic i Comtal (ParaHel) cobla de nlu. No w ha hagut cap pre- importants colieccions de pintura, J. Duran, M. Gener, J. M. Giméser que hasta mis padres reniegan querlan aprobar no se iba màs que quicas 1
de mil
al secuestro de la opinión, y, en lo
·
Popular En cas de pluja. lc; audl- sentacló. Es veu, però -en una
escultura i art decoratiu italians.
nez, F. Giménez Valls, Miquel Gi·
tocante a que fué obra de un mi(De «El Diluvio».>
clons tindran lloc a l'estatge social tinitat de petits detalls-, que és l'esEstà dividida en dues seccions, a meno, E. Heksch, F. Marés, J. Marnistro radical, la contestaclón clara
de l'entitat organitzadora <Francesc posa, la companya. _Una companya càrrec del conservador del Petit Pa- trús, L. Montaner, V. Moré, A. Noy terminante del seiior Guerra del
Layret 101).
que sap callar -mèrit gran en uua lais, Raymond Eschollen. Al Petit gui:ismx I GRAVAT·. "'. AlmuR1o no Uene vuelta de hoja, el cua!,
•
dona- que sap escoltar i que, quan Palals poden contemplar-se pintures,
&
al repeler el puyazo, dijo:
intervé en la conversa, mai no ho escultures, objectes de cristall vene- ni, A. Antiga, C. Bécquer, G. Carfa
amb
banalitat
vulgar;
sempre
-Pues blen; se advirtió a ese miho
clà,
bronzes
de
Florència,
medalles,
bonell,
A.
Cardunets,
S.
Llobet
Rl·
escriu l'editorialiSta de El Sol:
fa amb inteHlgèncla. Vesteix, he dit, manuscrits i objectes d'art decora- bes, C. Llobet Raurich, J. Narro,
nistro antes de que firmara el pro«Con toda mesura hemos venldo
un vestit de tons pàHids, un gris o Uu des del període primitiu fins al J. Oliver, R. Opi.s..c:o, J. Orihuel, J.
yecto QUE NO DEBIA HACERLO,
un blau molt- clar, que U deixa els segle divuitè.
porque estaba en contra de los prin- protestando estos dias contra el proPedregosa, F. Serra, G. Soler Gat1
ciplos mantenldos por el partldo ra- yecto de ley de Prensa que trataba
braços nus; té una veu que acorda
villaró.
de
hacerse
aprobar
por
las
perfectament
Cortes.
amb
la
del
pintor;
porL'Exposició
està
assegurada
en
mil
ART APLICAT: L. Albert de Puig,
dical.
ta els cabells d'un ros calent, pen- milions de francs 1 el seu cost es E. Ballet, A. Casanoves, A.. Cumella.
A pesar de esto, el proyecto ba A fuerLa. de ambages y circunloMITJONS
MITGES
Unats en una mena de corona. Ella calcula en vult-cents mil francs. Pe- A. Fargnoll. A. Hinsberger, F. Mad EllaComitè Comarcal del Maresme llegado a la Cimara y honradamen- quios, nos esfornà.bamos por dar a.
l el pintor fan una parella deliciosa, rò com que hom ~era que el nom- nyer, F. Muntanyà, M. Roca, T Sae
Unió Socialista de Catalunya te se ha de confesar que sl se apar- entendfr algo que ya hoy es hora
P
REUS
EX
CEPCIONALS
PER
6
tan perfecta com rarament es dóna bre de visitants serà enorme, es com- yol.
"ha dmglt al Comitè Executiu del tat \ de la comunlón del partido, de decir con toda claridad y cruA REVENEDORS
en la vida. Semblen escapats d'una pensaran les despeses amb les enDECORACIO: Pere Cardona, P.
6eu Part1t per a exposar-li el desig tenia, en cambio, el asentimlento deza; este proyecto venia a reallzar
en
la
República
lo
que
ba
sido
ssobra literària 1 no trobats en una tractes.
Martlnez Surroca.
~~e _!lquest reculli la seva iniciativa, del jefe cuando toleró el que uno
DO
NATO
piración
constante
y
nunca
lograda
de
sus
ministros
lo llevase a. discue o::s la d'entaular gestions amb els
cantonada de la l'ida un bon dia de
en la Monarquia de nuestras dere~~es partits d'esquerra de Catalu- slón.
cada dia. I no pas perquè b1 hagi
TALLERS, NUM. 16
La postura del partldo radical en- cbas extremas -y al decir muesa f¡ que, amb l'aval de tots els
en ells aquella pedanteria llteratesca
~~~llers municipal¡ de Catalunya, frentàndose con su jefe ha dado Iu- trasll queremos acentuar el matiz
que hem trobat en alguns artistes ...
t
~tats per les comissions gesto- gar a que se aprovechen de la debi- ferozmente lntranslgente y montadels que fan l'artista més que no
t~ ~entauli judici contra la cons- bilidad los que aguardan todo mc- raz del reaccionarismo lbérlco-. Es
pas en són. Al contrari: tot ês, en
la
ley
de
Prensa
que
«El
Debate11
mento
propicio
para
entronizar sus
D'interès per als socis del aquesta
da CI de les esrentades comissions
parella, en aquest «couplell
pidió
w1a
absurdns
vez
y
otra
concepciones.
a
la
dictadura
ContrastanCo'ns'llntltt el Tribunal de Garanties
simple, senzill, efusiu, cordial, hum:\:
do con esta debllidad, se alza la voz primorriverlsta creyendo llegada. enU ClOnals.
Plou -a. fora, naturalment- d'una
del jefe de la minoria radical dl- tonces su hora, y que la Dictadura
clendo:
'
La Junta Directiva de la Secció manera desesperada. La cambreta huno quiso o no se atrevló a darle.
mil 1 minúscula esdevindria més fos-La Ubertad de Prensa es Indis- Y ¿ha de ha.berse proclamada la Permanent de SOcors Mutus, respoSALO DE BARCELONA ••• SALO DE MONTJUIC
pensable y no hny otra soluclón que República en España y ha de ha- nent a les preguntes que U han t"S· ca per obra. i gràcia de la tarda de
berse establecido la Constituclón màs tat fetes, manifesta que les entitats, pluja sl en el caballet no hi hagués
retirar el proyecto.
un
f iNTURA - ESCULTURA· ART APLICAT
nu
que
sembla
empleuar
l'estudi
definidament
mutaals,
que
actuaven
liberal
y
generosa
de
nuestra
hisLas últimas noUcias son que el
Gobierno tiene un crlterio !ormado toria pol.itlca para que veamos en en el c. A. o. C. L, estan autorit- d'una claror càll.ida. El mateix efecte
ADVOCAT
sobre el asunto. Veremos qué solu- vigor un tal engendro, exponente zades per a funcionar des del 21 d'ara -les sensacions es repeteixen
ción da el anUguo periodista y hoy tal de oscurantismo, convertldo en d'octubre i que aiXf es fa des del mes a tra\'és dels anys- em féu un maU
jefe del Gabinete, que, como mili- ley del Estado? Seril!. tanto como de novembre, al carrer de Pelayo, 11. de març, a Madrid, la primera veAvinguda Pl l Margall (Entrant a l P a r:~ de MontJuTc)
La Junta, doncs, no ha realitzat gada que vaig veure el museu del
tante activo, conoce las vicisitudes mancillar a aquélla en su esencia
por que atravlesa en estos memen- misma y vulnerar ésta en su letra cap nova gestió encaminada a obte- Prado. Plovia, nevava, el carrer era
Rambla Santa Mònica, 14 tos la Prensa, soluclón que, de no Y en su e.spiritu. No resultarà, pues, nir una concessió que permet.ès unes Inhospitalari 1 antipàtic. I en entrar
Serà oberta tots els d ies des
ser justa., es muy fàcil que provoque excesivo pedir al señor ministro de activitats que ja fa mesos exerceL"t, l al museu em féu l'efecte que hi bade les deu del mati
ENTRADA:
UNA
PESSETA
el c.1sma entre las mal avenldas la Gobernación que nos evite esta té el propòSit de no eXtralimitar-se via m!s claror allf dintre que a fora
Telèfon 18297
Barcelona huestes
del partldo que acaudilla.» vergüenza.
del mandat aue l1 ba estat confiat. al carrer. I és que en entrar al mullei de premsa:
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PREVISIO SOCIAL

la inspecció del treball
a Txecoslovàquia
Ln relació sobre l'activitat del serveL txeco.slovuc d'mspcccl6 de treball
duraut 1 any :ul:$3, publicada recentlllcnt peL m.nwten ae !a previSio social, cou te truube lll¡;unes ínrorruaClons sol)[e la ~ltuaCJ.o econòm1ca 1
les condiCloQS cte treoall a Txecoslovàquia.

(prop del 25 per rent) del nombre
úels acclden~ és deguda principalment a. l'alentiment de l'explotació
de nombrl):;os estailtm:...:uts auu com
a. J.a dlllmlD'LiCl() <1e l'e1ectiu dels treballadors.. El noml::>re més gran d'accidents s' !Jan prottutt en la mdustna
<U:Is metalls (19.8 per cent), en la
coustrucclo (11.9 per cent) i en la
REN !.li MENT fabricaciÓ de màqumes 1 u~11lat¡e U1
Els patrons s'han preocupat d'aug- per cent).
mcnuu· e!t-end1ment de uur pen;ona.l.
Per mxo, 1teqüt'lltme:nt !".au reemACTIVITAT DELS INS•
p laçat el j1:>rmu l'el salar! segon:; trtlPECTORS
ba!l 1 lli.9tJtUit pl'unes scbre el remllA l'any 19:-J, u ¡J..:.r:;onal de la. f.ns.
m~:nt. Una ro.~.~nea na let pubucur
pecció estava lormal. per 82 inspec·
eLs noms : l'un¡.¡ort rte.ls sala:::lll dels tors, 6 UlspcctOrs auxUiars 1 7 instrd>abuaors que nagrn ootmgut e1s pectores U.UJUlll.es. I:a:; inspectors han
ml11Vl'S re::.uJtaL;:o. !!;Il moltes empreses efectuat 3:-:1.3;)2 (37.379 en 1932) vistel llll.llOnlllent; de 1 utwu~.se 1 >a. rl:!ur- tes de control en 3a.&J6 (34.679 en
(;
......... ·-- ..~- . _. ..... 1~.>2) e,tabliments, els quals repre>un r.crelXe=. ~J: rer.tum.el.\. . .t.:D ge. senten prop de 1a quarta. part de les
neral, el rendiment ha augmentat du- empreses sotmeses a la in.:;pecció de
ralit la cnsl, ....uuuc ::.en.:;e que el pa- treo:U1. Els establiments VJS1tats ocutró hag, nag-ut d'mtervemr, car ca paven
688.0G3 (800.500 en 1932) treC)lJlc ... ..,. .., u ..~ ' ......... au~'.t ..~.i.. a iu.U6J.,l.:.t:J.:t.l:!l
ballai..lors. :us coxuuc¡,e, de t.reball
nurs salaris, llts taxes dels quals har han ocasionat 821
(983 en 1932) inter~1eu e:;t.a redu10es d'una manera imV~ilcm.ls deL:; lD'>pt'CtOib. 'tU;> VlSit~
port:mt.
d'L!'lSj,)Ccciu han estat efectuades du1 t:tu els inspectors han consta Lai
rant la nit 1 217 en diumenge. EIS
en ueterr.una~ ca5()6 una d1snunucto lnspecLors ron
denunciat 4.058 (1.687
cie! rt:uaunent <ie¡,uda al cansament i
1932J patrons per 6.317 (2.607 en
al uescens a el 111 veu de v1aa aeJS tre- en
u:;2t in!.accions a les disposiciollll
balladors. t-er altra banda, cal no
oblldttr que nomt>rosos treballadors legals.
ban peruut llur ru .ma proiess10nal a
cons¡;quència d'un atur prolongat.

..

-

SALARIS
L alentiment del consum deLS
producte:; 1. l'augment del nombre de
les o~ertcs de treball en 1933 han
causat uua batxa senstble del mvell
dels ~;alans. Nombrosos parats han
oiert llur treball amb rebatxa 1 han
pr1vat els smatcilots obrers de mantenU' els salariS a un ru vell sattsfacton.
El::; caso:; en que ets sala..rh; han estat
augmemnta a. cousequencia d'un con..
veni nan estat lllillt rars. El nombre
dèls esta!Jlunents en elS quais les condlctc.ns de salarts han es~at regla·
meutades per conven1 coilei:tíu ha
dl.Silllllwt ciurant l'any 1933.
Per
regla general, eiS conveniS coliectuJS
no han eat.at establexts G prolOngats
més que per una durada molt lmlltada que sobrepassa els sis mesos
molt rarament. L'aet1v1tat ools COlllltès d'empreses 1 de COLnlSSlOllll de
conclhactO, ha alel}tl~. Els obrers no
es ci!.I'lgetXen a aque:;ts orgarusmes
sutonoms per temor ue pertot>ar llurs
relacwns amo l'admmistracío de l'empresa 1 de perdre 1uxi l'esperança
d'6sser readmesos en cas cte perdre.
El nombre dels con!lictes de treball
lla ¡gufiJment disminuit segons relació ae l'any precedent. A l'any 1933,
les ot<cures d'Inspecció de trebalt
han tingut coneixement de ~4 vagues \:>:al! durant l'any 1932), de les
quals ~04 (it18 en 1932> h an estat re6oltes amistosament. A més, hi ha.
hagut 13 <17 en l93:;t) lock-outs. La.
JnaJor part de Je¡¡ vagues han estat
mouvaaes per cunillctes de salans.
Els mspect.urs aa:;eoyalen que els ca.1505 de pagamenr. uregular o de no
paga.mf!n~ aets sruarJS --conseqüencta
ue la S1tUae1ó financera precana dels
en1pre:oans- esctevenEn cada vegada
mes nombro:;os. L'u.oport dels salaris
no pagats ha estat qui sap si superior a. un milló de corones.
RACIONALITZACIO
La relació dOna exemples ben clars
de rac1onaht.tacu> 1 co.oclou que,
t.gult.l que una rac10naHtzac1ó aplicada.
d'Una manera alent1da, té conseqúenc t~ uotorosts etes del punr, de
vista ::;ocraJ, car mUl~tpl!ca el.S plans
d 'aturats dellmtlvament allunyats de
Uurs emp1eus. .1...1. reaucc1ó de la durada del treball es mev1table s1 es vol
remeiar aquestes conseqüències de la
racional itza.cló.
OORAOA DEL TREBALL
Els estabuments en els quals ha.
estat etei:wvamen• aplicada duran'
l'~Lny 193J la setmana de treball de
48 nore&, eren mol.r. escassos. En Ja
major pan ae les empreses mdl7::r
malS, ell> assulanat.s nan trellalla.t.
amb t.ernps reaúlt. 1 llur:. salans eren
proporc10ualmeu~ reoaJXats. Bo els
casos en els quals un establunent na
mantii!S.a~ Ja Ult.etie!O ue ¡,wx:cdU' a
Ull acom.taaaulut conecttu, els representants aeta smd!Cats oorers, els wspecwu ue ~lC~UIJ I lt:S bllLOfltakl M·
mml3tr:L\t~t:.~ nan m&enmgut 1 hau
extgu. que el trt'l>nil tos repartit en·
tre tot ei pt:lSIJl,al ¡¡er tai a cv1t.ar un
acomtacun,cHL ~;o.<>cctlu. Aquest.s esforços na.n estat., per regla general,
cor01~ats per 1 CXlt. Per contra, han
estat ol.l~rvades uuracc1oos trequenu,
de 1a aumu:. ,.,gal ae1 W"CD:!ll en Les
en1pro.ses au ~esa u es 1 sooretot en e ls
pet1ts establiments de perruquers, ve~1·
n lSSerS 1 lO•IU!l>teS. ~O .tlan &;1.3.t aU·
tont~ts uures extnwraumnes ru~
que en els casos es~nctament ncces·
sans. Aba.r.s ue dottar curs a una de·
maml:a re1erent a ia prolougacto de
tzeb'.tCJ, e.:s lU:>vi!\:tor:; p.·oc~ten a un.\
en<¡uestà 1 con.rultaven. per regla ¡;eneral, als COtrutes d empreses uela
SSSIIJ.artrlts 1 ets &l.lldl~t.s obrers m·
teress:u:s. .bes ucn:es cxtraonuua.r¡eg
a.utontzades en l any 19:>3 ban arn·
ba' a l.l9il.l30J tl.~l2.Ut:d en M2l,
10.429 de les quals no ban esta.t UU·
lltzades. O aq;:zest to.a!, el 7tí per 100
correspon a. 1a wdustna textll, a. 1~
sast.rene:s, a la mdtlli¡;,na. de l aumentactó t als estabtunents financers.
fMPLEU tL.LEtàAL
Ela inSpectors nan tr'Oba.' 2.166 casos d'emplru iHe&al de persones protegide:o per la llet, o sigui el 0.3 per
10U de LotS ela t.rebGI.lador¡, en les
empreses VJsi actes. Han VL>"t. que 34
nOiS I 6 OOleS de mt'D,YS de H anys
csto.ven ocupat, en n<>tacio de la. llei
sobre ln. jornada de Ics vuit. bores.
J:::!s CSi-U U.i.u~n...:; VLSitats avnaveu
ocupauv durant 1a nit a 282 adole~
cents molS), de menys de 16 anys. 33
note:; dc lll(;nys ae 111 anys 1 8W dones adultes 961 doncs h&Vlen estat.
trebaUar:t el diSSabte de.$prés de les
U hores. La majona dels caso:, d'em·
p.e~l lw\:¿!W.l ue ¡>!!n;úll~
vw~.e&uies
per la t:e1 s nan trobat en els restsurauts i establiments d'alcohol l3.>4
casos), sastrerse$ \230), alunentac1o
0 941, Industria ~xtll (181) i indlis·
tria de la fusta !192).
SEGUR!:: I Aï I ACCIDENTS
DE TREDALL
Les l ......cw.. ~ u ..v.!vnuques q'te
pesen bObre la E.tuacló de la industria no han estat gens favorables al
cksenro 1 .mtent. ..!e: les tne&J•Lii uc;ll·
nades a protegir la salut ael:. tr~ba·
' lladors. De totes maneres, b.l ha
b:lgut d1~erses grans empre..;es noves
o rct.rg~¡,¡,uclcs que b8ll acomp1eU
amb tota coosclèl.cla Lur deure a
aquest respecte. A l'any 1933, les l.n&tl&uciOru. d'assegllrança-accldents han
notttlc:::t. a les c!lcmea d'inspecció
156 l40 en 1!1321 casos de millalues
protes:;:onals que donen dret a Ja incremnitzacio obligatòna. El nombre
dels accidents de treball notmcat~ nl.>
Lospectors ba. estat de 2S.6lt (3U01
en 19321 , dels quals 212 ban resultat
mortals. La disminució conSiderable

81 BLIOTECA PER

ALS OBRERS EN
ATUR FORÇOS
FRANCESC OIEGO ABAD ens ba
tramès 19 volums:
«El fantasma de la noehe>1, d'A. RC)o
mà n.
uCn.rmenn (novella), de Pròsper ~1&
rimée.
«El conde de Leic.:!Stern, de Waltu
Scott.
uLos desbonradcsn, de Carolinn Invernizo.
uLos hljos del amorn, de Federlco
U ra les.
<1:.\làs allàu, d'Albert Guttman.
uEI siglo bipócritan, de P. ~Ian*
ga~za.

«Barcdona, 6 d'Octubren, de Pere

Foix.

uEl Estado y la Revoluciónn, de

V. Lenin.

uPolític:t españolnn, de P. Serrano.
uLa inmortalidad del a.lma>t, de
Plató.
uRecuerdos de un revoluelonarion,
de Casero.
ccAimas fuertes», de G. Ohnd.
<~Amer de- esposau, dlA. Pa.dua (primer i segon volums).
•tEl í'lltimo besoo1, d'E. Pérez Escricb
(primer i secon volum.!t).
"El mundo de las aventuras11.
uLas Cortes de Càdi'&n, de Carles.
MendO'L3.
D'UN SUBSCRIPTO.& DE LA HUMANITAT, 12 volums:
"El contracie soeial», de Rousseau.
"Don Qlúll'ot de la. 1\Ia~~ (en català; tres volums), de Cervantes.
ceLa monjan, de Diderot.
ccJesucristo nunca ha exlsllde~t, d'E-

mili Rossi.

ceCartas de un sàtirou, de Remy de
Gourmont.
"La r~nrra.,, d'Ocb.vt 1\fubeau.
ceMls vclntlséis prislonesn, de Yourl
Be?.sonov.
ceEJ manuscrito de mJ madre,,, de

Lamartine.

"Petróleo y sangrc en Orienteu~
ti'ES&ard Bey.
ceE! callejón sin salidau, d'A. Peña.fiel.

CARME l'ERARNAU ens ba tra.
mès un volum del qual étt autora:
ccMom~ntosu.

UN SIMPATITZANT ba aportat
cine volums:
ceLa ciudad de loa ojos beUosn, de
Cèsar Juarros.
ceEros <n las al:unbradas,,, de Hans
Otto HeneL
ccTres días con los cndemoniadosn,
d'Alard Prats.
ceEI teatro por dentr011, d'Eduard
Zamacois.
ccDel canaiDOll, d'Eduard Za.macois.
De F. T. V., tres volums:
uLa ciutat de la por>J, de Joan
Crespi.
cc'featron, dels ¡:ermans Quintero.
uQuè ha passat>,, de Trotski.
De JOSEP OLJVÉ, sis volums
quatre novdlctcs:
ccl.a. maja, dcsouda», dc Blasco lbàñt""-

<ASa.lud y Fucrza,,, pel doctor Salbrac:eum.
ccDc la vida fu:J marn, de F. Grisolia.
uRebelclia.a>>, de 'l'orrubiaoo ltipoll
ccL'elogi de la mentidan, de Torres
Tri bó.
uCorazón dt oro•, Carlota Braemè.

• • •

ESilerem que els nostres !~tors no
deiallat:.n i oontíauarJD tr:uneteot.nos llibre · a la uo~tra Redacdó, Rond.\ ~e la lh ivel'llitat, 25.

TGïien raó

ElS VEf~t~DHS DELS rt1ERCATS AFAVOR DEL OES~hJS
OOMI~Iell
Ens ba VISita~ una nombrosa co-

mlssió de V<lnedors dels mercats de
Barcelona. els quals ens han tramès
un dacumenc; de protesta de la innovació que hom vol introduir en els
mercats amb re!ac1ó a la venda els
diumenges.
Argumeutcn que si la Rcp(;blica,
amb molt boo encert, \a voler que
e~ treballadOr'$ deLs mercats ¡aud1S$1n del descans ooru.mlcai. ara, al
cap de me.; de t.res anys. i quan el
puo!Jc s'ha habituat a adquU"ir els
queviures els dlSSabtes, a la tarda,
1 els empleats, t.a1 com ela a1t.n:s tre.
balladors, poden gaudir del descans
donunicAl, la qual cosa fiO por:.a cap
pel'lorbac1ó, no veuen els mot.ius que
ol:)li.¡;uin a suprunu una millora que
tot.hom accepta. amb complaença.
Els venedors tan avinent que vo-

Ha sortit el número

de 15 de maig oe

PROBLEMES DEL TREBALL

Un document interessant

Federació de les Indústries de l'Estat
Lliure d'Irlanda

Uns obrers metaHúrgics s'adrecen al president del Parlament de la República i denuncien
una arbitrarietat

La FederaCió de les indústries de fons per a l'acció de SOCon

¡

La vida a la República
Socialista

En w1 dels prtmers dks de Ja pro- diftcar Ja Ley m proponer su mod1- l'Estat Lhure d'Irlanda va tenir la nya.
El despaLx va tracta¡
xilna setmana serà rresenbt a !a ficacíón. infringlrh a sablendas cte seva pnmera asseml)iea anual a Du-

Mesa del Congrés e sc¡üent tnt-e- una manera. descarada, es cometer
ressant document:'
una ilega.lidad que no neceslta co«Al ....,res1dente del Congreso de los mentarlo.
Diputades de la Republlca Espaiiola.:
Las atribuciones de todas las AuLos que suscriben1 Jaune Rius y torldades y de todos los FuncionaJulià,
Antonio
Toldra
Ordoneda,
An·
rios
de la Administración en todos
Film magnfflc, aquest que a.m.b el
tonlo Gallego Gomes, jornaleros, ma- sus ramos, estan reg-ul&das por las
titol <!'«El gran experimento» s'està yores
de edad y de esta vecindad, do- leyes y sus Reglamentes y a elias
projectant al Teatre Espanyol. No mlciliados
r espectivamente en la ca- deben amoldarse; el sa.J.tar por encles necessita t~er comurusta per a lle
Amistad, núr¡l. 2, piso primera, ma de estas disposiclones dictando
adonar-se que tota la vida te a la en de
la
calle
de Ribas, nUm. 47, piso una resolución llega! con el pretexto
U. R. S. S. un valor nou, incone- prlmero 1 en la calle VebJ.l.s,
mim. 5, de que està !nspirado en un calta
gut a occ.ident. La pelbcula comen- baj03, y los demàs que suscrlbcn,
sent1do jurídieo», es revivtr procedtça amb el despertar del dia a la todos ellos obreres metaltlrg¡cos ac u- mlentos
que estàn en desuso desde
unmensa capital ooviètire. A les pri- den a V. E. y atentamente Exponen: hace varios
sigles y que e:stàn en
meres clnrors de ra!ba veleu el surQue en ~8 de julio de 1934, el Ju- pugna con todas las
1~
tir dels tramVies de les cotxeres, el rado Mixto de Siderúrgia., Metalurgla gales y deíinidas en disposlciones
los Códigos Pedesp~:rtar del3 habitants. De:;prés els Y Denvad.os de Barcelona dic~ eeil>naies, ya que el concepte de este
seguiu pel carrer 1 a les fàbriques. tencia en reclamación interpuesta por calta sentido jurídico» no pucde ausPer davant delll vostres ul!s passen los suscritos y otros varios obreros traerse a la. apreciaclón subjetlva y
en tropell imatges i més lmages, mà- hasta completar el número de ochen- lo que para un Sr. MJ.ní.stro puede
quines 1 mès mà.Qumes. Les veieu, ta y siete contra. Maquinaria Textll ser <le alto espíritu de justlcia, para
enormes, dmtre !es !àbrlques l.m.- RoseU, s. A., por desp!do injustlflca- otros puede corutltuir una intolerable
menses 1 ItS seguiu pe~ camp.s llu- do Y cierre !legal condeoando a este injusticia. Y todo esto es inexcusable
nyatlS en el seu treball de la sega. patrono a pagar a los reclamantes que lo i¡nore el Sr. Anguera de Sojo,
TGt amb un nt.me endem.onlat, abas- una. cantidad ig-ual al importe del que hasta hace cuatro afi.os tué consegador. De¡,'Pré.l ve l'obra més gran jornal de un deLerminado número de siderado com un emh1ente jurista.
del pla quinquennal-el film no é8 semanas, variable según el tlempo
Y veamos, para. eomprencter este
altra oosa que un reportatge d'a.- que llevaban trabajando en la casa. alto sentido juridico o alto espfr!tu
Aquel patrooG intelltó recurrir con- de justicla, los intere!es que se venque:>t primer pla-: la presa. 1 central del Dniepcr:;troi que produirà tm I:a. sentencia pero no le pudo ser tilaban en el presente caso; de una
força elèctrica pe.r tota la regió del adm1t1do el rei:wso por no baber parte 95.702'90 ptas., con màs los gas·
Dnieper 1 emoassarà l'algua. su!1- consignado el importe a que ascendia tos judiciales que hab!a de pagar la.
Clent per a regar-la, ix> i lt:nt-lo na. la ind~i.Zación fijada. por el Jura.- «Maquinaria Textil RoseiL S. A.•. y
vega~Je. El !Hm mostra. el prOCéS do Mixto, que en tota.l era. la de de otra pa.rte, la misma cant1dad, que
de construcció, el treoall de la.. f&ll- 95.702'90 ptas., por lo que a illtimos en fracciones variables de 500 a 2.000
taslca maqumà.na, 1, un cop HC$ta del mes de agosto del citado año pesetas hab!amos de cobrar los
1934, fué remitida al Sr. Jue-..s Decano ochenta y siete obreros despedidos
l'obra, la dlada de la 1naugurac1ó. de
Barcelona la correspondiente cer- lnjustamente y la casi totalidad de
Però dc<iprés de l'esforç ve el des- tificación,
incoAndose el correspon- los cualea estamos desde ha.ce ya va.
cans, 1 ressegwu tots els l!ocs de re- dien~e procedimiento
de apremie en rios meses, sln traba.~, tenemos fapòs: els pares, les piscmes, els espersecucíón
del cobro de Ia expresa.que mantener y espet'àbamos
tadls, els clubs, els rius, etc., etc. da cantidad, trabànd.ose embargo de mUla
eonfiadamente cobrar dicha.s pesetas
Per davant vo3tre passa un poble una. finca y varias màQuinas del deu. para
poder pagar al
a 1a
jove, tort, optimlsta. Vingui del dDrl.. lnscribiéndose tal embargo en tlenda de comestibles panadera
y a otre.S per~mp que vingui, l'espectador es veu el .t<.egistro
de la · Propiedad y veri- sonas que durante estos meses nos
obligat a reconè1xer que a Rus&a. ficàndose las correspondientes pertta.- han flado para que no carecléramos
ha passat quelcom de transcenden- cl'?nes y slguléndose aquel procedL- de lo mà3 indispensable.
tal, que s'ha produït un canvi pre- nuento por todos sus tràmites hasta
Y como antecedente para conocer
gon en les rels mate1.xes de la Yi- a.nunciarse la. celebración de la su- el concepto que pueda. tener e1 seda aocial La jove RiiSSI.a és un po- b6sta de .los bienes embargados, que flor An.guera de Sojo de eate alto
ble sa, amant de l'educació 1 de fué acordada por el Juzgado con fe- sentldo jurfdico en que dlce que se
l'esport; però no com a. lmalltat, cha 8 de abril illtlmo e inserto el inspira, creemos que seria interesan¡¡lnó com a mitjà. A través de la edicto en el «Boletln Oficial» del dia te. que se indagara entre los Ietrados
pantalla, anem seguint el ciutadà 16 del citado mes y debieudo tener del llustre Coleglo de Abogados de
soviètlc en tot el seu dia. Quan va lugar el remate con fecha de hoy.
Barcelona las actlvidades que despel carrer, quan puja al tramvia 1,
Pere esta mañana se han encon- plegó dlcho señor en el afio 1931
al vespre, el seguiu al cinema, al trado los obreros que suscriben eon cuando desempeftó el cargo de Pre:
teatre turcomà, carcasslà. o al que que el Juzgado como consecuencia sidente de la Audiencia indagàndose
sigui, o a la biblioteca, al club, o de una disposición mlnlsterlal ba. te- asf mlsmo sl la Junta' o el Decano
a case seva escoltant la ràdio tran- nido que suspender la subasta y del de dicho Coleglo recib16 en aquel
qoll:lament. I el crescendo ritmlc a~ que han Ie1do en el ta.bló.n de entonces quejas de otros letrados, y
del film culmina en les escenes !1- ed1ctos del Juzgado y de la. notülca.- en caso afirmativa los hechos que
na~. la parada esportiva damunt c!ón que ha reclbido uno de los obre>- motivaran tales quéjas y las razones
la vasta. Plaça. Vermella. Són unes ros que suscrlben, se han enterado en que se apoyaban.
Ignoramos y no nos es postble com.
escenes que només es poden veure que el M!nist~riG del Trabajo, Sanien el cinema rus 1 donar-se només dad Y • ~evlstón, con fecha. 26 de probar por no estar a nuestro alcance
marzo
últuno,
dlctó
una
orden
que
al
la
revlsión de los llbros de 1a exprea la. Plaça Vermella. El film té moments del millor cinema soviètic. mOO'f?to criterio de los subscrites sada sociedad y de los papeles prtvaconstl~ure ~ manlflesta e inexcu- dos del sr Anguera sl este sefior
Llàstima que 13. versió espanyola sable
IDJUStlCJ.a.
tl
- • · inte
'
malmeti els cors 1 els diàlegs!
En efecto, en mérltos .de dos esertene ...¡una
nenclón directa ()
«.El gran expcnment.Jt mlllltra, a · tos sill fecha de entrada en el Minis- indirecta con la soc1edad anónlma
més de la presa de Dnleperstrol, l 'o- terio ni el sello del Registro General, «MaQuinaria Textll RoseU. S. A.J, pebertura. del canal bàltlc, 1 altres el Excmo. sr. Ministro de aquel De- ro estlmamos que deber1a el Congreobres de gran Importància. S1 bé partamento que en la. indicada feclla so indagar este extremo, pues la remassa ràpidament. En aquest sentit era don oriol Anguera de Sojo orde- soluclón en este caso revestirfa una
cal recordar aquell meravellós docu- n6 la nulldad de todas las actuaeio- extremada gravedad; pero es lonega.mental de la construccló del ferro- nes seguidas ante el Jurado Mlxto 1 ble, al modesto criterto de los suacarril del Turque.stà a la Sibèria.: la nulidad de todas actuaclon~s se- critos, que la. resoluclón es delictiva
«Turcslb». Amb tot, un cop recone- gu1das en ejecuclón de sentencia por Y sin que ella prejuz¡¡ue que no s~
aplicables otroa preceptos del C6<hgo
gut que en els detalls altres f1llllll la Jurlsdicclón Ordlnaria.
Estimamos lnnecesarlo hacet' deta.- Penal que la preclpltac!ón con que
el superen-penseu en «La línia ge>neral:o, etc.-, en con1unt «El gran llados comentarios con respecto de formulames el preunte escrito n011
expertment» és la més gran apolo- Ja., citada disposición cuya. lectura. es priva de eetudlar, està por lo menos
gia del tre~all, de l'optimisme 1 de suficiente para evidenciar su mant- definida en el articulo 385, que castt..
fiesta injastlcla, y nos referitemos ga, ~1 delito comettdo por loa funciola v1da que coneixem.
Es una peRicula que tothom bau- tan sólo a. un pà.rra!o en que se re- nanos que d!rijan 6rdenes o lntlm1conoce su propia ilegal!dad. En efec- daclones a. una Autortdad judicial ~
na de veure.
to dlce, clnvocar en tales casos para lativas a. negoctoa cuya resoluclón
•-' ....., Ió d
' •
la exclusiva competencta de
... a~ms n ea ri!Qurso, la estri
.ta aca.
éstosdeya.
que como hemos manlfes.legalulad- y para estos estades anó- tad 1
to'
d'
1
maJos la bermanéutlca ha de lnsp~
o, a au ridad ju lcia.l hab a ya
rars. en un alto sentldt> Jurrdico. » lncoado de:;de fecba. muy anterlOl' el
d ·
1 Ex
·
"
correspondi.ente procedlmlento de
es eCl.l, e
cmo. Sr. Mtnlstro re- a.premio que las. Leyes de Enjulcl.aeonoce que con aquella orden se in.
fringe la legalidad Y pretencle 1ustt- mlento CivU !e prohlben suspender
ffcar esta lnfracclón por pretender a. no ser que el deu.dor pa¡,rue o de¡»Sense comentaris, per tal d'evitar lnspira.rse un ualto sentklo jurldico».
S1telasel importe de la cantidad debida
Sl Excm. Sr. Mlnlstro, entiende que Y
costas.
feina al censor, rep!'oduïm de «He- un precepto le¡!:al en un caso detery en esta at~nción,
.
raldo de Madrid»:
mtnadQ puede da.r lu¡¡ar a una lnjusA. V. E. supl!ean: que se dtgne dar
<<Primero.-Ley de Autorlzaelones, t!cia (precepte que en este caso es cuenta del presente escrita a las Corconsegulda con gran empei'io por la el Arto. 55 de la ley de 27 de Noviem- tes de su digna presldencta para que
participaclón de la Ceda en el Ml- bre de 1931, que establece que para. éstas, s! lo estiman procedente, nom.
nisterio Lerroux del mes de marzo. reourrlr contra la resoluclón de un bren una comissión de diputad{)S que
Segundo.-Preparación durante el Jurado Mixto, serà requlslto lndlspen- indaguen los bechos relatades y los
mismo del pliego de condiciones para sable en el caso de qua sea condena- que con ellos puectan tener relac!ón
adjudicarlo, respaldado con el magna torla, que S& consigne el Importe a y en su lugar y caso acuerde el Connegocio de la importaclón del mafz. que asclenda ra lndemnlzacl4n fija• gres~ ejereer la acusaclón corresponTercero.-Parnda y despiste por la da), podrà o deberà formular el co- diente ante el Tribunal de Garantfa.s
fonnación del Gobierno Lerroux del rrespondiente proyecto de ley, propo- Constltuctonales, declaràndose en demes de abril sm Ceda.
niendo al Con¡reso de los Diputades, finltiva nula. y sln valor la expresa.Cuarto.-Preslone:s e~tas de fn. la. derogaclón o modülcaclón de da resoluclón del Mlnlsterio y dlctanfiuyentes politícos de la Ccda sobre aquel precepto y podrà proponer tal dose las dernàs disposlclones que
el numstro de Agncultura del mes deroga.clón o modificaclón. lnctuso sean del caso.
de abrll para q~e haya concurso.
con efei:tos retroact.fvos. Pero hacer,
Viva v. E. muchos aflos.
Qumto.-Por fm hay concurso; pe- como ban hecho en el pre.'>ente caso
Barcelona para Madrid, 18 de mayo
ro menos benefic10so para la Empre- el Sr. Ministro de referencla, sin mo- cte 1935.))
sa, que puede qt.;·edal'3e con el mo- li!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!~!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!
nopolio, Y por ella no concurre nin- - - guna, declaràndose desierto.
Sexto.-Mimsterio cedista, con el
Sr. Lerroux en Ja. Prcsidenc!a, en
el mes de mayo.
Séptirno.-l"rimer83 declaraclones
G
dd ministro de AgriCultura, que es
ran impermeabilitzant, el millor TAPAGOTERES
del partlào agrano, inclinà.ndose por·
VENDA EN PRINCIPALS DROGUERIES
la adqui8ictón dlrecta por el Estada
D' òs'
mejor c¡ue por el pré.i:>tamo basto.. eÍ
IP tt: Passatge Salat!rlgUGS, 13 TelM. mas Barcelona (P. N.)
80 por 100 del valor del trigo.
Oct:no.-Pero qn1en mancla manda.
y al dia sgu!eUte cambl.a el mlnistro de opinlón '! por mfl.uidad de
razones, dlce, no puede el Estado ser
comprador del trt¡o,
ABONAMENT A TOT RISC
Noveno.-Nuevo concurso c.-on mayores atractivos para la futura Em- MARIAN AG
TELEFON 53762
~resa conceslonana. A esta le garanUlLO, SS
üza
el
Est.ado
la
vent.'\
del
trigo
retemdo al pret:lo de adquis1clón Y 'odo
lo d ús.
•
em
Don<le no ba~ poS1b1lidad
de ~rd1da.
como
ya se sabe la ganancta es segura.
Décimo.- Habrà coocW"sante.
Ul\'DECIMO
v T 1
QUE FORMAR..AN P~i~ ~:'i~ SANTS, 136
BA R E l
NA
Telèfon 31055
ADJUDICATARLOS AGRUPACIO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NES AGRARlAS DE UN DETER1\UNADO MATlZ POLITICO.
DUODECI.MO. - LA INFLUI!.NCIA SOBRE LAS REGIONES TRIla méS ràpt'da
· da
GUERAS, EN ESPECIAL LA CASperf CCCIOna
T~T,Lfu'llA, DE ESAS ENTIDADES Roger de. flor, 269 - Telif. 64736
Atlàntida, 81 - Telèr. 19754
QUI!! TEND.RAN EN LA MANO LA
COMPRA D • Y TRIGO A PRECIO
Passetg del Born, 17, I Sants, 57 - BARCELONA
=..
DE TASA ES INCALCULABLE.J

blín el 22 de gener del 1935.
Aquesta .Federac1ó, que s ·anomeuaf11. abans Ft:deraCló de 1m lndustnes lrlandeses, tou creada el mes
de novembre del 19:12; va adoptar
la denorrun8.Cló actual en temps de
la seva constltuc.ió lega.l, en el mes
de malg del 1934. en VIrtut de la
legislació sobre les soc1etaLS. Te per
prin<."ipal onjecte orgamtzar t agru1\)ar tots els mdutrlals de l'&tat.
llrure subjectes a la llet sobre la
reglamentaCió de les fabriques, en
una orgarutzac1ó Uniea coruagrada
a la proteccíó, e la. dlreCClò, al sosteniment i a l'educació deLs seus
membres.
l!..'n un cllscurs, el senyor 1\11lroy,
que com a conseqüènc.ia fou elegit
president durant l'any 1935, va dec,¡arar que l'Estat lliure travessa un
periode ct'expansió industrial ràpida; la. tmc1ativa coratjosa, lea ldees
oonst.ructlve¡ i mètodes sans d'ee;onomla dlrig¡.da, són indl.spensa.bles
per a estal>llr la prospcntat nacional sobre una base durable.
Referent a la qüestló de la mà
d'obra. barata, el senyor Milroy va
expressar-se en aquesta termes: KE:Is
nos~re:; industrials ban eetat acusats d'explotar una ma d'obra UlSU1tcientment remunerada, cti.ntre condicions mtoleral>les. Les nostres noves fàbriques han estat; compreses,
sense distinc.ió, en la matelXa reprovació desconsiderada. La Federació
no na. cC3Sa.t, en nom del& seus
membres, de relusar aquestes imputacions. Els industrials esteu obligats a explotar llun establiments
amb e!ic.lèucia 1 economla. S1 no volen inevitablement exposar-se a la.
ruma, però els membres de la Federació no són partidaris de la in·
1ustieia SOC·Ial en vers el treballador.
Certes indústries 110 convenen més
que a 1a mà d'obra femenina, però
el& salaris pagats en la major part
d'aquestes indústries mantenen favorablement la comparació amb in·
dústries anàlogues d'altres països.
Sens dUDte hi h& establiments que
remuneren malament llur personal
i que poden vendre menys car que
els fabricants que abonen salaris
equitatius. El consell 1 els membres
de la. Federació no defensen pas llur
causa 1 bauria de correspondre al
Govern d'instituir una enquesta de
totes les empreses industrial! 1 de
vetllar perquè s'acabi l'explotació 1nhumana .Hi haVia l'oportunitat de
flxa.r condicions uniformes, aplicables a cada indústria particular 1 és
cert que el Govern no ha.uria de
fer cap ne¡oct en les empreses que
poden consentir preos baixos a raó
de la. axes de salaris inferiors pa.¡ats a llur mA d'obra. Nombroses
indústries han estat dotades de consells industrials encarregats de reglamentar la durada de treball 1 els
salaris, L'acció del& quals és beneficiosa tant per al patró com per a
l'obrer.»
Parlant de les condicions generals
que ban regit en la indústria 1 en
l'~ricultura. durant l'any darrer, el
senyor Milroy va declarar que l'any
1934 havia. estat un any de proves
per a. tots: agricultors, fa.bricant.s,
comerciants l obrers. Cal, de totes
manere:!, esperar que la fase més dolorosa ha acabat; la transició per
111. qual un pa1s que s•escorrta. cap
a )'anlhllament reoobra vigor 1 Yida,
ha estat sens dubte penosa, però
més que cap altra. cosa l'instint de
conservació ha fonamentat la. unió...
Malgrat els obstacles trobats pels fabricants del ~ eLs resultats obtin·
guts són Indiscutiblement satisfactoriS. L'efectiu de la Federació, el
qual gairebé s'ha doblat durant
l'any pas3S.t, s'ha elevat a uns 400
membres, la qual cosa representa mt·
lions de lliures ocupades en la indústria nacional. «Nosaltres reforcem la.
nostra posició cada setmana, ha afegit, 1 consolidem els guanys que marquen l'expansió industrial dels nostres nacionals, a la vegada que
creem amb la nostra unió una torça temible de re51Stència contra totes les influències interiors o exteriors que s'oposin al nostre avenç.
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El blat, uns ministres
i una política econòmica edificant
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T I N T OR E R 1A H OL A N D E S A

*------Jen la fe~ta setmanal. Que necessiten un dta de festa, i que, havent
establert la Republtca c;ue lo:; el diumen;;~. estan disposats n defens;:r
Iea dl.Sposidons de la Rcpubl!ca.
Per ta pau socinl - dtem n05:1.1trt>S-- ml que no es nllnerio en cap
ordre It-S llei! 1 dispo:s•ctons soci.als
que la República dictà, i, per tant.
entenem que els vent'dors dels mercats de Barre!ona tenen raó.
Nosaltres, com a republicnn,_ defensarem les esmentades lleis. 1. naturalment, estem al costat del1 treballadors dels mercats. eis oaals poden dispogar de les columne"s de !..'\
HOM.ANITAT.

r

Or¡a,1 de la FGllilrAcló d'Empleats es. Cetncr; 1 Tècnics de ta ht·
dustrl& de Catalunya (f. E. T.), Ronda el• Sant Pere, 4, prtmn
PARLA DEL C. A. D. C. I. I
COMPREU· L.A!
Es fen al ~OI!IC Hospital», de Josep Palau (Rambla de les Flors,
davant casa CUad.rOS); als quioscos de davant del Cafè de Ia Rambla 1 del Teatre Prmcipal, de la Societat General de Llibreria. 1 als
principals de Ban:elona.

Preu: 20 cèntims

tamoe una allocuc1ò. Parlant dels salarl.S 1 de ~ normes de trel:>all en
la mdwtna, va àec.arar que el Govern no tolernva que una empresa
provi d'assegurar-se els benehclll
rectumt les normes de trebalL Amb
el de..mlror..lament de la competencu¡, wtenor 1 les consequenc1es que
en rllSulten en un mercat relatJV:l·
ment restrmg¡.t, esdeVJndra mdlspeusable, com en tot.s els altres PlUSOS,
d'armar el Govern delS poders necessans per a. emetre i ter aplicar unes
lleis mdust..rials que flXaran les normes de treball en totes les brauques
de l'activitat econòliUC&. El ministre
creu que durant l'any corrent prendrau torça algunes mesure:> d'aquest
ordre.
r:.u certs sectors, va aleg:r er mtrustre, la gent s'ha a~tumat a repr~entar la industna com una càrrega de patrons que possce1xe-n peti•-A
...,. f'a bnques msa¡ ubles 1 que ocupen Ul1ants amo salans de tam. .Pot
ésser que n'hi hag¡ algunes d'inde:;Ujab:es
a les qua.s 1a !eglsla.CtO ootual no sabria atendre, però no representen mea que una proporc!ó inurna del nombre del3 estab.lments
mdu.stnals. En l'Estat ll1ure d 'lrlanaa els sal1lrl.s mdol!.5tnais son, d'una manera general, més elevats que
en els altres patsos, compresos entre
e¡js àdhuc Anglaterra.

vILAR
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El senyor ::>ean Lemass, numstre
d'Indus~ua i Comerç, va pronunc1ar

FEDERALIO SINDICAL IN·
TERNACtONAL
El cte.,pa•x ue la r ea.tm.\cJO SlOdlcal JnternaC10D1ll va reumr-se els
dles l:S i 14 de- març d.el l9J5, a. Pa·
rl.b, sut.a .la pres~denCla. del senyor
•
W. AL Titnne (AnglaterraJ.
El dea>patx va ocupar-se de ta preparacw
~ la set'6l.ó del consell geMETGE iNTERNISTA
neral que tindrà lloc a COpenha¡ucn
de nuu¡ del 19:S5.
Corts Catalanes, 482, pral., segona
Telèfon 33668 delEl:Udiaal 2.423 de
ID~~Jg, per altra. ban·
da., \.l.ndrà. lloc la. conferència Qel
deSpatx amb les illternncionala prof I':Silona ls.
Dtspréa ae uxar 1 OLar" e1c.1 <11a
de la. Se:l.'ilO de C<>penhaguen, va procedir-se
a la des1b-naC1ó dels extnu:OLIS 1 SABONS - Servei acurat a domlclll
tadors sobre ~ divenos punts reColomlnes, 6 - Telèfon 21432 - Plaça Sant Agustf Vell, 8
tmgut.s; reiac1ó moral, relació 11nru.¡~ 1 pre:;SI.lpo3t, el :;ensor W.
TELEFON 14946
B A R C E L O N A
Scnevene!a, secretari general; coordinació de l'acció de la Federació
¡lndical intern&eJonal í del:! 1Je'Cretru1ats profess1ona!11 JntemaclonalS,
TITOLS DE XOFERS DE V, 2.• I 3.• CLASSE, CANVIS., TRASPASSOS e! senyor W. S<:he'ienels; acc1o ~on
tra
e• te1x1.. me, e: sen)or w. 1. TII DUPLICATS CARNETS AUTOS I MC. TOS - CERTIFICATS PE."ALStrlne, pres:tdcnt; conterenca mterCONCERTS DE CAr-A IONS - ALTRES TRASPASSOS DUPLICATS
m~onal ci\! tre::ml! 1 sctma.lla de les
BAIX ES PATENT NACIONAL
40 nores, protecc¡() dela JOYe:> parota, r~tes paga<te:s, ol senyor T.
Mt>rtess, \ice-pn:-$d!."1'l't; acció per al
de3armament 1 CüDtra la cuerra, el
senyor Jouhanx, vice·ptes1dent; les
qüest.ons d·cdueackl obrera. el senJor Sto:z, seeretan general adjunt.
D1'3Pr~ del debat sobre ¡·a.:cto de
!& Federac!ó a Danztc. a Aust.ria 1
a Espanya, el desp:ltr va decidir en
prmctpi d'enviar una dele¡acló a.
.Amèrica del Sud per tal de recoillr

J OSE P M A B A RGE, s

JOSE

----------------------

SALVADOR PORTA

ADMINISTRAClO EN GENERAl, CONTRIBUCIONS.... ETC.

Cast.elltor

~

a E:s:la.

SICló del ~ll}ur Kupen; u:~ Pro~
que preconitza lA convoca ola'Hial
vongll:S c;w:avrmuan Pn Clò <l'U¡¡
se del prob~cmu de 1 atur ~ucullat.
IUSCCllt.s. El <1u;piltx va r ...s aq~,~.
d'ocupar-se de nou d'aques~rvar~e
!.1Cló.
a Pro~
Per a ltra oanaa va a e .
vertir el Dlrector dei «B ~;tatr !l'aa
temac10nat del treball &vb~rea!U I!!
Jans per a conciliat ev.,;;r);"' nu;.
el mauterument ae1 mvetJ d .alment
rlll amb la reducCló de 1 f., Bala.
del trcr~au, quan es r>o8!a dlU'~~a
quest1ó en debat.
llqcest¡
El d&patx va tractar
llanoo d 'una reiac1o refer~~ attra
reprc.sent~O de la Feaerac¡ a la
•• il.lla dc treball en el ¡;ru~ am...
del Consell d'aàmttust.rac1ó dei Obl\'r
reaU» InternaciOnal del tret> «Baaprovar les negoc1actot1S rea~
ia
a. aqu~t elect-e pei grup 1 a<ies
El. secrettan geuerllJ de
racw va. reore l'ordre de a l<ccte.
w1a conferenc1a de delega::ocar
te& les orgam tl!ac!ons aUllades ~
brers vldrers per tal de
d. o.
le3 dificultats que exls~!~ f1 a
aque::.ta mten1acronaL
en
Després d'haver·se assaoentat d
na comurucac1ó de 1a Intern
'u·
Smdlcal Vermella, el despatx a;~o~al
cldir respondre en el sentit de eIlrmar la po:,1c1o adoptada pe oon.
l''eàerac1ó amdl~l mteroacl.(Jnalr ta
ferent a la que:;tJó de la Unitat d're.
~ió. El d>!spatx va assabentar~
Igualment, a. aquest respcct
.e.
canvi de correspondència en~e d¡l
Internacional Silld1cal Roja 1 la F a
deracló de Sindicats Obrers de Ne-

fbre:.

rue~.

ha despatx

o.
va decidir de Partlc!

!Par en la commemoració tiel •
aniversari de la instauració de~
drJnocrà.cla a Suècia 1 en'l18r :
aquest pais una delega.ció comPOsta
pels senyors Tttl'!ne, Jaeobsen 1
Schevenels.
La propera reunió del despatx tJn.
drà lloc el 20 de maig del 1935 a
Copenhaguen.
UN CONGRES D'ORGANITZACIO
CIENTIFICA DEL TREBALL

Es celebrarà a Londres, els
dies del 15 al 20 de juliol
Amb motiu del Congrés que ha de
celebrar-se a Londres els dies del 15
al 20 del prOltlm mes de jullol, hom
ha cursat ja méS de 500 inscrlpctons.
El nombre de comunicacions r memòries unpreses per a la discUS!I!ó
en les seccions d' Agricultw:a, Producció, Distribució, Ensenyament 1 formació professional, Difusió i propaganda. doméstica, passen de 200.
La. prtmera sessió plenària, dedl~a·
da a l'estudi dels problemes relat1us
a l'intervencionisme de 1 s GoverllS,
tindrà lloc el dia 15 de juliol, a la
sessió de la tarda; des¡;¡ rés hom estudiarà. la slmpllflcaCló de les dades,
el paper cie l'estadlstica i la unirtcació dels termes. El dia 18, a la ta.rda,
es reunirà el Comitè Internacional
d'Organització C1ent!fica.
Els dies 19 1 20 seran destinats a
visitar els edificis notables de Lon·
dres 1 les afores de la població, ensems que nombr0805 establiments in·
dustrtals. Molt3 Industrials han cur·
sat invitacions al Comitè organitza•
dor a aquest efecte.
Hi ha moltes inscripcions d'Esp&nya. A causa del nombre importan~
s'ha. pensat organitzar un vlatge collectiu que sortirà de Bilbao el dia
12 de ju!wt.

v
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Crida d'estrangers
La Borsa de Treball de l'Ajunta-

ment de Barcelona (Passeig de la
Indústria. 11), prega als senyora eatrangers Jaume Salmón, Isaura S,a.cramento, otto SChwartz, Beryl Mary Stait, Albert J. Schmltb, Rodolf
Schuch, Carles Schaefer, Lina Scheubleln. Josepa Sanz, Berta Schall, Marcial Solsona, Olga Sples, Elfriede
Meyn, Isaac Menas, he, Llorenç Mussó, Fel1p Mart1nez 1 Frederic M1.1ñ01
es serveixin pessar per les oficines
cte l'esmentat organisme qua1sevol dl&
laborable, d'onze del mat! a una dB
la tarda per tal de tractar d'un lmportant as.~mpte relaciona¡ amb llur
Cnrta d'Identitat Professional.

NOTICIARI
ASSOCIACIO PROFESSioNAL O'AQENTS DE PlJBLICITAT
Ha quedat cuustituida a la nostra ciutat, sota el nom que encapçala aquestes ratlles, una agrupació
pro!esslonnl dels agents de publl·
citat, que compta 1a a hores d'ara
amb un gran nombre d'atillats.
Aquesta entitat es proposa ésSer
un togar de tots els professionals
de la. publiCitat, 1 al mateix temps
w1 tns~rument de dJgmC!cació, de
millorament 1 de defensa d'aquests.
L'Assoc1acíó Pro!e:;;swnal d'AgerU
de l·uohcJtat era, e~1denummt. uns.
necess1t.at que calta suttsfer. A11ò
explica l'immLI!oroble acoil!da que
han LrobaL el,s orgamt¡;adors de r~n
titnt tan ay¡M com s han uuc:a'
els ~rcbaus d urganlt~ac10 1 de corrs·
l.itucto de l'esmentada agrupació.
Aqoosta Assoc1ac1o celebrarà el linen~ dta 26 de ma1g, una As.--c111·
blea General extraordinària, per a
la qua.l s nau cursat ja les corresponents convocat.ònes.
Tots els companys que no esw;~
encara m¡,cnts a les nvstres llJSte.>
d'a:ssoCI.at:,, 1 que vu1guw foi'II'.al 1'zar 1a s~va u1scnpc10 abans de ls
data !txada per 1 As.:;eml.llea, podp~
~I pel nostre local socl&l.
•
ça de Catalunya, numero 4. praJ¡;
dels dies 20 al 24 d'&quest mes.
set a vulL de la vetlla, on. a mes.
sels donaran tota mena de detal~
sobre l'organltznctó 1 fmalltata ""
I 'As:>ociacló.

I(

h.

ASSOCtACIO DE FUNCIO•
NARIS DE LA GENERA·
LITAT DE CATALUNYA
Avw. cliumen¡¡e, dia 19. es po~
rà a cap ranum1..da vLSita co
t1va a la Mentora AJ.sinll..
iA
Lloe;; de reumó: Eatac!ó San'del
a les deu del matí, i C"-trerd·onze
Camp, Sarrtà, a un quan
:
Pressupost: 0'50 pte.S. l Tren SSt'
rià).

• • •

i:L pruper dtmart3, dta 21, a l'~
deu de 1a vetlla, tlndra noc a
tatge aacsal de !'ASSOCJScíA l'O~
ferriSSa, 13, pral., 1anuneutc!a~e
mó del perSQD8l obrer de la
11
rnhtat i 1es seve::. u;,pendellrtescte
1
l'objecte d'estudtar l ¡u·,:mt.-P!!: ~t&l
d'Esr:lrut Ül! Puncionnrlll ~ ....
rat. per aquesta entitat.

. ..

• e.;

ce-

E! proper dmmenge. dia 2o. rd!Jll'.·
lebr..rà l'Assl'mblea General ~¡a
ria t¡ue el Reglament de l
u.l
cto estatueix, en un lccal l 5
~·a·
ordre del ds.a. que opo.-urnnmt'U
nunclarà.
entiAmb aquest mot1u, aquesta el~
tat coovoao els setu arui&LS a.
reunió.

0::

e

ll

~

o
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LES LLET RES

Xlii Congrés Internacional de
p. E. N. Clubs a Barcelona
LA NOSTRA BENVINGUDA
¡Benmnguts stau, vosaltres, els que atenent la crida del XIII Congrés Internacional de d'. E. N.-Clubs», honoreu avui Barcelona amb la
fi()Stra prelèncial... Ambaixada espiritual d'una confraternitat de pobles
ezevada i tntelllgent; portadors d'una alenada de solidaritat humana, en
el sublim sacerdoci de la ploma, LA HUMANITAT es congratula a saludar-oos t retre-us testimoni de la seoo deVOció i simpati4.
Novellistel, poetes, filòsofs, polígrafs, pensadors assagistes, Barcelona,
catalUnJta, tan calumniades i enoompreses, us obren els braços a tots sense diStinció de races, creences ni ideologies. Els nostres vots són perquè
de za f)()Stra estada, entre nosaltres, us en resti un bell record i porteu. a
lls vostres llars Wustres la magnifica impressió que voldriem.

!

INSCRIPCIONS
La Secretaria. del Comitè OrganltIBdor ha rebut les inscripcions dels
Següents autors catalans: Josep Mano. de Segarra, Carles Riba, Clemenuna Arderiu de Riba, Josep Maria
J.Dpez-Pícó, Mana. Teresa Vernet, Andreu Nin, Joan Llongueras, Tomàs
oarcés, Marià Manent, Francesc Sitjà, R. Surinyac Senties, Carles Soldevila. J. Pous i Pagès, J . V. Fmx,
J carner Rtbalta, Alfons Maseres,
JOan Santamari.a, Manuel MarineHo,
}da.rCel Olivar, Ramon d'Alós, J. F.
Vidal Jové, etc.
eom es veu, sense d.i.stinci6 de ma.t;iSOS. els literats catalans es disposen
a donar als escriptors estrangers una
cordial acollida.
Continua oberta la inscripció de
soc.LS del P. E. N. i d'escriptors no
adherits al Club, a les Oficmes organitzadores del Congrés, Casal del Met
¡e, VJ.a Laietana, 31.
RECEPCIO I CONCERT AL
CIRCOL ARTISTIC
Gentilment convidats per la. Junta
del Circol Artistic, els congreSSistes
de Ja XIII reunió de Pen Club, assiS-tiran a la recepció que es celebrarà
al seu honor per aquella entitat cultural, demà, dilluns, dia 20 de maig,
a les deu de la. nit.
Després de la reunió b1 haurà un
concert de cançons catalanes can~
des per concepció Badia d' Agusti 1
acompanyades per Robert Gerhard.
El mestre Pau C8.5als, que assistirà
a la festa, serà pregat d'acompanyar
al piano algunes de les seves celebrades cançons.
Per invitacions, al Círcol Artistic
1 a les oficines organitzadores del
Congrés.

BALL DE GALA ALS SA·
LONS DEL RITZ
Després del sopar oficial del Pen
Club que es celebrarà. dijous vinent
al Rltz, b1 haurà un ball de gala
al qual només seran admeses les
persones que posseeixin una inVitació.
FESTA DE FOLKLORE AL
uPOBLE ESPANYOL» O E
MONTJUIC
La festa popular que es celebrarà
al «Poble Espanyol• serà 1nteressantfssima. Hom simularà. la. celebració
d'unes noces a muntanya i passaran
pels carrers del «poble., el segtúci
amb els seus acompanyants de balit>,
gralles, etc. Una festa semblant es
féu només en ocasió de l'ExposiCió
de Barcelona en els seus darrers dies
LGERSESSESSIONS DEL CONLa primera sessió del Congrés es
celebrarà dimarts vinent, a les deu
del mati, a la sala del Casal dE'J
Metge (Via Laietana, 31) · Pompeii
Fabra. farà el discurs de salutació
als delegats 1 participants com a
president de la primera sessió del
Congrés. Seguidament H. G. Wells
farà el seu discurs protocolari anual
Immediatament començarà la disc~
sió de les proposicions presentades
L'asàistència a les sessions és reservada als congressl.stes. Les persones que desitgin presenciar-les podran fer la inscripció especial que
ha estat publicada per la premsa. 1
que els dóna dret a assístir a certs
actes, 0 sollicitar simplement de la.
• •
Secretaria una 1nV1tació per a 1 ac
cés al primer pis de la sala de conferències.

------..-:----·*"-.:.---------

LLEGINT..•
ELS NOSTRES POETES

S,

a

PERE TO R R O E LLA. Pròleg de Martl de Riquer
Catalònia, 1935
Pro...<:SeguelX aquesta collecció la seva noble tasca divulgadora. El seu
número 6 ens evoca. la figura 1 l'obra-en bona part bllingüe-d'aquest
merit1sslm poeta de les darreries
del segle XV, educat a Castella, pero catalanitzat més tard en viure
en contacte amb cl dlsliorlat Carles
de Viana, del qual va ésser conseller.
La. seva admiració
per Ausiàs
Marc !ou tant.a, qu&--C<>m fa notar
el prologui.sta---è dugué e. plagiarJo. Po.."Seia, però, Torroella envejables qualitats de poeta 1 una vastlssima cultura literària.
Els deu poemes que conté el fasolcle són triats entre els més caracteristics de l'autor, crida l'atenció el
darrer, «Tant mon voler» ... que ocupa vint-i-dues pàgines 1 en ell intervenen, a. més de l'autor, mossèn
Jaume March, Chartier, Pere Vidal,
Vilarasa, -mossèn Amau March, Machant, Ausiàs March, Lope d'Estunyega. Ponç d'Ortafà., Martf Garcia,
Alfons Alvares, Inyego López, mos6èn Jordi Blacasset_ Micer Ot6, Joan
de Torres, Arnau uanlel, Bernat de
Ventadorn, Francesc Ferrer, Joan de
Mena, Francesc de Mézcua, Macias,
Vagueres, Joan de Duenyas, mossèn
J oan de Castellví, Sante.fè, Guillem
de Berguedà 1 Pebrer, cada un dels
quals s'expressa en la. l!CV&. llengua.
La tasca del senyor Marti de Riquer, excellent i reeixida. Cal feliC'itar-Jo.

RECORDS
l PRESSENTIMENTS
per JOSEP M.• MARLES
Barcelona, 1935
«EstelS», «Dèlia», cCallu 1 Cendres», titula l'autor els tres reculls
de poemes que ens ofereix en aquest
"VOlum, dedicat a M. Antoni Ventura. amant de la ~la i prologat
en vers per Bernat M. Saló 1 Puig.
Més que Judicar el temperament
de Ma.rlés o posar adjectius a la seva llrica, preferim copiar-la. Alx1, a
«Estelslt trobem aquest «Defallilllenb, que trobem mestrivol:
cJa de volar el meu esperit és las... ;
a di~ la ment una /TUança. utranJta
~~ em def:ca_ mat .U .tOmnis acabar.

oor em dtu: Demd.! .••
Petó CGda vegada el cor m'engan'Val"

Ho trobem bo de debò.
,_Del grup «Estels• destaca una be~ «Eleg¡u adreçada a la nenera,..
b;e Tllrr6co cenyida de fortes murane.u 1 un «NocturnJt on llegim:

s~la.t.t dormien els ocells, els arbru,

.. nerols de /f na veu sonora ...
tol.! res estrelles rutillants en t~etlla
de tu em parlaven.

b&Quant als «Calius 1 CendreSJt, ens
unpreemonat. força cA la mort.J:

Oh«Ton fred somriure poc m'esglaia,
Mort, voluble com l'atzar,
em /D.$ sentir el meu braç <.'OtlaTd
p' el tell aU el meu cor desmaia.
c::::nUT eu Ua1l11ana i diminuta
un estel diamanti,
0
entre l4 brossa del camt
Plg!lant la Uarga ruta
1/ttr
COm "" lladre armGdc. espn-es
ml ignorad4¡ en un reoou
Tlttr lfeva.tar l'immen! utol
~ let loUie! f quimeres.•

:t

:11

~- 00 h1 ent.enem res, o Josep M.
· és tot. un Pi>èta.

ELs

FANALS DEL
SANT

MEU

per JAUME AGELET I GARReu¡ RIGA :: Holanda, 1935
El& un b8.Cl un altre poeta. Ens o!rePtês. en volum. exqui.sidament lm~ ' relligat per Joh. Enschedé en
~:lla~Haarlem, Holanda. Agelet
ea:,
car les seves poesies en delil'ba estoigs; al%1, en obres anteriors,
aeJ "~ d'Oliva de Vllanova, Ox-

~bé ~w=t ~~Ves
C&len- aóu

tan fl.oes i delicades, extant de perfllP' a.ue l'eleaàn-

•

cia d'un embolcall prlmorós les escau a meravella.
No menys de trenta-cinc composil
d te
,
cions integren <<càn t l'S e
rral1
primera. pa.rt del volum. ~o~BitJles
1
cèrools», la segona, conste. d'e quinze més. Totes elles són àgils, musi
cals, amb una lluminositat artlsUcament velada com la que neix dels
fanalets que evoca el titol global.
Vegeu una visió del «Rw:c11:
«Un dmts brunzir, com vent tancat
roda pel rusc f s'hi regira.
incessa11tment, meravellat
de senti el jrec d'una guspil"a
en Za f)Tegona obscuritat.. .lt

I a.Hò que el poeta diu a «Maria
del Roser:
«El teu coll nu
tívant, s'abranda.
amb una viva. morenor.
Ton càntir duu
al broc, a!Jàbrega encar fre3ca
i é! ple de bresca
damunt el tou de cabeU bru.•
En recolllrlem tantes, ei tingués-

Sim espai!... N,o el tenim 1 ell.5 liall-

tarem a. copsar, a.l vol, l'encisera
mobilitat d'aquest e;ca.vall de cartró»
lA cavall
d'un calJall
de cartró,
aturat, jo, mfnJIÓ
fei4 tlia ••.lt

L'enhorabona, Jawne Agelet 1 Garriga.

EXERCICIS D'ORTOGRAFIA
CATALANA
per A. INVERN I PI 1 Manresa, 1935
Aquest tractat, ut111ssim per a tots
els que aspirin a. escriure correc~
ment la. nostra llengua, va. diedicat
al nostre amic Joan Cases Sala. 1
conté més de 140 exercicis gra.ma.tica.ls 1 nombroses pàgines de dictat,
manllevades als millors estilistes, per
a l'eficaç a.plicacló dels primers.
C<mpleta l'obra un voca.buiari de
barbarismes freqüentment emprats,
al costat dels quals fi¡ura el aeu
equivalent correcte.
Nom, adjectJu, verb, -vocals neutres, lletres febles, s!Habes, accents,
lletres geminades, sons, apòstrofs,
dièresi, etc., etc., tot això figura en
aquest escaient llibre, ordenadament
explicat 1 resolt.

Aniversaris a dojo

•

ECOS
Fa cosa de vint an11s, potser més,
que Blasco lòàfíez va anar a l'Argentina. Del seu viatge va ésser-ne
fruit un Uibre, «Argentina J1 sus
grandezan, que aparegué sota el patrocini ojictal, a preu car i amb una
presentació sumptuosa.
Per aquell temps, també ht anà
el nostre Rossinyol i va escriure «Del
Born al Plata.,, de catre popular,
com a edició, i escrit amb el to de
sàtira que tan bé sabia esgrimir.
De jet, entre els dos llibres hi havi4 discrepàncf4. Allò que Blasco
Ibàflez trobava bé i l'entusiasmalJa,
a Rossinyol el jeia riure i ho rebentaoo finament. Els dos Uíbres
eren la cara i la creu d'un mateú:
tliatge.
Heus act que un ciutadà ~a trobar Rossinyol al Teatre Romea; sortiren a parlar del llibre i aquell li
féu. remarcar la diferència entre el
seu. llibre i el de BlMCo.
-No en jeu cabal-va fer el gran
Santiago, rient per sota el nas-.
Penseu. que aquell és un llibre de 50
pesos i el meu... de vuit ralets. Heus
act la diferència ..•

•••
El poeta jrancè1 MarsoUeau., mort
recentment, a edat molt avançada,
havia tastat totes Ze3 caricies f res
urpades de l'amor. Ai.l:ó, als seus darrers temps, l'havia. tornat una mica
misogin.
La &eva misogínia. era, per~, benèoola. M~soZleau solia dir:
-St tot el mal que hom dtu de
les d one& I os cer t .•. com l es e3timariem/

Jaume Miravitlles a l' Assoc·lac·¡·ó de Peri'Od.ISteS
Ahir a la nit, en l'estatge social
de l'Associació de Periodistes, l'escriptor Jaume Miravitlles llegi uns
capítols del llibre «6 dloctubre», assaig històric de pròxima aparició.
La lectura dels capitols esmentats
ens demostren que ens trobem davant d'Una obra de caracteristtques
distintes a les aparegudes fins ara.
sense deixar de banda el reportatge
àgil 1 anecdòtic -els capitols cDesprés de novembre:t 1 «6 d'octubre»,
són en aquest sentit ben slgnüica.tlus- l'obra intenta donar una explicació polltlca dels fets produïts
el 6 d'octubre. El capitol «Justlficació històrica del 6 d'octubre» s1tua els rets, no en el terreny anecdòtlc 1 personalista que alguns ban
volgut fer-ho, sinó en un terreny de
grans perspectives històriques. Miravitlles explicà els esdeveniments
revolucionariS dels anys 1840, 1841,
1843, 1869 i 1873. Transcriu procla.mes 1 situacions històriques semblants, coincidents a les que es produiren el 6 d'octubre, assenyala Ja
curiosa coincidència de cinc movtments revolucionaris iniciats a Barcelona. precisament la nit del 6 d'octubre.
No volem parlar més -perquè
potser n'evaporariem l'interès d"un
llibre jove, ardent, que ha de produir molta polèmica entre el moViment catalanista 1 republicà. de casa
nostra.
El llibre sortirà a darrers d'aquest
mes, ja que el pensament de l'autor és d'incloure-hi un capltol referent al procés del Govern de la
Generalitat.

LA

SEGONA EDICIO
DE

Barcelona,
6 d'Octubre
de

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

Aquest llibre, al servei d'«Esquerra Republ1cana de Catalunya», es
proposa glossar els imperatius del
moment deduïts de la pedrera de
L'any 1935 és ric en commemora- trobem l'autoretrat de l'Huysmans l'experi~ncla i coHaborar a l'asplra- matge.
cions, sobretot a Prança. Havem convertit. Realment, els darrers anys cló de superar la polltica del pasCal agrair l'esforç d'aquesta bellil
aSSistit a la de cGerminal:t, de ZOla, l de la seva Vida va fer-se oblidat 1 sat en l'esdevenidor.
i intelligent empresa que slgnllica
totjust aquests dies s'ba iniciat la arribà a cantar al cor de les esglé«Quaderns literariS».
de Victor Hugo que durarà fins al sies.
I cal saber corre3pot1dre a aquest
juny, i ha aixecat una polseguera
Funcionari tota. la vida, als trenesforç.
d'opinions favorables 1 desfavorables ta anys de Vida burocràtica ll ad- Pi 1 Margall, el seu temps 1 la.
al P oeta de la «Llegenda dels sesebe. obra no ban estat fins ara esAUTOGRAFS, DIBUIXOS,
gles». Hi ha qui compara. l'efervestudiats prou a rons n1 amb una viAQUAREL-LES
cència actual, provocada pel nom
sió prou completa de la. seva influènl el més important assortiment
del gran romàntic, a una segona bacia
sobre la seva. època. Són conede O R A V ATS de Barcelona
talla d'«Hemanilt, tragèdia. que, en
guts d'ell, sobretot, els moments més
ésser estrenada, va. promoure un
epistdics de la seva vida, les hores
Exposició I venda a preus In·
confilcte d'ordre públic en clàssics
més espectaculars del seu trioml, peveraemblants a
1 antlcià.sslcs.
rò ni la preparació que va dur-lo
METROPOLITANA
Oportunament dedicarem un o
als llocs que va. exercir , n1 els remés articles al «Père Hugo» que la
plecs del seu caràcter havien troLlibreria vella I Nova
majoria dels inteHectuals francesos
bat fins ara el comentarista nl l'incanuda, 31 lbaixos Sala MozarL)
malden perquè surti de lla cave».
vestigador que oolia.
AVUi anem a ocupar-nos d'altres anlEl «Pi 1 Margall• de Francesc Cavemaris que no han mogut tant de
mvaca que acaba de publicar «Ed.l·
soroll, però que són força interestorial Joventub és una aportació
sants de recordar.
excepcional no solament a la nostra.
• • •
producció dc caràcter biogràfic, sinó
Començarem pel poeta. Dorat, el
- 1 aquest és un dels aspectes cabbicentenari del qual es va. escaure
dals
del llibre-la nostra bibliograpel gener. Aquest agut 1 mordaç
El quart ·diumenge de juliol, que fia d'estudis politlcs. El lector d'a·
autor d'epigrames va sostenir serios'escau el dia. 28, es celebraran ~ls quest llibre, escrit dintre el to i amb
ses batu~. ploma en mà, amb els
Jocs Florals de santa Eulàlia de el procediment de la. biografia mocapdavanters del seu temps. VoltaiVllaplscina de Barcelona, a.mb mo- derna, que tendeix a fer Vivent la
re 1 La Harpe, per exemple, que no
tiu de la seva Festa Major.
figura, a base d'evocar amb tota mes'assemblaven pas gaire en r es, coinci
na de detalls i de suggestions l'arn·
d.lren en les seves diatribes contra.
PREMIS ORDINARIS
bient 1 l'èpooo, farà la ooneizença
Dora.t. Un dia, aquest va tenir coViola d'Or 1 Argent, a. la millor intima del gran republicà. 1 veurà tot
nelxement d'uns ve~s satirics adrepoesia religiosa que canti l'ideal de el que hi ha d'esUmul 1 d'ezemple
çats contra la seva persona, 1 que
la ~. Ofert pel Rnd. Sr. Ecònom en la seva altissima. figura. que
,J. K. HUYSMANS
hom atribuïa a Voltaire. sense pende la. Parròquia, Pere Camprodon.
veiem ~tuada cada dia. en un pla
sar-s'hi massa, Dorat va improvisar judi08ren la Legió d'Honor. AlesEnglantina d'Argent, a la millor més actual,
aquest epigrama, que no volem tm- hores
poesia
d'esperit
patriòtic,
sobre
fets
- El «D'Aci 1 d'Allà» de Primaveva. acceptar-la 1 deia que s'e- històrics o
tradicionals, usatges o ra que s'ha posat suara a la venda
duir, confiats que el lector sap més norgullia de possel.r-la
com a fun- costums
de
la.
nostra.
pàtria.
Ofert
francès
nosaltres:
porta un interessant reportatge de
Cionari 1 no pas com a escriptor. per l'Associació
cGràce.que
a-rAce,
mon cher censeur,
de Propietaris de Oarles Soldevila sobre «Dels burgeJe m'éxécute et llvre à ta maln ven- En aquest darrer cas se n'hauria Santa Eulàlia de Vllapiscl.oa.
sos
sedentaris als burgesos automo(¡eresse. donat vergonya. Sentia una fòbia Vi·
Flor Natural, a la. més bella poe- billste&». En aquest reportatge Car-Mes vers. ma prose et mon brevet d'au- rulenta contre Ja gent de ploma, sensia
que
glosi l'ideal de l'Amor. O- les Soldevila, ens explica amb la selteur.
Je puis !ort b1en vtvre heureux sans se exceptuar els Goncourt 1 ZOla, fert pel Centre Moral Eulalienc.
va ploma àgil, la diferència que b1
Uecteur. que havien estat, en certa manera,
Segons
el costums establert d'an. ha dels burgesos moderns, plens
de
Mals, par pttté, lais8e-mo1 ma mat- protectors seus.
tic,
el
qui
obtingut
aquest
premi
haudimensions, als burgesos reposats de
(tres!!el
Va morir enmig de tortures ineLa1IJse en pa!Jr: les amours, épargne au narrables, però amb enteresa. 1 re- ra de !er-ne present a la dama de la l'antigor
seva lliure elecció, la qual, procla(molns les miellll.
- Pere Cortad.a ha. publicat «RicJe n'al polnt, U est vral. les !eux de te. signació exemplars. Ell havia. des- mada reina de la. festa, lliurarà els tus de amargura., Wbre prologat per
[llallUe, crit a.mb els colors amb què sabia. altres premis als qui en siguin guaMaria
Luz Morales i amb epileg
ter-ho
els
cancerosos
que
van a Lour- nyadors.
Tres a,arémente; maill chacun ales &tens.
On peut s'arran¡er dans la. vle,
d'Eduard Marquina. Aquesta novel:la,
des.
Sl de mes vers Ealé s'ennule,
que segons ens àtu el subUtol és
Senyorl Que en sou de bo. en no
PREMIS EXTRAORDINARIS
Pour l'amuser, je lut llral les tlens.•
infligir-me aquestes
ma1. 50 pessetes, del Dr. Josep Puig «la vida de una desventuradalt, és
Dorat va morir com un home. En lalties!-escriu en un hòrrides
llibre. I tot 1 Coromines, metge, ex-reg~dor dc d'un gran interès i d'una realitat
prevenir-lo els metges que anava a just d'aquesta
ma.la.ltia-des- Barcelona, a la. millor poesia en Pn- oorprenedora.
finar, féu que el seu perruquer ll crlta. per ell alhòrrida
- «LAS OBRAS MAESTRAS DE
Viu en «Sainte Lydarrangés una bella testa. Mentre el wine de ScbJedam:t, va ana.r a mo- decasillabs heroics.
2. 50 pessetes, del Dr. Josep Ca- LA LITERATURA•. - S'ha. publica~
fígaro l'empolvorava, digué:
rir, amb el paladar perforat i sen- rarach, metge 1 ex-regidor de Bar- el cinquè fascicle de la notab~ obra
-TI.no avui cita amb la Mort, que se possib1lltat de nodrir~ ni reac-que amb tant d'èxit ve editant la
és una dama. Sabré no fer-me espe- cionar. Sense perdre ni un instant celona, a la millor poesia de tema Casa Editorial Segui, de Barcelona.
lliure.
rar 1 presen~r-me ben polit.
la lucidesa, va traspassar el 13 de
3. 50 pessetes del Rnd. Lluls Es tracta d'Una extensa antologia
La seva amant se li llançà als bra- maig del 1907, a les vuit del vespre,
universal de les creacions dels grans
1)06, en oir-lo, desfeta en plors. Ell aquest genial repatani, misàntrop 1 Montrort, ex-ecònom de la Parròquia, escriptors del món des de l'antiguia la. millor composició en prosa de
la besà 1 va dir-li:
malhumorat.
caràcter •literari (excloses la. noveRa tat grega fins als nostres dies, com-Has fet molt bé al meu cor, peprenent les literatures mitològica,
• •
i obra escènica.).
ro m'has despentinat une. mica.
Hem anomenat els Goncourt. Refantàstica, cavalleresca, religiosa }
4.
Objecte
d'art,
del
Sr.
Climent
Tot dient això, Dorat traspassà..
lativament aviat-25 de desembre- Guix, tema lliure.
la poesia, noveHa i teatre moderns.
• • •
caldrà registrar el cinquantenari de
5. 75 pessetes, del Sr. Joan Ma.r- Aquest fascicle conté bellissimes reDilluns passat, dia 13, s'escaigue- la publicació al «Figaro mustré» del
produccions de pintures l escultures
a la millor poesia folklòrica.
ren vint-I-vuit anys de la mort primer artlc~ die les «Memolres de quet,
6. Objecte d'art, del• Sr. Jaume cèlebres, entre elles destaquen les de
de J. K. Huysmans, el noveHis- lla. Vie LltteralreJt, o sigui el fa- Gaig,
a la millor poesia. pacifista que P. Veronesse, Rubens, M. d'Azeglio,
ta. contundent i arborat que desF. Hayez, G. B. Castello, G. Lute!1
glosi els estralls de la. guerra.
prés d'haver escrit, terribles ana7.
Pi"eml
del Club Deportin Eu- P. Tibolcli, etcètera; conté tamoe1
temes contra l'Església, va converropa, a la millor poesia de caràcter dues esplèndides làmines, impreses
tir-se 1 va morir cr~Wla.ment, enen paper especial, «El triomf de Bafestiu.
mig dels sofriments més horribles,
8. Objecte d'art, del senyor Joan cus» de La Fosse, 1 cCèfal i l'Aurodevorat per un cranc a la boca.
Olivert, tema lliure.
ra», de Boucher, 1 en la seva part
Els seus llibres mé coneguts són
9. 25 pessetes, del Dr. Francesc liternria continua la descripció de
cEn rada•, «La.-be.s:t, «Au rebours»,
Boixeda,
metge;
tema
lliure.
«L'Odisea», d'Homer.
eLa catedral» 1 «L'oblat», tots ells
10. 25 pessetes, del Centre Català
- Acaba de publicar «Editorla.l
formidables, escrlts els primers en
d'Horta
i
Santa
Eulàlia,
a
la
millor
Joventut»
eLa vida e.zarosa. de ~
una prosa d'un naturalisme esfereïpoesia que canti les glòries de Bar- pe de Vega», magnlfice. aportació
dor, compensat tanmateix per les excelona.
al centenari. Ens plau que hagi sorcellències de l'estil i una erudició
11. 25 pessetes, del Sr. Joan Palli, tit d'una editorial de
Barcelona
immensa que, a moments arriba a
president del mateix Centre, a la. aquCl;t lllbre que fo. honor a la nosafeixugar-nos.
millor poesia bumoristlca.
tra tipografia 1 que és, evldentl06lt,
Huysmans, al fons del fons, rou
12. Objecte d'art, del Sr. Romuald la. millor biografia de l'autor de
sem,pre un místic dintre 1 fora. . de
Laporta; tema lliure.
«Fuente
Ovejuna», publicada. f.i ns
l~glésia. Sentia una passió incon13. 25 pessetes, del Sr. Josep Ro- avui.
trolada per l'Edat Mitjana 1 coneiman, a la millor poesia. que enalSignada per Astrana Marln, presx.!& a. fons tot el que hom hagi poteixi la virtut de la caritat.
tigi indiscutible en estudiïs clàssica,
gut ereriure sobre màgia 1 bruixe14. Objecte d'art, del Dr. J. Igle- aquesta Vida de Lope de Vega és
ria.. JLa-blLSlt té un pen;onatge censlas; tema lliure.
feta a l'estil de la biografia motral, Durtal, que és Huysma.ns maderna. El lec.tor devot de Lope de
teix en opinió dels assabentats.
CONDICIONS
Aquest inquiet protagonista s'apas• Les composicions han d'ésser inè- Vega. es trobarà. acar at amb el gran
GEORGE SANO
siona per la tèrbola història del Madites, originals, anònimes 1 no pre- poeta 1 sobretot podrà acarar-se més
(per Musset>
riscal Gll de Rais, el «Barba--blaU»
miades en cap certamen. Seran es·
de la llegenda, 1 això dóna peu a mós cJourno.l:t dels cèlebres escrip- crites en llengua catalana, a màl'autor per a escriure un veritable tors. AViat passaren al «Figaro• d.la.- quina 1 a una. cara, de manera lletractat de màgia negra, antiga 1 ri i, més tard, en 1894, e. l'«Echo de gidora 1 trameses a. nom del Secremoderna, on trobem les més ener- Paris», on aparegueren en fulletó ex- tari <carrer Serrano, 21, Santa Euvadores 1 crues descripcions de la tractes dels anys 1885 a 1889.
làlia de VUapiscina, Ciutat), abans
perversió demoniaca del Mariscal,
Un centenari més. Sortosament no del migdl.a del dl.a 10 de juny, junt
associada a capitols d'ambient con- de cap tra..opà.s. D'una naixença. a.mb un plec clos que contingui nom MENJAR BE I ECONOMIC
temporani, d'un erotisme molt pujat Aquesta és la «Nult de mal», d'Al- 1 adreça de l'autor 1 escrits al daAL RESTAURANT
que parlen d'incubes 1 nicubs, misses fred de Musset. El 6 de maig del munt el titol i lema corresponent.
negres 1 contactes sexuals de Durtal 1885-en el paroxisme de la seva atLa tramesa de composicions no es
amb la vampl.resca senyora de Chan- zarosa passió per l'ardorosa George farà personalment.
te-Louve. Les figures del canonge Sand-, va entrar a casa seva, duent
Els membres del jurat no admeDocre, pontifex satanlsta, del seu a flor de llavis els quatre primers tran cap indicació als treballs preantagonista Johnnés, el màgic blanc, versos de la més famosa de les se- sentats.
No es concediran accèssits i el jualxi tom les del campaner Carhaix, ves «Nits». Va asseure's 1 a la. claRue Geoffray Marle, 11
no tenen equivalent en la 1teratura ror de dotze bugies, va escriure, fins rat tindrà. el dret de declarar de- CUINA CATALANA I ESPANYOLA
moderna.
al Irultl, els dos-cents versos del poe- serts els premis quan no cregui con- f&mtllarment amb la seva. obra.
venient 1 concedir-los a altres comHuysmans visqué sempre conco 1 ma.
que pel seu mèrit se'n fasolltari. va menjar sempre en resA la seva casa de la rue Grenel- posicions
--------------·----------~
taurants de poc preu-als quals de- le, la «Soo!été Alfred de MUEset» cin mereixedores.
L'assistència personal o delegada
dica en els seus llibres sàUres que ba. llogat un departament disponiaixequen binoves-1ben amor, no pas- ble i hi ha dipositat, curosamen~ convenientment dels autors premiats Front Unic de Cooperatives I
sà mal de les po res meroenàries, l.nst.aliades, un bé de Déu de reU- serà precisa per a. recollir els pre- Mutualitats
de Catalunya
les quals recorda sense gaire pietat. quies artistico-amoroses de l'infla- mis en l'acte de la. Festa, que tin·
Fou sempre sorrut, Violent 1 agres- mable poeta, entre les quals figura drà. lloc a l'estatge de l'entitat orEn
la
seva
sessió
del dia 17 de corsiu 1 ningú no l'ha. superat qu:l.llt el retrat de la seva amada, obra. ganitzadora. (Centre Moral Eula- rent mes, aquest Comité s'assabentà
lienc, Passeig de Fabra 1 Puig, 377).
a omplir d'1mproperis aquell que l'e- d'ell, que reproduïm.
Que el Senyor us doni inspiració de la nota facilitada a la premsa
nutjava.
• • •
per a. cantar amb esperit català els pel conseller dc Sanitat de la GenecAu rebours» és un dels Wbres
L'estiu que anem a començv el bells
ideals de Fe, Pàtria. 1 Amor, 1
més desCOncertants que mai s'hagin Govern danès tracta d'emetre una
nosaltres d.lscrecló 1 justícia en ralitat de Catalunya, en la qual es
escrit. Gira entorn d'un sol per- sèrie de segells, àestinats e. arbitrar ajudicar,
6011atge, Des Hes..<:elnte3, el qual cons cabals amb què commemorar digna- dignes. l encert en premiar els més deia que havien estat requerides les
entitats professionals farmacèutiques
tltueix el cas més caracterb;t1c de ment el centenari de l'aparició del
Santa Eulàlia de Vllaplscl.oa de per tal
morbositat i neurosi que coneixem. primer volwn de contes de Hans Barcelona
de col:laborar als nobles 1
8 de maig del 1935.
Admirablement escrita 1 sostinguda CriStià Andersen, que va tenir lloc
Joaquim Ruyra, president honor,¡.. desl.oteressats desttgs que l'animen
de mà mestra la oompliC6disi.ma. psi- l'any 1835, sota els auspicis del rel ri; Ramon Saborit, pvre., preslden; a. benefici de le.s c!asses
socials mocologia del personatge, l'obra arri- de Dinamarca, el mecenatge del qual Vicenç Coma-Solet, Miquel Alemany,
ba. a pesar-vo3 oom una ~ de va guanyar per a ell el poeta <Ehlen- Emili Graells, Narcis Corbera, vo- destes i que, a. aquest fi. S'havia
plom. Destaquen els passatges on sc.hlager; abans havia. obtingut per cals; Francesc de P. Gari 1 Agulló, constituït una ponència integrada per
l'autor ens parla. de pintura, de per- a Andersen, una borsa. de Viatge que secretarl
r epresentants dels farmacèutics 1 de
fums 1 damunt de tot, l'allegorie. U va permetre Viatjar 1 recollir les
tèc.nics de la Generalitat.
febricitant de J.a s1fll1s_ La. feixu¡ue- imp~s1ons i imatges que 11 ecen
Desprès del gran nombre d'Instànsa. s'accentua. en «La catedral•, on precises per a la seva magnifica prol'autor, reconciliant-se, poc a poc, ducció ulterior.
fa. un quart de segle que va desapa.. cies que sense cap resultat té fetes
amb l'Església, exterioritza el seu
La. infantesa 1 la primera joventut rè.IJcer del món dels vius, el precur- aquest Front Unlc, per tal de demaamor per les pompes litúrgl.ques, que de Hans Cristià foren terriblement sor, vident, o cxxn rolgueu dir...Ji, dels nar el restabliment de
la Yenda a
tenen quelcom d'aquella màgica que atzaroses i miseres. D'elles trobem
preu lliure de les especialitats far11 tenia el cor robat. En «L'oblab enginyoses alluslons en boca dels
ànecs, dels gossos 1 dels gata, que
macèutiques, per ésser de justic.ia 1
en els seus contes mantenen subsper considerar que és l'única manera.
tanciosos diàlegs.
de beneficiar als nostres associat3,
AI seu temPII tomarem sobre
que representen el 45 per 100 de la
aquesta. gran fi&ura. De moment, recordem que dels seus contes se
població de Catalunya, ens trobem
n'han fet moltes edicions en casteamb la dit.a nota, la qual no té
llà 1 català. Entre les primeres en
altre objecte que prescindir dels muconeixem una. de nota.bntwma, que
tualistes 1 de la. claSse farmacèudata de les darreries del segle passat, tradu!da per Roca 1 Roca, 1
tica.
iHIUtrada per Apelles Mestres. En
Per tant, cridem l'ateneM dels noscatalà, la vella. biblioteca popular
tres associats sobre aquest assump«L'AvenÇJt .a incorporar Andersen a
te i els adverttm que continuarem
la. ~~eva. important ool:ieccló. d'.d.lt.orial Joventut» ha lla.nçat darrera,..
en la nostra tasca fins a aconseguir
ment noves edicions catalana i casel nostre objecti:~.
tellana d 'aquests !nimitablea contes
per a infants... 1 per a adult.s.

%LLJBBES%

JOCS FLORALS DE SANTA
EULALIA DE VILAPISCINA

•

EXIT SENSE PRECEDENTS
EN MENYS D'UN MES S'HAN
VENUT DUES EDICIONS D'A·
QUEST SEÑSACIONAL REPOR·
TATGE DE LA REVOLUCIO
D'OCTUBRE A CATALUNYA
Feu comandes 61 no voleu res-

tar sense exemplars, car urà

l'última edició, a la

Sotlerat fieoeral de llibreria
Barcelona

u;:~~~J:c~C:~· :=ï~ El registre de la propietat

general, tots aquells que estfmln la
El cap del RegiSU"e de la Prollengua. catalana 1 aspirin a domi- pietat Intel:iectua.l notifica a.1 púnar-ne l'ortografia, tJndran un pre- blic, 1 especl.a.lment als autors 1 ediclós auxlliar en l'obra. d'A. Invers 1 tors. que l'Oficina del dit Registre
Pi.
ha quedat install.ada a lA planta baixa de l'edifici de l'Arxiu de la Corcna d 'Aragó (Plaça del Rel, 16). EI
EL PONT DE BALAGUER seu
funcionament començarà demà,
d.lluns. Les borea de servei per al pú(Monografia històrica)
blic 8Ón de 10 a. r. tots els dies feiners.
per D. CARROVE I VIOLA
Edlolons «Pla I Muntanya»
Balasuer, 1135
En un volum
editat,
d'unes vuitanta.
es. lmD profusió de foqrafies, l'autor reïx a interessar-nos en la. v1dA històrlca d 'aquest pont, el qual, tot 1 pudir de
gran anomenada, .no és prou conegut
de tots ela cat.alalu. El seayor Carrové 1 Viola palesa. <Xllldlc1oll.5 brillAnts d'historiador local, que no costaria gaire d'einmplar fina a ~
toriador nacional, a jutjar per les seves dots descriptives 1 la seriositat
1 solvència que es desprèn de tot el
que escriu.
La ~tòria de Balaguer ba estat
escrita 1 no pas superfic1al:ment. Pepel Or.~.
SERRA
ro, tenint en compte que J.a hlst.c>
ria particular del Poot va tan lligada. en el cu.n; dels ~es. a la de
la. pròpia vila, que semblen tot u i
el mateix, D. Carrové ha volgut dedicar al Pont els booor& del seu treball monogràfic, que comprèn, a
pa.rt1r d'èpoques remotissimes totes
les glòries t 'k!8 vlcis.situds per ~s
Administració i venda :
quals ha passat la. més important
artèria vital ba.lquerina..
No dubtsn que dintre 1 fora de
Balaguer, la monogn.!ia de referència assollià l'èxit a què és, en Justicla, creditora.

J:;rament

Arbo1x.

«QUADERNS Lt'I'ERARIS». Oada
dia amb més èxit, aquesta benemèrita publlcacló-benemèrita per com
composa les obres més selectes a l'a-clast del poble-segueix la seva tra•
jectòrta que és digna de tots els elegíS.
Darrerament ha publicat Sfnnòva
Solbakken, de Bjórnstjeme Bjornson; El fantasma de Canterville, EJ
crim de lord Artur Savue, d'Ooor
Wilde; Les multituds, de Raimon Ca·
selles, 1 La gran casa de pedra, de
Natb.aniel Hawtorne.
Per al número proper anuncia una.
obra inèdita de Josep Lleonart: De

"AU ~Olfll D'f~PRfiHf"

URURft (01[10

11

«Després del 6 d'octubre - Polltlca d'EsQuerra a Catalunya:t és el
titol del llibre que en edicions passades anunciàvem com d'ímminent
publicació, del qual és autor l'advocat gironl 1 alcalde de Gl.rona en
aquella data, Joaquim de CamPIS 1

NOTICIARI

A PARIS

Pere Foix
s'ha exhaurit totalment

Barberl, 14 I 18

De J. K. Huysmans a Juli
Verne, passant per Musset
i Andersen

<<Política d'Esquerra
a Catalunya»

Obra nova
interessantíssima

*.

Figures i perspectives
de la Història del Pensament
J.

HUNTER

Preu: 2'50 pessetes

LLIBRERIA CATALONIA

3, RONDA SANT PERE, 3

*

•• •

El mes d'abril del 1910 moria a.
la aeva finca dels &fores ~Amiens,
un dels escriptors francesos més llegit a to\ el món. Ens referim a Jull
Veme. S'ban escaigut, doncs, nnt1-<:i.oc anys del seu traspàs i-a l utjar per un «eco• de cPn..r1s-So1n-,
ben poca gent s'ba. recordat d'aq~reSt
aruvt)l"S8.rl.
Com que SObre Jull Veroe, novelHsta, tenim la petulà.ncla. de tenir
klees pròp1es que discrepen del que,
generalment, hom opina d'ell, pen~ dedicar-li un ex\<',ns comen~
~ aVUi ena l.l.nül.(:m a recordar que

All~lfftH DIETUICS I DE Rf61M
olULI VERNE
dirigibles, dels submarins 1 dela
aVlOns. Oal creure que sl ell, home
pacit1c, torn~ a viure i veiés et
mal ús que els pobles fan dels estriS
que ell va predir, se'n tornaria al
més enllà, conctrós d'haver-ne tingut la idea premonitòria.
Pr.

Colia, ~
t:.l) 1 u .O.l.n v 1 !lli J. .t:.;) .111'; .:>
DlABirrl8 - ALBUMINU-

RIA -

INFANCI..A

ETC

CARRER LLURIA, 62
(entre Consell de Cent 1 Aragó>
liALM E •• UM.., a'J

I

es

COSA IYHORES el veure als aparador3 de l e3 nostre3 llibreries
l quest l libr e, devingut famós, abans de sort ir .
GOMEZ HIDALGO, palesa una vegada més, a les pdgines de «CATAL UN Y A-COMPAN YS» la seva sòlida preparació per a temes d'aquesta
envergadura.
AZORI N, segam pròpta confessió, ha posat el màxim amor en les
quartiUes que ha escrit, encapçalant l'obr a.
L LUI S COMPANYS, que espera, severament, el ver edicte d'un Tribunal acusador, veurà, en la profusió d'aquest llibre, com li és Jeta justicia
' com no resta en l' oblit la seva vida d'austeritat t sacrifici.
A AMICS I AD VERSARIS inter essa llegir crCATAL UNY A-COMPAN YS». Per a comandes: L libreria Catalònia, concessiondria per a la
v enda..

CATASTROFE AERIA

A Moscou ha caigut liavió ·Màxim Gorki
o ~~~~~~~~~~~~~~~

Les víctimes passen de quaranta
Es tractava de l'avió
més gran del món el qual era destinat pels Soviets a la
propaganda
Tenia vuitanta metres d'envergadura i els
seus vuit motors desenrotllaven una força de cinc mil cavalls
Podia portar quaranta passatgers i vint-i-tres tripu·
lants
En el seu interior portava emissora de ràdio laboratori fotogràfi e i impremta

PER ALS AMICS EMPRESONATS

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

"HIR FOU ENTERRAT
PILSUDSKI A CRACOVIA
ARRIBADA DEL CADA VER
A CRACOVIA
Cracòvia 18. - El tren que conduïa les despulles del mariscal Pilsudski entrà en aquesta estació aquest
mati. Les personalitats que viatjaven a l'esmentat convoi es mostraven
emocionades pel magniflc espectacle
que han pogut presenciar durant el
trajecte de Varsòvia a Cracòvia, ja
que a totes les estacions anava el
poble en massa per tal de contemplar per darrera vegada. l'alliberador.
Tota. Ja. illuminació pública de
Cracòvia estava encesa aquest mati,
encara que els fanals estaven coberts
amb crespons negres en senyal de
dol. També ostentaven illuminacions
endolades nombrosos edificis de la
ciutat.
A totes les estacions del trajecte
s'havien improvisat altars, en els
quals feien torns sacerdots que celebra
ven misses a sufragi de Pilsudski,
el cadàver del qual viatjava en un
vagó descobert illuminat per poderosos reflectors 1 guardat per soldats
amb l'arma. al braç.
En el moment de comunicar s'organitza el seguici per al trasllat del
cadàver de Pilsudskl al castell de
Wawel. El taüt serà portat a espatlles per generals de l'exèrcit que bo
ban demanat com un alt honor.

aquest periòdic que la tendèncl
sòfoba era essencialment
a~
del mariscal, per la qual caurrsollal
dera possible que, desapareguta COllS!.
la tensió polonesa-soviètica st~uest,
nuada al mateix temps que
ate.
més cordials les r elacions ei~r ta~
lònia i França.
e .-..)'
El «Times» declara. tenir m tl
0 us
fonamentats per a suposar
val, durant les seves visites q~e VL&..
sòvia. 1 Moscou, ha procurat ar.
que res, estrènyer les relacions' rnés
Paris 1 aquelles capitals 1 treb~}~
per tal que l'amistat franco-,.,~
polonesa sigui el més intima -,;;::"
ble.
....,.¡.

Suma anterior ... 85.451'80 Enric Sardà .. . .. . ... .. . .. •
0.50
Antoni Nacenta ... .. . .. . . ..
Rebut d'En Pere Foix,
0.50
compte guanys del seu
Joan
ELS PRIMERS DETALLS els discursos que es pronunc¡aven per un accident inevitable, quan en
N N Bentanacs ... ... ... ...
10.50
llibre «Barcelona 6 d'Oc· · · .. ··· ... ... ... ... ... ...
Moscou, 18. - A causa d'una. to- a l'avió sobre una gran extensió de l'ànim de molts esté. que aquest accit ubre» ........... .
1
610.- Llorenç Martin ... ...
pada a l'aire amb un altre avió, du- territon. Cal afegir també l'existèn- dent hagi estat degut, bé a la lm·
Ateneu «República» (cin0:_
50 rant uns vols d'entrenament, ba calDuran .. ·
cia a bord d'aparells de ràdio, recep. perlcla. de la tripulació, o bé a la
quena vegada) .. . .. . .. .
1
100.- ~amonc
osep arrera.s .. · .. ·
gut a l'aeròdrom militar de Moscou tors 1 emissores d'extraordinària • o- pesadesa de moviments de l'avió.
0
Eugeni ...... ............ .. .
50
1.Vic tor Baró ··· ... ...
·
l'avió soviètic «Maximo Corki», el tència, que permetien al comandant
Amada. ... ......... .. .......
1.- Llorenç Miquel · · · .. · .. ·
0 ·50 més gran del món.
del «Maximo Gorki» trobar-se en
DETALLS DE L'ACCIDENT
R amona ... .............. .
1.- Fausti Planàs ... ... ...
0.50
EJ gran avió, que ha quedat com- contacte constant amb els dirigents
DEL uMAXIM GORKI>l :
Quatre empleats esquerrans
0·5 pletament destruit, tenia una en ver- de la. Unió Soviètica per a rebre les
4.- X. X . · ·· · · · .. · .. ·
EL CAUSANT FOU EL PITonet 1 Pepeta F. . . . . . . .. .
5.- Joan Cordovilla ··· ... ...
0·50 gadura de 80 metres I estava fro- consegüents instruccions per a la proL'ACTE DE L'ENTERRA
LOT D'UN AVIO DE CAÇA
M. C., del Comitè Pro0 ·~ ¡ veït de vuit motors
S. Borràs · · · .. · .. · .. · .. ·
amb
un
tota
de
paganda,
tota
vegada
que
aquests
~l ENT : VINT-I-UNA B •
>O18. - Es conèixeo detalls
PreS06 l'any 1920 ........ .
0· 5 l 5.000 cavalls de força. Tenia cabuda ren els únics que induïren el Govern deMa.scou,
2. - Enric Jardl .. · ... .. ·
TE;Rl ES DISPAREN
Ja gran catàstrofe que ba provoM. T., Acció Radical Cata0 ·25 per a 40 passatgers, perfectament de Moscou a construir aquest apaJosep Nicolàs .. · ·· ·
SEUS CANONS : L'ENTEJt0 ·50 acomodats, a més de 23 tripulants.
lana ................. . . ..
1.Segond Lerma ... ... .. ·
rell, el més gran del món en la ca- cat la total destrucció de l'avió «MàRAl\IENT ES PRESIDIT
J oan Camps .............. .
5.- Ramon Muñoz ... .. · .. ·
g:~~
A més d'una magnifica instaHació tegoria de ·màquines voladores ter- xim Gorki».
PER MOSCISCKI
Segons la versió de l'Agència Tass,
toni Olivart .. . .. . ... . ..
1.Joan Snneón ...
de T . S F. el uMaximo Gorki» dis- restres. Actualment, el uMaxlmo Gorp Sàncbiz ... ........ . . ..
2.- Sebastlà Rlssecb ... ···
Cracòvia, 18. - El cadàver del ma.
0 .25 posava d'un laboratori fotogràfic 1 kl», era. la màquina. voladora més l'accident s'ba produït a causa d'haep Fabra ... ........... .
0 ·25 una impremta.
1. - J osep Planàs ... ... ...
rlscal Pilsudskl ba estat portat
gran de qualsevol categoria, des ver perdut el control del seu aparell
un
pilot
que
efectuava
arriscades
milla. Fonoll Segui (quarla
seva darrera estada.
a
Joan Gabriel.·· ··· ... ...
0'50 I Encara que no se sap exactament que fa alguns dies fou conduït al
ta vegada 1 primera setJosep Corbella ... ... ...
0 .50 1 el nombre de victlmes, es suposa que Museu de Berlin l'hidroavió gegant acrobàcies damunt un avió de caça.
L'enterrament ba estat Presidit Pel
manal) ................. .
0 ·25 passen de 40 els morts.
En l'accident ban mort tots t'ls
2.- Llu!s Fontanella.
Cap de l'Estat Moscisckl. Han assistit
alemany de ·dotze motors «Do-X».
1
Un de Gelida . .. .. . .. . .. . .. .
1.- Josep l nglès. · · · ... .. ·
0 ·.~
representants de tots els països euroEncara no es coneixen detalls ofi tripulants i passatgers del «Màxim
Beristain, s. A. (segona ve1
Josep Molina. ... ... ...
CARACTER IST IQUES
DE cla.ls de cap mena sobre la catàstro- Gorki» 1 els tripulants de l'aparell
peus. L'enterrament ha recorregut
gada) ... .. ............ .
25. - Narcls Montells. ... ...
0 .25
L'APAREL L I INFOR MACIO fe. Se sap solament que el gegant! de caça
trajecte de dues milles 1 mitja f~1
R. Blanc S adurní (una veL'accident
s'ha
produït,
exac~
J osep Sabanés ... .. . ...
0 .•25
NO OFICIA L DE L'AC CI· avió abordà a l'aire un altre apala catedral de Santa Maria a la
gada més) .. . ........... .
1
5.- F rancesc Capdevila. ...
DENT
r ell. Sens dubte, el «Maximo Gor- ment, a les 12'45 d 'aquesta tarda.
Muntanya dels Reis.
Antònia. Nao .............. .
Amb motiu de la destrucció del
1.Joan Rodríguez ... ...
0.50
Moscou, 18. - La catàstrofe de kl» sofrí en la topada avaries d'lmHONORS A P:4.RIS
La composició del dol ha estat
Una dependent a del car rer
Manuel Casanovas...
~.25 ¡ l'avió gegant soviètic «Maximo Gor- portàncla a les seves parts vitals, «Màxim Gorki» hom r ecorda que aParis, 18. - Aquest mati, a. l'es- semblant a la de Varsòvia 1 s'afegiren
Fiveller ...... ...... .. ... .
2.- Joan Gener... ...
0.50 ki» ocorreguda aquesta tarda, su- que determinaren la caiguda a. terra. quest gega.nti aparell de vult motors glésia de Sant Lluls dels Invàlids, un gran nombre de sacerdots els
P . Marlmon Bagunyà .. . . ..
5.- Lluls Baqué... ... ... ...
0.30 1 posa per a la U.R.S. la pèrdua d'un Aquesta, en vista de l'enorme pes efectuà algunes exhibicions a Mos- s 'ba celebrat un solemne ofici fune- quals durant tot el trajecte han en.
L. Martmon Bagunyà .. . . ..
5.- Josep Arbona ... ... ...
0.50 bonic element de propaganda. En de l'aparell, els motors del qual des- cou, dies passats, en pr esència del ral a sufragi del mariscal Pilsudski. tonat oracions sagrades, mentre el
Familia Roura. .. . .. . .. . ...
1.- Antoni Carreño. ... ...
0.50 efecte l'esmentat aparell havia estat enrotllaven més de 5.000 cavalls de ministre d'Afers Estrangers de FranLES HONRES A BER LIN seguici pujava envers la Muntanya
A la memòria de Macià,
Joaquim Marques ...
dotat d'especlalisslmes insta!:la.cions força, degué provocar una. topada es- ça, senyor La.val 1 dels trenta peBerlin, 18. - Aquest mati, a la ca- dels Reis.
M. R ..................... .
2.- S. R. . . . . . . . . . . .. .. . .. .
0.50 1 àdhuc per a la propaganda. en gran pantosa contra. terra, per la qual c. ;a riodistes que l'acompanyaren en el tedral catòlica de Santa Edivlgis,
El gran orgue de la catedral de
E. M. Costa .............. .
5.- Joaquim Torres... ... ...
1.- escala. Portava a. bord una lmprem- no es creu que hagi escapat amb seu viatge a. la. capital russa.
s'han celebrat solemnes funerals a Santa Marta ha deixat sentir les seJ oan Xambó ...... ... ..... .
5.- Lluls Marti... . . . ... .. .
0.50 ta completa amb el consegüent ma- vida. cap dels ocupants.
sufragi del mariscal Pllsudski.
ves notes quan el fèretre fou introP. E............. ...... ......
HAN MORT U PERSONES
2. - Lluls Malcas ... ... ... ...
0.50 ga~em de paper, que s'utllltzava per
A primeres bores de la. nit. l'AEn el presbiteri ocupava la presi- duït a ella, mentre 25 bateries de
j osep Andrade .. . ... .. . .. .
Moscou, 18. - En la catàstrofe del dència el canceller Hitler, al front canons
0.50 a nnprlmlr en ple vol fulls voladors gència. Tass, o !iclosa. dels Soviets
5.- Peretó.. . . . ... ... .. .
feien salves. Els generals que
August Pi .. . ... ...
J oan Morral .. . .. . .. . ... ...
0.50 i opuscles que eren tirats damunt I s'havia limitat a. donar la noticia «Màxim Gorki» ban perdut la vida del Govern en - ple.
2.havien portat el fèretre el co!loca.
Xofers auto - garatge del
Enric Benavent... ...
1.a~uelles zones més ad<;Ilctes al comu- solament de la calguda del «Maxlmo els onze homes que formaven la triren sobre un magnlfic cadafalc situat
carrer Aragó (tercer mes)
11.- Ramon Braup . .. .. .
1.msme. També contema un complet Gorki».
pulació del colós dels aires i els :ili
LA MORT .c-EL MARISCAL al centre de la nau.
1.F . S. R ................ .. .
laboratori fotografie, que s'utllitza.va
Es creença general als círcols in· passatgers que portava a. bord aL'(!
ES POSSmLE QUE FACI
L'arquebisbe de Cracòvia, mocse2.- CORSA (Girona).
~ambé per a fi~ali~ts de propaganda formatius estrangers de Moscou, que com el pilot de l'avió de caça..
J . C. R ............... .... .. .
DONAR
UNA
A L T R A nyor Saphlpa, celebrà una missa,
5.- Ernest Carbonell
0.70 . 1 una lnsta.Hac1ó d altaveus de gran la versió que doni el Govern sobre lo
Els de cada mes .. . .. . .. . . ..
Els passatgers del «Màxim PorORI ENTACIO A LA POLl· després de la qual el President MosPere Dah! .. .
F . T. V..................... .
potència que connectats amb el ml- catàstrofe düereixl bastant de la rea- ki» eren, segons sembla, alumnes
TICA POLONESA
clscki pronuncià l'elogi fúnebre del
l . - J oan Teixidor ... ...
Per a.ls companys .. . .. . .. .
1.- cròton que dula. a bord transmetien litat i sigui pintada com a provocada de l'Institut Aerodinàmic de Mnscot•.
Londres,
l:J. - El «Times» publica mariscal Pilsudski. Digué que ren·
J oan Ri pollés ... .. ..........
1.Joan Dahl ... ... ...
1.un interessant editorial en el qual dia el darrer tribut al gran patriota,
J . R. D .................... ..
1.- Germà Massó ... ...
1.examina les conseqüències que po- el qual aconseguí la llibertat de PoJ ull Romeu ......... ... . ..
dran derivar-se de la desaparició del lònia. i féu respectar les seves fron·
M . P. F ................. ..
ro~~ce~o~~-~
... :.... ::· ......
mariscal Pilsudski. Posa de relleu . teres.
Un tramviaire català d'esJosep Donay... ...
1. querra ................. .
Per Catalunya .. . .. . .. . . ..
~:= ~:~uE~~;~;;vàií ::: :::
ITALO-ABISSit~l
S. E. T. (novena vegada) .. .
7
plain» abandonà el vaixell al maU
·Joan
Mart!
··
·
·
··
...
...
l.J . A .... .............. . .. . .. .
15.- Constant! Ribas ... ...
1. Brt&:eHes, 18. - El Govern ba
LAVA L I GO ERING CON·
MES TROP ES ITALIANES
~
1 del dia 15, poques hores abans de
Domènec Comes Vidal .... ..
2.- Salvi Ribas ... ... ... ...
1.-¡ publicat avui el seu programa per a
FE REI:CI EN
l'assenyalada per a fer-se a la mar
CAP A L'AFR ICA
El nen Joanet Carbó ... .. .
5.- Nards Cadanet... ... ...
0.25 la reducció de l'atur obrer.
Nàpols, 18. - Segueixen els emb.n· · ELS VAGUI STE$ ES MANTf.:NEN l'esmentat paquebot, que c;lesplaça
1
Una quota setmanal 07.. veFrancesc Sarrndell... ...
0.50
L'Oficina de R essorgiment EconòVarsòvta, 18 <urgent). - ;Els se- caments d 'homes i material cap a ~E&~JS A DESGRAT DE LES Al\I E- 24.000 toqes.
2.- Narc1s Prim .... ,. ... ...
gada) .. . .............. .
0.25 mic subvencionarà amb un crèdit nyoxs Laval i Goering han celel;)rat l'Afnca. Oriental italiana. Durant IP-s
NACES DEL GOVERN
Fins ara nan fracassat .sorollosa1
Clotilde Izquierdo, admiraJoan Rovira... ... ... ...
1.- total de. 240 milions obres per valor una con(erène~ Privada, la. qual ha darreres 24 hores han sort.lt qmüre 1 Paris, 18. En conu-a dels pro- ment tot.es les temptatives d'arbi·
dora de Companys 1 Azade 800 milions. El programa total de dura~ prop duna. hora. La. reunió grans paquebots requisats pel Go- l nOstJcs optimistes que ahir es for- tratge en les que ha intervingut el
ña ... .................. ..
5.-~
Suma ( segueix... .. . 86.359'65 les obres públlques preveu una suma ha tmgnt ~fecte a les ba?!taclons en ver~ lque rorten 5 ·500 homes entre . mulaven en els cercles oficials el ministre de la Marina. Metcant.
A. B. S .................... ..
2.total de més de mil millons de les quals s allotja el manscal Petaln. oficia s. so dats 1 obrers.
I fet és que la vaga dels tripul~nts Els mariners demanen a la casa ar·
Un company ......... ..... .
madora que enclogui a les nòmines,
~:50 Frederic ~c~f:;~Ee':npresonat al francs.
LAVAL
e
MASSAUA SEMBLA UN dels ~raos transa.tlànti~co~t~ua com empleats estables de la Compa·
Una gironina .. . . . . . . . .. . . ..
Castell de Santa Caterina <Càdiz),
DECLARACIONS DEL Ml·
A CEPTARI A LA
CAMPA MENT
posan en greu compro . a
o- nyia, el 80 per 100 del personal a
Cinc catalanes d'esquerra a.
5.- per ésser coHecclonista de segells
INVI TACIO DE GOER ING.
Massaua (Eritrea), 18. - La. el:. · vern, el qual havia an!IDClat lll_lpor- bord, àdhuc la marineria 1 els cam·
la memòria de Macià ...
2.- de correu agrairà dels simpatitzants
NI ST RE DE TR EBALL
T OT DEPEN DEL DISC URS tat presenta l'aspecte d'un campa. I tants festes amb motiu del Vtatge brers.
Llu ls 1 Maria . . . .. . . . . . . . .. .
li
t
t·
I
1n
BrusseHes,
18.
El
ministre
de
ment
militar. EI petit port està p.e inaugural del gegant! t ransatantiC
Una familia, a la memòria
EJ «Charnplain»
a. sortir amb
3.- qu~.
tam~! m e s ¡q~etspugu
re- Treball, senyor Deman, ha rebut aDE HITLER
de transports de t ropes 1 de vatx:e!:s «Normandie», que, com hom sap, és un dels més nodritsanava
del Dr. Mart.! 1 Julià ...
passatges de l'any
co lr en re ur~ ~m.s a ·
quest mati els periodistes, als quals
Hom diu qae Lava.! acceptaria una de mercaderies. Malgrat tot, cad9. 1 el major del món. Els vagUistes. assa.- (passaven de 300 els
J ordi Cisteré, a la memòria
viatgers per a
1. En la llista publicada ahir a Eu- ha fet Importants declaracions rela- invitació per a visitar Hitler, per tal dia arriben nous navilis amb 2.000 o bentats de la seva. força, precisament Nova York), lla dotació volgué aprodel Dr. Mart! 1 Julià ...
Iàlia Masvidal la consignàvem 50 clonades amb els projectes que es de dlscut1r les qüestions que separen 3.000 homes procedents d'Itàlia.
en el moment actual es mostren in- fitar aquesta circumstància per tal
Emili Mercadé Manyé i. el
cèntims enlloc d 'una peseta. Amb proposa. portar a la pràctica el Go- França d'Alemanya 1 que impedeixen
De trlpoli han arribat 10.000 àsca- transl~e.n~s.
.
seu nét, J aume Manresa
de pressionar més la Companyia.
3. - tot, Ja suma total estava d'acord vern per tal de combatre eficaçment que aquest darrer pals entre a for- ris, 2.000 dels quals en el vaixell
El htlgt sorgit ~ntre la Federació
Mercadé ................. .
L'amenaça principal dels vaguiStes
2.amb
la
quantitat
rebuda..
l'atur
forçós
fins
a
bandejar-lo
per
mar
part
del
concert
general
de ll'.s «Barbango>>.
Nacional de inscrits marltlms i la consisteix a fer impossible la sortida
Vna esquerrana .. . . . . . . . .. .
complet
de
Bèlgica.
1
nacions.
Hom
recordarà
que
La
val
Els
carrers
1
places
de
Massa
Ja
Companyia.
Transatlàntica
francesa
Carles Torreguitart, admidel crNormandie», el vaL'!:ell
gran
El senyor Deman ha dit que tots sempre ha estat partidari de l'apro- semblen un parc d'Enginyers: filfer- ha immobilitzat fins ara els paque- del món 1 orgull de França,més
2.rador d'En Companys ...
el qual
els membres que integren l'actual ! pament germano-francès, 1 solament ros, estaques, planxes de {usta per bots «Chaplairu>, .«L!l- Fayette» i al- havia. d 'ésser visitat pel President
6.Antoni Tondo .. . .. . .. ....
Gabinet de r econstrucció nacional, va decantar-se vers la politica d 'a- a estibar, ciment, tones de quitrà tres, però la prl?c1pal preocupaCió de a Repúblca. e dia 23, abans de
5.Agustl Abós .. . . .. ... .. . .. .
NOTES POLITIQUES
des dels ministres socialistes .fins als propament militar franco-soviètic tuberies per a aigua, material ferco- del Govern res1de1X en el _temor que sortir
1. Isabel Fossas . .. .. . . .. .. . .. •
catòhcs,
estan d'acord a apreciar la quan Hitler va trencar les clàusules viari de via estreta, etc., s'amunt<'- h 'lgi de suspendre el seu v1a.tge lnau- dia 29. per al seu primer viatge el
1.Amàlia Escoda .. . .. . .. . .. .
n
ecesslta.t
urgent d'acabar amb l'a- militars del Tractat de Versalles, per- guen pertot arreu. Dia I nit tractors gural el gegant!
transat!ànttc
1.Antoni Ventura ........... .
El discurs d' Azaña
tur forçós.
què això va alarmar França, 1 per 1 autocamions porten aquest mate- «N 'rman~e», arran del qual s'ha fet
1.Antoni Escoda ........... .
ELS DELEGATS QUE VAHa dit que, contra tes teories ->US- tant, Lava! ha procurat d'arribar tà- rial als alts planells. Són automòbtl~ una inUSitada propaganda a Europa
Assumpció Barrio . . . .. . . ..
1.R EN ANAR A PARIS TORa València
tentades 1 posades a la pràctica en pidament a l'acord amb Moscou. Cas de constr..1cció recent.
1 Amèrica. S'ha arribat a anw1ciar
VILANOVA I LA GELTRU
NEN A L'HAVRE SENSE
altres paisos, el Govern 1 elg,¡, C"Jl- que fos tramesa la invitació ofic1a!,
Tres vaixells - uCaffaro» ulnd ·a» com a cosa segura que aconseguiria
1.Antoni Barrueco . . . .. .
ENTUSIASTES QUE VAN A LA
SOLUCIONAR RES
sidera que la manera eficaç de com- es creu que Lava! no tornaria la res- 1 <:HUda» - han portat material de la «Cin:ta blava~ de la més ràpida
1. Joan Bemia .. . . . . .. . ...
CAPIT AL VALENCIANA A PEU
batre l'atur no és precisament la. posta fins que retornés a Paris, puix via normal. La descàrrega del ma- travessta atlàntica, que posseeix acParis, 18. - Els delegats delS va1.Eduard Figuerola .. . . ..
Ahir a les quatre de la tarda, que moltes vegades resulten comple- que la visita no tindria efecte fins terial es fa. molt diflcU, degut al tualment el paquebot alemany «Bre- guistes de la Companyia Transat1.Antoni Rius .. . .. . .. . .. .
làntica nan retornat a L'Havre des1.- sort! de la Plaça d'Espanya el re- ta.ment inútils, sinó au¡mentar el després de la reunió de Ginebra, en fet que no hi ha prou grues.
Albert Pelegrt ... ... .. .
men».
1.- publicà Pasqual Fornés 1 Lorente, poder adquisitiu de Ja població des- la qual La.val tindria ocasió de par- ,
J oan Juncosa .............. .
Per noticies rebudes de Nova York, prés d'haver conferenciat amb el
que
va
a
València
a
peu
per
tal
d'asenrotllant-lo per mitjans adients. lar amb els altres membres de la
1.MES S OL DATS ITALI ANS hom sap que ba produït gran lm- ministre de Ja Marina Mercant. w.
Cristòfor Claramunt .. . . ..
0.50 sistir a l'acte en el qual ba de par- Amb això 1 amb la recerca de nous Societat de Nacions.
CAP A L'A FRICA
Teresa Rlambau ........... .
pressió la noticia del moviment v~ Bernard, el qual els recomanà que
lar
l'ex-president
del
Consell,
senyor
mercats es podrà absorbir per la inJ osep Llambric ........... .
un altre factor important perquè
1. Roma, 18. - Han partit de Nàpols guistlc, pel fet que en la gran urbs tornessin al treball, que és el que ba
dústrla 1 el comerç belgues tota la aquesta r eunió entre Lava! i Hitler cap a. l'Afrl~a Oriental, quatre grans americana es preparave~ 1J:nportants de precedir necessàriament a la seva
1.- Manuel Azaña.
Rosa GUinovart .. . ... .. . .. .
El senyor Fornés porta un mag- mà d'obra actualment en atur for- es pugui portar a terme serà el dis- va1xells ltallans els quals transpor- actes amb motiu de 1 arrtbada del intervenció d'arbitratge. També és
1. V1ceoç Coll .. . .. . .. . .. . .. . .. .
nlfic retrat de Blasco I bàñez, forjat çós.
12.Deu federals . .. ... .. . ... . .•
condició per a això que la vaga no
curs del canceller alemany, el qual ten 5.000 homes de la divisió Gavi- «Normandie>>.
en
bronze pel nostre escultor Jaume
1.Antoni Pijoan . . . .. . .. . .. .
discurs és molt esperat no solament nana 1 1.300 obrers especlalitzat3.
Es considera que la. no entrada en s'estengui a altres ports i els vaiXells
Teixé,
que
dipositarà
a.
la
tomba
de
1.Salvador Escofet •.. .. . .. .
a França, sinó que a tot Europa. Sl
servei del «Normandie» en la data de la Companyia. Transatlàntica, que
l'immortal noveHlsta.
1.Gema Figuerola . . . .. . .. . .. •
'a cent anys que a Lon el «Fubrer>> adopta un to truculent
«LE J OU RNAL», PO C S A- a?unclada, suposaria per a la M~ han de sortir avui, bo facin sense
Fel
1.Llu!s Jonama .............. .
• i ataca el pacte franco-soviètic, això
TISFET DE L o 1 S e uR s rma mercant. fran<_:esa. una pèrdua incidents.
•••
1.Araceli Torras .. . .. . .. . .. .
S'espera que, en la reunió que celeTambé amb el mateix. fi sortiran dres no hi havia fet tant no crearà una atmosfera favorable
DE L DU CE
de gran consideració.
.
1.Ventosa ................. .
cap a la capital del Turia els seper a. la visita oficial de cap membre
Paris, 18. -El coH.aborador de «Le
La premsa del mat! crit1ca seve- bren aquesta tarda els delegats_~
COLONIA GUIXARO (senyors Antoni Esteban 1 Gil 1 Frande
fred
del Govern francès. Pel contrari, sl Journaa, per a la política estran- rament al Jlllnlstre . de la Marina han conferenciat amb Mr. Benuu~
gona vegada)
cesc Serra 1 Civina, els quals faran,
Hitler respon a Ja proposició de Mos- gera es mostra contrari a les decta- Mercant, senyor William, per consi- amb els seus companys a. L'Havre.
3.- com el senyor Fomés, el viatge a
t.eandre Vilanova .. . .. . .. .
Londre3 , 18. _ Amb tot 1 que els coa d'un pacte de no agressió que racions j~l st:nyor Mussollni davant derar que no ob~à amb la deguda. surti una solució del conflicte.
2.Salvador Brascó .. . .. . .. . .. .
peu.
1pronòstics que assenyalen tempera- comprengués Alemanya, Polònia, el senat 1taha.
energia en els pnmers moments de
2. Ramon Riu ...... ........ .
Ter.eo assenyalada la sortida per tura suau Anglaterra està passant Txecoslovàquia 1 Rússia, la visita de ¡o. «Està molt bé - diu - declarar la. vaga 1 creuen que s'hauria pogut
2.Una nena de dos anys. ~.
a. dimarts vinent, a les deu del ves-j
di d
ritabl
Laval seria considerada de gran utl- altanerament que es va a posar avortar.
1.50 pre, des del bar Dionls, del carrer uns . es e ve
A. Vlla ..................
e fred, com no litat perquè facilitaria una ocasió per 900.000 homes en peu de guerra 1
•••
1.- de Sant Beltran
Pasqual HernMdez ........ .
s'bavta registrat en cent anys enre- a uua franca discussió de tots els ' que la indú3trla. italiana d'arma.
ra, per aquesta època.
1.J c .................. .
punts
del
problema de seguretat, àd- ments és suficient per a cobrir toL'Havre, 18. - L'entusiasme entre
1.Armengol ................. .
Ahir, sobretot, el fred !ou tan in- buc incloent-hi el pacte aeri.
tes les necessitats; però caldria tam- els mariners en vaga és considerable.
EL PR ES ID ENT PRESEI4·
J . Rossinyol .............. .
1.tens que va destruir gran nombre
té
tenir
en
compte
que
IeJ
dec-laTenen
muntat un ma.gnffic servei
1.x. x ......................
TA RA EL VET, PERSO·
de
plantacions
de
fruites
i
verdures.
LA
VI
SITA
DE
PETAIN
A
raciom
d'aquesta
mena
no
són
posd'mformació
que
funciona
perfectaGrup de treballadors del
NAL MENT, A LA CA MBR"
En diversos llocs del nord d'AnglaBERLIN
slbles a la llarga..
ment, gràcies a la solidaritat dels
Banc Anglo Sudamericà
es .., 111 n..c6u
terra. ha nevat, a Cornwall 1 EscòNomés queda, aleshores una po¡.- ràdiotelegrafistes.
Washington,
18. El president
1. MarcelU Xi menes . . . .. .
do m,~ cabud~
cia. i en alguns llocs del sudoest han
crLa Victoire» s'ocupa detinguda- slbilitat: la de fer desaparèixer la
Aquest mati, al local de la Fede- Roosevelt es presentarà personal·
1.Mateu Comes . . . .. . .. .
fe'....,
'"'" camp rfa
vist
nevar
per
primera
vegada
en
ment,
d'aquesta
curta
Interrupció
del
causa
del
desordre.
Però
això
és
ració
han
manifestat
als
periodistes,
1.~
Manuel VJla .. . .. . ... . .. .. .
tot l'any. En el nord h1 ha a1gunes viatge de Petaln a varsòvla ¡ es- 1 molt dificil tractant-$e d'Abl&Sinla». amb la consegüent satisfacció, que ment a la Cambra de Representsnts
1.J aume Comorera ... .. . .. •
la propera setmana per tal de C~
•
L'articulista acaba dient que Glne- ¡la tripulació del transatlàntic «Pa- lliurament del seu vet contra de
0.50 Victòria Kent a Barcelona carreteres bloquejades per le. neu, crlu:
Rodolf Peris .. . .. . .. . .. . .. .
funcionant amb dificultats alguns
«Aquesta salutació del mariscal bra empitjorarà més que no soluclo- ris», que fa rumb a les costes !ran- projecte de «Bons» als veterans
Francesc Torra milans . .. .. .
0.50
F rancesc Saperas ... .. • .. .
0.50
Ha estat a la nostra ciutat l'ex- serveis d'autoòmnibus i ferroviaris frances, després de les declaracions narà 1 que la coHa.boracló de les tres I ceses, ha comunicat al Comitè de la. guerrn.
del «P..!hrer», segons les quals ja 110 potènCies que varen signar el Trac- vaga que, en arribar a port, desemJ osep Bec ......... ....... ..
1.- directora. general de Presons, senyoexisteix cap qües tió territorial entre tat dal 1906 ha de tenir tacte 1 barcaran I faran causa. comuna BJllb
J oan Qullls ... .. ....... : ..
1. - reta VIctòria Kent, la qual ba sortit
MORG ENT HAU VOL QlJ E
França i Alemanya fa esperar que prudència
j els vaguistes dels altres transatiàncap a Barbastro, on prendrà part en encara es podran éelebrar a Berlin
EL BANC CENTR AL Sl GU I
~odria gua_nyar-se temps consti- tics.
un acte de propaganda republicana. canvis d'impressions. Cal preguntar tumt un Tr1bunal arbit.ra.l amistós 1 El «P~ és esperat al -port de
UN OR GA NI S ME GOVER·
Durant la seva estada a Barcelona. per què Alemanya no fa tota meca que preveu el Tractat del 1928; però L'Havre, aquesta. mateixa tarda.
d'esforços
per
tal
de
vèncer
la
seva
aquest
temps guanyat només fóra
A darrera bora s'expressava l'oplmó
NAMENTAL
visità el local del Partit Republicà
d'Esquerra, on conversà amb els cor- resistència. a un pacte d'ajut mutu útil en cas d'~ voluntat sincera que el president ~~ la Companyia
Washlugton, 18. - .Parlant ~
Foto- segell
religionaris que acudiren a saludar-la. amb Rli.S.'Ila. La pròpia Alemanya, e). aco·tament eftcaç. ·
~tlàntica dimitirà ~'un ~oment vant la comissió Bancaria del cor
a 1 altre, per tal de facilitar d aques- nat el secretari del Tresor sen)
Els elements directius del Parlit amb tot, no estaria amenaçada nJ
ningú
tinaria
lnteocíó
d'atacar-la.
¡
L'assassinat
del
director
ta manera. la. solució de la vaga. ja Mo~genthau ha declarat que el G~
l'obsequiaren amb un sopar intim..
La Russ1a SO\iètica, de moment, té
.
que els vagw:;tes .dec~areo que, a. vern hauria de posseir totes leS 11~
Suspensió defin itiva del mltlng de coses de més lmpcrtància per a lf'r
de «El ComerCIO»
més de les re1vindicactons econòrm- clons dels Bancs de la res~ f e
L'Aliança Obrera a la Monumental. que no atacar qualsevol nació, 1 ella
.
,
.
. ques, deSltgen les morals, pel fet de deraL Recomenà, a mé:. a mes. ql\
_ El projectat mitini de L'Aliança mateixa esta mes bé en cami de reaLima, l8. L a.ssasst, Carles conside~r que ban estat incomplides el Banc Central sigui conSld~
Obrera a la plaça de braus Monu- litzar una mena de nacional soclalis- Splers La~ont, contmua encara l'O '¡ pel president de la Companyia, al com un organisme governamen
mental, que successivament havia. me. A França. nlngu no pensa acusar greu estat, PC!Ò ba pogut declarar qual acusen també d'haver .facilitat
El president aoo:.elvelt ba d,;
estat ajornat per causes aliênes a Alemanya; ans el contrari, es reco- que havta proJectat l'assassinat des informacions tendencioses sobre el J cla.rat per la seva part, que el p:;de
la voluntat dels organitzadors, que- nel.Xen les seves qualitats en el ter- 4 de feia tres mesos.
.
curs del moviment.
de les accions amb els Bancs 0
da suspès deflnlt!vament. Les auto- reny comercial industrial i ctentlflc· 1 El dimarts es disposava a realiLreserva federal al Govern resoldrle
ritats han manifestat que el Govern ~ se~es q~a!Ítats militars, In seva ~~~~atÍ~ps~;~ ~~~:ac~~l~d~ ~~
LA TRIPULACIO DEL <•PA- nombrosos problemes.
havla. acordat no autontzar el nú· t . tiP na, Ladacord amb un elevat pa- bandera del Perú en el funelal d'un
RISn ABA."''DONA EL VAIno !Sme.
gesta elegant d 'Alem-I. tam .
XELL
t lng.
DIMECRES
EL DIREC1.0R Dé LA N. R.A·
En vist
• ·
;
nya amb el msrlsèal Petaln aug- aviador. 1
bé perquè b.! havia
L'Havre, 18. - Avui ha arnbat a
...A
a. daixò, L Aliança Obrera mentara el respecte de França vers moltes perso~es que el voltaven.
VOL ESSE R RELL EVAT
aquest port el transatlànt.ic francès
DIM ARTS
DIJ OUS
sus.....-n tota preparació en aquest ella i ara mé
.
._
Al dia segucnt anà al !:oc per on
t.ar dtl
Washmgton, 111. - El d1rec 1 Re'
sent1t mentre no sl¡uln restablertes teiJéen les .con~~f;ns~tl~ ~~; ~~- sab1a que havia ~e passar Miró Que- ~ls»dela 7 :Pifo~~. d~~~:mï
les garant1es constitucionals.
versa entre ambdues parts»
sada, ~ lt disprua, m!ltant-lo I conii- s'ha declarat en vaga per solidaritat Consell Executiu de la N1:-Uo!lllRlch·
covert Act \N. R. A.>, sen!,~ nt t1
,
•
, , ~·
•
oua d!SparanL per 1 esquena. D1~pa- amb els seus companys de flota.
~
bèrg, na. coofirme.L oflcl~·e eiJt;
ra contra la senyora de Miró Queseu
desig d'ésser rellevat d aqull~
sru:l:l
perquè
va
creure
que
treia
un
lt
UN ALTRE VAIXELL EN funcioru., per a la qual !:()S..'\ 11
Passeig de Gràcia, 58 : Telèfon 80321
_._
rev:)lver quan el colpejà amb el seu
VAGA
~
LES
P
ETICIONS el seu delicat estat de salut. - des·
MAIG
portamonedes:
DELS OBERS
Richberg demana que sigUI
A MI E
RB A 1 E
Ha manifestat que no sentia cap
L'Havre, 18. - La vaga dels mari- titwt el juliol vient.
DARRERES NOVETATS D.ES.IIU
enemistat personal contra. la seva
d tJOil'
víctima; però el matà perquè e:.S ners trancorre paeificament, però
Per altra part es sap e uncl"'
edltonais
de
cEl ComerCio» expres- amenaça lntensificar-se cada vegada font que altres molts alts f ~t
CAMISES A MIDA DES DE 11 PT ES. AMB COLL I PUN'i~
saven oonviccions politiques con- més. El moviment s'inicià quan el na.rls de la N. R.A. han e:~:puu•~
tràries a les seves
personal del transatiàntlc cCnam- també llur desi¡: d'esser S:lb"t ·
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IUr.tENGE, 19 DE M~IO DEL 193!

Text parcial del document
cUnió de Rabassaires 1 altres
oft¡vadO-'S del Camp de Catalu..c B) ha t ramès a S. E. el President
,,y la República, l'importantissim
~~ument que transcrivim a. contiIó·
nuac célentis!rno Sefior,
demasiado grave la sltuaclón
te de la clase campeslna caP~. es dernaslado perslstente la
t~ón' represiva que en todos los
~ denes se viene ejerciendo sobre
r ellos agricultores que al amparo
~u la legislación de la República
ebian asplrado a modificar el réh;~en contractual de la explotación
la. tlerra, para que la «Unió de
g.abaSSBires 1 altres Cultivadors del
c amP de Catalunya», la organizalón que en todo momento ha sido
~1 cuerpo representativo de los lntereses económieos Y sociales de tos
craba.ssalres», apa~ceros y arr~nda
tarlOS de Cataluna, no se s1enta
btlgada a levantar su voz de pro9

MANIFESTACIONS DEL MINISTRE DE
LA GOVERNACIO, SEMPRE . OPTIMISTA

nes pagan demaslado cara su fé r n
la República: tomando por excusa

1

El misteri del carrer de la Ruda

Una dona roba una criatura de dos mesos
que és recupera da per la polici·a

Madrid, 18. - A primera hora de
aquesta constitueixi una victòlos hechos de octubre, se ha desen- la tarda el mlnlstre de la Governa- que
ria o una derrota, sinó.que allò que
cadenado sobre el campo catalàn ció va rebre els periodistes als quals es
pretén és legislar a favor del resun de las épocas màs sombrias
reguntà sl es trobaven satisfets de pecte del dret que té la premsa per
que ha eonocldo nuestro actuació de la censura.
a parlar lliurement. En una pàraula,
Alguns periodistes digueren que s'ha de gara.otir l'evitació d'abusos
Llegiu LA HUMANITAT semblava
que s'havia suavitzat quel- i delictes que a l'empar de la prempueblo;
com 1 el mlnlstre contestà:
sa fins ara es ve eometnet.
-Doncs jo espero encara que el
Quant a altres noticies, totes són
Llegiu LA HUMANITAT llapis
COM VA PRODU IR-SE E L que avui ha anat a visitar una amiTal com ha declarat aquest mat!
vermell
no
s'hagi d'emprar. satisfactòries, ja que acusen absoluta
FET
ha venido después, reconoc!da y Avui mateix he pogut
ga seva que està reclosa en un hos- Marcel:llna San Vicente, la. raptora
comprovar
Madrid, 18. - Una dona anomena- pital. Després agafà un tramvia a la. digué que tomaria avui a casa seva
autorizada por dlversas dlsposlc!o- que no ha estat precis tatxar una tranquillitat que ha d'emplenar-nos
de satlsfaccló a tots pel bé d'Espa- da Joana VUlada Muriel, de 25 a.oys, Puerta del Sol, per a adreçar-se al per tal de portar-li una mica de rones lega:les contra las cuales se han
llnla en cap periòdic. Unlca- nya 1 la República.
casada, ha denunciat que quan pas- Puente de Vallecas, on habita, però ba per al nen. La policia, en vista
estrellado todos los esfuerzos de sola
ment
fou
censurada
una
noticia
en
AHò que la gent vol, és pau en sava pel carrer de la Ruda, portant com que no coneix bé ni la capital d'aquestes manifestacions, ha mun·
buena voluntad y de eonvivencia de un dels periòdics del mati i que no
totes
parts.
S'ha
de
governar
per
a
als
braços un fUl seu de dos mesos ni el seu tràfic, agafà un dels cot- tat l'oportú servei de vigilància a la.
nuestros afiados. Fué, en primer Iu- havia d'ésser alxi, ja que en ella
tots i si el fet fins aqw no és defi- d'edat, se U apropà una altra dona, xes que van cap a Tetua.o. En a- casa número 5 del carrer de Cargar, el Tribunal de Garantias COns- l'únic
que
es
deia
és
que
el
general
ben vestida, la. qual, després d'entau- questa barriada
tituc!onales falla.odo la inconstitu- Fra.oco en fer-se càrrec del seu nou nitiu, es farà.
del vehicle men Montoya.
Hom preguntà sl dem& serien au- lar amb ella un diàleg per tal de cap- en advertir el seu baixà
cionalidad de la Ley de Contratos empleu, estava per complet a disLa raptora ha estat traslladada a
error, 1 qua.o pretoritzats
tots
els
actes
que
estaven
tar-se la seva confiança, U demanà guntava a unes persones on era, fou la Direcció de Seguretat. Nega tota
de Cultivo y posteriormente eonde- posició del Govern; i tal com comanunciats,
1
el
mlnlstre
contestà:
que
li
deixés
la
criatura
uns
uonando a la misma suerte la llamada prendreu això no era censurable.
participació en el fet, però ha estat
detlnguda..
Amb tot, ja haureu vist que el rnents. La mare accedl, i la desconeLey de Confiictos de Cultivo, votada, Perquè
La. prova convincent que Maria és reconeguda sense cap gènere de
no
es
repeteixi
he
advertit
passat
diumenge
també
se
celebra·
guda,
aprofitant
un
descuit
de
la
conl'autora del r apte és que portava a dubtes.
como aquélla, por el Parlamento
al negociat de censura ren diversos actes 1 de dlferenta ten- fiada dona, fugi amb l'lnfant.
Catalàn; fué, mAs tarde, el minis- il'ocorregut
la mà un paquet que contenia. alguLa raptora del nen es diu Maria
espero que no torni a succeir.
dència, sense necessitat de donar
tro
de
Justic!a
d!sponiendo
el
reCOM FOU TROBADA Lo\ nes peces de roba per a. la criatura Lage BobadUia de 30 anys d 'edat.
Després el ministre de la Gover- ordres de suspensió per a cap d'ells.
~ta
tomo a la jurisdlcclón ordinaria de nació afegi:
Com
ja hem dit és esposa del cap
robada.
CRIAT
URA
Torno a repetir que el meu desig és
Llegiu LA HUMA NI T A T los confl!ctos p endientes de resolu- La llei de premsa, va a quedar que
de la. presó de La Carolina. Viu a
Madrid, 18. - Es coneixen detalls
tot
el
món
pugui
emetre
lliureES RECONE GUD A EN ELS MaW'!d en el darrer de Júlia ReNo es preciso recordar aqui ni ha- ción y, flna.lmente, han sldo las notablement modificada. Jo dono ment el seu pensament, però s'ha de la troballa de l'infant robat ahlr
AT RACAME NTS
cer hiStoria de la situac!ón econó- propias Cortes de la República las molt poca lmportànc!a al procedi- de
yes, número 8 <Puente de Vallecas),
al carrer de la. Ruda.
tenir
molt
present
que
procediré
rolca. y social de los cam~slnos ca- que, haciendo caso omiso de las fa- ment, i cree per ta.o com amb una amb tota severitat contra el qui puL'ln!ant es trobava a la casa núm.
1 en els prlmers moments no va saA
primera
hora
de
la
tarda
ha
talanes antes de la Republica. De- cultades prop!as del Parlamento ca.- nova orientació serà acollida per gui
5 del carrer de Carme Montoya de estat detinguda ta raptora del nen ber concretar el seu domicili, ja que
desmanar-se en fer ús de la la
a.s!ado conoc!das son las caracte- ta.làn, pretenden instaurar en el un i per l'altre sector sense perju- paraula,
barriada
de
Cbamartin.
Habiten
si en parlar ho allà el paleta Ben!to Gil i la seva
Enric López VUlada. La detenció ha digué que com que portava molt poc
~tJcas juridlcas de la explotación campo catalàn un rég!men juridieo dicis. S'ha d'evitar a tota costa que fa amb lasobretot
es- estat
intenció d'incitar al de- posa
efectuada prop de la. casa nú-' temps de residència en la capital,
Mareelina
San
V!cente
Cr!stode la tlerra en Catalufia para en- mucho peor que el existente bajo els partits politics de diferents ten- licte 1 d'atacar
règim que tots elS
mero 5 del carrer de Carmen Mon- desconeixia els noms dels carrers.
bal
amb
sis
fills,
un
d'ells
nascut
tretenemos en detallar los aspectos la. Monarquia y, por tanto, mucho dències facin bàndol dels principis espanyols s'han elsabut
Maria Lage continua. negant haver
donar.
toya (Tetuan de las Victorias), a la.
y sobretodo las consecuencias de un màs necesario de eombatir que lo de la llei de premsa; uns establei-Ara sols falta que els periòdics el mes de desembre. La situació del inquilina de la qual Marcell!na San pres part en el rapte. Assegura formatrimoni
és
bastant
precària.
que
lo
fué
ésta
por
nuestro
pueblo. xen la diferència segons la seva ten- suspesos puguin reprendre la seva
fé_gll.nen que ahora se pretende remalment que
dia. d'ahir no
Marcelina San Crlstóbal ha decla..- V!cente lliurà la raptora la criatura sort! per a resendelel seu
Como facilmente comprenderà dència politica, i els altres la com- publicació.
sucltar. El hecho es que la clase
domicili, la
per tal que la criés.
rat
que
abans
d'ahir,
prop
de
la
una
càmpeslna catalana, como la del r~ s. E., la «Unió de Rabassaires 1 al- baten, però entenc que segons el
-Tot s'arranjarà. Tomo a dir que
De moment es desconeix el nom qual cosa desmenteix la seva patroto de Espatla, vió en los hombres tres Cultivadors del Camp de Cata- procediment allò pràctic és que la aquest és assumpte del qual vine de la. tarda, demanava almoina, a. la d'aquesta
dona 1 únicament es sap na en a.tirmar que sl que va sortir
encarcelados en dlclembre del 1930 lunya» no puede permanecer lndi- llei estigui al servei del Govern ocupant-me amb gra.o interès i es- porta. d'Una. carnisseria de la plaça que és esposa
del cap de la presó i que portava un abric negre, vestit
Carme. Una de les persones a la
la promesa de una sltuación rnejor ferente ni silenciosa. a.ote esta
per a evitar difamacions possibles. pero que molt aviat hagi aconse- del
que portava qua.o va oometre l'acte.
qual s'apropà per a.uxlliar-la en. una de La. Carolina.
C1'ue las prlmeras techas de la Repúservint-se de la premsa per a. això. guit una completa normalitat ciuta-- senyora
vestida amb abric negre. dabllca parecieron confirmar. El im- Llegiu LA HUMANI TAT
No es tracta en modificar la. llei dana.
des que coincideixen amb els de la
pillso que animaba a nuestros cam¡, situaclón. Nuestra organlzasegrestadora de l'infant, segons les
pes!nos es un impulso que ningún ción, que eonoce como nadie porque
dades que obren a poder de la poe,spirltu recto ni ningún régimen de los siente como nadie, los problelicia, la qual U va retreure que dejústlcia pueden negar ni menos ig- rnas de orden económico y social
L'error
judicial
d'Osa
de
la
Vega
manés almolna. malgrat el ban prohtnorar; es algo tan consustancial a planteados a los campesinos catalabitiu de l'Ajuntament. Marcelina 11
là propla condlción humana, al de- nes sabe ta.mblén, y perfectamente,
explicà allò anguniós de la seva sirècho inrna.oente a la vida de todo cuiÚes son los caminos naturales
tuació afeglnt que tenia sis criatures,
cjudadano; algo tan lntimamente que podrian eonducirlos a la sltuaalgunes de molt curta edat, i alesllgado a los postulados elementales ción de bienestar que les corresponhores
la desconeguda ll preguntà si
de lo que habia. de ser la Repúbli- den al rnismo tlempo que llevarian
tenia. Inconvenient de criar un nu
ca, que con todo derecho podia es- la agricultura toda a aquel estado
seu de dos mesos d'edat. Marcelina
pêrarse que aquellos que se llama- de perfección social que hoy, ::orno
digué que ho hauria de eons 'ltar
~n sus promotores y sus defensoejemplo, nos orrecen otros paises de
amb el seu espòs i aleshores la desJ.
réS, lo habia.o de Incorporar en su Europa, donde una acc!ón combinada
coneguda U pregunta les seves seLA VISTA QUEDA PENDENT DE SENTENCIA
programa y, romp!endo definitlva..- de prevlsión legislativa y de organi·
nyes
que
apuntà
el
propietari
<l'una
rnente con los priv!legios que ha- zación económica ha creado tamCuenca, 18. - A l'Audiència s'ha. me, ba apreciat els delictes de coac- carnisseria Immediata, atenent a
bian sostenJdo la Monarquia, habian bién un nuevo estado de civillza- celebrat la vista
de la ca'ilSa lnstrut- cions, amenaça l talslficacló de do- un prec de la. senyora.
Ahir a1 m1 gdi Ilo e1 governado ge- l'Audiència amb el nomenament del
~e plasmarlo como una de las rea- ción y de convivencla eolect!va. Por da per l'error judicial d'Osa de la Ve- cument públic.
Ahir a dos quarts de dues de la
r
~ades més preemlnentes y màs
ello la «Unió de Rabassaires i altres ga. Hom recordarà que foren couA aquest error judicial U ha donat tarda la desconeguda es presentà neral interl, després d'haver assistit seu president 1 el d'altres vacants de
ltldestructibles del régimen repubU- Culttvadors del Camp de Catalunya» demnats Lleó Sànchez i Gregori Va· la denominació de: cEl crim de tots», en la casa del carrer carmen Mon· als funerals que organitzà. la colò- magistrats que c~~oldrà fer.
Mentrestant, parlem de tot menys
èà'ho.
no puede consentir que los privile- lero acusats d'haver estat els autors i d'aquesta manera disculpa els equi- toya portant en braços a una cria.- nia polonesa a la memòrillo del maris·
No es preciso tampoco hacer mu- glos de una clase, que rechazan l>l. de ia mort del pastor Josep Maria vocs soferts per la g-üàrdia civil, els tureta de dos mesos. El dla anterior cal Pilsudskl, va rebre els period!s- de vós -digué un repòrter.
-Ah ... ; doncs parlem-ne, sl voleu.
cha historia para. recordar la evolu- razón y la justlcia, sean elevados Grimaldos, tet ocorregut l'agost de metges l l'actuari, sense, però, que bavien convingut que Marcelina tes al seu despatx del govern gene-Com està el nomenament de M~
~l.ón que nos ha eonducido a la rea- a la categoria de leyes para irnpo- l'any 1910.
amb això vulgui considerar que es- per a encarregar-se de la criança ral. El protocol feia que el senyor
J.idad actual, tan alejada de aqué- slbllitar el progreso de todo un puePle continués enfundat en un nup. drid de la persona que ha de subSo<
L'Audiència de Cuenca condemnà tan exemps de responsabllitat.
tes. Estra- cial
del
nen
rebria
65
pesse
jaqué
que
contribuïa
a
fer-lo
t!tulr-vos
lla, :
de governador lnteri 1 de
blo y lanzarlo a soluciones de deses- els dOs processats, l'any 1918, a. 17
Ha sostlngut que l'Estat és, en dePresident lnteri? O bé és que penpero de las cuales no es poslble pr~· anys de presó, dels quals en compli- finitiva, qui ba d'indemnitzar els per- nyà. a Marcelina el detall que la do- deliciós.
na anés sola malgrat haver con-Aquesta tarda, a les clnc, cele- seu continuar amb els càrrecs?
l legiu LA HUMANI TAT veer el alcanee y la magnitud.
ren onze. Un dels processats, al penal judicats, amb la quantitat de 100.000 vingut que aniria
amb el seu ma.-dl "'
lé
-J'a valg dir-vos que això tant poSon los campeslnos catalanes los
He aqui, Excelentlsirno Sefior, sus- de Cartagena, 1 l'altre al de San Mi- pessetes, a l'empar de la llei votada rit.
''arcelina posà. en coneixemen.t brarem 0 onse11
gu., quan es ve
que màs amargamente, màs profun· cintamente expuesto, el estado mo- guel de los Reyes.
•••
t voltat pels repòrters-. A la sortida dia durar un dia, que un mes, que
per les Corts Constituents com a de la
desconeguda
que
el
seu
marl
us
serà
facUltada
una
nota.
del
que
da.rnente, · han sentido esta. decep- ral del campo catalàn en estos moun any...
Quan els penats portaven dos anys complementària d'un prece:Qte cons·
-Però és que un cop descartats eis
clón pues elles fueron los que rnàs mentos dl.ficiles de la historia. de gaudint de llibertat condicional, apa,. tltuclonal del Codi fonamental de la era contrari rotundament al fet que s'haurà tractat.
es fessln càrrec de la criatura. Ales-En aquest cas ¿no assistireu a senyors Anguera de Sojo 1 Jalón .. t
'd e cerca eonsiguieron ver la posibl- nuestro pueblo. Sl estas lfneas sir- regué el pastor Josep Maria Grimal- República.
bores la dona preguntà a. qulna l'acte d'InauguraciÓ de l'Exposició de -remarcà el mateix repòrter-, reste
Udad de una. positiva mejora de su ven para inspirar a S . E. las medi- dos al poble de Mira.
Ha lnvocat l'oplnió clentifica de bora
retornava el marit de MarceM tj ·· 1
en peu ...
6ituac!ón. Ouando el Gobiemo de das conducentes a. poner !in a los
Una vegada posat el fet a conel· juristes eminents, que sempre han llna i en Contestar-U aquesta que no Primavera, a
on UIC
-Ah 1 el que els descarta sou vós ...
la GeneraUdad de Ca.talufia presen- males presentes y a evitar los !u- xement de les autoritats, Lleó i Gre- propugnat per la rebabllitació dels
No
podré
anar -hi. Portarà la
ho faria fins la nit, donà mos t res meva representació un delegat de -tallà el senyor Pic.
tó el proyecto de la Ley de Contra- turos, nuestro reconoclmiento y con gori manifestaren que s'havien de- condemnats Injustament.
tos de Cultivo en el Parlamento Ca..- él el de toda la clase campes!na ca- clarat autors del crim perquè !oren L'act-.1arl senyor Manuel Rodriguez de gran contrarietat.
CUltura de l'Ajuntament.
-J'o, 1 també vós els haureu desMarcelina, finalment, accedi a
-En el Consell, ¿tractareu de l'as- cartat. Queda, doncs, en primer pla.,
taEm, toda la población campesina, talana., serà slncero; sl no, quedare- obligats a fer-ho per mitjà de mals s'ha defensat ell mateix.
es necesario reeordarlo, se agrupó rnos en la tranqullidad de haber tractes.
el candidat de Lleida, malgrat que
Els defensors dels altres processats quedar-se amb el nen no obstant sumpte de la. Penya Rhin?
a su airededor, no porque viese -2n cumplldo con el deber de advertir, En la. causa instru'ida per: a jut- són el senyor La Cierva (fill), del murar-U solament, la desconeguda,
-Cree que si que se'n parlarà. Jo, s'ha. parlat també del senyor Ramon
~u-el proyecto la solución definitiaún a tiempo y a qulén corresponjudicial, es considera els guàrdia civil Sermno Pérez i del met- sis duros i mig de la. quantitat to- natmalment, sós partidari de la sub- d'Abad¡¡.l ... -afirmà encara el reva de sus problemas pero sí por con- de, un peligro que se avecina y que jar l'error per
venció. D'ésser tot sol a la Genera-- dactor.
aquest fet autors j('l ge senyor Jàuregul, i el senyor López tal fixada.
tener prlnciplos que venian a asen· no es a nosotros a. qulén correspoa- processats
La dona anunc~ que durant el lltat, ja estaria resolt. Ara, però, és
-Bé és veritat que el senyor EsMalo, del metge senyor Labarga.
de falsedat I coaccions.
t$.r sobre bases de mayor justicia de evitar. - Barcelona, '1 de mayo delicte
dia
d'avui
tomar1a
a
la
casa
per
el conseller de Finances qul disposa... tadella. és el candidat diem-ne oficial;
Avui
han
ocupat
el
banquet
dels
Els
defensors
han
sostingut
la
ine\. r6gUnen contractual basta enton- de 1935. - Por el Consejo Central acusats el tinent de la guàrdia cital de dur-11 al nen alguna robeta.
En la r eunió d'aquesta tarda -<:on- però, de debò, jo no en sé una pa,.
nocència dels processats l han sol:ll·
ces ex!stente. Hoy, esta ley ha. sldo de la «Unió de Rabassaires i altres
Marcelina que lnslstelx que t inuà dient-, exposaré un pla ge- raula, i, si m'apreteu massa, us diré
senyor Gregori Regldos; el ser- citat l'absolució dels seus patroci·
anulada; los hornbres que la pro- Cultivadors del Camp de Catalu- ell
solament
es
féu
càrrec de 1!1- cria- neral de la tasca a realitzar. Una que no hi ha ningú que en sàpiga
gent Joa.o Taboada; ef guàrdia Te- nats.
m.Ulgaron han sldo puestos fuera nya», presidente, Josep Calvet; se- lesfor
tura apurada per ~a necessitat - · cosa aix! com un «Pla qulnquennal» r es. El que cal fer ara és treball!U'.
Diaz; l'actuari del Jutjat de
de la ley y los campeslnos catala- cretar!o, Pau Baqués.»
La.
causa
ba
quedat
vista
per
a
senInformà
el
seu
mant,
a la nit, del de la Generalitat. (Després d'uns In- I ja sabeu el meu criteri, tant al:li
Belmonte senyor Manuel Rodriguez
succeït, i el paleta donà mostres tell!gents canvis de mirades entre els davant com acf: no fer politica..
i els metges senyors J oan J osep Jàu- tència.
El judici havia desvetllat extraor- de visible disgust. Aquest mati Be- periodistes aquests reprengueren la
-Però els nomenaments que s'han
reg-.U i senyor Baldomer Labarca.
callflcadas - el Sr. Lerroux o el Sr.
El fiscal, en les seves conclusions, dinari Interès, i per això l11, Sala de net Gil quan sorti cap el treball tasca d'informació convençuts que el fet dels consellers bé en són de poGil Robles, probablemente este úl- ha mantingut l'acusació contra els vistes s 'ha vist curulla de públic, que a les obres de l'a?tic cafè Riesgo, senyor Pic parlavà. seriosament).
litics. H1 ha dos consellers de la L1J.,.
-Un pla quinquennal de les obres ga, dos de radicals, dos de la Ceda...
tlmo-, no faltaban los eonvencidos metges per als quals solllc!ta la. pe- ba seguit amb Intensa emoció el re- llegi en els periòdiCS la noticia del
rapte
l
suposà,
fonamentadament,
que
ha
de
realitzar
lat
dels
la
fets
Generalitat.
pels
dos
ex-penats,
els
de que a la postre, y como conse- na de '8 anys de presidi major i
-No senyor, no -replicà el secuencia màs o rnenos inmed!atamen- 25.000 pessetes d'Indemnització als quals han mantlngut que foren ob- que el nen robat podria ésser el que En una. pròxim¡¡. ocasió us invitaré nyor Pic-. Aquests nomenaments
es
trobava
a
casa
seva.
Tomà.
al
a
esmorzar,
com
jecte
valg
de
fer
mals
amb
tractes
els
i
que
per
això
s'ha
fet que reca.!guess!n a grups
(Ve de la pàgina primera ) te de este criterio, serà retira.do el perjudicats.
dictamen.
L'acusador privat, senyor Conceso es confessaren autors d'un delicte seu domicUi i donà ordre a la seva d'ací davant. (Vol dir els repòrters polftlcs perquè allà a Madrid els
muller que posés els fets en co- municipals). No us Invitaré com a grups politics defensessin les coses
creen que, en fin de cuentas, del Coso, en un brUlantisslrn ln!or- que no havien comès.
gunos? COn eso solo habrà la ley el Se
neixement de la guàrdia civil. Quan President de la Generalitat, slnó com de Catalunya. Però aci no es farà
Estatuto de Prensa, que ha reci~e Prensa que debe haber y se les
Marcelina es disposava a marxar a a un amic més, 1, de sobretaula, us politlca. Ja veureu com no es produí·
Aabrà acabado a ellos la única 1!- bido un serio quebranto en las sela
caserna de la benemèrita de la. explanaré els meus importa.ots pro- ra.o debats polit!cs ni ens baralla-Amb tot, el Govern ja ha exposat la barriada
~ttad que quleren tener. De la otra, ¡¡!ones últlmas, quedarà redueido a
de Tetuan de les Victòries, jectes d 'obres. Després -digué- us r em en el COnsell.
·de la verdadera se han olvidado ya. una ley contra la dltamación, pro- El senyor Lerroux diu que no seva opinió, i la tomarà a repetir, es presentaren a la casa del carrer donaré
els noms dels consellers que
-Almenys no transcendirà.
IEse articulo 4.o y ese articulo 7.o•.•». pó;!to que hasta las oposiciones en- té res a dir en relació a la per mitjà del ministre d'Estat. Si de Carmen Montoya uns agents de formaran
-No n'hi haurà. Jo no els suporeontraràn acertado, recordando la
fos precis jo lntervendria per a dir vigUàncla que es feren càrrec e' el tècnics ... part del Govern com a
cEl Liberal»:
taria..
vituperable campa.ña aun reciente
quina és la posició nostra en politica
Llei
de
Premsa
nen.
-Però, senyor governador, cal no
1 -Després de l'esmorzar? -pregunbecha por llbelos y perlódleos contra
Madrid, 8. - A dos quarts de sis Internacional. No vull dir, però, que
A!ege!x Me.rcell!na en la seva de- tà un company.
perdre de vista que els consellers
L'única autoritat sl~incadas
personal!dades de la Re- de la tarda el senyor
no hagi d'intervenir en alguna altra
Lerroux
ha
arclaració
que
la
desooneguda
digué
-Ara
mateix -eontestà-. Apun- van prendre possessió a presència
publ!CQJt.
ribat a la Presidència. El senyor Ler- ocasió per tal de fixar la posició del ésser esposa d'un policia molt eo- tln: Els tècnics sera.o el senyor de vostra i que en els discursos mani·
t$1 Consejo de ministros celebrado
roux ha dit als periodistes que no Govern en aquesta matèria.
negut
a
Madrid
anomenat
Gallego.
Prat,
fiscal
del Tribunal de Cassació, festaren que sl bé procurarien laTampoc no tlnc res per a dir soayer se ocupó del proyecto de ley de
fEllèfon~ dP tenia cap noticia politlca per a coTambé diu que a ella li cridà l'aten- el qual es farà càrrec de la Con- borar en bé del Departament, primer
Imprenta.
municar-los, i que havla fet un pas- bre la Llei de Premsa.
c!ó perquè en tot i ésser de bona selleria de Justicla, 1 el senyor Raúl que tot es devien a un partit que
Un periodista. ba preg-..mtat:
Las referenc!as part!culares no
seig en automòbil fins prop de El
- ¿El mlnlstre de la Governació qua.l!tat les robes que vest4a la des- Roviralta, de la d'Assistència Social. tenia un programa. 1 que ells eren
colnc!den con la oficial.
Escorial.
coneguda aquesta semblava quel- Aquests dos senyors entren, com ja homes dlsclpllnats... Això bé és fer
· cEl acuerdo - dlce esta i'ué
c.
Hom li ha preguntat quan es ce- fixarà la posició del Govern sobre com deséuidada. Finalment
digué he dit, 1 tlnc interès a repetir, al politica ...
qüestió?
unànime». Pero la. unanirnidad no
Impremta: 1444\: lebraria consell, i el senyor Lerroux aquesta
-No senyor... Cada persona, però,
- No sé sl serà el mlnlstre de la que la dona li havia dit que tenia Consell com a tècnics, sense que tin~ayó, según parece sobre el acuerR
..,
ió
•
221,
ba dit que el dimarts.
un altre fUl e. més
cap tlliació politica ...
ha de donar en els càrrecs el relleu
do, Eino sobre el desacuerdo, porque
ell;:¡
•
c..t
Preguntat també sobre la data en Governació o el senyor OU Robles va per a cuidar-lo. del que 11 lliura.- guln
-Perdoni el senyor Governador, que hagi aconseguit en el partit. Jo,
aouerdo no bubo.
què es reuniran els ministres a Pa- qul parli en nom del Govern, perquè
Des del moment en què J oana Vi- però un servidor té entès que el se- per exemple, també sóc lerroux!sta,
l'actual mln!stre de la. Guerra tou
Después de rnucho d1scutlr, en lo
r
lau, ha manifestat que quan el cap ponent
i president de la. Comissió llada denuncià el rapte de la seva fi- nyor de Prat és agrari -tallà un primer que radical... COnsti que no
único que estuvieron conformes les
de l'Estat ho cregui convenient.
lla al carrer de Ruda la policia prac pertod!sta.
deixaré fer politlca a la. Generalitat.
re\lnido;, es en que el Gob!erno se
El senyor Lerroux ha rebut la vi- dlctamlnadora de la Llei de Prem· tlcava actives gestionS per a esbrinar
-L'Ordre Públic, ¿ha passat ja al
-s•equ!voca -respongué el senyor
sa.
Potser
serà
convenient
que
paréiioontró con ese dictamen de 1a eosita d'una comissió composta pels li el qui, en el sentit de la gent, es- on era la criatura. De la recerca Pic i Pon, somrient.
conseller de Governació?
!tJàión en el orden del dia y no tuvo
diputats de Cuenca i gestors de l'A-No. Ni hi passarà tampoc. Ell
Replicà el periodista:
tà més cap a la dreta, puix que vo- •encarregà principalment la primera
tñconveniente en acepbarlo como baMadrid
_ Els periodistes que juntament i Diputació d'aquella ca-El senyor de Prat confessà da· curarà de l' Adrn!n1stra.ció Local 1
que es vegi que no hi ha ln· ~ 1 ad dirigida pel comissari ses1e de dlscusión, para que la Carnam des de t'a 18tem. ps es dediquen a la p!tal i altres personalitats, les quals lem
r
~
~ue
Sembla
que
alguns
va.ot
d'un
grup
de
eompa.oys
que
d'altres coses del Departament, que
o f
odif!
d
gún 10 est!
li han lliurat un pergamf, per mitjà transigència ni contra aquest ni con., uera m
can
se
- Informació dels acords que adopta del qual el nomenen fill adoptiu i tra cap sector, slnó, tot el contrari, ~Yls treballs 'que personalment e!ee- era d'Acción Popular 1 no de la su- prou feina donen. L'Ordre Públic el
t~
el
senyor
Ara.que
tingueren
porta personalment des de Madrid el
com
cwsal
de
Barcelona,
sinó
de
la
cen...a.re opor~uno.
l la Junta mixta de traspassos de seramplitud de criteri que comparteix
a resultat posar-se n contacte amb tral de Madrid. Posteriorment, s1l.a senyor P ortel¡¡.. A Catalunya, segueix
Ni el mlnlstro de la Gobernación vels a la Generalitat, observaren pr_¡ct~~te~~ re~~~n:~~iud~t. ves· tot el Govern.
~ mlnlstro de Ma~a, que como avui que a la reunió celebrada per pre ha abandonat la Presidència. Ha. Responent a preguntes d'un altre determinada persona que oteri par- dit que havia ingressat al partiç represcntlit pel general de la Divisió.
I el senyor Ple 1 Pon s'a.comlaà.à
. vlduo de la ComlStón presentó l'esmentada Junta assistien dues per- dit que tampoc no tenia cap noti- informador, ha dit que el governa- ticicar en la recerca de l'ln!ant rap- agrari.
tat Se¡rons hom diu, aquesta per-No crec que a.!xò s!gu1 cert. I al dels periodistes dient que di!icilment
~.?8 proyectos. El Gob~mo tam- ~ sones més que els periodistes no co- cia per a comunicar als periodistes. . dor del Banc d'Espanya l'havia in- smia
ha
comunicat
aquest
mati,
a
algun
d'aquests
dos consellers tes ma- el farien enfadar, malgrat que al~ lo bace suyo.
neix!en
havia b t
ltes i format de coses sobre les quals no
les 9'30 per telèfon amb la Diree- nlfestacions de caràcter politlc ces- guns fan molts comentaris entorn
De las minor!as .representadas en
Pel fet que a la referència oficial si~ ~qu:mse lm~~n~~. en~; podia parlar.
ció
de
Seguretat
1
ha
indicat
als
asaria
automàticament
en el seu càr- dels seus càrrecs i de les seves gesHa
acabat
dient que si demà fa
~ Gablnete, la raàical lo repudló en no es deia res de la prespncia d'a- les quals la. del governador del Banc
tions.
gents que es present.essin a. la casa rec.
,
rmlnos que no dejaron lugar a quests senyors els informadors han d'Espanya, senyor Prieto Bances, i bon dla sortirà cap a San Rafael.
del carrer de Carmen Montoya on,
E!- senyor Ple continuà !ent 1 apo~as.
La agrarla no ha desautori- ¡ fet esbrinaments per tal d'aconseguir una comissió de forces vives de Ouen0
log1a dels consellers entrants. I cansió a su representante en la. ~~~- saber que es tractava de dos engi· ca que han vingut a lliurar-me un Les minories d'esquerra vo- en efecte, hi havia la criatura.
El Consell
viant de tema, afegi el senyor Ple:
n ~ dlctaminadora, Sr. Royo Vllla- nyers: el senyor Turell, que repre- pei-gami per mitjà del qual sóc noLA
PERSON
ALIT
AT
DE
LA
-I pel que ell refereix al PreslAhir a la tarda va celebrar-se el
tova. Y la de los llberales demócra- sentava ta Generalitat en l'ante- menat fill predilecte d 'aquella ciu- len que s'activi l'aclariment
DONA MI ST ER IOSA
dent de l'Audiència, ja en parlarem Consell que anuncià als periodistes el
':8 no se ha pronunciado, porque se- rior Junta 1 l'enginyer senyor Cas- tat.
La labor de la policia, intensWca- un altre dia..
senyor Pic 1 Pon.
de l'afer
~ dicen, no està representa<ta en tro, que t~urava en representació de
un periodista ha preguntat al cap
da durant el dia d'avui, tendeix ara
-Aquest nomenament, ¿té alguna
de celebrar-se els consellers
Illinisterlo...
l'Estat
del Govern sl pensava Intervenir rn
Madrid, 18. - Les mlnories d 'es- a descobrir qu! és la. dona que rap- relació amb la vlslta que us va. fer deAbans
1¡¡. Ceda. conferenciaren amb el
el El únlc_o padre de la criatura es 1 La presència dels dos esmentats en el debat sobre politlca internacional. querra tenen el propòsit que l'acció
tà
ahir
al
mati
el
nen Enric López ahir el senyor Anguel'l' de Sojo? conseller de Cultura, senyor Dun.n
uesr. Gil Robles, ~mo ~resldente · gtnyers ha obeït al des!¡r de la JunNo ho crec precis- ha contes· que la Cambra acordà realitzar con- VUlada 1 que el lliurà
després a MarDespré:J d'una reflexió, respongué 1 Ventosa.
QUra.fué de la ColDISlón dict~a- ¡ ta que Informaran sobre les valora- tat. - En a¡¡uesta qüestió tothom, tra els ex-ministres de la. Repúbli- celllna
San
Crlstóbal
per tal que a- el governador 1nteri:
A dos quarts de sls de la tarda
Clp
Ni siquiera ésta lo mant!ene, cions que anteriorment havien fet llevat del Govern, pot dir el q-.1e 11 ca senyors Azaña 1 Casares Qulroga, questa el criés.
-Tot té relació en aqu~ món. quedA reunit el Consell de Govern
Pbrque està desorganlzada Y no tie- sobre determinats serveis a.!ectes a sembli. El Govern é3 l'únic que té com a conseqüència dels testlmonls
A
darrera
hora
de
la
tarda
ha
deAra,
que
la
nota
que
va
publicar
ahir
de
ne, Pies ni cabeza. Es el Sr. GU Rola Generalitat sota la presidència
.
bUltat en aquests problemes pel contrabans d'armes, no s'ajoml clarat novament Maria Lage,
la qual un diari no té cap fonament. No es del senyor Pic i Pon. Assistiren els
b.es el únleo que da la cara. y con o!!b!!r!!es!!!!p
~
u~b
!
!l!
~
q~u
!
!
e
!!!!
s
.
!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
res
!!!!!!
po
!!!!
nsa
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
indefinidament
1
que
s'aclareixi
aeontlnua
negant
que
sigui
l'autora
pot, però, evitar QUI! ~ periodistes consellers de Cultura, Economia 1
~ tendràn que entendérselas las oques afer, en què els encartats són del rapte. Diu que &hlr no sortf de feu càbales. El proper
dimarts, tal
Pòsiciones cuando continue la disels que hi tenen mé:J gran Interès. casa seva méa que durant pocs mo- vegada podré donar-vos una referen- AgricUltura, Obres Públiques, Fina.oC:Uslón...
~ (
ces, Assistència Sanitària, GovernaA
aquest
efecte,
el
cap
de
la
miments per a !er la compra. A!egelx cia de com es resol l'assumpte de ció 1 Treball. No assistiren a la reReoulta que no se ba retirado el ~
noria. d 'cizqulerda Republiea.oa», sedictamen para que la Comlsión lnunió els senyors De Pra.~ 1 Roviralta,
nyor Barcia, féu &hlr algunes gesde FRANCESC RUBIO
t.I'Odujera en él algunQS modificacioconsellers de JusUda 1 Assistència Sotions 1 hom espera que la Comissió
llesb• según se dijo
con autoridad
cial,
respectivament. per no haver
SALMERON, 50 I lí2
sigui completada. Existeix el propò16tante para deeirlo.
pres encara possessió de llurs càrrecs
de convocar-la per al pròxim dlAqut la única autoridad es el Sr. Des d 'aquesta data seran obsequiats tots els compradors de 5 peces a sit
i no haver aparegut el nomenament
Gll &bles, que afirmó el jueves ha- 0'95 ptes. amb un val que els donarà dret a provar la sort en l'aparell marts.
al «BuUet.ú,
La minoria. soclallsta ha designat
bef:"!: ~suspendido el debate, pere no
del nou sistema
El Consell acab:\ a les vult :m
ja els seus representa.ots en aquesre...,.a.uo el proyecto.
punt i la referència facllltada és la.
OBSEQUIS FANTASIO
ta Comissió, anomenada dels :u, que
següent·
Y en esto es en lo que dlren hubo
són els senyors Jiménez de Asua. 1
:per!ecta» unanlmidad en el Con..~
cEl COnsell ha continuat l'estudi
Bugeda.
IV de ministr05».
FUSTES ESTRANGERES I DEL PAlS
de les diverses qüestions que hi ha
plantejades.
IMPORTACIO DIRECTA
Ha estat inaugurat el servei
S'ha pres coneixement de l'estat de
Els difamadors
la Hisenda de la Generalitat 1. com
regular entre Madrid I Caa
conseqüència d'ell s'ha vist la ne«El Sol»:
nàries
cessitat de contenir les despeses dim
el «La ley de Preusa continua s!endo PERE IV, 113
TELEFON 55329
la mà.x!ma moderació mitjançant uns.
Madrid. 18. - A les clne d 'aquest
l'ls tema preferente de los comentaEspecialitat en tustes fortes. taulons 1 rolls per a tota mena
administració acurada, sense, però,
mati ba sortit de l'Aeròdrom de Ba.tas. Sobre la suerte que al fin
desatendre els serveis generals.
d'indUstries Taulers de tres a deu mllimetres
rajas el primer avió trimotor per a
COrrerà el p.royecto se hacen todo géS1la acordo.t continuar els treballs
passatgers amb direcció a Canàfies.
~ro de pronósllcos, aunque la imFulloles de totes menes, lllsea i de fantasia
iniciats per l'anti~ Diputació per t.al
Aquest senet regular setma.oal a
lt~?n domlnante es la de que està
de
formar un inventari del patrimor.1
les esmentades illes é3 el que t.en1a
e......... tlvamente muerto.
de la Generalitat.
la seva sortida de Sevllia.
d ronoeidos en parte los propósitos
Ha. eomenc-at l'estudi de l'estrucL'aparell ba sortit de Mad.rtd amb
e Go~lerno de no retlrarse el dleturació dels Departaments; I hom ha
c1nc p&SS&tgers per tal de !er escala
~n. aunque con la lntènción de
acordat que e~s serveiS de Turisme
& SevUlA. A les clne de la tarda ha
1n en el curso de la dl.scu3i..ón se
pas..qn a de;x-ndre del Depamrnent
arribat & Cabo Juby 1 a dos quarts
2uecessor de J OA.."i ROVIRA
c'~uzean en él grandes modificad'Obres Públiques.
de set a canArtes.
~..:;.&· Y que tal pensamlento del
VINS I DIPOSIT DE CERVESA I GEL
SerVe1 & d omicili
Finalmrnt, s'han resolt molts d'alL'avió ~ portar cat.orze passat~wno sea expuesto en el sa!ón
tres assurnptf's. dets quo.ls s'anirà
Gm.ONA, 85
BAR O K LONA
TELBPON 17'1t7
aers
seslones por una de sus personas
donant eomp•,e en el moment oportú.»
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AL CAP DE QUINZE ANYS D'HAVER-SE
COMPROVAT LA INJUSTICIA SON JUT·
JATS ELS AUTORS DE L'ERROR
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La reunto
• *-----de Ia Junf aMl'xta de Traspassos
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gran 0'95 de Gràcia
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PLANA AUMATELL

PERE FABREGAS

•

ELS CONSELLERS TECNICS DE LA GENERALITAT ••• ARA JA
HI SON TOTS I NO FARAN POLITICA ••• EL SENYOR PIC I PON ,
PROPOSA AL CONSELL UN «PLA QUINQUENNAL DE LA GENE·
RAUTAT» --- EL SEGON CONSELL

I

b

GOVERN GENERAL

la humanttal

8

El raid de Pombo

El que han guanyat els cor-

ATERRA A BAN Luls A redors de la Volta Ciclista a
cAusA DE REscALFAEspanya
MENT DEL MOTOR
Madrid, 18. - S'ha publicat el deLas Palmas, 18. - L'estació de tall del que han cobrat els corretransràdio d'aquesta capital informa d<>rs de la Primera Volta. Cicliste. a
que l'aviador santa.ndeñ Joan Igna- Espanya.
Gustau Deloor, 16.368'02 pessete&.
si Pombo ha sortit a les 8'35 del
Marià Caña.rdó, 11.456'11 pte6.
mati de Port Etienne, amb rumb
Eduard Molinar, 11.256'35 ptea.
a :Bathurst.
Antoni Digne!!, 8.027 pte.s.
Posteriorment s'ha rebut un ràdio
Max Bulla, 5.271'1-' ptes.
de Da1tar que diu que Pombo s'ha
Alfons Deloot, 8.274'14 ptas,
vist obligat a aterrar a San Luis, a
Lluis Parral, 2.662'46 ptes.
les 11 del matf, a causa de rescalFrancesc Adam, 2.449 ptes.
fament del motor.
Pau Bianohl, 2.436' 14 pte.s.
Balvador Cardona; 2.04.9'66 ptes.
L'AVIADOR SANTANDERI
Joaquim Bailon, 314'81 pte.s.
ARRIBA A BATHURST
Fenni Trueba, 212'50 ptes.
Bathurst, 18. L'aviador espaFranC$ Mula, 96 ptes.
nyol Joan I. Pombo, que realitza la
Llucià. Montero, 8'l ptes.
travesía Santander-Mèxic en avioManuel Trueba, 12 ptes.
neta, ha arribat a aquesta. ciutat a
El total cobrat pels corredors sules tre; de la tarda.
ma 81.101'05 pessetes.

!1 DIU

*

QUE DILLUNS A LA
NIT INICIARA EL SALT
DE L'ATLANTIC
L'afer Schiro-Kauer
Bathurst, 18. Després d 'aterPer la flscaHa d'aquesta. Audiència
rar en aquesta base Pombo ha de- ha estat tramès al jutjat de guàrclarat que pensa iniciar el volt tran- dia una nota per tal que s'instrueixi
!lalàntic dilluns, a la nit.
suma.rt en virtut dels documents que
es refereixen de quina manera es
POMBO DAVANT EL SALT féu la nacionalització del súbdit austriac Schiro-Krauer.
DE L'ATLANTIC
Sembla que han estat comeses alBathurst, 18. - L'aviador Joan I . gunes falsedats, per la qual causa
Pombo ea mostra satisfet després de podria donar origen que !os anullala jornada d 'avul. Ha dit que el re- da la nacionalització que, en un cocorregut des de Gibraltar fins a Ba- mençament, es donà per vàlida.
El jutjat posà en llibertat el xofer
thurst l'ba efectuat amb molta prudència davant el temor que els nú- Ramon Gonzàlez, el qual, amb el seu
vols d'arena 11 produïssin avaries al taxi, traslladà Schiro-Krauer del seu
motor.
domicili a la. Plaça. del Teatre.
Ha dit també que el salt sobre
l'Atlàntic, en el cas que els comunicat.; meteorològics acusin temps fa·
vorable, l'emprendra dilluns, a la nit,
Denúncia per la mort
per tal d 'arribar a Port-Natal de dia.
Té absoluta. confiança 1 per al cas
d'una noia
d'un possible accident compta. amb
Ahir es preSèntà al jutjat de guàrl'ajuda que podrien prestar-li els
nombrosos vaixells que navegen pre- dia Clara Isern Plans, veïna. de FiciSament pel mateix recorregut que gueres, per tal de denunciar que al
ell pensa seguir en el seu vol al Bra- carrer de Muntaner tenia una filla
que fela de mlnyona, anomenada
sil.
Maria Folgueroles Isern, de 19 anys
d'edat. la qual es posà sobtadament
---------~~·*·~~-=~~- malalta.
1 donà avis a la mare perquè aquesta es presentés.
L'esmentada Clara mort moments
després d'arribar la seva mare 1, seLepant, 261, cinquè • BARCELONA gons s'ha pogut esbrinar, la mort ha
estat deguda per intoxicació d'emanacions de gas. El metge que l'assistf
manifestà una causa ben diferent.
Per tal d'aclarir l'esmentat afer,
ha estat presentada l'oportuna denúncia.

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

Orquestrina Gotu-Haaro

Ultima hora
*
NATACIO

Segon i darrer festival amb
la participació dels hongaresos de Ujpest
Ahir, a la nit, tingué lloc a la piacina de l'escullera, el festival de comiat de l'equlp campió d'Hongria
«Ujpesti Torna Egyesulet» d 'Ujpest,
el qual tou enfrontat a l'equip del
C. N. Barcelona.
L'espectacular exhibició que reall.tzaren els campions d'Hongria, el
passat dijous, fou una circumst.à.ncla
favorable per l'èxit esportiu d 'aquesta segona. reunió, en la qual, els
f9rasters demostraren llur gran clas69 i domlnt de la natació, malgrat
~e el resultat no eis fou de bon
V'os, tan favorable com el dia anter.i,or. Els no3tres nedadors oposaren
una brillantúlslma resistència a l'impetuositat dels jugadors ollmplcs.
els quals foren vençuts en la provt~o
~ rellevanrents i en la de 200 metres mures.
Els resultat3 tècnics de la vetllada
foren els següents:
.50 metres lliures: Primer Bores,
(U) 27'4; Segon Sabater (B) 28'2.
100 metres dors: Primer Nagy <U>
1'15; Segon Brull (B) 1'17'8.
200 metres lliures: Primer Lepage
2'29'1; Segon Bozsy (U) 2'30.
100 metres braça: Prln1er, Hila u.
1'21'8 ; Segon Sapes 1'25'5.
Rellevaments GGxlOOx100 lliures.
Primer: Equlp d el O. N. Bareelona
Sabata-Sabater-Lepage , 4'13'8. Segon equip de l'Ujpe3tl Hlla-BoresBozsy, 4'21'5.
Finalment es jugà el partit de water-polo, que es desenrotllà a gran
tren. Els jugadors catalans, coneixedors de la tàctica dels hongaresos.
resistiren la seva impetuositat - la
qual ratllava la violència - 1 mantingueren igualat el maxt. En acabar el primer temps el resultat era
d'empat a 2 gol3. Després continuà
la Igualtat de joc empatant el marcador a 3 puts, fins que pocs moments
abans d'acabar el partit els ollmp1cs
obtingueren el gol que eis donà la
victòria per 4 a 3. Els nededors del
Barcelona feren un partit brlllantissim.

-----------*:----------Detenció d'un anarquista
estranger
Com a continuació de la detenció
d'elements anarqulstes estrangers,
feta aquests dies passats per la Brigada d'Investigació Soclal, ahir fou
detingut un altre estranger nomenat
Isaac Aupelcher, el qual s'estatjava
a la mateixa casa on foren detinguts
els altres, però, en assabentar-se que
els seus companys havien estat detinguts, estigué allunyat d'ella. uns dies
1 ahir tomà.
La policia considera aquest indiVidu com un element d'enllaç, i per tal
de despistar la. pollcla es dedicava
a vendre diaris pels carrers de les
barriades extremes de la ciutat.
La detenció fou efectuada per un
agent que coneixia. de Mallorca l'esmentat individu. ,_

GOVERNACIO

•

Per atemptat. - L'estudiant Ter
màs Garcia, processat pel suposat
delicte d'atemptat, comparegué davant el Tribunal d'Urgència 1, després de les proves, fou condemnat a
50 pessetes de multa per considerar-se el delicte del qual se l'acusava únicament com una. !alta.
Tinència d'armes. Pel delicte
de tinència illlclta. d'armes, Vicenç
Tomàs Rodriguez fou condemnat a
quatre mesos 1 un dia de presó.

NECROLOGICA

Ha mort Volney Ródeoas
Ahir, victima d'una dolència breu
però mortal, deixà. d'existir el qui
fou, en altres temps, actiu mlllta.ot
de la c. N. T. 1 lluitador incansable, Volney Ródenas, germà de la
coneguda propagandista. Llibertat
Ródenas.
L'acte del seu enterrament t.indrà
lloc aquest mati, a les onze. La comltlva sortirà del carrer de la Palla.
número 37.
En assabentar la dolorosa. nova aus
qui foren amics o companys del finat, fem present el nostre cor.dol
més sincer 1 sentit als seus ramillars.

*
ELS CONDEMNATS DE MEMEL

.

HAN ESTAT INDULTATS

*:------

ANUNCIS OFICIALS

CALCA7
Hotel de Ventas • Pelai, 8
MOBLES
Hotel de Ventas • Pelai, 8
RADIO S

de 100 pessetes

SUBHt~ST~ dlària, tot al millor dient, cada tarda

Hotel de Ventas
PELAI, 8

TELEFON 14370

Patiu de doior?
Netegeu la vostra sang de les m etzines que la Unpurlflquen i produeixen el Reuma, Dolor de Ronyons,
Gota, Artltrlsme I Dolors d'Articulacions 1 Un desln!ectant immillorable de la sang és la

Medi[ina antireumàtica YOfifi
Un nascó alle11ja tot. segujt els més
forts dolors
Demaneu-Jo a
SEGALA, Rambla de les Flors
ALSIHA, Passatge del Cñdlt
1 a totes les tarmAcl.e.s

6 ptes. flascó

TEATRE

TEATRE LICEU

Avul, tercera de propietat l abonament a tardes, a les 6'tli. Comtat de la célebre CoJ:npa.nyta de

BALLETS RUSSOS
JU.S BALLI:l'S LES DONES DE

BON HUMOR • SCHHEREZADE •
L'ESPECTRE DE LA ROSA I EL
PRINCEP IGOR.

TEATRE
VICTORIA
Companwla de Revlstu

PROTESTES DEL GOVERN
LITUA
Kowno, 18. - Assabentat el Govern lituà de les manitestaclons populars que considera antilituanes,
desenvolupades a Koenlgsberg 1 Hilsit durant el dia d'ahir, ha decidit cursar una protesta. al Govern
de Berlin.
COMENTARIS DE LA PREM·
SA ALEMANYA
Berlin, 18. - L6 premsa alemanya
comenta amb aspror la decisió del
Tribunal Suprem de Lltuà.ni.a de confirmar la sentència del cèlebre procés de Memel, pel qual es condemnà
a mort quatre alemanys de Mem!tl
eLa Correspondència Diplomàtlemt
diu que tot el procès ha estat presidit ,per la passió polltica 1 que la
sentència és acusatòria contra tot
dret internacional.
El «Boersen Zeltung:t diu que la
sentència és un delicte contra la clvilltzacló.
La «Gaseta General d'Alemanyu
escriu que la justfcia lituana ha
quedat molt malparada amb el vere<llce dictat a Memel 1 confirmat
després pel Trlbunal Suprem de
Kowno.
Com és sabut, la sentència de
mort. dktada contra els quatre processats ha estat commutada per la
de treballs !orçat.s a perpetuitat pel
president. de la República lituana.
ES TREURA EL NOM DE
LITUANIA A UN CARRER
DE BERLIN
Berlin. 18. - El m1n1stre de l'Interior ha aprovat la su¡gerència del
cap de policia de Berlin de canviar
el nom del carrer berlinès anomenat
cLltuà.n.la.J pel de IL&&dehnen.

Placa UrquJnaona, 6- Tel. 2186&

AVUI, DIUMENGE, 18 J4AIO.
Tarda, a. les 3'30. UNICA FUNCIO
per la aran Companyia d'Antoni
Palaclos- Un pro&rama monstre!
Reposició de 8 GRANS OBRES
COMPLETES, 8: LA CORTE DE
FARAON, per Euaènla Galindo,
Empar Albiach, Filomena Suri·
ñach , Ernest Rubio, Jnús Rowo
I Lorente - EL ASOMBRO DE
DAMASCO. per A. Palaclos, E. Gallndo, F. Suriflach, E. Rubio, J.
Roro 1 la Insuperable creació de

Sessió matinal, a lea 11. TardA:
8'30 1 6 (numerada). Nit, a les 10

HAZ UNA BUENA ACCION
( Dibuixos>

MARINERO EN TIERRA
Film còmic per uBocazau

MASSACRE

LA MONTERIA
amb Cecllia Gubert, E. Galindo,
ete. - F.s despatxa a Comptadurla 1 centres de Localitats.

Richard Barthelmess, Ann. Ovorac

EMPRESA CAPITOL

CELlA GAMEZ
Avul. COMIAT de la Compan:rla.
Tarda. 8'30:

La ronda de las brujas
per Garola, Vecino, Riba. aran éxlt:

LOS

El

INSEPARABLES

triomt de Cèlia Gàmez 1 tota la
Companyia - Nit, 10: LAS CHI·
RIMOYAS 1

LOS INSEPARABLES

TEATRE
APOL-LO
Telttona: 16848 • 12126
Avui. comiat de la Gran Com·
panyia Llrica d'Emili Sasi Barba
A les 8'30, 15 actes, 6: LA DEL
SOTO DEL PARRAL, per Maria
Vallojera:

El gr~n tozudo
pel gran
Emili Sagí - Barba
La del manojo de rosas
per
LLUIS SAGI VELA

A les 10. Primer acte de LA
DEL SOTO DEL PARRAL, per
Maria ValloJera I

La del manojo de rosas

TEATRE NOVETATS
c...n

TEATRE
TIVOLI
Direcció: Clreulto• Carcell•
AVUI, tarda, a les 5. Nlt, a les
Monumental programa:
L'Ulustre artista de !ama mundia.l
10'15.

RAQUEL MELLER

CAPITOL. -

Companyia de unuela_

AMB EL SEU FAMOB REPER-

creaclo de M. Santoncha, A. Pardo, L Gimeno, J. Rosich - NIT,
10 Popular: LOS DE ARAGON,
per Rossw. Rosich - LOS CLA•
VELES, per Clement, Arnó - LA
DOLOROSA, per Pardo, Rosich Dema, tarda: EL POBRE VAL·
BUENA • LA MALQUERIDA Nit: LA REVOLTOSA • MOLl·
NOS DE VIENTO • EL DUO DE
L" AFRICANA.

TEATRE
ROMEA
Telèfon
22028

A les 8'30 :

Los caballeros
gran èxit còmic d 'aQuesta Companyia. A les 6 1 10'15, 68 1 69
representacions del més aran exít
de l'any:

MORENA CLARA
de Quintero I Quillen, portentosa
creació d'Antònia Herrero, Rafael
Bardem 1 tot ela Intèrprets Demà, i cada dla, a les 5'30 1 :
les 1015: MORENA CLARA.

CINEMES
•
FANTAS IO
Setmana d'homenatge a MARCEL PAONOL - MATINAL, a les
11. FANNY • Tarda, excepcionalment, sessió continua de 4 a 8
de¡ut al llarg metratae. Nlt, a les

11'45:

«El noi de la mare»

per RAIMU
Bores de projeccló: MARIUS,
tarda 4'25 1 nltl 11'45 - FANNY,
a les 6 tardA i 1 '16 nlt.

PER PRlMERA VEGADA REPRESENTADA • 50 ARTISTES FAM(.).
SES, 50 • La célebre orquestra vie-

La més Important troupe coreogràfica:

TRIO GOMEZ

EIS cASOS» de les Jotes ZICA·
HI SPASOVA, VITAL and ORI·
WE, MUGUET, eto., etc.
Butaquu a 4 ptes.
DEL 23 al 28:

Homenatge a Raquel

COLISEU
POMPEIA
Companyia Catalana
ASSUMPCIO CASALS

Avul, diumenge, tarda., a les

6 1 nit, a les 10'15:

EL

PUBILL

ICINEMA
PARIS
Avda. Pta. Anael. t1 I 13
SU MAYOR EXITO
per Martha Euerth -

LOS PIN·
GUINOS (dibuixos color) - Al·
bert PreJean en

DE DE

CINEMA

BRAUS

.

divertida Joguina en un acte:
DEIXA'M LA DONA 1 èxit sense
precedents del poema. en tres ac-tea, en vera, de .Josep Ma. de
Sacar,.:

REI NA
TEATRE

Tarda, 4'16. Nit, 10'16. El ¡ran
~xl t.

AL CANTAR EL GALLO
tnomt de Lau,. Pinlllo•, Aladr,
Lepe 1 tota 1& Companyia. Tot
Barcelona veurà ballar eLa Carioca» a Laura Pinlllos, el mestre
Peña 1 :SO beUtalmes 01rls - La
tuncló de çarda començarà amb
l'e.cte segon de LAS CHICAS DEL
RING- Deznà, tardA: LAS VAM·
PIRESAS. Nit: AL CANTAR EL
CALLO.

TEATRE
POll OR AMA
Companyia de Comèdiea de Maria

Fernanda Ladrón de Guevara
Avui, tarda, a les 5, l'lnteressan\ rePOII!cló:

AMORES ·
Y AMORIOS
Nit, a tea 10 1 dilluns, tarda I
nit:

,.TEATRE

M~· ~ar

• a Moreno

S

CHICO O CHICA

EL GRAN EXPERIMENTO
Orandtos documental rua
El CRAN EXPERIMENTO es

Y MARFIL

BARCELONA

Companyia de com•dlu Pepe la·
btrt. Miluros Leal, Maria Bru 1
Soler Marl
Avul, diumenge, tarda, a un
quart de ala 1 nit, a un quan
d'onze. la CDalèdla en trea a.c~ de aran b:it:

ARRIBA
Dlmart.e, d1a 21, tarda, aeaon

recitat per l'eminent dlUlll&rlna:

LAURA DE SANTELMO

~tfi~bs ~~:nu: dtR~~LtA

S

Armillita • Solórzano
Corrochano • Curro Caro

Nova versió sonora
creacio de Carme Bonl I Armand
Bernard

Entrada, 3 ptes.

f.ro-

Jectart. a les f'30, 7'20 1 1 '80.
Avui, l4ATINAL, a les 11.

MARICEL - PARK

METRO POL

GRAN PARC D'ATRACCIONS
Avui, tarda, de 4 a a
TRACA DE JOGUINES

Avui, tarda, a les 3'30 1 sessió
numerada, a les als. Nit, a les 10:
VOLANDO EN POS DE LA DICHA, per Nah lkery 1

Palau Música Catalana

Llúria, 115 • Tel•lon 11222

COMIC

PALAU DE LA REVISTA

ORO

AGENCIA O. K.
per

MONUMENTAL

Avui, diumenge, to.rdn, a les 4'15:
ReJ)('ticló ds ARMILLITA EL
SABIO • Reaparició del t.rtomtador de Ml!xlo CURRO CARO I
dels formidables nrtlstea
SOLORZANO I CORRACHANO
Grandiosa correguda de braus
amb assisténcla dels corredors CI·
cllstes ~anyndors de la Volta. 11
Espanya

C I N E

GRAN TEATRE ESPANYOL

Nlç, a Ics 10'15. COMIAT DE LA
COMPANYIA • FUNCIO D'HONOR
DEDICADA A LA cSENYORI!lTA
MECANOORAFA 1935JJ i LA ~EVA
CORT D'HONOR • Primer. La

DAZABAL. Nit: ISIDORO II URIONA II contra. RECALDE IIULACIAI.

SSTA; NOTICIARIS · DOCUMEN·
TALS · VIATGES, ato.

SESSIO CONTINUA . des de les
4 de la tarda
La graciosa pel:hcula

Dl·

lluns, tarda: AREITIO II • MAOUREOUI I contra URIONA I • AL-

Sess!O continua. Seient ON A P!!:::S

Primer. L'obra en tres actes de
.Josep Ma. de Sagarra, d'éxlt grandiós:

Ull VOL VIURE

Avui, diumenge, tarda: ORI-

ZAR I • ffiARLUCEA contra. QABRIEL II • ULACIA I. Nit: GERMANS OELA YA contra ASTIO A·

RRAOA • UOARTECI:IEA -

Avul, diumenge, tarda, a les

segon. L'obra en tres actes de
Lluis Elles, d'èxit sorollós:

Frontó Principal Palace

PREU UNlO MATINAL, 1 PTA.
DEMA: EL BURLADOR OE FLO·
RENCIA, per Frederlo March I
IDENTIDAD DESCONOCIDA.

_ _ _ _v_;_;I_L
;;:A. DAYI

La Plaça de Sant Joan

Avui, diumen¡eJ.. tarda, a les 4:
AMOREBIETA • ..,UINTANA U •
contra AZORMENOI • PASA Y Nit, a les 10'15: QUINTANA IV·
JAUREOUI contra SOLOZABALUNAMUNO. - Detalls per car.
tells

MATINAL. 10'30 • Tarda, sessió
continua 3'30. Nit, 8'46:

TEATRE NOU
8'45. ButaQues a a ptes. PROGRAMA EXTRAORDINARI • 2 OBRES.

FROHTO NOVETATS

! el6fo'!._!.4544:........_,....__

PUBLI

Dissabte, 26, a les 10 de la nit.
Commemoració del 250 antvcrsa.n
del nelxement de BACH: CANTA·
TA núm. 181 • GLORIA • &ANCrus · BENEDICTUS I AGNUS,
de la.

Música en la sangre
pels protagonistes de «El último
vals de Chepin».

Gran missa en si menor

'~~oo«~rP& ~bW&«m

Orfeó Català,

~AZI.\ Te"-TQO .. • T Gl51' .. ae..>

AVUI,¡ diumenge, MATINAL, A
Preu.s: ButaQues, 1
ptn. -~ Preferència, 0'60.
TARDA, SESSIO CONTINUA
des de lea 3'15 a les e·~. Nit, a
lea 8 ao:
LES Iu 45 -

Broadway por dentro

per Constanca Cumin&s, Ross Co
lombo, etc. i la creació de Cata·
hna Bàrcena:

Señora casada necesita
marido
(En

espanyol)

C O_L I S E U M
Avui, tardA, duea -lona. A
les 3'20 I a Ics 6, Sessió l!:spectoJ
PopUlar. Preua: 3'60, 2'60 1 1'25.
llmpostos a càrrec del Públic )
Ntt a les 10:
•
RI::VISl A PARAM O UNT VE·
Ltlt;IUAD (Documental) · EL MA·
RATON DEL BAllE (Dibuuos)

Tres lanceros bengalles

PUBLIC

'

*

DECLARACIONS DEL
DE POLICIA
C~p
Ahir al migdia el cap <le
rebé els periodistes 1 els dl ~
no tenia res de nou per a ~ '-

COillulii:

car-los.

Rebé n ombroses vtsltes
quals recordem el comanêia'h~~- Iee
guàrdia clvll senyor Card
~ 111
gistrat senyor Fournier 1 ~...~111&.
caldes.
-""" alUns agents de pollc~EJe~~~IONa
eis suposats autors i lndu to Ut;Jln
robatori de joies comès ene
d'Ini
de la Baixada de Sant Miquel Cllsa
port del robat ascendeix a unes'L'lli¡:
mil pessetes.
Cino
També trobaren Ics jotes robadea,

W:

les

VARIETATS

nesa deia

15 Boby Sax F. Trinscher
LAS JACKSON GIRLS

a

DE CAPA Y ESPADA, per Wheesler i Woolaey·
EL NOVENO
HUESPED, per Donald Cook; Dl·
BUIXOS EN COLORS.
Demà, canvi do programa: LA
HIJA DE NADIE, per Ann Rarding 1 John Boles; HOMBRES
DE PRESA, per Fermi Gem!er.
EXCELSIOR. - Matinal, a les
10':10 Tarda, continua de 3'30 a
12'30: LA ESTRELLA DEL MOU·
LIN ROUGE, en espQ.Ilyol per
Constance Bennett; SUCEDIO
UNA NOCHE, per Clark Onble 1
Cla.udette Cotbert; UNA AVENTURA DE SCHERLOk·HOLMES,
tllm pollciac 1 Dibuixos.
COMTAL.- Matinal, 10'30. Tar
da, continua dc 8'30 a 12'30: NADA MAS QUE UNA MU.JER, en
espanyol, per Berta Slngetman 1
Joan Torena; LA TABERNA, la
Immortal obra de Zola; .IUAN LA·
NAS, comèdia mualca.l 1 Dibuixos.
Demà, canvi de programa.
EXCELSIOR I COMTAL Formidable progra.xna còmic: EL ABUELO DE LA CRIATURA, ·per Stan
Laurel 1 Oliver Hardy; CALLES
DE NUEVA YORK, per Bu.ster
Keaton; METIENDOLOS EN CIN·
TURA, per Cbarles Cbasse; TERRORES MlCROFONICOS. per La
Pand1Ua· K. O. TECNICO, per
Shlrley Temple; EL PRESTAMIS·
TA per Charlot; LLAMA A UN
POLICIA, per Joves Amtca i Di·
boixos en colora.
WALKYRIA. - Matinal, 10"JO.
Tarda, continua de 3 a 12'30: UN
SECUESTRO SENSACIONAL, en
espanyol, per Dorotea Wleck;
BUSCO UN MILLONARIO, en es.
panyol, per Jean Harlow 1 Franchot Tone; PASO AL OCASO, per
Noha Beery I Dibu.ixos.
Demà, colossal programa.: VIVA
VILLAI. en espanyol, per Wallace
Beery; EL AMULETO (la garra del
mono), un film d'es¡lal; UNA
AVENTURA DE SCHERLOCK •
HOLMES, una peHlcula pollclaca
1 Dibuixos.
ALIANÇA. - Continua de 8 e
12'30: EL REFUGIO, en espanyol.
per Robert Montgomery i Mauren Sulllvan; EL AMULETO (la
&ar,. del mono), un !11m d'csglal
1 ANNY ANNY. per Anny Ondra.

LA MALQUERIDA

MARIUS i FANNY

NIFICADA:

Matinal,

10'30. Tarda, continua de 3'30 a
8'30. Nit, a les 10: CABALLEROS

Tarda, 8 uJO. Butaques, a 3'60
ptes.: MARUXA, per E. Cle~ent,
M. Rosu • .J, Arnó, M. lzqu~erdo,
L Gimeno - E l ¡ran èxit:

TORI I LA SEVA CANÇO ESCE-

L'ORDRE

•

MARYLA ND

OlYMPIA

EMILI VENDRELL

per

HA Sl GNAT L'INDULT EL
PRESIDENT
Kowno, 18. - L'Agència Telegràfica Lituana acaba de comunicar
que el president de la Replibllca,
fent ús de les seves facultats, ba.
indultat de la pena de mort als
alemanys Priess, Lcpa, Wannagan 1
Boll, commutant-la per la de treballs forçats a perpetuïtat.
El president de Lituània ha signat l'indult aquest mati.
COMPANYIA HISPANO-AMERICAEs manté la confiscació de tots
NA D'ELECTRICITAT, S. A.
els béns personals dels indultats.
A partir del dia 1 de juny del
1935 ea pagarà el cupó n.o 5 de les
LA PREMSA ALEMANYA
Obligacions 5'50 per 100 emeses per
PROTESTA DE L'ACTITUD
aquesta Company¡a el 7 de març del
DEL TRIBUNAL
1934, a raó de:
Berlin, 18. - La . premsa alemaPessetes 6'875 per Obli&'a.ció
nya d 'aquest mati publica violentfsals següenta Bancs 1 altres de cos- sims comentariS a la decisió de l'alt
tum:
Tribunal de J ustfcia de Kowno, el
Banc Espanyol de Crèdit, Madrid. qual ha ratificat el veredicte del
Banc Orquijo, Madrid.
Tribunal que condemnà a mort 4
B~nc de Biscaia, Madrid.
alemanys de Memel.
S. A. Arnús Garl, Barcelona.
L'òrgan oficiós «Gaseta. General
Banc de Biscaia, Bilbao.
d'Alemanya• dlu que el món civiMadrid, 15 de maig del 1935.
litzat es pregunta amb astorament
EL SECRETARI DEL CONSELL sl el «bàrbar veredicte serà efectiD 'ADMINISTRACIO,
vament ex~cuta.t.»
Miquel Vidal i Guardiola.
El perlòdfè de les d otze del dia declar~~> que el veredicte és el resultat de l'codi mortal envers tot l'alemany, que es r espira a Lituània
en les esferes oficials».
de primera qualitat, a preus baratissims
El «Bertiner Tngebiatt» dlu que
l'execució de la sentència signlf1carla una sagnant provocació a. Alemanya. El mateix periòdic fa l'elogi dels quatre condemnats, els quals
com que es consideren innocents
Sempre ocasions
antics 1 .nod~rns
s'han negat a implorar l'indult
Acaba afegint: «Cap bome honrat
fa pagar amb la seva sang a quatre innocents, un crim que mai cometeren.»
Altres periòdics abunden en coimmillorab-les, al comptat i a terminis
mentaris semblants, però redactats
encara en forma més violenta..
Aparells, des

Hotel de Ventas • Pelai, 8

'

Vallojera i Sagi Vela

________ ______ ESTRANGER
TRIBUNAL D'URGENCIA

TEATRES
GRAN

!'IJ

Et.

ESPECTACLES PUBLICS

•

ELS SENYORS JOVER NONELL I SEDO PARLAREN
AHIR DE LA COMISSIO
REVISORA D EL S TRAS·
PAS SOS
En rebre ahir al migdia els informadors el conseller gestor de Governació, senyor Jover Nonell, els
manifestà que no tenia cap noticia
per a comunicar.
-Aquesta. tarda. -<l.lgué- tindrem
Consell i serà aquest el primer Con·
sell al qual assistirem tots els components del Govern lnteñ.
-En la reunió d'ahir, ¿es resolgué
quelcom en relació a les seves funcions respecte de l'ordre públlc?preguntà un dels informadors.
-No -respongué-. Tal vegada
avui se'n parlarà d'això.
A tot això, entrà al despatx del
conseller-gestor l'altre conseller-gestor
d 'Economia i Agricultura, senyor Sedó, al qual pregunt aren els periodistes quina. impressió portava de Madrid.
-Qptlmlsta.. Pensin que encara que
no sl¡ul Comissió mlxta aque:¡ta dels
traspassos, com ho erp. en la seva.
iniciació -digué-, hem aconsegwt
que el Govern de Madrid ens escolti,
1 jo crec que tot es resoldrà bé.
-Vosaltres ¿no en fareu qüestió de
gabinet encara que hi hagi algun desacord? -digué un dels tnformadors
-No; naturalment, sl bé crec que
no s'arribarà mal a aquest extrem,
tota vegad'\ que els components de
les diverses fraccions que formen el
Govern de Madrid 1 el de la Generalitat estaran d'acord en aquest
aspecte.
Segui dient el senyor Sedó que tots
els .ministres que havia visitat es trobaven en la millor disposició respecte
dels assumptes de Catalunya,
Intervingué el senyor Jover dient
que per la. seva part els consellers
que integren el Govern de la. Generalitat recolzerien totes les peticions
al Govern de Madrid per tal d'obtenir el màxim de coses a. benefici
de Catalunya.
El senyor Jover acabà dient que
ara, mentres no tingui el seu càrrec
res a veure amb l'Ordre Públic -això
és cosa. predilecta. del senyor Jover-,
la seva Conselleria no tenia gaire importància.
Els informadors s'acomiadaren del
conseller -gestor de Governació 1 11
desitjaren que sigui encarregat de
l'Ordre Públic perquè alxf pugui estar més tranquil.

DIUMENGE, 1t DE MAll D

Orquestra, Grans

Orgues. SOIJstea vocals I lnstrumentslll • Direcció: Mestre LLUI13
MILLET - Localitats, avui. dJu·
menge, de 6 a 7 a l'adrnlnlstt·ació
del Pillau - Condicions especials
per als senyors SOCis de l'ORFEO
CATALA.

I-GRAN PR ICE
Telèfon 348&1
Palau da la Dansa i de l'Esport
AvuJ, d1umenae. tarda, a. les li:

BALL SELECTE
Nit:
DANSES CONTINUES
I SELECTES

per les lnd!,;<.u. lbles ot c.¡ u~ .trines

COOPE Y
GRAN PR ICE
Sala de modA, on.ca al mon

MAS & ROC!
CAMISERS
BARNUSSOS NOVETAT
Des de 12 Pt!SSetea
VESTITS BANY LLANA
Des de 8 PGSsetea
Portaferr1sa , 24 1 11
Fontanella, te

*

-

--

de eLa del Boto del Parrab 1 elA ....
manoJo de rosau.
-.
Barcelona. - Tarda 1 nlt: •Arrtbu
Còmic. - Tarda i nit: cAl cantar ei
gallo».
Novetats - Tarda : eLa. malquertdu
Nit: cLos de Araaón», «Los ctaveleQ
i eLa Dolorosat.
Romea. - Tarda 1 nit: «Morena en.,.
ra».
Nou. - Tarda: «La plaça de
J oan» 1 cLlll vol viure». Nit: •Del·
xD'm la dona» i «Reina».
Polioroma. - Tarda: «Amores l' &ll!C)•
rlos» Nit: cOro y martll:t.
Victòria. - Tarda: «La ronda de 1aa
brujas:t 1 cLos Inseparables». Na·
•Los Inseparables».
'
Tlvoli. - Espectacles lnternaclo~
1 RaQuel Meller.
Olrmpla - Tarda: aLa Corte de l'I.
raón~t «El asombro de Damaseo:t t
eLa MOnteria».
Coliseu Pompeia. - Tarda 1 nlt: «El
pubUI».

S&n'

L!

R~~GLA

tornara ràpidament. 1 sense pe.

rlll amb PERLES FEMI
Producte modern d'aooló se11~
ra; no perjudica la salut
Rebutgeu imitacions sense resultats positius. De venda: segalà, Dr. Andreu, ete., etc.

CINEMES
Amèrica. - «Desilces», cMarla Lu, .
~TS:c'::i!~• i cEl secreto de ~\
Actualitats. ltetX>rtatges E'a.a
«.El pals ae Bengula:t.
Astllria. - «DedòJJ, cAs de ~" \
cV1RJe !ellz».
Avmguda. cNo es pecadot, cAro
lette y sus papàs» 1 cCasadoe t
tellccs».
Barcelona. - cVtva Vlllalt 1 eLa aellorltn de los cuentos do Hoffmana
Bosc. - «Cruz Dlablo» 1 cMadres dè
bastldorcs:t.
Boh•mia. «La l(enerallta•, cCap.
turados», «El novlo de mamà».
Broadway. - cHoop..ta», «El abogado
1 cCru.: y espada».
Capítol - cUaoallcros de capa I
espadEn.
¡
Coliseum. - cTrcs tanceros bengn.
lleu.
Catalunya. - «Be..lo preslón:t.
Centric Cinema. - cr:.t 1oco avlad\lt,
cPere¡rlnos» i «Una semana de CollcidadJ.
Comtal. - «Nada mils que una mu•
jer», eLa taberna» 1 «Juan LanaSJ.
Diana. «Musica y muJeres•, tl.l
preclo de un beso» i cSu llowbret.
Entença. - cC:ua\•ann», cSucedló una
noclleJJ 1 «El balle».
Esoanyol. - &Li ~~= expenwento»,
«Agencia H'okay» i cCblco o cblca•.
Esolai. - «Amoxes en Jiolly-.voocb,
«No es pecadoJ i «El tren de laS
8'4711.

Exce ls1or. - «La estrella dei Moulln
Rou¡¡e», «Sucedló una nochet I «Una
aventura de Scherloclt • JiolmtaJ.
Fan tas1o. - •~auu~» 1 «A4ulll6», ptr
Raimu.
F~mma. eLa vida nocturna de
los Dloses».
Foc Nou. - «.El mundo es núot ,
«Sintonia del amou 1 cMarla Lulsa do Austrta:~~.
Goya, - «Cruz Dlablo», cSu ma70l
èxito» 1 cOn ca.w cl1nlco».
lntim, - «La bermnna san Sulpi
clo», «En el bosp1tal:t i eL& cili•
del ~ardarropu.
Iris. cCrlU UlaOIOI, cSu lllli:Yot
exito» 1 cUn aJ.SO chnlco».
Kursaal - «La tamllla 10 desonr,
«El ll1Jo perdldo» 1 cUna Uet~
en JioUywoocb .
Laietana. - «La 1sla del tesoro», «ADI'
Wlclr.ers» i cEl pequefio rey:t.
MaJèst1o. - u.~ t~u tu u1·oadwn11
«CriSt.& WUDciUib 1 cNO es pecadOI
Marina. - cSu mayor éxlto:t, eLa ~ra
viesa moilnera:t 1 cm conqwsta~or
lrresistlbln.
Maryland. - «MII888Cre• 1 tMariDeTO
en tlerra».
Metropol. - cMualca en la eangret.
flllstral. «El ¡av!Jàn:t, cEl coa
Qulstador lrreslstlbleJJ 1 cUnll eletta en Hollywood•.
Monumental. - cUl" ·rurpln• i «El
mater1oso Sr. X• .
Mundial. - cLa8 vlr¡renes de WIPIpole Street» 1 cAiegr!a estudlall
tll».
Yortt,
Núna.
«Caucs cie .Nova
vueclm laclrón en la alcoba», «
1an mis cancwneu 1 altres.
Parla. - cDe<lélt i cSu mayor ~··
Pedró. - «El novlo de mamA•• • ..,..pturados• I «La vuelta del pe.ne~ldo» .

Pa the Palace. - eLa ru¡a del llo&c¡ue•. «Pescada en la caU~ 1 cLJ
estrella del MoUlln Rouaet.
Prmclpal .- eLa CUleu u" IM mont.afias» cMadrea de oast!dorea».
PrincipaÍ Palace. - «Sra.. casada neceslta mar1do:t,
cBrondw8J'
por
denLro• t «Una muJer que saoe lO
que qulerea.
.
Pubil Cinema. - Reporta!.ICS d actualitat..
Rambln - «Dedh, cuna aventura
de Sberlock Holme!!J.
Royal. - cl!:ntérat.o mundo•. t~J~~
de Oran Hotel• I cEl blJO pe
.tt
Salaot Cm-.na. - cLas vU'ieoes u·
Wlmpole l>trceU, trAleç!B
est
dtant1b .
Smart. - .un nombrcclto vauente»,
tEl ueo de las 8'f7•
·--~ •t d
Spltndid. - eLa casa de Ro""""'st.red
cLaa vlrgenes da WlmpOle
I cLas cuatro bermnn¡tnsJ.
Talla. - c.Broadwa:v por dent.roJ,
la del remolcador» 1 c:>Jn!onla

•A¡fJ

COniZÓOlt .

ESPECTil "I_J::S PER
A AVUI

po;r Gary Cooper. Franchot fon e
Rochard Cromwell 1 81r Cuy Stan
dm&.
Demà. dillUWI, tarda, a les t
Nit a les 10. EST.W.'NA de EL
CASI NO DEL MAR, amb Cary '
Grant. Ben ita Hume I olaok Ls
TE ATRE S
Rue - SoJ.amenç a la tarda, a.aa
o1a 1 a pette10 del púbUc:
Liceu.
Tuda: eLes dones de bon
TRES LANCEROS BENGAL.IES '
humon, cSChherezade•, .r.·espectre
t Es proJec tari. a La tarda, a les 6)
de la ro1111n 1 tEl prtncep Icon.
t' Són llima PAB.A.MOUNT
¡,, ApoHó. - Tarda ; «La del Soto del
Pal:ra.a. «Bl aran tozudo» l eLa del
manoJo de rosau. Nit : Primer acte

Tr1omf. - c::iu masor èiit.OlJ, ~-~-
'lesa mollnera:t 1 cEl conq....,.--01
T¡~~~~~e•èEI tren oe t.'lS . 8·4
cPellrroJo• 1 «Romanza nun~;
Urqu inaona. - cYo cauto para
1 ct..a rubla oel l"'JUes•.
c~aYerdi. - cVd. eem ml mUJeU. ~·
mldad can IIUertel I eLa Dol clWO
Volca. - cEl enem~ao num . 1»,
boule I. rey cegro•.
•....
XIle. - cDoce nombres y UD& IJIU~-·
cl&arla Oalante» t caoucn~~
Wallurla. - •Un eecuesuo
cPfl'
nalJ, cBueco uo millonariO• 1
so al ÜC8801.

1'·

la humiantfaf
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¡HA ESTAT REVOCATEl PRO·
CES SEGUIT CONTRA l'AVIA·
DOH SANDINO

La gran cursa ciclista d'avui
al Circuit de Montjuïc

9

•

LA M .U S ICA

Reproduïm, amb gust, del nostre
Sitges <<La .Fada•. damu11t un llibret
col:l.ega CIEl Diluvio»:
SETANTA ANYS DE MUSICA CATALANA
de Masó Torrents, 1 més tard «Em«Por la autorldad judicial militar
pòrium», destinada a estrenar-se a
ba stdo dejado sin efecte el auto de
El Campionat Copa Espanya
Madrid. on r• sid! poc temps el mesprocesamiento dictado contra el fatre, 1 es servi d'un llibre d'Eduard
LA JORNADA D'AVUI
meso aviador sefior Sandloo, comauMnrqulna. No assolit el seu propò::.it,
En partit de vuitens de final, judante jefe de la base del Prat.
guen avui:
en retornnr a. Barcelona, «Emp;}nUill))
honproducldo
ha
nos
noticia
La
Es de maneig fàcil i poc car da alegria. En primer térmlno, porA Sant Adrià:
fou posada. al Gran 'l'catre del Liceu
Badalona-Ossassuna, Escartin.
l'any 1006, on en succe::;slves tempoexa<r
cran
no
que
demuestra
ello
que
consum
de
Al Mollnón:
rades estrenà e:Brunlselda» amb un
le
se
cuales
las
por
motives
las
tos
fe!at
se
«com
de
d'MSabentar-se
tal
toamb
àgil,
home
un
veiem
Quan
Sportlng-Barcalona, Vallana.
Londres. - Un avió per dues-cen- proceeó. Y en segundo lugar, p01·que tes les seves energies 1 en la. plem per a ésser allò o.ue ell era, és a dJr, èxit extraordlnan. especialment el
A Balaldos:
tes setanta-cinc lliures és el darrer
es uno de los mcjores avia- tud de les seves facultats i el velem un gran concertista. L'autor d'«<bè- «cant a la pàtria. del segon act.e,
Celta de Vigo-Sabadell, Iturralde. intent dels constructors anglesos per Sandino
dores con que cuenta la aviaclón es- àdhuc, com sempre, sense defallença rla» acolli amb la seva peculiar bon- «Tltaina» 1 e:Tassarba», restnnt en·
un veritable esdeveniment ciclis- A San Mamés:
a popularitur l'aviació i posar-la a pañola.
ta constituirà la celebració del Prien les seves activitats quotidianes homia. al jove futur mestre i veient cara inèdites eLa BoJa» i «La devoAtlètic de Bllbao-Betls, Ostalé.
l'abast de tothom.
mer aran Prem1 Ciclista de B~ce A Camino Hondo:
es, ademàs, tan buen avia- 1 continuador de les seves activi- en ell matèria apropiada per a fer-lo ción de la Cruu, de h quai conta
Sandlno
La màquina que serà llançada a- dor como excelente persona. Tan tats incansables, dlffcllment se'ns e.rr!bar a. «é.sser el que ell era», l'ac- el mestre que li fou d<:manada per
lona que aquest mati os celebrara al
Llevant-València, Comorera.
viat al mercat s'anomena. «Abegot» como
Cli'Clllt de Montjuic, organitzat A Nervlón:
bueno, sabe hacerse respetar acut que aquell home que no so- ceptà sota la ee'l"a direcció durant uns Chap1 per a una tempomda d'òpera
a més de resultar molt barata, el
1,
amb gran entusiasme per l'A. c.
Sev1lla-Madrld, Shnchis Ordull.a. seu manteniment serà extrordinàrla- y qucrer. El joven comandante se- freix cap atur, que serva la frescor quants mesos. DiSSortadament per a espanyola que a Madnd anava e. rea-Montjulc.
ñor Sandino es uno de los soldados 1 la fortitud de la joventut hagi Enr1c, Albéniz hagué d'absentar-se i litzar-se. En efecte, en tal temptatiAl Metropolltano:
ment reduït. Tal 1 com es construelx que
hon:ran el &,Jérclto republicana arribat als setenta anys. Quan dies recomanà al seu deixeble al mestre va. fracassaren el propi Chapi amb
Les figures més destacades de la
A. Madrtd-Racln 8., Steimborn,
sol
d'un
monoplà
un
é!l
actualment,
espafiol y por eso nos doUe. en el enrera hom va parlar-me de la com- Fellp P-'drell, amb el qual féu els «Circet, Villa amb «Raymundo Lulio»
volta e. Espanya, recentment eele- A Torrero:
cavalls
16
de
motor
un
amb
seient,
que bubiese sido victtma de su- memoració del scta.ntena.rt d'Enric seus t'l!tudis de composició, ensems I fins BrE'tcn 1\lnh u::~r. ol'~ i)bra
brada, i els millors «routlerst espilSaragossa-Oviedo, Arrtbas.
de força, de motocicleta. Vola a una alma
posiclones in!undadas.
Morera, va costar-me de creure que
nyolS, estaran presents en la cursa
però
hora,
per
milles
50
de
velocitat
de seixanta QUilòmetres d:tmunt el EL CAl\lPIONAT DE CATALUNYA sols
Se impone hacer justlcia a los bra- aquesta data s'anava a acomplir el
en
gasolina
de
galó
un
consum
Jlll\gnffic circuït, al qual conaran
del corrent mes de maig; algú
DE LA SEGONA CATEGORIA
Pot aterrar a vos militares que saben defender el 22
aquesta distància.
set;re voltes, 1 escalaran les pujades
honor y la libertad de nuestra pa- hauria pensat que jo, que be vist
Vic-Malgrat.
hora.
per
milles
vint..l-cinc
de
menys
gairebé el panorama històric de la
de Ja Font del Gat i les recttJs de
Oràcla-Ca.sal dels Esports.
En una demostració feta ra poc, tria, y por eso, llenos de gozo, da. seva
l'Estadi, la qual cosa doillll'à lloc a
gloriosa vida artística, guanyada
mos la noticia.: Sandino deja de esDertusa-Gimnàstic.
de
campió
conegut
Kronfeld,
Robert
a pols amb el doble esperit nobllisuna lluita magnllica entre Gu::ta:'J
tar procesado.
Català-Catalunya.
dcspegà
motor,
sense
avions
en
vols
oeloor. guanyador de la Volta a EsFelicltamos a Sandino y nos con- sim d'art 1 de pàtria, volta eludir els
en un espai d'unes 100 iardes 1 aterpanya, Canyardo, Digne!, A. Deloor,
recordar els
EL TOitNEIG DE OONSOLACIO
rà amb el motor mort a menys de gratulamos de que la autoridad mi- meus anys, no volent acomplia
ara.
el nostre Morera
gennans Trueba, C. Ferrer, FerranEspanyol-Martinenc.
mllles per hora. Demostrà litar correspondiente haya adoptada que
vint-i-cinc
les notes biogràfiques que
do, Barral, Molinar, Bachero OiSabadell-Jftpiter.
també- com aquest avió, amb el mo- la. resolución que en justlcla se im- Tanmateix
tenim recollldes del mestre, ens fan
meno, etc.
Europa-nuro.
tor parat, pot utilitzar-se Igual que ponia.
enrera i recordar els anys que
NO cal dir que la presència d'aels avions sense motor o planejadora.
cierto, que, ya que hablamos mirar
Por
el començ. Del carni, no pas
quests elements ~onstitueix el prin- AQUESTA TARDA, A LES CORTS
Segons aquest aviador. el funcio- de Sandino y de su procesamiento, foren
flors, però si de sacrifici, de trecipal atractiu de la. cursa, ja que ca
nament d'aquest aparell és senzillfs- no queremos desaprovechar la oca- de
lluita que el músic apro!ltà
de
1
ball
lògic de preveure una lluita aferris- Un encontre amistós entre el sim i pot ésser après en dues lll- sión de hablar de otro vallente aviaa fonamentar d'antuvi un prestigi,
sada per a l'assoliment del triomf.
çons. Es, a més, d'una gran segure- dor y c-uito oftclal de nuestro Ejér- per
més tard la glòria, que solament als
Els premis que han estat designats Barcelona i el Girona, i la tat. Per a ésser utilitzat en clubs cito, el capit:ln sefior Meana. que
podria llogar-se a deu o dotze xílings con tanto celo como inteligencia ha genis és reservada...
estan en relació a la Importància dt>
I, anant recordant el calendari
final del Campionat de Ca- per bora.
defendido al jefe de la base del Prat. obert
1a cursa; són els següents:
damunt el pensament, hom veu
Però abans que aquests aparells
En nuestra última edición precisa- pr.ssar aquelles dates inoblldablcs del
1.000 pessetes el primer, 800 el seEscolar
talunya
puguin ésser utilitzats. caldrà Intro- menta destacà.bamos el es!uerzo engon, 600 el tercer. 40G el quart, 300 el
en les quals Enric Morera re1C93,
El primer equip del «Girona» 1 el
una esmena en la re¡lamenta- tusiasta y deslnteresado de este homclnqaê, 200 el siSè, 150 el setè, 100 reserva del «Barcelona» celebraran duir
fermava als concerts de l'antiga <iSodel
pilots
dels
llicf>nclcs
les
de
ció
el vuitè, cinquanta el novè i 25 el un encontre amistós a les cinc de Ministeri de l'Aire. Els que tinguin bre abnegada, cuya generosa labor c!edad Catalana de Conclertos», !nsdesè.
la. tarda al camp de Les Corts. Els llicència per a avions sense motor merece ser encomiàstlcamente resal- tallada al Teatre Principal, els èxits
aconseguits anteriorment al desapaequips d'aquests dos clubs formaran no podran volar en aquests avions. tada.
Sandino ya no està proccsado y regut Palau de Ciències amb la «Dande la. se~rt~ent manera:
Els constmctors d'aquests aparells
LLISTA DELS INSCRITS
no
que
demostrar
sabido
ba.
Mcana
sa dels nanS», estrenant la magn!flca
«Barcelona»: Florençn, Villacampa, han consultat el Ministeri de l'Aire
Vicenç Trueba, Manuel Trueba, Alcortza., Ouzmàn, Soler, Prat, Sau- perquè sigui feta una C6mena a les eran clertos los bechos que a aquèl introducció al poema. de Jacint VerFermi Trueba, Ricard Ferrando, Ma- rina, Ruano, TrUjlllo, Ramon 1 Pa- condicions actuals o bé s'estableixi pudieron imputàrscle.
daguer «L'Atlàntida». Contem 1 rerlan Canyardo, Marian Oascón, Vi- gès.
Sa.ndino y Menna, republicanes de contem 1 evidentment Enric Morera
una lllcència lntermltja, puix que
cenç Cebriàn Ferrer, oJsep Campa«Girona»: !borra, Fa.rró, Torrede- en aquest tipus d'avions tampoc no corazón, merecen nuestro respeto y acompleix els seus venerables setanmà, Joan Salarich, Joaquim Tudela, flot, Tries, Prieto Balmanya, Farró, es podrà obtenir la lllcèncla «At, ne- nuestro homenaje.
ta. anys.
Dlgoef, G. Deloor, Babot, Ciarà, Pequcrul 1 Bestlt.
Luigl Barral,
No volem desaprofitar una colnci·
Aprovecbamos la ocasión de redaccessària per a volar.
A. Deloor, Molinar, Joe.n Gimeno, Vitar estas lineas para hacer pública dàncla, per tal que les coincidències
A tres quarts de tres, en el macenç Bachero, Antoni Andrés San- teL"t camp, es disputaran la final del
vegades sembla que porten el
de
ma.nifestaelón de nuestro pensache, Isidre Figueras, Antoni Des· Campionut de Catalunya escolar els
signe de les realitats. Enric Morera
miento.»
trieux, Jaume Pagès, Josep Gonzà. equips d'Enginyers 1 de l'Acadèmia
vingué al món un 22 de maig, tallez, Pujol, Gras 1 Manuel Izquierdo. Catalunya.
com un 22 de maig entrà a. la
---------~*-----~--- ment
vida Ricard Wagner.
Hem viSitat al mes tre Morera; hem
EL SENYOR PIC CONVI· Preguem als nostres lectors,
LA VOLTA CICLISTA A ITALIA
ATLETISME
tingut la satisfacció, sempre agraDA A DINAR ELS SEUS
honrosa, de departir amb
dable
TRENTA-NOU COMPANYS que,
fer llurs compres, ell amb1 aquella
seva peculiar famiGESTORS
Ahir es va disputar la prime- LA JORNADA D'AVUI A L'ESTADI
liaritat 1 en el transcurs de la nostra
Ahir al migdia, el senyor Ple va rJonin preferència als establi· conversa hem coincidit gairebé en
ra etapa, t ha vençut Ber·
convidar els consellers municipals a
tots els punts que hem tocat. El
A més dels Campionats de dinar a casa seva de la Plaça de ments anunciats en aquestes que
no hem pogut escatir, és res nou
gamaschi a l'esprint
planes
Catalunya.
de la seva vida, dels seus triomfs,
Piter·
Juniors,
de
Catalunya
Milà, 18. - Poca estona abans de
del seu treball quotidià. I és qu&
PETI CIO DELS PROPIEles dotze d'aquest mat!, ba comen- rer intentarà batre el rècord
els catalans hl estem tan lllgats amb
TARIS
çat la volta Ciclista a Itàlia. Han
Enric Morera, que gairebé podríem
dels 1.000 metres
I!IOrtit 100 corredors. La volta acabaDivendres a migdia, una nombro- ¡
dir que d'ell ea sabem més nosaltres,
rà el dia 9 de juny en aquesta masa representació del Front Unlc del
que sempre l'hem seguit, que sempre
La jornada. atlètica que es cele- Contribuent, va visitar el consellerteixa ciutat de Tori.
l'hem admirat 1 que amb major llimolt
presenta
es
l'Estadi
a
aVUi
brarA.
L primera etapa ba estat feta amb
regidor de Polit.ica Social, Estadísbertat hem amidat la grandària del
transcurs
seu
el
en
car
interessant,
molta rapidesa, ja que la mitjana
tica i Censos, senyor Andreu Bauseu geni 1 hem degustat els fruits
de
Campionat
del
més
a
lloc,
tindran
,
horària ba assolit 36 quilòmetres per
per a exposar-li la difícil situade la seva glòria, guardant-ne records
Catalunya de junlors, proves d'orien- sUi,
hora.
J..f•- ... r •u I'M"~ R:-FJA
que, per ésser
detalls,
i
inesborrables
de
propietaris
els
troben
es
que
ció
S'han .registrat nombrosos Intents tació per a eenlors 1 l'anunciat in- finques urbanes, especialment els peseus, al propi mestre potser 11 han
de fugida, però cap d'importància, tent contra el rècord dels 1.000 me- tits propietaris, degut a. les innomque pa;;s¡. va a estudiar el pumo amo el titol de la. qual no recordem lira.
passat per alt.
per la qual cosa l'&rribada a Cremo- tres a càrrec del destacat atleta del brables gabelles que pesen damunt
No voldríem b 1o gra f 1 a r -1 o el gran Vidiella i el vioU amb IEn tocar-li el tom al nostre Enr1o
Plferrer.
Enric
Barcelona
o.
F.
na, final de la primera etapa, ba
RECURS DE COl\ll'ETENCIA n1 fer-ne la seva història per- el professor Cioffl, de nacionalitat Morera, Chap1 es donà compte que,
propietat, que darrerament s'ha
Aquesta jornada estarà dividida en la
estat en grup, 1 la victòria ba es~.at
ELs lletrats senyors Joaquim Jua-- què la seva història és la ilostra. italiana. Ingressat com a viollnlsta en un assaig del segon acte de «La
vist encara agreujada amb l'impost
disputada al «sprint», en el qual ba. dues sessions: una a dos quarte de sobre els solars ed\flcats 1 sense edi- nola i Enric Pinyol, defensors dels catalunya, a~b Ja seva gloriosa a l'orquestra del ~ran Teatre del devoción de la CI'Ul.lt, el mestre ~a.
nou del mati i l'altra a dos quarts ficar.
vençut Bergamaschl.
processats Joan Font, Josep Pelegri «Santa Espinat ba conquerit i recon- Liceu, formà part d ella durant tres talà assolia una ovació unimune. !Jn
S'ha estabert la segilent classlfl.::a- de quatre de la tarda.
i un altre en ~ causa pels fets ocor- querlt molts graons de la seva lm- I temporades consecutives i fou en una desconegut pretext féu cloure la t~
ció: 1, Bergamaschl (Itàlia); 2, PiaCANVI DE DIA DE REBRE reguts al Centre de Dependents, ban mortalitat i dins el cèrcol arborant d'elles, l'any 1887, en la. qual tlngué 1porada sense arribar a l'estrena '\ia
montes!; 3, Buttafocchl; 4, ZucchlEl conseller-regidor de Politlca So- demanat la resolució de competèn- de llum i de foc pàtri h1 hem pas- I lloc la memorable estrena del «Tan- l'obra que, damunt l'arranjament ~e
REM
n1, a 10 segons; 5, Olmo.
1Eusebi Sierra féu de les escenes d&
cial, Estadistlca i Censos, senyor An- cia a favor de la jurl.sdicctó ordinà- sat agermanats per la seva inigua- nhauscr», de Wagner.
Segueixen classlflcats amb el maNo terdi gaire, desprès d'aiXò, a Calderon de la Barca, havia comdreu Bausill, en lloc dels dijous, re- ria, havent presentat el con,egüent lable sardana els moments tristos,
teix temps que Zuccbini gairebé tot:J
post l'insigne músic català.
establi
i
Amèrica
a
cop
les
a
altre
el
marxar
brà el públic tots els divendres
escrit davant el jutge especial
els moments de lluita 1 els moments
els al tres corredors.
dotze, en el seu despatx de les Ca- qual ba tramès la causa a l'Auditor de trlomf, als quals, no per Ja foscor a Còrdova (Argentlna) la seva resi- I Prop de tres anys estígue allunyat
per a la seva resolució.
d'una breu nubolada, han deixat els dènclo.. Morera sentia, però, la neces- altra vegada de nosaltres l'autor ·de
ses Consistorials.
seus accents plens d'optimisme, sa- sltat d'uns estudis més amplis que IL' Alegria que passa». Amèrica, però,
La XXIII Festa del Pedal
CREI.\lA DE SEGELLS DE turats de la sacra flama de llibertat, acomplissin les seves aspiracions, de- I no .rou ~a terra afortunada pel cómCOSES DEL MOMENT
LA REPUBLICA CATALANA d'enfortir-nos i d'encoratjar-nos fins sltJós d'arribar a un méS enllà. No pOSltor 1 retornà a Espanya disposat
A la Conselleria de Governació i
El Club de Rem Barcelona, per
En vista de la gran demanadissa
Per ordre de l'Auditor, ahir, als que en el seu clos arriben a tancar-hi desaprofità la més petita ocasió de a instaHar-se a Madrid amb lïntè.ó.t
de bitllets per al concurs de carl- delegació de la Federació Catalana Sanitat ba arribat una denúncia,
tat d'aquesta. festa, que tindrà lloc de Rem, orsanitza per al dia 2 del segons la qual uns desaprensius van baixos de les Dependències Milltars, lliurement i sense traves la imatge treballar i alxt per balls i teatres, de conrear la sarsuela, si no per Un
esta1
cabreries
vaqueries,
les
per
procedi a la. crema dels segells de viva de la nostra personalitat pàtria. a més d'algunes lliçons particulars, sentiment espiritual, per un mitjà
es
a Sabadell el diumenge dia 26 del vinent mes de juny les Regates de
Aquest és el nostre Enric Morera. nrribà. a ocupar el lloc d'organista d'existència que altres gèneres mumes que som, la Comissió organitza- Primavera 1935, les quals formen bliments de queviures, presentant al la República catalana 1 que foren
dora prega a tots els delegats que part del programa oficial de la I cobrament rebuts de Sanitat. La ocupats a un dels processats amb En la seva copiosa producció musi- d'un convent de frares. Aixi Enric sicals no li asseguraven. De pas per
encara posseeixen números que vui- Setmana. de l'Esport, esdeveniment Conselleria es creu en el deure de motiu dels fets del passat mes d'oc- cal, amb excepcions ben migrades, Morera aconsegul la quantitat neces- Barcelona,els seus nombrosos amics
guin presentar-se, el proper dimarts, esportiu organitzat enguany per la fer públic que es tracta de cobra- tubre, que fou condemnat pel delicte Catelunva hl ha estat sempre ben sària per a traslladar-se a Brosselles, 1 admiradors, Ignasi Iglésies entre
a les deu de la. nit, a l'estatge de Unió Catalana de Federacions Esper- ments falsos i prega als industrials de tinença illícita d'armes. Assistiren reflexada. Ell ha sentit a fons la on estudià amb Fievez, profeS50r ells, li proposaren de restar entre
l'Esport Cicll.sta Català, Consell de tlves 1 que tindrà lloc a la nostra i comerciants afectats que procu- a la crema el capità auditor senyor cançó popul:lr, l'ha profunditzada ¡ I auxiliar d'aquell Conservatori, ja que nosaltres, oferint-li l'avinentesa d'ocuCent. 263, on es reuneix l'esmentat cluat del 26 del present al 2 del prop- rin hàbilment denunciar el fet al Coloma i el tinent fiscal Sr. Mestres. n'ha extret la saba nova que ha vigo- els seus coneixements d'harmonitza- par un lloc important a l'Escola Muprimer agent de l'autoritat que troritzat la riquesa folklòrica de la mú- ció força deficients encara, no li 1 nicipal de MúSica que, més o menys
comitè, per tal de fer-ne lliurament. vinent mes de juny.
INSTRUCCIO D'UN EXPE- sica nostrada. L'ha passejada per to- permetien d'ésser admès al curs su- ¡ modestament, li permetés d'asseguAquestes Regates de Primavera bin.
S'han rebut noves oooperacions en
DIENT
tes les corporacions corals, des de Ics perior d'aquell centre musical. Al poc , rar-se una. vida decorosa 1 arreglada.
met.àHic per tal de contribi.llr a la 1935 es disputaran en iols a dos 1
Ahir el jutge senyor Martinez Pe- més altes a. les més rudimentàries I temps, ja en condicions per a ingres- ¡ D'cnç! d'aque~ta data, Morera no
PAGAMENT DE LLOGUERS
subscrlpeló destinada a adquirir bl- quatre remers 1 timoner; outrlggers
Els lloguers dels locals que té ar- ñalver durant el mati instruí dUi- 1 ha. exalçat la r.ostra música popu- sar-hi, Morera decidí continuar amb s'ha mogut d'entre nOIIaltres, l ad
cicletes per al ronc-urs de caritat. Són a dos, quatre i vult remers; skiff 1
les següents: F. Teixidó, 5 pesseted; iols a quatre l timoner, reservada rendats l'Ajuntament, corresoonents 1 gències en l'expedJent administratiu lar a tots els gèneres i a totes les Píevez, amb el quai completà total- ~ al seu estudi curull de papers, voltat
mesos d'abril I maiq; d'aquest amb motiu de l'incendi que es pro- formes conegudes de la concepció ment la seva carrera i féu conelxe- de les seves obres incantables, dels
als
S. c. Barcelona, 10; A. c. Santboia- per a senyoretes.
Hom compta amb la participació any, es paP.aran a la Dlpo~itarla dui en un magatzem de palla del musical. Si d'això no en fos una ment amb els eminents mestres OU- seus am1cs i de la seva familia astina, 15; A. C. Prat, 15.
mada, el gran compositor ha seguit
palesa prova «'Atlàntida, n'hi hauria son, Dupont, Isaye 1 Oevaert.
El Comitè ha rebut una altra ofre- en aquestes regates dels millors 1..'- Municipal els dies del 20 al 23 del Parc d'Intendència.
prou amb escoltar «Catalònia», poe- 1 I fou en acomplir els vint anys la seva obra formidable eixamplant-la
na Important Es tracta d'una btcl- quips del Club Nàutic de Tarrago- corrent mes, de dos quarts de deu
PROVES DE PLENARI ma simfònic de caràcter patriòtic, es- que Enric Morera retornà a. Barcelo- amb una tasca pedagògica de la
cleta donatiu· del constructor saba- na, Club Maritim, Club de Mar 1 a una.
La setmana. vinent anirà a Masies trenat al Teatre Liric, «La Santa na. per tal d'emprendre la seva car- qual Catalunya n'ha fruit els resuldellenc Rossend Costa, que tan es- Club de Rem Barcelona, de la. nosi a Sant Bol de Llus- Espina», «Bruniselda», «Tita.ina» 1 rera de compositor, i es donà a co- tats inapreciables resumits en un
Voltregà
e
d
MINYONS
DE
CRIDA
plèndldament s'ba. adherit a \a Festa tra. ciutat, tots els quals estan afiLa. Secció de Reclutament del sanés, acompanyat del seu secretari, un sens fi de cançons i sardanes néixer amb la «Dansa dels nans», a nombre de deixebles considerable, bolllats a la nostra Federa..:ió Catalana
del Pedal.
d istricte VII, cita els milwons nú- capità senyor Aguado, el jutge tl- que constitueixen, no sols altres tants ' l'Associació Musical de Barcelona, que na part dels quals han fet hon.o r al
Per tant. doncs, són ja 10 les bi- de Rem.
mero 12 del Recmplaç del 1931. I nent coronel senyor Martinez Peñal- encerts musicals, si que també un donnva els seus concerts al Palau mestre 1 a la pàtria comptant-se
AVIACIO
conc1Jrs
el
clcletes amb què compta
núm. 467 del Reemplaç del 1935, ver per a practicar diverses dillgèn- per.nanent càntic a la fantasia.
de Ciències 1 més tard «L'Atlàntida», entre ells eminents compositors 1 desde caritat, la qual xifra hom -::reu que
Manuel Agustina Bellés 1 Marlan cies de plenari en la causa númeRecordem amb fruïció aquells introducció al poema del gran Jacint tacades figures del nostre professorat
augmentarà d'aci al diumengP.
dels
Jordan Carnicer, resoectlvament. per ro 103, que instrueix amb motiu
temps inoblidables que ens visità la. Verdaguer, al Teatre Principal, on professional com Jaume Pabissa, Al·
Les bicicletes seran exposades
tal que amb la urgència que el cas fets d'octubre, ocorn:guts als pobles famosn «Capella Imperial Russa:o, I donava les seves audicions la ino- fons VUa, Enric Nogués, Joan B.
aquesta setmana en diversos establi- Els vols d'Escola d'Aviació reauerelx. compareguin en la dita esmentats.
que fou l'inici d'Enric Morera en el blldable «Soclcdad Catalana de Con- Lambert, Pare Antoni Massana, Joament, de Sabadell
conreu de la música popular. D'a- clcrtos». A1 sorollós èxit d'aquesta es- quim Serra, Antoni Català, Joaquim
secció coreu Coberta, 101), per a
Barcelona
1\tOVIl\IENT DE CAUSES queia «capella» en sorgiren els nos- trena, segui, més tard, el poema slm- Salvat, Joan Pich Santasusana, Joan
un afer urgent relatiu a llur situaL'Auditor senyor Orau Sln¡la ba tr~s orfeons, els quals, depassant I fònic «Catalònia», composició de ca- Bcrnet i tants altres que no podem
1 Prossegumt l~s seves tasques aero- ció milltar 1 sota apcrclblment de
nàutiques, l'Escola d'Aviació Barce- portar-los perjudici, cas de no ve- autoritzat la vista 1 sentència e!l aquella modesta tasca que el gran 1f ràctcr putrlòtlc, estrenada al Teatre recordar ara. Actualment la seva
1lona prepara per a. avui els seus a- rificar-ho.
consell de guerra. de les causes nu- Clavé assignà a les seves associa- Liric, 1 aíxi, continuant el seu classe d'harmonia de l'Escola Mw11mero 188, contra Francesc Scrrate, clons corals, culminà amb la crea- carni a.~cendent, dedicà al ressorgi- clpal compta amb un nombre de deivions d'escola per als pilots ama955, i Aubert Oros 1 llltres. Es do- cló del nostre gloriós Orfeó Català, ment de la mÚSica popular tot el xebles que dep:1ssa la xifra dels qua1
CANVIS DE RfSGUARDS
teurs, que, com cada festívitat acuDE TITOJ..S DEL DEUTE nen per acabades, sense responsa.- de fundació simultània amb Catalu- seu entusiasme. La prunera cançó ranta.
h•·•n•
b
bil'¡ tats, les diligències prèvies de la nya Nova, que, sota la direccl6 d'En- popular que harmonitzà fou «Sant
f"UNICIPAL
delxen en gran no::n re a reJ. ~
Darrerament l'Orquc::.tra Pau Ca"
llur entrenament 1 per als alumnes
Es fa avinent als qui tinguin sol- causa número 313 de l'any pass_at.
d pilot
ric Morera, assoU tals graus èe supe- Ramon», que la cèlebre «Capella Im- sels ha executat, sota b seva directat
l'
periai Russat, que dirigia Dlmitri cló personal, diverses obres !lmfònl·
licitat el canvi de res~roard provisio- 1 Ha estat acordat el sobrese1ment rioritat.
~~e a~~~~ es~Ji~~ncn ge e
Enric Morera n~ué a Barcelona Slawianski d'As::rcneff, estrenà en la ques i ha estès la seva Immensa
L'avió cArgomo, de vult places, nal per tito!s definitius del Deute definitiu de la peça separada de la
pilotat per l'exceYent pilot i e<>pert · Municioal de Barcelona. 6 per 100 causa número 498, instruïda per atra- l'any 1865. El seu pare fou també seva fam~ est:1da entre nosaltres, producci? fD:Uslcal, ultra el nombre
e~traordinan de sardanes, • tots els
formidable.
Amb unes poques professor de 'l'Escola. senyor Cama- lliure d'tmnostos, emissió del 14 de cament a mà arlllllda contra Josep un notable músic professional. En- I amb un ex1t continuació
la fundació gèneres de la. musica. entre els quals
I vingué a
cara en l'infantesa, començà e.mb
rasa, efectuarà. els acostumats vols juny del 1934, que estan llestes les Maria Royo 1 dos més.
pessetes com a de • 1r1·sme per sobre Barcelona i factures dels núm. 1 a l 171 ; I per
aquest els seus pruners f'Studis mu- del famós cor Catalunya Nova, que destaquen composicions mestres de
,
LLmERTATS PROVISIONALS s!cals i coneixé diversos Instruments, 1Enric Morera dirigí per:;onalment múSica coral, simfònica escènica insMon~rrat, per als quals vols s'han tant. poden passnr per la Dl~itaprimer termini,
Per l'Auditor ba estat aprovada la especlalmcnt el violi 1 el piano. 1 ¡ amb .tal fogositat 1 entus1asme que trumcntal 1 «da carnera».
ria Municipal tots els dies feiners.
inscrit infinitat de l'l'rsone:;.
En saludar en aq¡;esta data els
Per al desplaçament a l'Aeròdrom de dos quarts' de deu a una, excep- lllbertat provisional d'Andreu Garcia aprofità ensems les seves envejables arrlb.l, a w1a competència simultània
Civil Barcelona, on l'esmentada <>s- te els dissabte~. on els seran Diu- Martínez, lliquel M31rin .Fornlel, t'ta- condicions vocals per a dedicar-se amb 1 Orfeó Català que Lluis Millet gloriosos setanta anys del nostre gran
Morera, unim a la joia de CaEmlc
funde
ac:~baven
Vives
cola té lnstaHades les seves depPil rats mitjançant oresentació del cor- fael Zapater Benedicto 1 Jaume So- tl\mbé al cant.. El fet d'ésser orga- amb Amadr-u
talunya el nostre fc~vent desig d'una.
ni.'lta el seu pare, féu que el jove En- dar.
ler Puig.
dènctes, existirà un serve1 d'aut>- responent resguard.
No continuarem pas a pas l'llisto- llarga contmuació d aquesta seva jorlc Morera decllqués també bona part
òmnibus que sortiran de la Plaça
dels seus estudis a aquest que en rial atapeït de fets de gran resso- ventut setantenària que tant braó
Universitat, davant el número 12. a
diuen el rel dels inStruments. D'acl nàncla del mestre Morera, al qual ha donat als cntalallS 1 que tant a
diàries, podreu és· dos quarts dc deu del mati.
que traslladat a l'Argentina quan ja hem dit de bon antuvi que no contribuït a la glòria del seu art
gal~ebé sl tenia poc més d'un nny, anàvem n biografiar. No hem pogut mus~cnl saturat d'amor i de virilitat
ser propietari d'un
arnbà a tocar l'orgue a l'orgue a passar per alt els inicis de la car- pàtr1a.
Les grans proves de la
CAMIL OLIVERAS
l'església de l'Alta Gràcia dc la rera triomfal del compositor de Ca- ·
Setmana de l'Esport
capital Sudamericana, i féu llar- talunya, del qual solament continuagues ({tournées• dalt de cavall. el rem apuntant els moments gloriosos
A L.\ S.U..\ ~IOZART
Amplinnt les notic1es que dels acqual carregava també amb mossén de la seva història transcendental.
Avui, diumenge, lll mati, tindrà
tes a celebrar durant la I Setmana
1 fins també amb l'orgue que Llançat al teatre, començà musicant lloc
Jericó
a la Sala Mozart Wl interessant
d'ocasió, en
de l'Esport hem donat als nostres
tocava. Fins als 16 anys, Morera se- el «Jesús de Na.zareUu i «Les mon- concert
organitzat per l'~ociació
lectors, aVUi ja podem comunic.;r t:l
Ouimed'Angel
Almant.»,
Sant
de
ges
tiple
de
fent
ofici.
aquest
amb
gul
fecte estat
d'Estudianta de l'Escola Murucipal
que preparen les fedrac1ons d'Atleals oficis rellglosos. d'organista, de rà, i més tard. en un dels nombrosos de
Aquest concert ba deS'•ettisme I Natació.
violinista 1 de tot el que era menes- intents per a implantar el nomenat llatMú.Stca.
gran interès, per haver estat conEl dia ?5 de maig, a la tarda. 1 el
eLa RosoDS» 1 fiat al trio dc la dite. Associació que
Català,
Liric
Teatre
producte
el
amb
força
ajudant
ter.
dia 26, també a la tarda, a l'Estadi
del seu treball al soetenlment de la «La Reina del Con, en totes les quals formen eà joves artL<tes Jaume LloMunicipal de Montjuïc es disputari
~eva famflla. No cal dir que aquesta Morera es manifestà ja com un dels
(p!aoo>. Enric Ribó (violi> i Seselec1~
entre
un matx d'atletisme
Ïasca, no molt grata. la prodigà tam- compositors més ben dotats, ensems bet
bastià SOler (violoncel), dels quals, en
cions representatives tle Catalunya
1 e:sa.raos», 1 fou que un dels lnstrumentadors més lea seves actuacions en els cursos
teatres
cafês.
per
bé
I Portugal. Aquest matx és la torna
aquesta ruta sl més no, l'inici del formidables.
es guarda un cxcellent revisita del que es celebrà l'any pasNo tardà Enric Morera & oferir- anteriors,
seu cami trt~mfal. Pou en acomplir
cord.
sat a Lisboa i que la Fedearció Por))!lres d'Enric nos una altra de les obres que b&vien
els
que
anys,
16
els
amb l'esmentat trio
tuguesa té assenyalat per a la ,;P..
Morera, donant-se compte de les de consoll~r majorment la seva ccle- el Collaborarà.
''iolin!~'ta Manuel Rodés, el qual In·
lecció o,imp:ca del s-:¡; zq·.up d'<~t
grallS disposicions del noi. decidiren bri tat. «L Alegna que Passa», el fa- terpret
letisme.
programa: «Trio
segUrnt
el
ril.
portar-lo a Itàlia. per t al que allf mós sainet de Santiago Russinyol, li en 61 mnjo!'ll, ae Beethoven;
«Trio
S i no hl ha cap destorb, els at..
uns
compondre
de
l'avinentesa
o!eri
l'anodegut
perfeccionar-se,
po~
letes portuguesos arribaran a la nosBralur.s: «Sonata
r~ en re major», de
estat
ban
que
musicals
números
a
havl_
temps
aqo.1clls
en
que
menada
tra ciutat el proper díve!ldres 1 el
a qtulrtct», de Osldara. I c:SoDepartament de
n.dquirit ls mú.'!lca italiana. Passa. putats com un dels seus encerts mes per
dissabte, a migdia, assistiran a la
nata poloneen», per a quartet, de Ph.
però per Barcelona. on es mnlaur~ ¡rrans i alxi arribàrem a aquells sen- Telemann.
cotxes d'ocasió
sessió solemne> d'olJcrtun cte la I
el p:.ojecte dels seus pares, pel !e~ sncionals tE.."l)CCtacles Audicions GraSetmana de l'Esport, quo es r.elet momentàniament sota la nen, al Teatre Principal, on de
•
EL COMPOSITOR PAUl.
brarà al Saló de Cent de l'Aj:mta·
DUKAS HA MORT
~~del mestre Tolosa, est.udill.. Reina Vellu i eLa Santa Espinat
me::~t.
Paris, 18. - Durant la darrera n~a
amb aquest la composició, el violi 1 el constitwren pe.¡ al ja gran miisic dos
El dia 1 de juny, a la nit, a la
us calmarà els dolors, i us
plano L'avinentesa d'oir el gran Al- dels triomfs decisius i de major r es- tlnacla mori el conegut compcsltor
piscuu del Club de Natació Barcemúsic Paul Dukns. Entre les scw~
un concert donat al Liceu, sonAncla.
bèni ·
IO:l:.\, I el dta 2, a la tarda, a I~ PisAmb tals perspectives d'Cx.it no composlc!o:lS tnés not:lblcs figu•l\
Tuset, 24
rod~~ impressió enorme a Enric
rea nimarà les forces, sense atacar el
Tel. 81917 cm!\ de Montjufc, es celebrarà el
';'""f'" t
frorera al punt que, plantant To-" podia desaprofitar Enric Morera el «Aprendiz de Bruj()l)
tosa, eS pmren~ a Isaac Albènlz per (ènere de la lt'IUl Opera. Eatren a «Barba Ar.uà.
matx internacional de natació Barcelona-Basile...
cor i els ronyons
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Curset de Cultura Università- Les excursions del Rector
accidental
ria per a obrers

CO NFERENCIES

El senvor Dualde, convoca als
Conferència sobre Poblet
rectors d' Universitat. - Es va re- dissabte, a les sis de • - AVUJ
bre una ordre telegràfica del ml- el senyor Cèsar l\.:..n¡,, 11 dia ta~
•. al Rectorat
Aquests cursets, organitzats per la lli Ahir,
ada al
alsmigd~a
penodistes
la nota fou
se- nlstre d'Instrucció Pública, en d'la Casal del Mestre Ur u onar;¡ a¡
~;~~ió
d'Obra
social
de
la
F.
N.
ur
qual
es convoca per al proper 1a principal, una conferèn~iainaona, 4
Co
........,
gtient:
,
24 a tots els rectors d'Universitat.
E. C. es donaran cada. dia a part1r
«El ~marts, 14 d~ 1actual mes 1
Nous bat xillers. _ Pel Rectorat jeccions de Poblet a f1 alllb pro:_
del dimecres, dia 22 del mes que som, amb ~bJ~te d~ prestdi~ el certa~en han estat expedits els títols de bat- r ar la visita coHecÚva que d~ !>rella.
CONFElU:.NCIA DE L'A. U. C.
rà l'endemà, diumenge
s efectua.
I
f é
R
è
B
.
.
al local de la Unió d'Estudiants (car- li_terano·<aentiftc, orgarutzat per l Ins- xlller següents:
p_resentar conclusions a a Con er n- I
en enjamm
rer de Rivadeneyra, 4, segon). L'ho- t¡tut de Segon Ensenyament de ~arInstitut de Badalona «Albènlz»:
La codificació del Drèt Jnt
PRO S. D. N.
Cia.
r ar! de les matèries serà: dllluns I
nal I Ja s. da N. _ Avui ernacla.
· tenir el gust de vls1tar
El senyor Mascarenyes es refereuc
A la fi els dirigents de Conferèn- divendres
è.e 8'30 a 9'15 Biologia 1 ragona, vrug
l'
Lluis Tabuenca Juan.
te, a les onze del mati ei dissab.
àmpliament als Inconvenients i avan- cia Club s'han sortit amb la seva. Geografi~ general 1 de 9l15 a 10, FI- l'esmentat Cent~~ de Cultura 1 EsInstitut de Manresa: Rosa For- Carles
E. Mascarem·es, s~cr tase.nyor
'
«La codificació del Dret tatges de la codificacIó I f"ma1ment o esprés de 1a magnlf"tea, inobllda ble, losofia Llengua. catalana
òria cola
Normal de_l mvicta, ciutat:
tuny
Riera.de Mataró·.
Fou
Institut
carles Be- neral de l'Associació Ull!ve l'i ge.
al que deu ésser la codificació, se- conleréncia que René Benjamln féu de la 'Literatura Dimarts1 1Hist
dijous,
è tper a nutegrat_a 1 excursió,lg perrepro S. de N., doniJSltàl'la
gons les noves finallt,ats del Dret sobre «De l'art dangerellX des con- de 8•30 a 9•15 B.iologia Matemàti- qu ul ra 1es a nctons que va
Internacional»
cerra Lanzarote I Manuel Riera Cia- q,atalana
UmversJ.at una conferència à a la
I ls
juridi ¡ fé
1 1
tt t
•
•
bre del professorat, vàrelg confirmar, villé
Internaciona, e principis
es
rences:
cellX
qu
es
comme
en
,
ques
1
Història
de
la
Cultura;
de
una
vegada
més,
l'opinió
que
tema
temps
«La
Institut
de
Terrassa
del Sobre el
:
Josep
SànAhi tingue- lloc a la. Universita-t morals i les qüestions no reglamen- cellX qui les subissent», hom j~ es !9'15 a 10, Fisica, Quimica 1 Història ha tinc ferm,ada de les_causes a ~uè . ch ~ Pons, Mar¡·an Galobardas Du- ternacional Codificac!ó
i la. s. de N » Dret In.
r
.
' tables jurldicament i que pertanyen demanà tot sogult quan tornarla a
diSS bt
d
....
dintre del curs sobre la s.oc1eta_t de 1a I~ Polit¡'ca.
Al London Club. _. Avu·
~
, .
General. Dimecres 1
a es, e és deguda 1 escassa eficiència de 1 en-, ran Carles Mas Glbert.
·'.aelC
. ns_. or"anltznt
per l Assoc•ocló
"
parl~r a Conferència
Club
1
Instl·tut
de Girona·. ildefons H uuc· menge dia 19, a dos quarts ~ diu.
.b
'
~
Hem
vist un nou aspecte de la escnptor
pansenc cent
perl emment
cent A 8'30 a 9'15, Història de l'Art,
9'15 Dret
10 senyança. en general i, en_ particular,
Universltàna Catah~ pro Societat I Societat de Nacions -diu - avui la fi després de quatre anys de ges i Legislació Obrera, 1 del
laM ' de l'ensenyança secundàna.
.
Vlader Esteve Ferrer Reig i Ernest del vespre, el culte filòleg norJ VUlt
de NaciOns• la
del
. · nicipalisme
Geografia F!sica de Cata unya
uVaig poder
r icà Mr. Edward D. Loewenthatrne.
. conferenC!I'l.
.
, senyor• que tant es parla de crisi de la So- tions' continuades René Benjamm
f f ltobservar
int •. f _en pnmer
e Adler Rel~er.
~·
Carles E. Mascarcnyes, sobre el te cietat dc Nacions. Molta gent vol- ha acedit de nou, I, demà, dilluns,
En aquests cursets intervindran els lloc, que a a a
ens! !Car e1 qu I Institut de Tarragona: Joan J ové narà una conferència en el n ' do.
·na . «Ln _codHICU~lo de~ Dret Inter- dria veure realitzar el nuracle que pronuciarà una conf~rènc1a sobre el professors ~..;¡¡ients de les nostres Fa- s'ha dit,_ amb frase un XIC sarcàstica, Lagarriga. M.• Concepció Terrer tatge del London Club, Ausiàs%es.
1aC!On:l! 1 la Societat ae Nacions».
avui es produis una guerra mundial, tema «Les lettres d amour de Bal- cuitats Universitàries: doctor Joa- pe~!_lg:og¡a de «cal 1 canto». Sense Casalins, Manuel Josep Sanz Solé i 2, sota el tema «Spanish Cu to re,
as seen through Fore1gn e e s llls
Comen~à el, con!er_enc!ant dient que demà la Societat de Nacions digués zac».
quim Balcells, P. Bosch Gimpera, A. edifiCIS adequats ni càtedres higiè· Josep Ma Ventosa Regordosa.
-~ Societat ae Nac!~ns, a més de una sola paraula i demà passat la René Benjamln nasqué a Paris, Carrion Cervera Colomer Chevaller ruques, n1 museus, la_boratoris, camps Institut de Reus: Hernúnla Ma- La conrerència, com el uJ¡
obra purament pohtlca, l_ú ha tota calina i l'harmonia més absoluta el diB: 20 de març del 1885. La seva Moles éaubet, Pêricot, Ras, Josep M: d'esport I tots els ~utj!lns _que utiht- teu Huguet I Conrad Felip Sugra- dlca, serà en anglès, per la a In·
.ma obra .de cooperació mternac_lo- regnés sobre la terra. En primer lloc familia era parisenca des de feia Pi i Sunyer Serra Hunter Vicenç, zen les modernes mstltuc!Ons peda- fies
cosa resten cordialment inVi'j!al
lal I tècruca _molt important: Dm· la Societat de Nacions representa cent anys.
J
. J •
Xl
•
gògiques, no _és possible portar a l institut de Lleida: Joan J osep tots els amants de la llengua . uts
1
. re de les act1vttats d ordre JUrídic un g¡·an pas en l'evolució de la menI ·
comença a actuar en el periodis- osep
oaquim
rau.
terme l'educació de la joventut.
Portuguès Herrando, J osep M.• Cris· teratura angleses.
robeiJl la codif!CaCló del Dret Inter- talita.t humana. Compta amb un ac- me («GU Blas», «Echo de Paris») I La Inscripció resta obe_rta 1 P?t
pesprés de re~ttzar aquesta tasca tóbal Zalba., J osep Novell Soler, RaNOTICIARI
·~ac1c. .al. Es plant~ja el prob_lema tiu de cmúlictes resolts 1 encara més Antoine, a l'Odeon, li representa. fer-se avul, d1umenge1 de cmc a vwt, prunària, és prec1s dotar ~ls centres mon Ayguadé Ortlz, Enric Salvadó Assoc iació Protectora. _ Er!
ms on és susceptible de cod~flca- ¡ evitats. La Societat de Nacions i el dos actes: «Le Pacha» (febrer de al local de la Unió d Estudiants o bé de .cultura del persm~rJ suficient per- Subias, Lluls camon Palacin, Eduard darrera sessió celebrada pel Con 1a
·ió. Segons el Dret Intt:ma_c!Onal Pacte són susceptibles de millora- l'any 1911).
el dilluns i dimarts a la Biblioteca que els alumnes tmguln amb els Vilanova Ortlz i Joan Geuma cas- Directiu de l'Associació Protec•~U
:tctual, escapen a la codif!cacló . tot 1 ment, però tambe és cert que és un
vers aquesta època comença un de Filosofia i Lletres, a la Unlver- professors una comumcació freqüent tells
d l'E
wta
·1 que n<? te un _caràcter exclustva- ¡ instrument perfecte de civilització i estudi dels suports de la Societat so- sitat.
1, en darrer terme, donar als plans
Institut de Palma de Mallorca: e t tns~nyanç~ 0t atalana foren Pte.
nent jundic, 1 hi ha qu~ tenir en pau, a condició que sigui sincer11ment ta formes d'estudi de costums senCom ja s'anuncià la Jnscrípcló és d'ensenyament, l'elasticitat necessà- Antoni Real BibUonl Miquel Oil· ~f~ :C:u~~~~ep a s el nombre de so.
·ompte que en relacions mterna?t<>- aplicat. Més que d'una crisi de Ja se element noveHesc, persuadit que de cinc pessetes amb dret a assistir ria per a dcs~nvolupament de les ver Massuti, Mateu 'zaforteza SoB
l
T
tals mte~venen el Dret, !a .P?lltlc~, Societat de Nacions es tracta d'una les «coses vistes» poden tenir un a totes les matèries horàrlament tendéncl~ ~ontmgudes en estat la- cias, Antoni de N.• Verger Canals, gri, a.r~~ ~~~pd¿và~~[o~laG~=
77
Mlloenrt.
-"' Justfc1a, la Moral 1. lopmló pu- ¡ crisi polltica i d'aplicació integral del caràcter d'art tan gran com u_na. no- compatibles. Advertim a tots els ins- tent a laruma de la. joventut.
Mateu Sollvellas Coll, Joan Ribas o; s tges, ; Sabadell, ; Tarragona,
Jllca. El Dret Internac~ona!, el que Pacte. No hl ha que oblidar que la veHa. Comença amb les «Justlces de crits que tenen que passar el vinent
1
6 ; Binicsa!ern
Admirable resultat que, no cbs- santandreu, Joan Fortw1y Coll i
; Mataró,
. Lea,
5
·s refereix a ~:1 consohda~1ó de Ja Conferència del Desarmament és un Paix de Paris», que publica el 1913, dimarts a recollir el seu carnet d'ideo· tant amb tals rmtjans obtingui algun Joan Galmés Ga.mila..
4
B
B' 3
UI ...., 2,
s
>au, etc. -~ d é~r ~a. ctèncla no organisme sense poder executiu 1 que I passa un any estudiant «Le Pa· titat .
resultat el personal docent dels nosInstitut de Maó: Josep Roig Quin·
o~gese iaSque~ 2 ;t-R ldecona,
2; 1
ols juridtc~. sine so::lal.
.
la responsabilitat correspon als Es- lais», que n'és la continuació lògica,
La F. N. E. C. agraeL'< la coHabo- tres centres_ culturals. Tantots, en tot tana.
1
.
Llor~nç
ad~H~rto~n eixac I Sant
La pr1mera tdea u e la codificació tats. Que les conferències econòmi- però la guerra esclata.. A comença- ració que li ha atorgat el professo- temps! gràcies a.. un esper~t de sacriInstitut d 'Eivissa : Josep Hevia
Soci coHectiu: «Escoles Nur';••
:.el Dret I~ternacional és degudll; al ques 110 comptaven més que amb el ment del 1914 havia donat, alxi ma- rat 1 la Unió d'Estudiants a l'obra. f1ci, digne del màXim e!og1, han edu- Oliver, Josep Guasch Juan, Ignasi de S ant Just Desvern.
....,
tlòsof angles Bentham. En 1793, 1 ab- concurs de la Societat de Nacions. Hi teix, un lllbre sobre !'«Hotel des d'aquests cursets.
j cat _molt~s g":neraclons i !ormat el Mayol Moragues, Marti Mayol MoH
t b
Jé ~regou·e, presenta a la Convenc!ó ha que treballar per a la pau, que Ventes, sa faune et ses moeurs».
p¡:tnmom esJ¡~mtu!ll del nostre pais. ragues, Llorenç Moya Gilabert, J()- f om po
se~var per aquestes XJ.
-lactona! francesa una «Declaració vol dir organitzar-la. L'mstrument
Mobll1tzat el t<>rcer dia, parteuc el
Es una inJUSl1cta fer responsable • sep Prats Navarro J oan Ribas Bo- tr~st com s n on nombre els pa.
~el Dret de Gez;¡ts>>, que frace.s_sa. d'aquesta pau organitzada és la So- vuitè vers la Lorena I el mes de se· Les Converses amb Ponent al professorat dels insuficients resul- net i Josep Riera Tur.
~~~~;~ot~~~::,~~~~~sc~i~:n c~ls'd:¡sedues
,n 1846, Esteve ue Ferrater pub!Jcà cletat de Nacions. Volem la lluita tembre és ferit prop de Verdun. Es1 tats de l'ensenyança; perquè, ultra.
Institut de Tortosa: Jesús Gonzà- rengles .
.n ~di. de Dret Intemacion~l. A noble de superació dels uns als al- criu <<Gaspard» <Premi Goncourt de 1' «A G A E S » i llUrS els motius indicats, que redueixen al lez Pascual Joan Mas Margalef TeE
d'A tè
S
)artlr de questa data es publiquen tres, creadora de noves manifesta- any 1915); durant un any fa el ser1 _s¡15 to~sa
• • • • • '
I mínim el rendiment de l'esforç efec- resa Roé 'Cid i J osep M.• Melis la ~c:n~.
1 lesoc~!~Y~~!tea
noltes obres.
cions de l'esperit. Contra. la pau per vei d 'acomboiament, en el qual_ veu I aportacions
pràctiqUeS al ' tuat pels educ:adors, h i ha. que obser- Saera.
que els interessi inscriure's a l'F}
El 189:> es reuneix la primera Con- a la pau i per hunlanitansme, hi successivament tots els fronts, I esvar que els Sistemes pedagògics, pel
Institut de Barcelona, «Mara- cola d'ASSistència Social :per a 1~
zrència de La Haya i el 1907 la se- oposem la pau per la. coHaboració i cVl~~~e~nd;f: ;~~~i t.~~ ~~~~~i~ee~~e?uJ~
Dret de Treball
seu caràcter indir":c~e I mediat, no gall>>: A gusti Casanova Viñas, Lluls Dona, per a les carreres d'A .
~ona, per tal de procedir-se a la co- per humanisme. La finalitat de la
poden donar indlV!dus completa- Dolcet Buxeres, Narcis Ibarz Roger, tent Social Sanitària i d'I d'
'lificació parcial del Dret de la guer- Societat de Nacions no és la pau ~rf~c;;o~:~~n~;,6>és P:~~fatto!1 s~fo~~, .Les dues sessions en què s'ha. des· ment format per a la lluita per Ja Emili Serrat VU!agrasa, Vicenç i Laborotêcnlca per al prò~~ ries
¡·a, de la neutralitat i del reglament que és sols un m1tjà de fer possible anglès, als grans campaments ame- 1 tnat la . c~nver~a am~ Po~en~ que vida, on ~'educació es v~riflca e Brosa. Torres, Josep Garcia Fité, · 5poden passar per secre~~ts
193 36
-racific dels conflictes internacionals. la collaboració internacional, per tal rlcans a França 1 enceta en aquesta 1 la Com!sS,IÓ dE_xtensló d Ensenya- manera directa 1 Immediata, sota Josep Planells Queraltó I Agustl Corts
pral tots els dimarts aj
Ona conferència. estava convocada de produir el desenvolupament del
t d 1A
Ió d Gradt1at 1 la direcció dels mestres a totes les Pons Mercader.
dijouS 669
d'o~ze
a., una
se'ls f
1
'''er
al 19H, però vingué la guerra món. En acabar, el conferenciant de- ocasió l'ofici de conferenciant, que men
e
SS?Clac
e
·
s
arts
i
el
sabe::-.
Institut
de
Barcelona,
<<B.
almes_
»:
ta
ran
tota
classe de' 00
dades. acili
"
encara
no
havia
provat.
Alumnes
de
l
Escol~
Soc1al
ha.
ent
A
l no es reuní mai més. Malgrat que manà l'ajut moral per a l'organisme
Publica «Major Pipe et son Père» comanat al seu president. 1 • -1duat
Tot això pensava jo mentre visi· Rafael Bruna Pla ero, JoaqUim nas
'iembli paradoxa., la guerra contribui de Ginebra, I diu que cal tenir fe en l'any 1917 , 1 <<Grand Goujon», el ¡ advocat senyor Pau Borràs1 sobre tava els centres de la cultura tarra- Diaz de Ràbago, Vicenç Arlas Dlaz
\ donar un nou impuls, produYt per un futur millor, però que cal lluitar 1918. El 1919 lllura «Amadou bolche- «Excepcions ~n els judicis davant conense 1 tot ai:¡ò he volgut mani- de Ràbago, Rafael Geijo Soraiz,
CURSETS
a reacció que portà les violacions del perquè aquest futur sigui aviat.
vlste»
els Jurats Mixtos», han palesat la !estar per a satisfacció d'aquells me- Ellezer Jaureguizar Pastor, Josep
sessió clentlfi~a a la Cllnlca d'Obs)rct. En el moment que s'elabora el
Fou molt aplaudit.
·
plena eficàcia dels metodes de tre- ritlssims companys 1 de l'opinió pú- Morros Salvadó, Josep Oriol Pas- tetrlcla. - A 1., rlmica d'Obtetrícia
?acte de la Societat de Nacions, es
Tomant als seus estudis so~re els ball ¡ estudi que hom està posant bllca en general.
qual Parés i Jull de la Puente Llo- es celebrarà avui, a les deu del
~·ol confiar al nou organisme la cosuports de la Societat, pubhca, el l en pràctica per tal de fixar solu·
Els pessimistes que altra cosa sl- vera.
. .
.
. mati, una sessió científica en la
¡li.Ilcacló. però aquest intent no es
1921, la <<Farce de la S?r~bonnt», ; clons concretes a les formes in- guin, és que contemplen en la reali- , ~ervei of•c1~l de vacunac•ó anti- qual dissertarà el doctor Sala Roig,
:ealitzà fins el 1924, en què la. SoPB;mflet violent contra aqt.~~t e~~a.- terpretatives de textos I normes de tat objectiva la projecció dels seus t¡f•ca. - El dia 20 del mes que som sobre «Exploració funcional del fetietat de Nr.cions emprèn el treball
bli.~ent, s~g<?ns el seu cntenarc, dm- ; procediment dc caràcter dubtós en estats de consciència.»
q!-!edarà. _obert el segon perfode de ge» I el doctor ~ -~.,.-;¡ sobre «Co.
t incllcà el mètode que ha d'emprarutilitat pubhca. El 1924, «Valentine · les qüestions relacionnde;, amb el
dit servet per als alumnes dels cen- lesfltopatla 1 embaràs».
1
·e. Fou creat un Comitè de 17 juris~o
ou _la folie démocratlque». EEll 927, Dret soc1al.
tres docents d'aquest districte untCurset de cuUura u r·versitària per
es que representen els principals sis«Aliborons et démagogues».
1929,
MAGISTER 1
vers! tari. Les sessions tindran lloc al a obrers. - Continua oberta la !.nsemes jurídics del món.
«Les Augures de Géneve».
Les Conclusions adoptades, desLaboratori
de
dita
càtedra
els
di·
cripció
a dit curset en la Bibl!o.
1·ó d 1 Co0
¡
Per al teatre, vers el qual es sent prés de nombroses 1 fecundes inConferències de perfeccionament lluns, dimecres i divendres de cada teca de la Facultat de Filosofia 1
Arriben a la ce
di
A OLIS PESATS (GAS-OIL)
francament atret, I on voldria fer tervencions dels assistents a la Con- professional.- L'<<Associa.ció del Ma- setmana, que siguin feiners, de dotze Lletres de set a vuit de la vetlla,
•erèncla per a la e i tcac¡ e Ore
comèdia social i polltica, lliura suc- versa -entre les quals cal remar- gisteri Particular de catalunya i Ba- a una. Aquest nou període es clourà on seran facilitats tota mena de
nternacional,
convocada
per
la
Socesslvament·
«Le Pie
Borgne»
una. opiniósolució queformusobre lears», seguint la ru t a prèviament el dia 15 del proper mes de juny.
I dades.
ietat <.:~Nacions, amb la collaboració
.
deón, 1921 ); «Les
phisirs
du (0ha- car
incompetència
de jurisdicció
de 47 Estats, vult dels quals no eren
sard» (Vieux Colombier, 1922) , «ll là per escrit el membre de l'«A. G. marcada. en ordre al cicle de con:nembres de l'organisme de Ginebra.
!aut que chacun solt à. sa place» A. E. S.», senyor Lluís Vives, per tal ferèntciest d'orietan~ cióh prt~fess~onal INVESTIGACIONS PRIVADES - INFORMACIONS CONFIDENC IALS
.:::ls temes a tractar eren: nacionall<Vieux Colombler, 1924), «Gironet- que fos Incorporada a la tesi susten- que a.n a accep CI
an ngu enVIGILANCIA DISCRCTA DE PERSONES
.at, mar territorial 1 responsabilitat
o
te» (Varíetés, 1935 ).
tada pel Ponent -seran facUltades tre els nostres comoan.vs, té per a
1els Estats.
rollo'L
En fi, dedicant-se al retrat, dóna, als adherits a aquesta Institució es- avui, dissabte, a les set de la tarMalgrat ésser la nacionalitat una
•
el 1921: <<Antoine déchaine>>; el 1923. colar- professional per tal que, en da, una a càrrec del distingit CO.·
¡üestió tan delicada, la Conferència
«Soliloque de Maurice Barrés»; el correspondre's amb els punts contin- tedràtic de !'«Institut Balmes», ses posà d'acord so~re la major part
1928, <<Sous l'oeoll en neur de Mme. guts en el full qüestionari que opor- nyer Ambrosi Carrion, el qual dls- Comissari cap, jubilat, d' Investigació I VIgilància, d'Espanya, Diplomat
.e les bases que h foren sotmeses.
de Noailles»; el 1929, «Le Mérechal tunament els fou cursat, puguin anar sertarà sobre el te.mt. <l'histona «P<>- d ~ I'«Ecole d' ldentité Judlolalrel> de
la Prefectura de Policia de Paris,
.\cord consignat en una convenció, •
1 Jof!re»; el 1930, <<Clemenceau dans augmentant llur «dossier» documen- bles navegants i PObles comerciants
res protocols i veus de recomanació
Ex-Director de l'Escola de Guàrdia Civil I Policia I Ex-Director General
¡la retraite». El primer u val un pro- tal en matèries de Dret de Treball. en l'història antiga».
~ue el senyor Mascarenyes estudia.
cés, promogut per una jove actriu, conformement amb el que ha estat
El diumenge, a les onze del mati, do Policia del Perú - Director a Espanya i Portugal de <tSERVICE
letalladament. Sobre la mar terri· 1 SENSE FUM SENSE SOROU
que no es troba r etratada al sF>u previst en les instruccions d'organit- el reconegut mestre senyor Mart!
orial, la Conferència. arribà a un
SENSE OLORS DESPLAENTS
gust. I, ben entès, ell el perd (1922l. zació d'aquesta forma viva I acti· Alpera la donara sobre <<Moral oràc- SECRET EIJROPEEN» (Associació de Detectives pr:~fessiona ls de Cine
cord unàmme sobre l'existència de
com corrf'spon a l'home que ha es- va d'estimular l'estudi I la investl· tlca». Aquestes conferències es do- bra) - Oficina: RAMBLA DE CATALUNYA, 80, PRINCIPAL, PRIM &
a. sobirania de l'Estat en una zona
crit «Le Palais et ses Gens de Jus- gacló.
nar=-.1 en l'E"cola Normal de Mestres
RA - TELEFON 74364 - BARCELONA
' que la llibertat de navegaCió dintlce».
Parallela.ment amb Ie.s Converses de Barcelona.
• re d'aquesta zcna ha d'ésser salva! Després de la p-uerra ha don< ' que es vénen celebrant a l'Escola SoAl mateix ,-em ps es recorda a tots
· ·uardada. per l'Estat. Les divergèn- ¡
tant a Franç.1. com a !'estra11"'er cial per l'«A. G. A. E. S.», aquesta els senyors mestres inscrits per a
ies foren sobre el significat de la
<Polònia, Noruega, Dinamarca, An- entitat s'ha proposat informar tèc- l'excursió cult ural a Nostra Ot
'nar territorial i la seva extensió.
.
glaterra, Holanda. Suïssa, Bèlgica), nlcament, en el sentit de donar ofi. Queralt -::.~e tindrà lloc el proper
:'oren elaborats tretze articles sobre Arago, 185 (canL Muntaner) Tele!. 81451 unes dues-centes conferències, que clalment l'( pinió coHectiva dels mem- diumenge. la con··~- _,..,., d'ésser
POUS ARTESIANS I CONSTRUCCIONS HIDRAULIQUES
I 1 règim jurídic de la mar territo-¡
són molt sovint narracions de coses bres que la. integren, els problemes ptmtuals a l'hora. de sortida, ja que
·iai. Ln. Comissió d'estudi de la resFalten agents en algunes
vistes, a manera de r eportatges par- i projectes relacionats amb llur es- l'autoM~'irà '""b tnt~ puntua- Rosselló, 440
I.JOnsabilitat
dels Estats no va poder
poblacions
lats, retrats presos sobre el viu.
pecialització professional.
litat.
BARCELONA
Telèfon 54467
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LA CONSTITUCIO I L'ESTATUT

J

de Catalunya, la Secció corresponent
de l& Camlssió Jurldica diu el que
segueix :
eLa Secció, lluny de sentir-se cohibida amb aquest condicionament.
hi ha. trobat la veu inspiradora del
seu treball perquè respon a una arrelada convicció seva. Entengué,
però, la Secció, que no podia lnterpretar la indicació esmentada en el
Sessió de Teatre
sentit que els nous preceptes havien
Estranger d'Estudiants
d'ésser una simple reproducció de
sobre aquest intert*santfs..c:im te- la l egislació social de l'Estat hagi dret r eal, a favor d 'una persona.; el les formes vetustes del nostre Dret,
a primer pla, encara, dels pro- establer o estableixi, quedant sot- treball de la qual sigui condició ln· considerant ·les intangibles en !or·
~es autonòmics-, l'Acadèmia de m esa per l'execució dels serveis a dispensable per a l'ús del dret esta.- ma que hauria dltlcultat les produc~~prudència 1 Legislació de Cata- la inspecció d el Govern per a ga- blert. d ) Les que afavoreixin el que cions legislatives dè l'avenir. La Sec!unYa discuú i aprovà, en la seva rantitzat l'estricte compliment de les econòmicament 1 socialment es con- ció, en conseqüència, hagué d 'enlai·
La nit del passat divendres tingué
última ses;ló, les conclUSion.s se- lleis socials I dels Tractats interna- sideri el més feble per igualar en rar-se a la zona dels principis geneclonals que afectln a la m atèria. la vida de relació als que el concepte rals de les nostres Institucions vts-: lloc l'anunciat recita.! de dansa es'"ents:
Ahir, a les sis de la tarda va tenir
a càrrec de Laura Santel·
panyola
guEl problema que està sotmès a la N'hi ha prou amb conèixer aquest abstracte de l'economia liberal su- eudes, i es va inspirar en elS de
lloc en una aula de la nostra Unl·
dellberació de l'Acadèmia pot tenir text per a comprendre que fa refe- posava Iguals en condicions. e) Les llibertat l equitat, que no sols cons- mo, la qual des de la seva darrera
versltat la 11 Sessió de Teatre Esal Gran T eatre del Liceu
un abast cons1derab:e en l'ordre doc- r èncla exclusiva a les lleis de pro- que facin referència a un dels fac- titueixen el motor del nostre règim actuació
tranger d'Estudiant.'!, organitzat per
perquè tors de la producció, perquè la re- jurldic, slnó que han estat en tot no havia actuat a la nostra. ciutat.
tríllal sl es volen fixar els llmits tecciò dels treballadors
Comissió de Teatre de l'Associa·
la
gentil
la
que
programa
L'escollit
entre
Jurldlca
econòmica
lació
temps la base del nostre ressorgide l'anomenat Dret social respecte aquestes són les que han motivat
cló d'Estudiants de la Facultat de
ment nacional, 1 que per a harmo- dansarina interpretà, integrat per
del oret c1vil perquè, sota una qües- l'establiment de serveis de l'Estat, aquests pertanJ! a l'Estat.
Filosofia i Lletres 1 Pedagogia amb
No és possible que l'Acadèmia ac- nitzar-se de manera admirable amb una selecció d'Albèniz, Gambau, Fatió de termlnologia jurfdioe., repre- l'organitza.cló dels quals passa a la
la colla.boracló dels estudiants de
ta una reVisió dels principis fo- G eneralltat en virtut de les facul- cepti com a viable aquesta doctrlna. el postulat de justicia social, poden lla, Malats l Ravel; obtingué un èxit
Barcelona. i l'ajut dels catedràtics
~~mentals del Dret. L'objecte que es tats legiSlatives que en aquesta ma- Si admet, com diu el Tribunal, que éser fonament d'un demà promete- força sorollós. La falta d'espai ens
de l'esmentada Facultat.
priva de fer com cal una detallada
roposa. de moment l'Acadèmia, ate- tèrla permet confenr-li l'article 15 rapreciació de les exigències socials dor.»
En la sessió es posà en escena la
Aquesta visió del futur del Dret recensió d'aquest esdeveniment ar~t-los a l'enunciat del tema, no és de la Constitució. I sl encara hi que determinen la promulgació
comèdia romàntica en dos actes
uest. Es tracta de cosa més con- hagués algun dubte, · l'esvairia el fet d'una llei civil correspon exclusiva.- català no passarà d'ésser una vana tistlc, la qual cosa farem en la nos«Fantasio• orlglnal d'Alfred de Mus~ta 1 d'una. eficàcia jurid!ica I poll- que l'article sisè de l'Estatut esmen- ment a l'Estat, n'hi ha ben bé prou Ulusló sl prospera la doctrina del tra propera edició.
set. L'obra fou interpretada en franAsslstl a aquest primer recital de
tiC& més immediata 1 més pràctica. ta especialment el compliment dels i sobren totes les altres consldera- Tribunal de Garanties. Contra el
cès.
uè es redueix a fixar l'atenció Tractats Internacionals que afectin cions de la sentència per a fer lm- que suposa la Comissió Jurlrlca, Laura Santelmo un selecte i nom·
Abans de començar la comèdia.
brós públlc, que, amb els seua calo~es facultats legislatives de Ca.- la matèna. Aquestes paraules se1·- possible la llibertat de legislar en tota la llibertat legislativa de Cata- :ros<l6
aplaudiments, obligà l'artista «Resum històric del Teatre l'esorlptor senyor Manuel de Monta}unya, d 'acord amb l'Estatut d'Au- veixen per a singularitzar la matè- matèria de Dret civil. 1 això està, lun:ra quedarà reduïda a una simple
toliu, pronWlclà una interessant con·
tonomla 1 la Constitució de la Re- ria pròpUl. de la legislació social per- com hem vt.;t, en contradicció ober- reproducció de les formes del nostre a sortir manta vegades al prosceni
Català
ferència alluslva a l'acte .
. bllca sobre matèries de Dret el què la separa de totes les altres ma- ta amb la Constitució de la Repú- dret que la Comissió qualifica de
El conferenciant glossà el teatre
PER F RAN CESC CUR ET
e~ tenint en compte els termes e~ tèries dels diferents Tractats Inter- blica i amb l'Estatut de Catalunya, vetustes, perquè l'esperit de les que
romàntic francès. Fóu notar el penuè li han estat limitades aquelles nacionals, els quals vénen genèrica- sense que U estigui permès al Tri- ella en diu produccions legislatives
«Catalunya Teatral», l'excell.ent pu- sament
filosòfic que es desprèn 1
blicaclo quinzenal d'obres escèniques,
1acultats en matèries de legislació ment compresos en la regla de l'ar- bunal de Garanties, per molta que de l'avenir cau fatalment dintre
seu alt valor simbòlic.
tlcle 13 de l'Estatut; i és sabut que sigui la llibertat I l'autoritat de les l'òrbita d'aquelles exigències socials
sociaL
ens ha. tramès el magnl!ic catàleg el El
senyor Montoliu en la dissertade lea 80 obres que porta editades,
La pregunta que es fa a l'Aca- el cas especlflc dels Tractats inter- seves resolucions, fon amentar-les en que, segons el Tribunal de Garanles caracMetro Goldwyn Mayer presenta
nacionals a que fa r eferència l'ar- l'exposició de doctrines que alterin ties, ningú més que l'Estat no té el
suara aparegut, en el qual, Ultra ció deflnl magnt!lcamentteatre
dèJ:nia diu e.iJd:
contenir 40 retrats de comediògrafs terlstlques que enclou el que d'AlcSi els termes de la Constitució ticle sisè comprèn únicament la le- els preceptes constitucionals amb el dret d'apreciar.
DEMA, DILLUNS
semEns trobem ara, en aquest propretext d'interpretar-los o d'esmenar
catalans, s'inclou un «Resum Histò- fred de Musset 1 digué
social, j usti- gislació de protecció obrera.
re rerents a la legislació
blema en la mateixa situació se- el film més original de la temporada. ric del Teatre Catalàll, redactat per pre uttlltzava el temps 1 el lloc amb
El mateix criteri es manifesta en les seves defic1ències .
tote 0 1
t
•
•
•
de
l'Estatut
de
f)
lletra
12,
l'article
gua
s
fiquen o perme en que
cular 'creada pel Decret de Nova L'experiència d'Un home que visqué la ploma. solventlssima. de Francesc una absoluta llibertat de fantasia i
" en e1 cas d e 1a senI·encIa que Planta, encara que per motius dl· I per dues vegades la seva pròpia. vida. Curet, que constitueix una impor- amb un ambient adequat a. cada mo·
P erv
a la
juridiques
matèries
les ara
na de fins
de CatGlunya que, en reconèiXer
.I Lleis inen. Codis
closes
tant aportació històrica que ha me- ment de la seva fina senslblllte.t.
Dret civil es pugwn coDSlderar ma- Generahtat la facultat legislativa estem examinant, l'Acadèmia té un ferents. Podem ara. ordenar el nosEl senyor Montoliu fou molt arescut l'elogi unànime dels entesos
tèrla de Dret Social, i sl per aquest sobre Coperatlves, Mutualitats i Pò- deure especial a sostenir la impro- tre Dret sQCial, però com que tota
plaudit.
en la matèria.
moUu estan exC'losos de la campe- sits, fa la. salvetat de les lleis so- cedència de la doctrina que en a.que- renovació del Dret civil el converSeguiàament 1 davant d'un nomRessegulnt només els titols dels
tència dels Parlaments que no tin- clals que corresponen a l'&tat. I lla s'estableix. La Comissió Jurldica teix en Dret social, no podem fer
per LEE TRACY
capftols, hom admira tot seguit l'e- brós públic es posà en escena «Fanguln compreses entre llurs facultats és de remarcar que en la lletra b) Assessora 1 el Tribunal de Cassació altra cosa que mantenir viu el dret
norme treball d'investigació que su- tàslo» sota el repartiment següent:
mateix arLicle es detel'mina que de Catalunya, organl~mE's oficials vell perquè el dret nou, pel seu cala comedla més dlnàmica, alegre posa
legislatives les qUestlons de Dret So- del
Le rol, Eugène Savy; Rutten, Joaplegar la gran quantitat de
la Generalitat podrà legislar lliure- del nostre règim autonòmic, i en ràcter social, depèn de la competèn· 1i divertida,
ela!.»
Fllmofono
per
presentada
dades amb què Francesc Curet ha. sep A. Mostany; Hartmann, Ra!e.el
Cal, doncs, examlnar en primer ment en matèria de politica 1 acc1ó els quals l'Acadèmia 111 està. bri- ela exclusiva de l'Estat. I tornem,
bastit el seu «Resum Històric del Ba.lle3ter ; Facio, Miquel Siguan;
social agrària amb la reserva. tam- llantment representada, han exposat per aquest caml desviat, allà mateix
ls
tlt
tos
Spark, Josep L. Vilasau ; Page, Lluls
cons uc1ona ap11- bé que les lleis socials pertanyen a clarament la seva autoritzada opinió on érem quan preparàvem la In·
terme els tex
Teatre Català». Vegeu-ne alguns:
D
és l'article
El primer de tots
cables.
Misteris i entremesos. • El teatre Bernet; Marlnonl, Josep Ochoa;
de 1a competè ncla d e l'Esta t . e ma- en aquesta matèria en uns termes terminable confecció de l'Apèndix
TRACY
LEE
per
Constitució
la
de
número
1
1 la Cort. - Producció teatral cata- Fantasio, Enr1c Moreu; Porteur I,
a' República.. Pel que fa al nostre nera, que la tendència de l'Estatut que la sentència del Tribunal de del Cocti civil, veritable torneig ju'15
de Catalunya és voler estendre la Garanties els converteix en argu- rídic per a. salvar de l'esperit deslana en els segles XVII l XVIII. - Ramon Escolà; Porteur 11, Josep
•
cas, aquest article diu en concret facultat legislativa de la GeneraU- ment per a deixar inutilitzada l'ac- tructor del temps totes les especiaEls precursors del modern teatre Gaspar; Tallleur, Josep M. Roca;
juntaInstitucions
d'aquelles
tuació
el
d
excedeixen
que
matèries
a
tat
faculla
l'Estat
a
que correspondrà
litats normatives que ens era percatalà a darreries d el segle XVIII. - Prlnce de Mantoue, William Frey;
tat legislativa 1 podrà. correspondre concepte tradicional del Dret civil i ment amb la del P arlament Català.. mès de conservar .
Josep Robrenyo i Tort. - Francesc Gouvernante, Pilar La Rosa; PrinEl Tribunal de Cassació, en el dica les regions autònomes l'executiva que en la terminologia juridica d'ara
Era. certament obligada 1 fins gloRenart I Arús. - Les primeres obres cesse Elsbeth, Elvira. Balcells.
QUI EN TE LA CULPA? serioses d'Eduard Vidal 1 Valencia.L'obra fou ben interpretada, desen matèries de legislació soctal; pe- es poden classificar com de Dret so- tamen que li va ésser demanat amb riosa aquesta feina dels nostres jurò en matèria de legislació civil l'Es- cial; però en donar aquesta exten- motiu de la qüestió de competència ristes quan ens trobàvem privats de
Demà, dilluns, tindrà lloc una. clano 1 Frederic Soler. - Autors i o- tacant-se a bastament en llurs patat només podrà tenir aquella facul· sió a la nostra competència, lnsis- promoguda contra la llei de Con- seguir lliurement les evolucions nor- reunió d'empresaris per tal de cer- bres més remarcables. - La revelació pers la senyoreta Pilar La Rosa 1 el
tat respecte a la forma del matr1- teix en l'excepció de reservar a fa- tractes de Conreu, fa constar que mals del propi Dret. Mantenir en car una solució a la crisi teatral d'Angel Guimerà.. - Noves onenta- senyor Enr1c Moreu, que gairebé es
monl, l'ordenació de registres i d 'hi· vor de l'Estat les lleis socials per el Parlament Català pot legislar lllu- peu una institució juridica en ru- d'enguany, la qual, pel que es veu, clons de la jove lnteHectualitat ca- pot dir que fou l'heroi de la jorna.
~teques, les bases de les obliga.- a limitar estrictament el concepte rement sobre la propietat de la ter- nes, era un deure perquè la perma,. cada dia que passa més 1 més s'a- talana en la dècada del 1890 al 1900. da. Le. decoració no ma.s!IQ. acurada.
Ignasi Iglésies i l'agrupació cL'Aclons contractuals i la regulació dels . d'aquestes a les lleis protectores dels ra, d'acord amb la Constitució I nència del dret secular esdevenia guditza.
l'Estatut, i afegeix seguidament: una forma de protesta l de lluita
Voldrlem saber qul és el que ha vança.du. - El «Teatre Lir1c Català»
Estatuts personal, r eal i ~ormal per [ treballadors.
com velem segons la Constitució «No éa possible a l'hora d'ara, Je- contra la pèrdua de la nostra an- motivat la crisL ¿El públic amb la (1901). - Immediats antecessors del
a la coordinació 1 resoluc1ó de con!llcte3 entre les dilerents legislacions i l'Estatut, no hi ha problema. El glslar sobre propietat de la terra tiga sobirania; però aquesta. situa- seva absència? ¿Les exigències de Teatre Català d'ara. Teatre d'avuL
IHustren el text unes interessants
caràcter universal de les lleis del prescindint dels corrents moderns ció és Intolerable per a un poble les dependències? ¿Els sous crescuts
civiLS.
D'acord amb aquest ¡,.recepte, l'ar- treball, confirmat per la creació de que assenyalen unes directrius a la modern que ha aconseguit la lliber- dels «divOS»? Els autors? La man- r eproduccions de portades d'obres
ticle onze de l'Estatut de Catalu~ya l'Oficina Internacional de Glnebra, política I acció social agrària, de- tat d'estructurar el seu propl dret. ca d'obres d'un relatiu valor tea- escèniques estampades en els segles
XVII, xvm 1 XIX, que assenyalen
Si algunes de les nostres Institu- tral?
diu que correspon a la Oener~tat explica la r esistència de l'Estat a fensades per h omes de dret, però
Tots, potser, hi han posat el seu l'evolució tipogràfica de les edicions
la leglslació exclusiva en matèrm el- deiXar aquesta part de la legislació imposades moltes vegades com a me- cions jurldlques, segons diu la Covil, salvant el que .disposa ~·esmen- a les autònomes, i és un abús el sura urgent d'ordre públic. A tot el missió Assessora, són vetustes, s'hau- gra de sorra. I, també, els mateixos teatrals en el nostre pals.
Fellcltem cordialment els directors
tat article quinze, numero pnmer, de pretendre que per aquest motiu tan món s'ha fet, 1 ho han practicat ran de tractar com a vetustes, dei- empresaris amb Ja seva predilecció
concret pugui dcsparèlxer el Dret copiosament els Governs de la Re- xant-les reduïdes a un venerable re- per certes obretes el mèrit de les de la popular Llibreria- Arxiu Tea,
.
,
la Constitució.
En resum, com s ha VlSt, 1 Estat clvll de la nostra competència, qua- pública. No havia d'ésser una excep- cord històric. No pot esser que a quals únicament és l'haver estat tral Millà, editora de «Catalunya.
Teatral», pel servei que han presha a~andonat les s~ves f~c~ltats 1~- lificant expressament les seves ma- ció el Govern de la Generalitat de l'hora de refer el n ostre dret civil, estat estrenades a Madrid.
tat amb la publicació d'aquest «Retornem a la vella. preocupació de
glslat1ves en matèna civil 1 ha d1t tèries com de legislació social. Catalunya.
sum Històric del Teatre Català», m és
a Catalunya que 11 reconeix el dret Aquest abtlS s'ha comès en els fo-I ¡¡L'anomenada crlsl del Dret civil, r essuscitar coses que ens h em d'aencara si es té en compte que la
a fer ús d'aquelles facultats amb naments de la sentència lel Tribu- que tanta literatura juridica ha venir a considerar definitivament
casa Millà el lliure gratuitament al
caràcter exclusiu, llevat d'unes ex- nal de Garanties de 8 de juny del 1 produït, té per causa. destacada, mortes. I vul~em presentar al món,
~SP
qui 11 ho solllclta.
cepctons especifiques que de mo- 1934, 1 d'aqul arrenca el perill que d'una part, 1a situació econòmica del com expressió viva del nostre Dret
ment no lnteressen, però que n~ tin- preveu el tema sotmès a l'estudi de món, en estat de desequillbr1 des- civil, unes lleis arcaiques amb llenD'EXIT
SETMANA
SEGONA
prés de la guerra; d'altre, la. fallida guatge modern. E l desig de diferendrà el mateix dret en legislac1ó so- l'Acadèmia.
parcial, sl es vol, però fallida a la ciar el nostre Dret civil del Dret
• • •
claL
La teoria del Tribunal dc Garan- fi. del jus prlvatus romà, fundat en d'altres pobles sense més finalitat
Sembla que el text legal és prou
clar perquè no exigeixi més amples ties dóna un abast tan considerable la utllitas slngulorum del Codi de que la diferenciació, po pot justin-¡
explicacions, tota ve~ada que sabem al concepte de legislació social, que Napoleó, del qual s'ha dit que ig- car de cap manera que la nostra
Vegeu el film més
quines són les matènes de Dret civil fa dif!cil concretar la mat.èria de noraba els obrers, 1 en fi, del des- activitat legislativa es manifesti en
vigorós I realista de
sobre les quals podem legislar, les Dret civil que no hi queda com- crèdit en què ha calgut, mentre es recomoosar unes peces de museu
l'any. Una lluita en·
quals vi:nen re!pllades des de segles presa. Aplicant el text dels fona- cerquen noves fórmules de jus tfcia. aue, aixecedes a nrorma de Ja nostra
tre la pollttca I l'amor
en Lleis I CodlS com són les rela- ments de la sentència esmentada, la teoria de l'autodeterminació base vida jurldir.a, vindrien a pertorbar
Un autèntic documental rus
clons familiars i patrimonials d~ls especialment en el tercer 1 quart, dels contractes, segons la doCtrina les naturals evolucions del Dret
que demostra el ver1table estat
homes. Però es p~esenta un confhc- resulta que la doctrina legal esta- clàssica.
propi. I és massa evident per desactual de la Rússia SOviètica
»En una paraula: la tendència gràcia que. sl aquest criteri encara
t e ~Ua.t • es vol deflnir el concepte de blerta es pot formular en els semoderna, bona o dolenta, però que subsi.o::teix com una perduracló de
.
leg1slactó social. Perquè, co~ ~m güents termes:
Per
«Els embats de la legislació social és una realitat, a la qual ningú no ¡q, vella proteo::ta. la sentència del
vist, sl la nostra funció leglSlattva
Distribuït per
ANN HARDING
és lliure en matèna de Dret .clVll, imposen la transformació dels con- es pot sostreure, ve a socialitzar el Tribunal de Garanties ve a donar-li
U N I O N F I L M, 8. A.
i
no ,ho és molt ni poc en matèna de tractes 1 la substitució de r elacions Dret; la. propietat passa. de dret sub- un ajut Inesperat. trobant la lliure
JOHN 8 OL ES
propietari
el
social;
funció
a
jectiu
de
altres
per
volunt..'lri
caràcter
de
de
joc
un
per
si
1
social,
leglslacló
eXJ)!Insió de la nostra consciència
Un film RADIO ...
paraules, ~és o menys fundat en caràcter necessari, i això vol dir que que no compleixi la funció, serà jurfdica talment com sl obefs al dera~ns doctrmals, passen a ésser ma- l'evolució de les bases de les obll- substitui't per qui e:;tlgtli en millors ::;lcml secret de der.lal'l'r Catalunva
Naturalment!
«LOS AMANTES DE TE·
tèna de legislació social les que han gaclons contractuals és deguda a condicions per a dur a terme la fi- lmootent per adaptar les seves InsRUEL», A L'OLIMPIA
estat considerades fins ara com de exigència, en l'apreciació de la qual, nalltat jurldlco-econòmlca que la no- titucions a les necessitats de la vida
Diu q ue diuen, que a l'Olympie.,
Dret ciVil, és evident que la ~os~ra pel seu caràcter social, és l'Estat va concepció propugna. CD e q u e moderna.
-Organitzat per «Cupido», tln·
aviat hi farà una curta temporada
llibertat legislativa queda suprumda l'únic competent. D'aquesta mane- aquesta tendència ha estat forta a
Per tots ll<>uests motius, es pro- una
drà lloc el dissabte, dia 25 de maig,
acabdlllada
d'òpera
companyia
43
articles
els
fe
donen
en
Espanya
concepdos
dels
confluència
la
ra,
lli1 que el reconeixement d'aquesta
poc;a a l'Acadi>mla, que es dl(tTll fer per l'eminent Palet. I cas d'obtenir
al modern!sslm Saló «Gran Pricell,
bertat en l'article 11 de l'Estatut tes de bases de les obligacions con- 44, 45 i 47 de la Constitució 1 les pròpies les setZüents conclusions:
un selecte ball de gala, dedicat amb
es
l'efecte
a
que
gestions
les
èxit
tractuals 1 de legislació social, de- Bases de la Llei de Reforma Agràresulta de fet un engany.
1.& Els prE'<'entes de la Constitupreferència, als dependents de corealitzen, el debut serà amb l'òpera
gudament conjugats, ~s la que pot ria).
• • •
ció de la República 1 de l'Estatut del
merç, banca i oficina, 1 als corremestre Breton, «Los amantes de
»Tot això és tan cert que els el- de Catalunya no justifiquen ni perNo hi hlll cap definició coneguda dibuixar l'àrea de la competència
tud'interès
acords
els
Entre
viatJants 1 representants del
dors,
villstes més destacats desitgen anar, meten que cap de les matèries 1u- Teruel», òpera la qual fa trenta rlstic presos per la Junta Directiva comerç I de la lndústrla de Barce·
de Dret social en oposició al Dret reservada a l'Estat.
epresentada
r
estat
ha.
no
que
anys
»La legislació social està atribuï- com més aviat millor, a la reforma rfdinues incl<"'-es fins ara en Codis
civil que serveixi per a resoldre el
de la Societat d'Atracció de Foras- lona.
problema del que s'ha d'entendre da a l'Estat sense reserves de cap del Codi civil per a Infondre-li un i Lleis de Dret civil es consider1n a Barcelona,
ters en la seva darrera sessió, cal
Collaboraran a tan simpàtica fesper legislació social en oposició a mena pel text constitucional, I es esperit nou a impregnar les insti· com de Dret ~;octal en el sentit de
esmentar els que segueixen:
ta les renomenades orquestres «Prlles lleis de caràcter civil. Però per poden apreciar en aquesta legisla- tucions civils d.hàblt social»
Enginyer
Nogués,
senyor
al
Agrair
denomlla
dintre
venir comnre~e'l
ce Jazz. 1 «Coopey Jazz» I la famoConeguda aquesta opinió del nos- nf\CiÓ de lE'eislar.lñ social que usen
al nostre cas. no fa falta cap defi- ció tres carecterlstlques que la disCap Delegat dels Ferrocarrils de sa parella de color «Mls Anlta I el
tre Tribunal de Ca..,sació, és evident ll\
nlció teòrica o doctrinal. Es tracta Ungeixen.
sèal
1
catalana)
<Xarxa
A.
S.
M.
Constitució I l'Est!\tut excepte les
ballar! Tbompson», els quals exhibl·
1
»la primera consisteix. dintre l'es- que, sl la futura legislació civil de oue corre<mOngutn al concepte conde saber, no el que pensen els teò-;
nyer Martlnez, director de l'«Office ran les seves noves i originals crea-semcom
'inspirnr,
d
rics, sinó el que pensaven i varen !era. particular de la contractació, catalunya s'ha
Français du Tourisme) l'aJut llur a clons exòtiques, presentant la nova
cret I limitat de lleis de protecció
voler dir els autors de la Constitu- en fixa'l'-se principalment en la con- bla inevitable, en el criteri que s'ex- obrera
les peticions de la Societat, relatives modalitat excèntrica cEl Cocktall de
ció i de l'Estatut de Catalunya eu sideració del contractant. no com posa, la Generalitat es veurà pria la millora de l'hora de pas per la l'Amen.
2.& A la f11cnltat le!llslatlva. recoflxar en preceptes legals aquells con- a indiVidu isolat, sinó com a membre vada del dret a fer lleis civils per- l1e¡roda a Catalnnva en maV.rla rle
frontera ciel vagó directe que ve de
Seran sortejats, entre les d ist.inglceptes jurldlcs. De manera, que la o part d'un estament o classe, I per què aquell criteri és precisament el Dret civil per l'article 11 de l'EsMilà 1 que els bitllets d 'anada I d e~ senyoretes assistents a l'acte,
font úniça d'interpretació a tenir en tant, es evident que tindrà el caràc- que, amb paraules semblants, té en tatut no té nl pot tenir altres 11·
tornada Barcelona·Belfort, puguin 25 premis «Fèmlna» l serà motiu
ésser vàlids fins a Kbel, frontera ale- d'admiració i alegria la monume-ncompte és el text de la Constitució ter de llei social aquella que lmpo~i compte el Tribunal de Garanties en mit!lclons que les consh•nades exque
declarar
a
per
sentència
seva
la
con·
manya, fer avinents a les respecti- tal cocktelera que contindrà una
1 el <le l'Estatut, els quals estable!- una divisió de classe, com la de
pres<;ament en l'article 15, núm. 1
l'aprecorrespon
l'Estat
a
solament
propietari
de
o
companyies les queixes rebudes Infinitat de presents que faran lea
aliè
ves
predi
del
!'E'ndor
saa
per
determlnat
xen un criteri
de la Conc;titució, 1 per tant, pot
respecte a la manca de bona. conser- delfcies dels concurrents.
ber el que volen dir sempre que par- de predi conreat per altri, amb l'ob- ciactó de les exigències socials que ésser e.xerrida lliU'l'~'ment per a la
vació que es nota en els 19.guos de
-Demà, dilluns, a les quatre de
ject e de formar un organisme ju- determmen una reforma legal de rep;ulacló de les relacions patrimolen dc legislació social
primera classe qae fan el servei Bar- la tarda, es reunirà la secció de
El precepte més adient al proble- nsdicclonal amb atribucions prò- Dret civil.
nials 1 familiars cmalsevul!la que
celona-Bilbao 1 retorn; obsequiar amb Literatura de l'Ateneu Barcelonès
I el mateix passa amb la Comis- sllrol el motiu d'orore social que
ma que estudiem és l'article 46 de pies.
publicac1ons escoll1des de l'entitat en sessió reglamentàna per a l'elec»La segona cara.cterlstlca d'una sió Jurldica Assessora. En l'exposl- ln!'IJ)Iri les noves lleis, l'apreciació
la Constitució de la R epública. Desels delegats de les dotze nacions que ció dels senyors que hauran d'exerllei
de
projed.e
Prés de dir que el treball és una obll- llei social està en el designi de re- ció dE' motlua del
del aual corrf'~non de ple dret al
vindran a la nostra c1utat amb mo- cl: càrrec durant l'exercici del 1935
gacló soclal que tindrà la protecció guiar el treball, i en aquest sentit, sobre contractes de conr~-u elaborat Parlament català.
tiu de celebrar-s'hi el X1ll Congrés al 1936.
de les lleis 1 que la Repúbhca as- té la naturalesa de llei social aque- per aquella Comissió per a ésser
1
Constitució
la
amb
L'acord
3.&
També, demà dilluns, a dos quarts
Internacional de Pen-Clubs, I amb
&egurarà al treballador les condl- lla que es refereixi al conreu de la sotmés a l'aprovació del Parlament
de
exclosa
cme<1ar
not
no
l'Estatut.
ramells de flors a les senyores 1 se- de vuit del vespre, es reunirà amb
clons necessàries d'Una existència terra perquè el nucli 1 essència dels Català, es recolza d'una manera ex- la competència df'l P&rlament caproceacompanyin;
els
que
nyoretes
objecte la secció de Comerç.
igual
EN LA SEVA CINQUENA
digna, afegeix: «La seva legi~lació seus preceptes és el treball del con- pressa la competència de la Gene- talà oap altra qüestió de l'anomedir al ràpid tiratge 1 repartiment de
SETMANA D'EXIT
BOclal regularà: els casos d'assegu- reador, sobretot sl aquest treball és ralitat en la seva facultat de leglsDret social oue les oue especlfll'opw¡cle francès descriptiu de Barceranc;a de malaltia, accident, atur la condició indispensable per a l'ús lar lliurement en matèries de poli- nat
cament siguin Il""t~na de la lep:is·
lona; trametre al cPatronato Naciottorçós, vellesa, Invalidesa 1 mort; el de drets reals que la llet li atri- tica i acció social agrària, prec!sa- lacló
per a la defensa I protecció
nal del Turisme» les pràctiques obment pels motius de caràcter social
rebaU de les dones I dels joves, I bueixi.
TORNADA
I
ANADA
UNA
rel&·
seves
servacions del delegat de la Societa~ De la detenció d'un subjecte»I la tercera caracteristica d'una que imposaven la r eforma projec- dels treballildot'S en les
CS}lccialinent la protecció a la. maPRO FITOSA
perpatronal
~tament
l'
amb
clons
Copenhngue, senyor Hummol, rea
perillós
ternltat; la jornada de treball I el llei social està en la seva tendèn- ta.da, manifestació que, segons el
Rafael Sepulveda ha. vingut a
lornt~l mln1m famfliar; les vacances ela a protegir el que econòmica.- Tribunal de GaranllE's, serveix per- nuè fora d'anuest as-pecte limitat, el Barcelona per tal de llegir una co- ferents a la propaganda que aquell
que porta
investigacions
normal
les
De
evolució
una
Premés
la
a
social
Dret
d'Espanya
fa
organisme
anuals remunerades; les condicions ment 1 socialment es consideri fe- què la llei esmentada entri de ple
mèdia a Milagros Lea! i Salvador sa dinamarquesa; posar unes not.es fetes la policia amb motiu de la
de l'obrer espanyol a l'estranger, les l)le per a Igualar de fet en la vida en la competència exclusiva de l'Es- del Dret civil, {'Uedant reduïda la Soler-Mary.
nova denominació a un 8imnle proinformatives referents a. Barcelona i rdetencló de V!ctor Ratte, de na.cioInstitucions de cooperació, la relació de relació aquells indiv1dua o clas- tat.
La comèdia - Ignorem el titolals seneis de l'Atracció en l'Anuar1 . nalltat alemanya, s'ha sabut que fou
Es de remarcar en aquella ex- blema de terminololtia jurldlca.
econòmlca-jurldlca dels factors que ses que la concepció abstracta de
Sesenyor
el
1
acceptada
estat
ha
d'Esperanto per al 1935, q-..¡e es pubil- propietari d'un bar anomenat «Mir·
4.& Els fonaments de la sentènlnl.egren la producció; la participa.. l'economia liberal suposava en igual- posició de motillS una altra. manlplilveda, tot content, &'ha apressat
cló del!J obrers en la direcció, ad- tat de condicions per a contractar, !estació de la Comissió Jurldlca As- cia del Tribunal de Gi!.rantles del a retornar a Madrid per tal de co- ca a Ginebra, I mteressar-se per tal za», en company:¡a d'un altre eslran·
que s'augmenti la vigilància al Parc ger, al qual 11 estafà certa quantitat
lnlnlstracló 1 benefici de les empre- 1 per tant, tindrà la naturalesa de sessora que considerem d'una gran 6 de juny del 1934, sens perjudici mençar a escriure'n una altra.
de Montjuïc, amb el fl d'evitar, quo i més tard posà un altre bar a la
1 tot el que afecta a la defensa llet social aquella que afavoreixi en transcendència per al futur jurldic de l'autoritat reconeguda a la resoses
ru. posin lnscnpcions que desdiguin Porta de Santa Mònica, on recollia
d els treiJQlladors.»
el règim d'Un contracte la part més de Catalunya. Despr~s de fer cons- lució de la seva part dl~posltiva,
cstrangrrs de dubtosa. moralitat.
de la cultura barcelonina.
tar que el Decret del Govern de la no obliguen en l'ordre jurfdic nl leDe manera, que no solament te- dèbil
A l'esmentat bar rebla nombrosa
- En la reunló celebrada a la
NOTICIARI
»Per altra part, no es pot negar Generalitat demanant un projecte gal al Parlament català, nl poden
~ una d efinició legal del que s'enCambra de Comerç de Barcelona, correspondència de l'estranger pnnen ~r legislació social, sinó un el caràcter social de les lleis que de llei que reguli els contractes de constituir precedent per a la funde Bèlgica, 1 sembia qu•
clpa.lment
l'As·
de
clausura
la
de
mohu
amb
1
Al teatre del Casino Municipal de
,.~dex de les matèries que contindrà. facin referència a un dels factors conreu conté la recomanació de ser- ció legislativa que al propi ParlaSant Remo ha estat estrenada amb semblea-Congrés de la COnfederació estava en relació amb alguna banda
..., Pot. sosterur que tot el que no de la producció, la relació econòml- var les peculiaritats del dret propi ment correspon.
gran èxit la comèdia «Una plú due:t, Gremi.al Catalana foren reformats dc lladregots Internacionals.
~KL.t comprès en aquest índex no eo-jurldlca dels quals està. compresa
els seus Estatuts, 1 per aq';lest mo- ¡ En certa ocas'ó proposà a un d
de Uuis Chiarelli.
.,.. nmt.èrla de legislació SOCial: però en l' artlde ~ de la Constitució.
e·
•
•
d
tiu passen a formar part del Canseu
1eDse necessitat d'arribar a aquesta com de competència de l'EStat.»
•
•
•
Directiu de resmentada entitat tots pen en~ d un hotel cèntr1c que per·
Aquest resum dels fonaments de
8Ubnússtó a la lletra del precepte
els reside ts dels gremis que la metés I entrada, a la rut. d'un subquael
oit,
la
de
deu
les
a
Avui,
la sentència del Tribunal de GaranCOnstlla ttuciooal., t:s endent que aquedre escènic de la Societat Obrera intefren. ~ elegit com a president ~te de la SC\'a confiança per tal
l'clndó de matèries té una ca.- ties està fet amb fidelitat, però suL'Artesà representarà la sarsuela del susdit Consell el senyor Amigó I d!apodcrar-se de mil dòlars que porracteristlca comu a totes elles que, primlnt el que es refereix a l'obJecte
taven uns estrangers.
eLa Malquendu. Aquesta repre>en- Ferreras.
com es condensa en les darreres concret de la resolució del Tnbunal
seià a profit del Llit del Tutació
Li féu aarcs propo.slclon.~ per l'estil
- Avui diumenge al Palau da
elsraules del precepte, és la defensa ~: e és la nuHltat de la Llet de
J>ad
berculós Pobre.
Projecc1orÍs (ExposiciÓ>. es celebrarà que resm~ntnt dependent refusà
Contractes de COnreu del Parlament
treballadors.
un mft.ing d'onentació mèdtco-sanl- 6embla QUe el RaUcs agafà por qu&
Acaba de completar aquest con- catal&-, per apartar del noStre esMa.rc Redondo aviat dcbut.arà al tària en el qual faran ús de la pa- el diL dependent el denuncies a la
~Pte l'Brt1cle 47 que es referebc en tudi ~ el que no es limiti a l'eraul~: Albert Carst. J aume R . Ma.- policia I aleshores retirà tots els
Nove\ats.
Primer paràgrBJ a la proteCció nunclat del temn proposa~ a la degrillà, xavier Serrana, Honort Jime- diners que tenia a di\·ersos Bancs
~ camperol, o sigui, el treballador llberacló de l'Acadèmia. No parlem
camp, i en el segon als pesca- de 1:1 resolució del TribunaL sinó
Aquesta nlt s'estrenarà al Teatre no, F . Mart! Ibàfiez 1 Tomàs Cano per tal que la justfc!a no se n'apodors. 1 encara que respecte de cam- dels seus fonaments, que en bona
cStúdiullU, per la companyia ama- Rulz.; Començarà a les 10 del mati. dcrés.
A aquest erecte Vil vendre tambC
- Avui, citumenge, de 4 a 8 de
Pêrols 1 pescadors. la constitució no doctrina jurid1ca, no solament poteur IPàtrloJ, la comMï.a en dos
ClUalltica de leg1slaclò social les lleis den esser discutits, sinó que poden
actee c.\IAs leal que galante», ori· ta tarda. tindrà lloc, al Maricel Parc, l'esmentnt bar, estafà diversos dels
:fbd !es quals vol protegir-l!b, com ésser contradita perquè no obliguen.
ginal d'Antoni Pérez d'Olaguer 1 el segon festival infantU. Funciona- seus compatriot-es 1 rct.irà del Banc
ran les atraccions installades en Alema,ny Transatl'nLic la suma de
Torralba de Damas.
La \'eritat és que, segons la docCUtés oberta la competència n
aquestes magnifiques terrasses, be!l 200.000 francs belgues que ten!a. Ar·les l~tltuctons que legiSlin sobre trina del Tribunal, passen a ésser
mlrador del panorada de la cr.ttat. tu1lmcnt se ll ha trobat tan S<" .s
Dret ctvU, no costaria molt de fer lleiS socials, I per tant, queden fora
EL~ senyors Pa.radas 1 Jlménez
- El dia 6 de juny del 1~35, a les 15 pes:rotcs en compte corrent.
entendre per una raó de bon sentit de lea matèries pròp!es del Dret
han enllestit una revista per a ésser
En ésstr detmgut dcm:mà que f os
nou del mati seran venuts en puftl.le els articles 46 1 47 formen un ci\11, les scgUents: a) lea que en
estrenada al Còmic.
subhasta al Mont de Picta~ de portat a Fmnça ràpidament. Dels
bllc
C;OnJunt en el qual s'han volgut tota modlflcacló del dret contracla Mare de Déu de l'Esperança, Sec- documents que U foren trobats. alCOmprendre t.Ot.cs les lleis protecto- tual responguln a una exigència de
L'empresa del Novetata té grans ció de Crèdlt. Pignoratiu de la Cai· guns d'ells figuren escrits amb clau.
~ dels 'treballAdors de la industna, caràcter social que l'Estat és 1\uúc
projectes per a la vinent temporada xa de Pensions per a la Ve:Jesa 1 La pollcl ~ualm<:::Jt. csbnna sl êa
competent per aprecia r . b> Les que
camp I de la mar.
de la. tardor. • • •
l d'Estalvis els empenyoraments <!e que e.quest es t.roba en r l'lacló aml
Cata- I t1ngu1n en compte la consideració
1 Per alt.ra part, l'Estatut demateix
robes t objectes, vençuts abans del lladres u'hotels.
del contractant com a membre o
~ya respon hdE'lment al
Barcelona
a
dilluns,
demà
que,
I
conree.l'epte. El pnmer article eo el pan, d 'un estament o classe
HAn cstaL ~rameses a Madr1d ~
dia primer de març, del 1935. L'en·
t.ancata.
teatres
c:Ulc
haurà
hi
a
per
exemple,
per
propletaú
o
dor
és
social
legislació
de
parla
tra.da a la sala de subhastes és per fotogra!1a 1 les senyes dlgitals pe.,
~! ea
Comencem a creure amb la cr1.s1 la PL3.ça de Jonquerea, número 2, tal d'ldentHlcnr ta sem \'erltl:~lc J)E'r·
tatSlSè, 1 segons aquest, la GeneraU- una determinada org1UlJ\.Zael6 Juri- 1
teatral.
soneli t:
entresol.
Org&.nltzarà. tota els serveis que dlca.. e> Les que eStable1xl.n algun 1 ' - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - -- - - - - -- -·
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«Fantasio»,
d'Alfred de Musset
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LA CAPÇALERA VERMELLA DE LA .HUMA~ITAT, BANDERA

Ampliacions i reforn:le·sefectuades en els nostres tallerS

.

.

•

la gran difusió, cada dia en augment_, del nostre diari,
les noves màquines de compondre que acabem d'instal·lar
prou. El diari de la democràcia r e- ten~. la correcció, tot h a quedat en publicam!. d'esquerre. de Catalunya llestit. Caldrà esperar, però, una esadquireix cada. dia. una. major <tifus- tona. Hi h a. censura. Les galer ades
sió.
n o han tornat encara. de la revisió.
Potser caldrà mutilar l'edltorla.J, o
Quan LA HUMANITAT e3devingué
La capçalera roja del suprimir algun telegrama ...
diari del mati, muntà els seus tallers amb la illusió posada en l'esdiari
devenidor. El diari del vespre, limiL'hora dels correus
tat al públic barceloní, es transforArreu de la. nostra terra, la oa.psaDesprés, la. rotativa. La màquina
mava en rotatiu del matí de car a a lera roja de LA HUMANITAT és
Catalunya. El tiratge era aleshores una bandera hissada amb caràcter que impressiona més els profans. Les
modest. Els elements amb els quals permanent. Bandera de lluita, ban- feixugues bobines de paper són dees comptava per a confeccionar el dera sagrada que simbolitza uns vorades pel gegant mecànic que uns
portantveu de les esquerres catala- ideals que no poden morir, 1 que és metres enllà vomita diaris 1 més dianes, no ho eren menys. Avui, al penyora. perenne de l'executòria no- ris, a una gran velocitat, impresos
cap de dos anys de la. seva trans- ble, recta, patriòtica, d'uns homes curosament 1 perfectament plegats,
formació LA HUMANITAT ha. as- amb els quals LA HUMANITAT es- hum!~ encara. Es l'hora. dels corsolit el tiratge màxim dels diaris ca- tà plenament 1dent1ficàda perquè reus. Els minuts són preciosos. Un
talans - superior al de la. majoria han sabut plasmar, en el sacrifici grup d'obrers empaqueta àgilment
dels escrits en castellà - i ha esde- com en el poder, l'aspiració d'un les expedicions. Entretant, els venedon a.mbulan~ esperen !mpavingut una. bandera de combat.
poble 1 el contingut d'uns principis
cien~ la mercaderia podríem dirideolè¡gics cada dia - malgrat totne mercaderia espiritual - que criAmpliacions a la im· més a prop del triomf.
daran pels carrers de la ciutat ...

La gran difusió de
LA HUMANITAT

premta •• Tres linotips
més

L'article escrit damunt unes quarti lles es transforma en un seguit de
llnies de meta ll ...

La impremta, modesta, ha estat
ampliada paulatinament. Ha calgut
elxemplar els seus locals. El nombre
de linotipies ha estat augmentat tre3 mAquines més - 1 l'utillatge i
material de caixes igualment perfeccionat. Allò que cinc anys enrera
semblava suficient ha exigit diverses
ampliacions 1 n'exigirà encara d'altres. La. nostra magnífica rotativa
que servia. a bastament les exigències del moment 1 capaç de res-1'3t1r
les exigències més optim1stes del futur, resulta ja, a hores d'ara., insuficient. La seva capacltat de producció - tot 1 ésser important - no és

L'obra en marxa
Ens plau - al cap de dos anys de
lluita, de bregar constant - parlar
de nosaltres, del nostre diari, que és
el diari de la demom-àcla de Catalunya. I ens plau, perquè amb l'esforç constant de to~. hem arribat a
fer d'una obra modesta. 1 amb recursos limita~. el puntal més ferm,
la força més efectiva del republicanisme 1 del nationa.llsme català d'esquerra. Avui - 1 no es vulgui veure
en les nostres paraules un esclat
d'immodèstia-estem plenament satisfets de la nostra. obra, tot i reconeixent-la encara imperfecta. Satisfets, pel canú fet 1 més sat!sf~ts
encara perquè ens sentim encoratjats, cada. dia, per la. massa entusia3ta que comparteix els nostres batecs 1 que ens presta el suport del
seu ~calf i dre lo. seva collaborac!ó
moral i material.
Endavant! Seguim 1 seguirem endavant. En aquestes hores de prova,
més que mai.

'

¡¡estQ
amb

nya,
1 el
dir,

Salut, amics !

~s.

Heus aci la nostra impremta. El
laboratori del nostre diari, que porta. com a. rotatiu matinal dos anys
de vida. Que aspira. a. viure'n molts
més. Que ajuda a. escriure, una mica
C1lda dia, la història de Catalunya. 1
la història dels no:>tres homes.
Amics de LA HUMANITAT, salut.
Salut a to~. Als que sou puny 1
als que sou a. prop. Quan hl ha una
ldentificac~ó espiritual, quan se senten uns mateixos ideals, la di3tàncla, els murs o les reixes, no tenen
cap importància.
Alcem la nostra bandera.
Visca. Catalunya! Visca la República!

les
del ~

treru
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del
ma

Jectt

:4
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Els tallers en activitat
Reproduïm ala'uns

documen~

grà-

fta; que donen una. idea del que és

actualment la nostra impremta. El
rengle magnüic de les deu llnot!ples
en plena activitat, a altes hores de
la nit, en l'hora febrosa de la confecció del diari. Un detall d'aquestes magnífiques màquines de compondre que tmnsformen en ratlles
de metaJ.l les línies escrites a les
quartilles. Una p~a del diari abans d'anar a la premsa d'on sortirà
el motllo per a l'esterotipia. El company compagioo.dor acaba de donarli els darrers tocs. Els titulars vis-

----------- *:----------Telèfons de

· LA HUMANITAT
Redacció : 22122
lmoremta : 14446

Una secció de linotips a l'hora de fil feina. Al fons, més linotips en marxa ...

La rotativa està a punt.

Dintre d'uns minuts comenoa rà a <cvomltan> dlaris ...

No podem menys que recordar que
é!¡ de creure que d'ara endavant canen signar-se el Pacte de Roma previï de pensament. Amb la. sanció d&
vèiem un agreujament del problela. S. de N. o no. Amb l'a.::senUroent
ma. d'Abissínia. 1 per tant un per1ll 1
d'Anglaterra 1 França o no, I tà~a
greu pe-r a la pau, fins per a la pau
està di-sposada a «cdvtlitzar» Abisd 'Europa. França va accedir a les
sínia 1 ho farà. No altra cosa depretensions d'Itàlia de tenir les mans
mostren el seus preparatius bèHiCS.
lliures a Abissínia davant la temenLes .seves protestes per la venda
ça roda dia creixent de l'Alemanya
d'armes al Negus no són més que
h itleriana i això que, en aquells mouna bella excusa més. Per Mussolinl
ments, Hitler encara no havia dono és cap secret que no hi ha ningd
nat el cop de teatre de denunciar
amb prou !orça. per Impedir que els
el Tractat de Versalles. La incògfabricants d'armes I municions apronita. llavors era i és encara, l'actiun client. I encara, sap que :tud d'Anglaterra.
nitat el futur ó'Itàlia. I tàlia sap no els tracti com a. tals. D'això no I una. de 1~ condicions inherents a la quest plet és l'habllltat diplomàtica damunt d 'Europa per a emprendre fitin
tiopia no disposa de grans estocs e
En c!rcum;tànc!es normals no hl el que vol i on va, ve a dir a con- se'n salva ni Itàlia, ni França, ni colol:'lltzac¡ó,
de
Mussolini
que
sap
aprofitar
un
\lD9. conquesta que en cap més oca.- material de guerra i sobre tot que no
be. dubte que el Govern de Londres tihuacló, cperò sobretot declaro que Anglaterra, nl tampoc Espanya. Es
L'mteressant de constatar en a- 1moment psicològic com el que plana sió no 11 hauria. estat tolerada ni per disposa dlaviació, almenys en quancridaria l'atenció a Mussolini davant per a. poder obrar amb completa. lli' França. ni per Anglaterra. Ara està títat suficient per oposar a. la itsdels atacs descarats que It.à:ia ve bertat a. Europa necessitem tenir les
gairebé segur de la seva. impunitat llana. Si un dia Manelicht va pod~
consumant contra. el seu amic de espatlles ben guardades a l'Africa. 1
i pot amenaçar amb retirar-se de la derrotar els Italians per la força
l'Africa, però en el moment difícil això és el que anem a fer.»
S. de N. si algú vol fer jugar aquest número, és mol& poc fàcll que:::_
en què em trobem a. Europa és molt
Mussolini no pot ésser més explíorganisme en contra seu. Ell sap, pugui tornar a passar el ma tpossib:e. que Anglaterra acabi per cit. «Vosaltres,
'
els Esta~ alia~ meus
qua.n amenaça, que França. i Angla- L'exèrcit Italià compta ara amb mi
trobar una fórmula que li permeti -els diu-, voleu
1fB. .A B 11 A
que estigui al vosterra, degut a la. situació que ho. jans de lluita, entre ells l'aviació que
abandonar l'Estat africà d'una ma- tre costa.t 1 alerte. pel cas d'un atac
creat Hitler, necessiten com mal del és la d'efectes més terribles damun~
nera honrosa ¡0 qw sap si havent-ne de Hitler. Jo sóc ac1 1 per alguna
prestigi de l'organisme de Ginebra de la població, que sap que no h=
tret un profit material.
cosa tinc la nació ntillt&ritza.da i mo1 que to~ plegats trobaran una ex- trobat rèplica. adequada. A m
per'
En anunciar fa pocs dies les agèn- bilitzada, però jo tinc dret a. exigir
cusa
honorable per a deixar un res- Mussolini necessita per a la su •
cies que França i Ang!aterra havien de vosaltres que em deixeu les mans
pectable
membre
de
la
Societat,
tant
població
d'Itàlia
una
sortida
que
~
iniciat unes gestions cpaso» com el lliures davant d'aquest pals «bàrrespectable com qualsevol altre a sigui l'emigració vers un pa1s q
mateix Mussolini ens diu en el seu bai'll que es diu Abissínia.»
mercè d'un seu enemic que és ima. desnacionalitzi els seu súbdits, iJó
discurs davant del Senat, per a cride les potències que di~pasen a gust bi~sfnia li presenta un camp d'a
La premsa. Italiana, per tant Musdar l'ordre a Itàlia, semblava talen l'organisme.
immillorable, camp d'acció que•• Ae~~
ment com si ens trobéssim enys pas- solini, d'ençà dels primers incidents,
cara, ll permetrà prolongar Ja 1.,..
6ats en què els tres païso3 no es- fa uns mesos, ha orientat la seva
Es
molt
posSlble
que
en
la
prè.xl·
,
africana !!ns a. l'Indic sense solutaven lligats per un temor comú campanya d'una manera oberta cap
ma. reunió del Consell el problema • ció de continuïtat
e. Alemanya. No varen trigar els a crear una psicosi de guerra en
sigui J)O!lat damunt de la taula però
Només una eDsopegada interlo:
poble Italià. Ha. sorgit aquella lidesmentimen~;
Mussolini va dir el
no és gota Impossible. creure que el podria. evitar aquesta conquesta !!Xl
teratura de guerra en la qual es
d 'una manera ben c:ara que no to- tracta
mate1x
Consell,
si
arnba
a
discutirpera.llst.e.
però la. situació no ens
l'enemic de bàrbar 1 s'explileraria cap gestió d'aquesta natura- quen als
lo, trobi una fórmula per a. condem- sembla prou 'madura. En tot cas.
lectors
mil
detalls
que
del~a. cern ha deixat entendre que
n~ el pals reclamant, el més dèbil, d'haver de passar alguna cosa a l'illmostren la. reallat de l'acusació 1 es
es retirarà de Ja Societat de Naclons posa
AblSSinia. No· ens voldríem a ven tu- terior ha d'ésser més aviat com una
de
manifest
a
cada
moment,
si aquesta vol intervenir en les se- amb proves documentals, que l'enerar a. fer prediccions però conside- conseQüència de les tncldèncles de la
ves diferències amb Abissinia (una mic és ei que vol la guerra. No hi
rem que és molt simptomàtic el fet lluite. armada. si és que arriba a
nova mostra del fracàs de la S. de ha. un sol
que Itàlia hagi insinuat la necessi- plantejar-68. '
pals al món que no putat
que la. S. de N. posi el poble
Nacions que quan topa amb una. gui demostrar
que el seu enemic és
gran potència. no té altre remei que un bàrbar al qual
etiòpic sota el protectorat italià per
precisa.
esborrar
acabar amb l'esclavatge 1 per ajudar
desconèixer el que passa) , 1, final- del concert dels pobles lliures en bé
I
el Negus contra. els senyors feudals
ment, en el seu discurs del Senat, de la cultura. i de la clv!lltzació. ItàA pans
. ha nevat
que sempre li són rebels i contra les
per a desfer l'efecte que en l'inte- lia. no ha Inventat res de nou 1 en
OCEA
tribus salvatges, tant salvatges com
Paris, 18. - El canvi de tem~
rior hagués pogut causar l'atreviles de territoris francesos 1 italians 1 ratura que s'ha produït sobtadam ~
m ent a le3 potències amigues i cri- certa manera no ha. hagut de fer
•
I
res
més
que
desempolvorar
els
disanglesos
vems.
En definitiva tot ~e- a. tot Europa ha. repercutit ~u s
'
. . .....
dar-li l'atenció, 1 per a d~esfer el que
ria en bé de la civilització!
matí a Parls. En efecte, a pnfe:ua l'exterior hagués pogut produir la cos de le. guerra. europea passada.
/,
,.
seva rèplica ensuperbida, ha. pretès Ara bé en el cas d'Abissínia ha poNo hi ha dubte que aquesta sena hores ha nevat ab¡,mdosamen atur&
desviar l'atenció fent creure que els gut utÚitzar encara. un altre tema:
la solució que més plauria a I tàlia rant vint mlnu~. La temper
motius que lmpeHien França. 1 An- cper la llibertat de dos milions d'es1 també és la que presentaria men-.:s ha baixat molt.
olts
"
Hom sap que ha nevat en !Xl
glaterra a sentir-se Inquietes no era claUS», diuen els diaris italians parcomplicac!ons pels altres estats, per
altre que el temor de veure Itàlia lant de la lluita amb Ablssinia.. I
quan amb un protectorat es dissl- llocs de França.
desguarnida a. Europa en cas de con- presenten un rengle de negres llimula. sempre l'esclavatge d'un poble - - - gats
a.
una
cadena.
pels
peus
que
es
sota un altre. Abissínia, sota protecAFRICA
ORIENTAL
!llcte.
perd
en
l'infinlt.
No
es
pot
negar
cNo han de témer els nostres
torat, continuaria essent un pafs in. l' srna
ANGL ESA
\
amic3-dlgué en el seu discurs als que l'acusació és fonamentada., pedependent, però sota tutela a causa Un suec que guareiX a
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senadors-. Nosaltres som prou consde la incapacitat evidenciada en no
wew Haven (Connecttcut,, 18. ;
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ber el que podem fer. Em sembla pa1s europeu dels que tenen co~ònies
,..
internes 1, sobre tot, per .no ba.v~r revelat que ha descobert un ma·
que amb les lleves de 1911, 1913 1 en terres de negre; a l'Africa que
sabut ~gurar la tranquillltat a.:.s amb el qual es poden guanr la anl1914 en peu de guerra, I la de 1912 a desgrat de totes les declaracions
seus vems que estan rota la protec- joria. dels <. - 05 d'asma. Ba m JJil
Als confins d'Ablsslnla amb la Somàlia Italiana es pot veure. delimitada entre dlle$ lln les de punts, la
a. Ja. reSet'\-"'0., amb nou-cents mil ho- ~lemnes 4:0ntra. l'esclavatge 1 totes
ció d'altres pobles d'Europa.
restat que là fórmula de dlt sèr~lle
zona origen del conflicte. Prop de la frontera d' Erlt.. es veu una zona que conté mineral de ferro, mol t
m es tenim de eobre3 perquè els 1106- les con vencions internaclona.!s, no
Fins ar a. Mussollni h a. demostrat la !aclhtarà. a. tots els metl!f'S
neceuarl
per
a
I
t.àlla
disposi
dels
negres com d'e3Claus I
tres' auucs puguin uúrar amb l'l'reque no està di..-poset a. recular I no vul~nin "l1'Mn-la.
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Un amenaçador discurs de Mussolini
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