EL TEMPS. - A Catalunya el oel Mtà en aeneral ..,.. llevat al
pla de Barcelona. comarca d' Igualada, conca de Barberà I e l Se&rlà
que apareix cobert, 1 semi-cobert per l'Urgellet I Baix Ebre. Els venta
dominant• són moderata del aector s. per l'Empordà 1 e l Gironès I
del H. pel Segrll. Per la resta són flulxoa o en calma. En lea darrere•
t4 horet ha plogut lleugerament a Hllrla I Baix Ebre. El gruix de la
neu 6t de ao om. a Envallra I 80 cm. al Port de la Bonalgua.
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Barcelona, dimarts, 21 de maig del 1935
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LA CAUSA CONTRA EL GOVERN DE LA GENERALITAT
_.......

El Fiscal proposa 25 testimonis per declarar en la vista

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

UNA NOTA DEL CONSELLER-GESTOR DE FINANCES

"CATALUNYA-COMPANYS"

a visitar
Ens fem un honor de reproduir
a contlnuació el magnífic 1 noble
pròleg que Azorln ba escrit al llibre de Franclsco Gómez Hidalgo
ccataluña- Companys», que ahir fou
posat a la venda.
L'alta qualitat literària, l'elevada

fteprtJdwn a contlnuac:ó la nota facilitada a la Premsa pel Conseller¡estor de Finances de la Generalitat, senyor Fèlix Escales. La recollim
amb sincet:\ ~'1-tis!accló. El senyor Escales sap - partidismes a part que amb les xifres no poden fer-s'hi fantasies, 1 es limita a una exposició
wbrta i serena de la situació econòmica de la Generalitat de Catalunya.
D'aquesta exposició, complicada per al lector en el sentit de detallar-s'hi
moltes partides i quantitats, destaquen dos fets: la relativament modesta
lifra - 183.440.873'49 pessetes - amb la qual la Generalitat de Catalunya, en el moment de transició entre el que eren Diputacions provincials
1 el que és l'organisme màxim de Catalunya - de la Catalunya, volem
dir, amb l'Estatut vigent 1 amb els serveis en marxa - ha estat el que
és, i la conclusió del Conseller-Gestor de flnances segons la qual «segons
leò dades d'Intervenció, la liquidació del Pressupost del segon semestre
del 1934 no dóna dèficit».
Heus aci dos fets del màxim interès a constatar: una administració
trenada per un sentit sever de les possibilitats del moment i d'una poJitica d'austeritat, 1 la liquidació d 'un Pressupost sense dèficit. La nota
del conseller-gestor de Finances, implícitament en el primer cas, 1 en forma explícita en el segon, ha de reconèixer-ho aixi. Sl, d'una manera objectiva, és a dir, en relació amb un organisme públic com el que representava la Generalitat abans de posar-se en marxa la part orgànica de
l'Estatut de Catalunya, les xifres del seu Pressupost tenien ja aquest
sentit de moderació, més ha de notar-se aquest fet quan la. Generalitat
passa d'organisme administratiu regional a organisme-motor de l'autonomia de Catalunya, al voltant del qual es crea la super-estructura legal
¡ orgànica dels Poders executiu i legislatiu, i es realitzen, per a donar
efectivitat a la Llei, els traspassos de serveis, que comporten, com a exifència immediata, l'organització d'uns òrgans tècnics 1 burocràtics adequats, la necessitat d'un reajustament total, etc. etc.
H. G. WELLS
No volem, per discreció, ampliar un comentari que podriem portar
molt lluny. Per avui, basti'ns destacar davant l'oplnió pública de Cata- està a l'abast de tothom, venir de ----------~*------~--Marsella a Barcelona en avió no
lunya els fets que deixem apuntats.
significa. pas cap atreviment. Respon
a exigències del nostre temps,
La nota del conseller-gestor de Finances sols
al qual mister Wells, als seixanta 1
tants anys, no es mostra pas esPubllquem a contlnuació la nota integra facilitada ahir ala informa- querp.
A l'Aeròdrom del Prat molts fodors pel Conseller - gestor de Finances de la Generalitat, senyor Fèlix
rasters entre alg-..mes - poques Els corredors motoris·
Escales:
cares conegudes. Una nodrida repretes catalans vencedors
sentació del «Pen Club», que anà
El conseller de Finances, senyor
a rebre el seu president, i, davant
Fèlix Escales, llegi en l'última redel Campionat visiten
de tots, Millàs-Raurell, el qual s'esunió del Consell una nota amb les
DISCURSOS DE CAMPO
forçava a atendre tothom, més nerdades reunldu en l'estudi que, amb
el senyor Companys I
viós que el dia d'una estrena.
la co'B.a'ooracló dels caps del seu DeNosaltres, en aterrar l'aeronau,
-pe.rt:unent, ta de l'estat de la Hisenex-cons.ellers
hem sentit \lilll. Impressió de curioda de la Generp.lltat.
Madrid, 20. - Avui han visitat el
sitat: ¿Com deu ésser aquest ttúsAquestes dades poden resumir-se
ter
Wells? Un borne sorrut 1 es- Pr••!'ldent i Consellers de la Oenera.aixi:
querp? Comunicatiu 1 afable? As- lltat, el senyor Manuel Vendrt!U, seLes Obllgaclons en circulació el
nyor Ignasi Fabra, senyor Manuel
sequible? Altiu? Llunyà?
Ala 13 de maig d'aquest any ImporMister Wells ha saltat de l'avió. Es Torres, senyor Joan 0111, senyor Al·
taven, en total, 155.553,000 pessetes,
l'home simpàtic i planer per excelèn- fred Flores», el senyor Manuel Monprovinents 60.864,000 pessetes de l'excia. Els cabells grisos contrasten for- cunUl, tots en nom propi, l els cortingida Diputació Provincial de Barcatalans que han guanyat el
celen¡¡; 1.119,500 de la de Tarragona;
El sen11or cambó pronuncià el pas- tament amb el rostre d'un vermell redors
1.814,000 de l'antiga. Mancomunitat sat diumenge un discurs a Lleida, pujat 1 el mirar viu i profund dels Campionat d'Espanya de Motorisme,
de Catalunya; 57.232,500, del Deute en el qual és d'assen11alar el canvi seus Ulls. Hi ha, però, en mister que va celebrar-se el diumenge a la
Interprovincial, 1 30.391,000 d'Obliga- de diapasó en relació amb el que Wells, quelcom que contrasta més casa de Campo. Els corredors han
fet ofrena al senyor Companys dels
clons de Tresoreria creades per la el lfder de la Lliga pronuncia l'alrams de flors amb què foren obseGeneralitat.
tre diumenge a Girona. No fem més ~---------*----------- quiats en la prova.
m ha, a més, en virtut de diverses que constatar-ho. Cambó no contesTambé foren visitats pels senyors
operacions contractades per a obres ta una sola de les r~pliques que li
Una visita
Gómez Hidalgo, Soler 1 Bru, un gerI serveis, tals com l'Hospital Xifré, hem fet al seu esmentat-i lamenmà del senyor Gassol, acompanyat
d'Arenys de Mar; la Institució Ma- table-<liscu.rs de Girona. En canvi,
de la seva senyora, Josep Bent, Roch
ternal Catalana; la Universitat In· ha. modijü:at radicalment la seva
Boronat, Jaume Ferrer, Cibrian, Dodustrial; l'adquisició, amb l'Ajunta- posició, igualment que el sen11or Venlors Iglesias, Frances Madrid, Esplà,
ment, de la. CoHecció Plandiura, 1 tosa, el qual parld també en una
Ricard
Tallot, Miravitlles 1 senyora,
que pels seus terminls d'amortització e1Ltitat del partit
a
Barcelona.
En
Alard
Prats, Artur D>taper 1 senyoP<lden considerar-se deutes consoli- aquest sentit, els dos discursos es
ra, Carme Pla, Antoni Planas, Saldats, crèdits pendents per un total
Ahir, a la. tarda, tinguérem la sa· vador Quemades, Duran i Dlon, Vuelde 13.887,873'49 pessetes; dels quals 8incrcmitzen perfectament, com si un
Aguilar i senyora,
8.034,284'14 foren contractats abans tos complement de l'altre, d63prés tisfacció d'abraçar el diputat al Par- ter 1 senyora,
d'un acord previ. El to més suau, lament de Catalunya i estimat amic, Agustí Tapia, Alfred Marial, Alfred
del 1931, 1 5.853,589'35 després.
L'any 1931 s'inicià. un compte de la intenci6 més conciliadora, el ju- senyor Joan Tauler el qual, conce- Reich 1 l'ex-diputat senyor SalmeCrèdit amb la Caixa de Pensions per dici torça més equànime. Bé. Ho re- dida. que li ha estat la 111bertat provi- ron.
a la Vellesa i d'Estalvis, que fou, 1n1- collim, t prou. Sempre és satisfactori sional, volgué visitar-nos a la nostra
cialment, de· 3.000,000 de pessetes, 1 constatar aquestes rectificacions que, redacció.
L'amic Tauler - empresonat des
Per successives ampliacions pot arri- si no altra valor, tenen el de ter subar fins a 13.000,000, garantida, d'una posar que en l'dnim dels oradors del 7 d'octubre, primer al vaixell
amb Obligacions de l'Emprèstit han pesat, ja que no els arguments «Uruguay», després a la Presó Moe 30.000,000, anomenat del Mont- nostres, la realitat dels jets, supe- del i darrerament en règim de presó
i. Beneflcènci¡¡, i, d'altra part, rior a les posicions tàctiques. I els atenuada al seu domiclll - fou cor,..,. __lúpoteca sobre els terrenys pro- fets incontrovertibles, per a la Lliga, dialment rebut per la redacció i efu~"""ts de la que fou Granja Ex- són eis d'haver de reconèixer que sivament felicitat per tots els prePerlm.ental. Altre compte de Treso- coUaboren en llocs de govern amb sents.
rtna hi he. vigent amb la Caixa d'Es- la C. E. D. A. i el partit radical; que
t&\vls de la Generalitat fins a un accepten la llei anticonstitucional del
~èdit de 6.000,000 de pessetes. Aquests 2 de gener, de r~gim transitori; que
te
que poden considerar-se deual costat de consellers i reotan t. oscillen, naturalment, se- actuen
de nomenament governatiu;
&>nci les existències d'efectiu que té gidors
que han d'aclarir, en l'òrgan oficiós
de ~eralitat o les seves necessitats del
partit, que els acords presos per
tuali esoreria i representen en l'ac- la Comissió
de Govern municipal de
tnlli tat aproximadament uns catorze Barcelona són
uns, t no els que ha
ons de pessetes.
En examinar aquestes dades, convé anunciat Pü: i Pon, cper a tranquil~dar que en data 31 de desembre litat--4iu eLa. veu»- de tots els
la .923 els emprèstits acordats per barcelontnn.
l'tpDlPiltacló Provincial de Barcelona
Els fets són aquests. Constatem-ho.
¡e~esentaven, en total, 27.600,000 pesQuant
al discurs de Cambó. volem
l&c1ó' dels quals h1 havia en clrcu• uns 25.000,000; que entre els recollir el següent pardgraj, de la
~:d~1923 i 1930 aquella Diputació referència que en dóna el «Full Ofi, " emprèstits per 99.500,000 pes- cial» d'ahir:
per més que no tots els títols
«A aquells que recorden els sentidelsllOsaren en circulació 1 l'augment ments ferits per la dominació de
~~>rnbQue circulaven eren el 31 de de- l'Esquer ra, cal dir-los que a Espatés ~e del 1929 de l'ordre de pesse- nya ve. passar el mateix 1 que gràlle33 .700,000, havent-se concertat ala l'Autonomia no foren illumide operacions de crèdit per 8.000,000 cies
nades a Catalunya les fogueres sltaliPessétes
destinades
a
obres
i
insn..L..c:tres de la crema dels convents
8
llo ~~~ del Real Politècnic Hlspa- del 1931. A
les altres terres d'EspaPt!n<unerlcà, i que, en conjunt, a nya han sofert
que es celebrarà a Ma·
molt més que a Ca~cipls del 1930, la situació era la
&e~ent: Emprèstits Provincials, pes- talunya, car h1 ha propietaris que
drid,
davant el Tribunal
Deut 69.414,000; participació en el han hagut de viure a Madrid durant
tes e de la Mancomunitat, pesse- tres anys. L'atur forçós ba estat made Garanties, el proper
jor a. I& resta d'Espanya, 1 els prot.s, :~65,498'83; préstecs hipoteca- pietaris
a Extremadura han arribat
dia 27 i successius
t.iverso 1,722'48, i operacions 1 avals
12s~ s, 9.466,016'05 pesSt:tes. Total: a una forma tal de misèria, que no
7
poden
nl
donar
treball
al
80
per
100
tes· · ..237'38 pessetes contra pesseclel 1~~41.210'52 el 31 de desembre dels obrers del camp.»
cle 59 .3 • amb un augment, per tant,
At.xò diu Cambó. Pertectament. No
En 06.026'86 pessetes
hem de jer altra OO!a que compar ar
~ l'actUalitat. el totà.l és de pes- aquestes paraules del diumenge pasDIARI DE LES ESQUERAUGUSTO BARCIA
ISS.55J 183.440,873'49 ( f or m a t per sat, a Lleida, amb les que pronuncià,
RES CATALAN ES
defensor de Barrera I Mestres
tió· .ooo d'Obllgacion.s en clrcula- el dia 12, a Girona.
tal, ~3 887,873'49 de deutes consoliC:e]s ~llarg tennlni, i uns 14.000,000
DEDICARA A LA VISTA UNA ATENCIO MAXIMA
'1lirne Ptes de Tresoreria), amb un
~t sobre el 1931 de 57.793,636'11
El nostre director, Josep M: Massip, i el

cial, en la conclencia de esos pue-

blos perduraba la antigUa autoctonfa. Conciencia de los pueblos es su
literatura. Si repasamos autores cld.sicos toparemos acd 11 allii, a la con-tinua, con los voca.blos cpa.tria» 11
cnación» adscrttos a los diversos pue-

JOAN TAULER, DIPUTAT AL
PARLAMENT DE CATALUNYA

___________*____________
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censura
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UNA INFORMACO POLITICA
SENSACIONAL

LA CONSTITUIRALA VISTA
DE LA CAUSA CONTRA EL
PRESIDENTI CONSELLERS
DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA

la hwndnitat

A. I s.
l'b¡ 1es xifres anteriors han d'afegl.r-

El T. de G.

Prc~bllgactons contretes per com-

H.J9a _ o avals, que representen

l'Atur.3::~'80 pessetes (Institut contra
CtédJt ~~: 6.398,395'80 = CaiXa de
tea s ·-.ucola i Cooperatiu, pesset.lt ~.000), dels quals s'ha dispo-

11

~-le ~.243,044'07 pesset~; els deutes

CI'~
entualment

puguin

resultar

PROXIMA REUNIO
DEL PLE

Madrid, 20. - El Ple del Tribunal
la ~=-?..'U com les que assenyala
o ~e-;;~eria de Cultura per obres de Garanties Constitucionals celebra~ ~ hano regulllrtt.zats 1 que, en rà \lilll. sessió el dia 23. Es desconeix
ltlinàt-se uran de t.ram.itar-se 1 exa- l'ordre del dia, per no haver estat
a.m.b totes les formalíta¡_,
!ac1lltat avuJ per l'esmentat orga( Paua a la pàg. 7)

nisme.

nostre
corresponsal especial, Alard Prats, tindran personal·
ment cura a Madrid de la informació, articles, inci·
dències i aspectes de la interessantissima vista.
El poble de Catalunya trobarà en les edicions
extraordinàries de LA HUMANITAT, mentre duri la
vista davant el Tribunal de Garanties, una informació
de primer ordre i articles i comentaris apassionants so·
bre el fet més important, políticament, d'octubre ençà.

L'EXHORT DEL T. DE
Al Deganat dels Jutjats s'ha rebuti
un exhort del Tribunal de Garan·
ties de Madrid, per tal que es ciU:
vint-i-cinc testimorus proposats pel
fiscal per tal que declarin el dia 27
1 succesius en la causa que es veurà
davant aquest tribunal contra el Govern de la Generalitat.
Els senyors citats són: Joan Tau·
ler, JoaqUim Sànchez Cordobés, Josep Mlllàs RaureU, Concepció Piqueti
Romeu, Concepció Mateu Rlcart, Pau
Garcia Ferrando (armer), Gabriel
Balcanas (nrmer), Josep Ervera Alon·
so, Jull Mufioz Gómez, Antoni del
Olmo, Robert Maya, Manuel Urós,
Ji:duard Riera, JoaqUim Bergés, Joan
Sànchez Arboleda, Llu1s Solsona Mar·
tln, Pere Coll Llach, Josep Badosa,
Mercè Ruiz, Jaume Terrens, Joan
rou Mascurella, Joaquim Cabré, Victor Galiana, Frederic Roda Ventura.
1 Llu1s Sagués Coma.

-----------*=-----------EL GOVERNADOR GENERAL
DE CATALUNYA
El senyor Lerroux diu què
el Govern no té pressa a
nomenar-lo

Ala Pre~ó ~e Ma~ri~

De Girona a
L'ei da

EL PRIMER ES EL DIPUTAT AL
PARLAMENT DE CATALUNYA
SENYOR TAULER

PORTADA DEL L LI BR E «CATALU NY A · COMPANY S », QU E
D' ESSER POSAT A LA V ENDA

ACA BA

vissió, la. noble ambició 1 la prosa blos de Espatla. Miguel de Cervancristaliina del gran escriptor, cons- tes representa un estado supremo de
titueixen el pòrtic Ideal del llibre en aensibilidad. Tiene Cervantes predtles pàgines palpitants del qual pas( Passa a la pàg. 7)
sen, en clarobscurs apassionats 1 en
gestos d'emoció civU, les hores 1 els
anhels d'una vida de demòcrata 1
una ambició de politlc: Llu1s Companys.

Madrid, 20. - La Junta Directiva
de l'Associació de la Premsa visità
aquesta tarda al cap del Govern amb
l'objecte de complimentar-lo després
de la seva elecció.
També estigueren a la Presidència
el governador del Banc d'Espanya,
el sots-secretari de Justícia i el senyor Uzabiaga.
A dos quarts de nou abandonà 1~
Presidència el cap del Govern, el
qual digué als periodistes que no
tenia cap notícia que comunicar.
-No h1 ha res -digué-, n1 una
sola noticia de caràcter politlc.
-Es que hi ha completa tranquil·
litat -observà un periodista.
-Alxi és millor.
-Demà, es celebrarà Consell?
-si, però no crec que hi hagi res
de caràcter politlc.
Un altre periodiSta preiWltà al senyor Lerroux si en el Consell de
demà es nomenaria el nou governador general de Catalunya, 1 el President del Consell, contestà:
-No res d'aiXò. El Govern no t6
pressa a nomenar-lo.
-Es que han arribat rumora de
Barcelona que serà nomenat.
-són rumors -contestà- delS
que fan creure als de bona fe.
El cap del Govern s'acomiadà dels
periodistes sense dir res més.

Pi, iutiat per Almirall

Como vinJmos antes, venimos ahora. Aca.to alwra con mds emoción
que antes. Antes vinimos a viaitar a
los hombres del C<nnité Revolucio114-L'e.,tudt de les relacions polítiques t ideològiques entre Almirio. Ahora ventmos a vi3itar a otros
hombres. Después de cruzar patios, rall f Pi i Margall té, ultra el seu interès històric, un interès d'actraaponer puerta.s, ascender por es- tualitat, puix que contribueix a determinar els fonaments doc·
cazuaa, Uegamos a un largo ambito trtnals del catalanisme i a comprendre l'evolució de la nostra redividido por una re;a. A un lacto es'
tan loa hombres a quienes venimos naixença.
El curt pertode dels anys 1879-1882, que és un dels més interesa visitar; a otro, estamos nosotros.
Por entre los ht.erros nos estreclt~ sants, no ha estat gaire estudiat fins ara i és molt deficientment
mos etusivamente las manos. Estos conegut pels nostres polítics, escriptors t historiadors. Sense l 'eshombres aon afectuosos, llanos e in-- tudí d'aquest perfode, que va de la fundació
del Diari Català a la ·
teligentea. Han procedida con rectitud 11 lealtad en el gobierno de su creacló del «Centre Català• -dues fites almtrallianes cabdals- no
nación. Lo ha.n sacrl/ü:ado todo por ils possible de tenir una tdea clara del pas que donà Valentt Almtel pueblo. Han ~ministra.do el pe- raU de; del federalisme esquerrista al catalanisme d'untó sagrada
cullo
delha.lla.n
procomun
conla escrupulostG enera.men
•
t , quan
dad. se
lejos de
patria. sm j
es parla de l,•actuació polttica d •Almirall,'
pensamientos abarcan a todos los hom passa per alt una bona part de l al.Zudit pertode. De l'Almirall
núcleos peninsulares. En el goce de federa .tsta i pactista del temps de la revolució de setembre (ell
su pleno desenvolvimfento quisieran va ilsser l 'autor principal del famós Pacte federal de Tortosa) es
ve~~:U:a t~varia
múltiple De~ passa a l'Almirall catalanista i partidari de la fusió de totes les
11
tro del area Wérica altentan diversas 1 tetldències en l'acció patriòtica única, t se' l presenta allunyat de
nacionalútades. L<u constrifíe en su Pi t del federalisme espanyol a partir de la República del 73.
espontaneidad una es~ructu~ación
Tot això és confusionari i erroni. La veritat ils que fins al mes
vtolenta 11 s~. ~spana tema an- de jun11 del 1881 Valentt Almirall va mostrar-se amic correl'niotes de la uni/icación torzada, una
.
•
.
•
t.,
espontaneidad que tué reprimida. En nar! f adnurador cie Pt t Margall, t aquest va ésser collaborador del
su conferencia de Pari&, pronuncia- Dlarl Català. Quan Pi va venir a Barcelona aquell any A lmirall
da en 1899. doña Emilia ~ardo Ba- 1era el president del Comitè municipal federalista. 1 això' que l'anv
:;t,:nd~ d~J~nde~t~~ffès ~~ anterior 1a havia convocat t presidit el primer Congrils Catalanista.
tólicos, dice: «.Aquel deslumbrante que tant de soroll va fer.
reinado /ué base de la unidad confirmada 11 reC07WCida, pero atac6
Vegem com Valentí Almirall jutjava aleshores les doctrtnu d8
nuestra espontaneidad. ~ntes de Is~ Pi i Margall. Aquest es trobava en plima campan11a de defensa del
bel 11 Fernando érainos un pueblo pacte, que Estanislau
Figueres volia eliminar, per tal d'anar a la
ligado por intereses comunes; después, una naci6n, pero el pueblo re- untó de les diverses traccions del republtcanf.sme espanvol damunt
bosaba 8avia 11 tuerza. L a 11acfón iba la base d 'un programa pràcticament unitari.
a debilitarse prcmtamente.» En los
Valentí Almirall va acompanvar Pi en tots els actes en els
indfvtduos 11 en Za8 naciones la es- quals aquest va prendre part dins Catalunva. Escoltà
els seus dispontaneidad u tuerza. 11 creación.
Creación en la política, en el arte, cursos sobre la federació, sobre el pacte, sobre el problema catalcl.
en Za8 costumhres, en lo nuís intimo l quina impressió li va ter? Almirall mateix va dir-ho en un article :
de todo: en el Derecho civil. Las
c.Després de lo dlt queda ben clar que entre el nostre federalisnaciones ibéricas habían creado una me 1 el del senyor
Pi 1 Margall no hi ha cap dl!erèncla essencial.~
literatura espléndida. No se puede
¿Pot demanar-se una declaració més explfcita, més categòrica
dudar de que en la pluralidad de lot
pueblos hispanos existia una consis- f mú concloent? ¿Qut hi ta que mesos desprils, lamentablement
tente un!dad espirittull.. Poe~ 11 otuscat, Almirall digués el contrari?
prosista.! no los ha habido superiores a lo largo de la Espafia unifi•
cada. No ha sido mperado en su;
Les diferències entre Pt i MargaU t Almirall eren d'escola !Uoestro fntfmo J1 profundo Gi:>nzalo de
Berceo. No u ha. escrtto prosa tu- sòtica, de carclcter temperamental t sobretot de situació polittco~
perlor a la estampada en las Par- geogrtl/ica. PI, cap del partit federal espan11o!, no podia ter catatldas o la perge1iad.a por el infante lanisme especftic, al r evés
d'A lmirall, que concentrà a Catalun11a
don Juan Manuel. Lo vario es lo
fecundo. A la variedad creadora s~V la seva actuació.
cedió la uní/icación violema. Del
Hi ha encara avui qui diu en to acusatori: «Pf i Margall no va
pleno aire se pasò a la covachuela. actuar com a catalanista.:. I bil: Almirall ja va contestar, l'anv
Si en la Espana cle los Traatamaras 1881, aquest retret en la següent forma:
vent.OS la pa.sión, el color 11 la vida
«El senyor Pl I Margall, per més que slgui català, viu en M alibre, la España unijü:ada u nos representa en la ropill.a negra 11 en el drid, i per ses circumstàncies especials i pels grans llocs que h a
bu¡ete cargado de un rimero inmen- ocupat, ha de dirigir-se sempre als federalistes de tota Espanya i
so de folio$ ojü:iales. cCcmtrari4 al ha de propagar les idees de caràcter federal. Nosaltres, en canvi,
Derecho 11 a la Naturaleza-ha dichó
Luis Compa.nJis - es la concepci6n ens d1r1g1m sols als nostres paisans 1 podem apolar-nos en l'espe~
unfLaria del Mstado upañol.» En el cialltat de la nostra regió catalana. Nosaltres, doncs, podem ésser
papel se realizó la unijicación; pero catalanistes, mentres que el senyor Pi 1 Margall pot ser sols regiosubsistió soterrafía en los pueblos la nalista en general.•
d1verrfdad. Por la df¡;ersidad.-toda.Evidentment, P i no podia act1Ulr com a catalanista, en. el sentit
vfa tueru 11 dvaz-se ctescubrió A~
rica. Por ld di¡¡er$l4Gd surgi6 una especf!ic del mot, tal com Almirall mateix t'a ter veure ben claraesplbu!lda litera~um. No -podna:ot ment. P erò, aizi f tot va mirar amb simpatia comtant t creixent el
todas las /IJI!rzas humanas dutrufr catalanisme, abans f d~sprés de la r uptura amb Almirall.
1 aq uest
lo que sln ouar flu¡¡e J1 reto:la. En
tanto los pueblos ibtricos vicían daner ú un deL! tutimonis que cttarem en l a nostra prova .
A. ROVIRA I VIRGILI
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EL CASINO DEL MAR
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dem I tota la Companyia. Demà,
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SEGONA SETMAN.t, D'AQUEST
PROORAWA • A\'Ul, tarda, 11. -les
4 1 n1t, a lea 10!" VOLANDO EN
POS DE LA DICHA, per Ray Wal·
ker í Hoah Oeery:

Música en la sangre
peb protngouJstes de 11EI último
vals de ChOPin t.

.

.

Am•rica, - cMalacu, cAmorea en H~
llywooda I cEl ml.sterlo del castlllo1.
Actuahtatl. - Setmana de Dibuixos,
«Popcye• 1 Notlclart Foz.
Attòrla. - cLo que los Dloaea destruyen» 1 eLa pequeda Dorrltt.
Avinauda. - cL3 pequetia Dorr1t11, cLo
que los Diosea deatruyeo» 1 actua.
ciO perso:nal de Lola CabeUo.
Barcelona. - eLa portera de la fà·
brlcat, c.Asl ama la. muJer I cEl conqutstll.dor 1rre.;Lstlble:t.
Bosc. - «Lo que los Oioses deatruycna
1 cDedé:t.
Bohèmfa. ~ eLa tabcmu, cEntérate
mw1do» 1 «La vuelta Clel perse¡ruido».
Broadway, - cEl beso ante el espejOll, cPa~rada» 1 cA las 7 en punto:t.
Caoltol. - «La blja Cle na.dlell 1 cRombres de presa».
ColiHum. - cEl caslno del mar. Tarda: cTres lanceroe benplleet.
Catalunya. - «Ba.Jo preslónt •
Cèntl'lc Cinema. - cEl lnao de ln.e
damas», cAli ee Broo.dwaJ• 1 eLa <lnma del Boulevard».
Contèdia. cDoll.a Franclllluitat 1
cCosas <.te aolterost.
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MARYLAN D

Plaoa Urqutnaona, 5-Tel . t 111&

Tarda, contínua: 3"80, 5'30 1 a
les 7'30:
HAZ UNA OUENA ACCION
<Dabulxos>

MARINERO EN TIERRA
C01 •

.

r

ADVOCAT
Diputació, 221 i 223, pral.

Bocazasa

'lichard lia,., .. .,r ,,. Ann üvor ..
NOTA : 14 lleM!O do la nit sert.
comple\.at ,el pro¡rema amb la
projecctò \Ullce Cle COMO oiUEGO
Al GO LF, ~>el campiO BobbY olonea, que ee paaaaJ'à en dilrrer llocComençar~ a l<'s 9'-45

Telèfon 12530

BARCELONA

•

LA MAR I L'AIRE

VAIXELLS ENTRATS diumenge, a. les 9'06, l'avió posta¡
De Londral i escales, amb càrrega. alemany «Heinkel
D-UBAF», amb
general 1 de trànsit, el vaixell angles correu, cap a l'Amèrica del Sud.
«Merkland»; d'Amsterdam, RotterProcedent de Stuttgart, amb esdam 1 Gibraltar, amb · càrrega gene- cales a Ginebra. 1 Marsella, ar ribà
ral 1 de trànsit, el vaixell holandès ahir, diumenge, a les 14'57, l'avió
«Fauna»; de Palma, amb correu, mer- postal alemany «Junkers D-ATAKI
cadenes 1 144 passatgers, el motor amb correu, mercaderies 1 deu paS:
postal «Ciutat de Barcelona»; de Va- satgers.
lència, amb correu, mercaderies 1 18G
Procedent de Larralx arribà ahir,
passatgers, el motor postal «Ciutat diumenge, a les 18'22, l'avió postal
de València»; de Marsella, amb set alemany «Heinkel
D-UBAF», amb
passatgers per a aquest port 1 amb correu d'Amèrica. del Sud.
passatge i a¡nb càrrega gene,ral de
Procent de Madrid, a les 13'10, ar·
trànsit, el vaixell postal francès «SJdi bà l'avió postal espanyol cFokker
Mabroux»; d'Anvers i escales, amb 8-EC-AKK», amb corre-a mercaderies
dos passatgers per a. aquest port i i 7 passatgers.
cinc de trànsit i amb càrrega geneProcedent de Stuttgart, amb esca·
ral i de trànsit, el vaixell nordame- les a Ginebra i Marsella, a. les lfi'l6,
rícà cPonzano»; de Nova York, Me- arribà l'avió postal alemany «Jun·
lilla, Ceuta, Tàn!ler i Lipari, amb dos kers D-AKYS», amb correu mercadepassa.tgers de i trànsit i amb càrre- ries i 8 passatgers.
ga general i de trànsit, el vaixell n~
'1:1 diumenge va sortir, a les &'51,
ruec cTorflnn Jarl»; de Londres 1 l'avió postal alemany cJunkers D·A·
Anvers, amb càrrega general 1 de MAQ», cap a Stuttgart, amb escales
trànsit, el vaixell noruec «<rene M&· a Marsella i Ginebra, amb correu,
ria»; de Gènova i Civitavecchia, amb mercaderies 1 14 p11$Satgers.
càrrega general i de trànsit, el valDiumenge, a les 9'30, va sortir l'a·
xell italia «.Mostelloa; de Maò 1 Al- vió postal alemany «Helnkel D·U·
cúdia, amb correu, mercaderies 1 35 BAF», cap a Sevilla, Larraix, amb
passatgers, el motor postal «Ciutat correu cap a l'Amèrica del Sud.
de Maó»; de cartagena, amb 31 pasDiumenge, a. les 9'42, sort! l'avl6
postal alemany «Junkers D-ANYFJ.
satgers 1 eà rrega. generaI ' e 1 vaIxell cap a. Marsella, amb el seu equip.
«Roberto R..»; de Jeraquine, Smiana
A les 5•57 va. sortir l'avió postal
i Kulimnos, amb càrrega general l alemany «Heinkel D-UBAF», cap a
de trànsit, el vaixell anglès «Adju- Marsella i Stuttgart,
amb correu·
tant».
VELA. - De Mab, amb càrrega d 'Amèrica del Sud.
A les 8'33 sorti l'avió postal aleg eneral, el pailebot «Pons Mart!»;
St-..tttgart, amb escales a Marsella l
de Vinaroç, amb efectes, !abalandra Ginebra, amb correu mercaderies l
«Peito»; de Roses, en llast, el llaud 5 passatgers.
«Vicentica»; de Palma amb càrrega
Cap a Madrid no va sortir avió.
general, els pailebots «Cala Contesa 1
cCarmellta.; de Gandia, amb càrreBASE AERONAVAL
ga general, el cOala. Murtaa; de Sant
Procedent dc Palma, a les 8'10 ba
Feliu, amb càrrega general, el paile- arribat l'hidroavió postal espan.vol
bot «Miguel Murall»; d'Eivissa, amb a:Dornier 20-EG-YYY», amb sis pas·
càrrega general, el pailebot «Abel 1 satgers 1 mercaderies.
Matutes».
A les 14'30 ha. sortit el mateiX hl·
D'ESBARJO. - De Villa. Alhuce- droavió cap a Palma, amb • passat·
mas, Orà 1 Argel, amb el seu equip, gers i mercaderies.
scal
l'lot espanyol «Algora».
Procedent de Roma., amb e
el
AL DIC. - Ha pujat al dic a ne- a. Gènova ¡ Marsella, a-les 17'55 ha
teJar fons, el tanc petroler espanyol arribat l'hidroavió postal italià «Sad•
«Gampuzano11.
boya I·Breo», amb correu. merca eDISTANCIA
NAVEGADA ries 1 10 passatgers.
DltLS VAIXELLS SORTITS
EL DIUMENGE I DILLUNS
Fóra d'horitzó es troben els espanyols «V. La Roda», amb jassatge 1
càrrega general, cpa a. Ceuta 1 escales; el «Rey Jaime III, amb passatge i càrrega general, cap a Mab;
el «Ciutat de Maò», amb passatge 1
càrrega general, cap a EivisSa; el
Organitzat per l'«Assoclació d'In·
«Ciutat de ValènclaJt, amb passatge dustrials 1 Comerciants de la barri•·
1 càrrega. general, cap a València; da. de Oràctu.
el «Ciutat de Barcelona», amb pasPremlS. Pnmer, 600 pessetes. se·
satge 1 càrrega general, cap a Pal- gon, 150
pessetes.
dt.r.s
ma; el «Ciutat d'Alacant•. amb pasBases. - Primera. La gran
satge 1 càrrega general, cap a Ala- dels cartell haurà d'ésser ,deprod50~
cant; l'«A.ya Mendil, amb càrrega 70 cenUmetres per a ésser re
general 1 de trànsit, eap a Bilbao a tres colora i interpretat a ple f~n·1
i escalesa; el motor postal francès llapis litogràfic per a les mitges pro«Sldl MabroUX», amb passatge 1 càr- tes a fi d'obtenir una fà.cil re
rega general, cap a Argel; els an- ducció.
'ó de Ja
glesos cCortés», amb càrrega geneSegona. En la interpretaCI
ral 1 de trànsit, cap a. Càdlz; el «Pe- part decorativa del cartell ct_<ij
layOJt, amb càrrega general i de tràn· tenir en compte la fàcil adaP car·
sit, cap a. Londres i escales, 1 «AAnaz(). a1 peu del mateiX cartell d"Ulla
~
ra», amb càrrega general 1 de tron- tela. en la qual serà tmprès e¡~
1
sit, cap a. Cardiff; el noruec «Orm del programa de les fires tr& ell
Jarll, amb càrrega. general 1 de tràn- Aquesta cartela, però, no en
ptr
sit, cap a. Anvers 1 Londres; el nord- la grandària del cartell de 50
americà «Exportera, amb dos passat- '10 centlmetres.
UJt;
Tercera. El text del cartelldn~r1·
gers per 11. aQuest port i dos de trànsit 1 amb càrrega. general i de tràn· haurà de dir «Flres I Festes e
sit, cap a Nova. York 1 escales.
ela».
preQuarta. Els originals que es rW'
AERDDROM DE L'AERO· sent.ln al concurs hauran de po
NAUTICA NAVAL
en lloc visible un lema. el qua;., d'aProcedent de Stuttgart, arribà el tarà ta.mbé al plec que haU
ual
companyar-lo i a dintreddef·a~or.
oonstal"à el nom 1 adreça. ~:.-r. seEl termlnl d'admisSió de car~
ri. fins el 19 de Jun.v.
• al dOIIÚ"
El lloc dc recepció sera
erccili de l'entitat organttzadora-t;el: 10.
taria carrer de Sant Josqu,inl.tc'bedifici del Centre de GremlS. ard'!·
fon 'i090l de cinc a. set de ~¡nr.r~
Clnquena. El Jurat que ales concurs
els cartells presentant&
mpt;
estarà format per artiSteS ~ Ut.ll~
tents 1 un representant de 1 eri.}l~
organitzadora 1 presididelt ~lstrictCo
tre couseller delegat
"ert·
:;enyor Rupert Roldós 1 el seu
dicte serà inapeHnb!c.
.-~rs;1
Els cartells no premiats
ésser retirats mltj:uv;aut e~ Ull~"
lment del resgUard que els
I
mt a la recepció dels ca ió p&b~
vegada clausurada rcxposlc
al SO
que tindrà lloc els díeS del 22
rrer d'
<\e j un;r en un local del ca rttt:l'.
Salmeron, que s'anunciarà opo
ment.
_.... ,..ts ~Sisena. Els cartells pr~"-b6o!U~
saran a ~r de propietat a
de l'Entitat organltza1~en ~
Nota : El Jurat tlJlw:"' _::-_..,!! .,
per a l'adjuéilcacló dels
cartell que mlllor represen
a c¡uè \'8 de :tínat.

I

___________*__________

Concurs de cartells anun·
ciadors de les «Fires i Festes
de Gràcia»

cons·

Passeu per

,.H tel de enc e
Pelai, 8
COMPRA
SEMPRE

CONDICIONS

VENDA

MOLT

1-Ju;;.r•·
una

r/rus

CANVI

AVANTATJOSES

.

•

Necessiteu canviar
els vostres mobles?

MA SS A CRE

CaateUO. llear& _,,,,,

E•çlssa

!I-CA,

MOLT AVIAT
Eltrenea J1 llarcelon:~.:
GLORIA QUE t.IIATA
(GRANERO>
SOBRE EL SIENO
dlstrlbuida per Mundial Film~

Pllm

GARROFES

.,

,

El GRAN EXPERIMENTO

20
2D

1

·~

Tercera setmana I darrera dltl dt'

~4

A AVUI

PER

TEATRES

188-

Jtl1-

.................... ,

ldlllll estra.n&era ........ .
Gulle& _., ............... ..
• Pèsols e..:;tran¡era ~.... ..
loem pala ................ ..
Llentlltee Andalusia .. .
ldem &Llamanca - .... .

Mallorca _,, , .. , ....... .
Pra~ ........................ ..
_Valeocla _, ............. ..
1

J

Frontó Principal Pal ace

El burlador de Florencia

IW-

144-

Sempre el programa
més atractiu

DIBUIXOS - Frederlo March 1
Constance Bennet en

568S2o1-

Aiunute prtw. ,, ....,.....
Segonet .....................

.

Estra.uaerea ............... .

Marroc ........... .. ,,, ,, •••
ble.&tcan.a ......... ..... .....

13

TeiUon 14644

l I
, seeo . ........................
rli!U8

CIGRONS
Auaatw:.a ....... , ..... '-'''~

Dl-

Avut. dimru'ts, tarda, a les -t:
AZURMENDI ~ ELORRIO contra
AMOREBIETA • CAMPOS. Nit. a
les 10'16: IZAGUIRRE- UNAMU.
NO contra QUINTANA IV • CHI·
QUITO GALLARTA. Detalle
per cartells.

6(¡_

Num. a .....................
Num • .....................

MONGETES
115- Cdltcua (wrrcnt) , .....
h12;- ldem IMiectal _,,,._

I

FROHTO NOVETATS

~

11

411 6(¡
11 /:>

rcrccrca -· ••, .... ..........

~uartea

'VARIETATS

CINEMA
PARIS
Avda. Pta. Anatl,
I

1-

Beguuea ......................

~
11..

~ba,
········ ·······~···
ldl'D.I CllJaapo.r
_ .. , .... .

..

1

111-

1111-

·----------------~

FAN NY

PREUS

::!

DS :,(,
DJ-

102 t5

--

... ~~.~

Avui, tarda, a les 4 1 n1t, a les
10. 2 obres mestres de Marcet Pa&·
noi:

bESPULLES

ARROSSOS
8ell·ll0C o. ............. ..
FtOte:t •••• ••• ••••••••••••••••·
u.r&nJa -····················
BeleCUI ~"'""""'""""

Avui. tarda, a les 4. Nit, 10:
VUELTA ATRAS Al RELOJ
per lee Tracy
CURVAS PELIGROSAS
per Dan iella Darrieux

114-

TEATRE ESPANYOl
. GRAN
SBSSIO CON"l'INOA dee de lea

8LAJS

uraeu ........................
l'teUli ~ ptee ela ltk>

URQU I NAONA

CINEMES

~D~o

111

U l'ILIS t'e noeu te

Fuolcular Montjulc ...
Tram v aarc. pr et 'l •¡,
Tramv. Bare. pret. 6 •¡,
Tramv EJéc. oranada..
Aigües Valéocta. pret ..
Catalana liaa s O .... ..
Cal.alana Oaa a. E ..... .
CaLalana Oas • F 6 •¡,
Hlsp Amer Elec. ABC
Blsp. Amer. Elec. a L>
Hlsp. Amer. Elec. s. E
Al~rües del LlObregat.. .
Elec. Gaa Lebon s B... .
c.• Traosmedlterràula.
Banc d'J!:spaoya ....... ..
sano Ext d'Es¡¡anya .. .
Ciment •Astanelt ord .. .
Clment cAslaDd'» prer_
Ciment csaos6o» ord ..
o. •Saosóu». prer. 7 •¡,
Crus, B. A ............... .
Const. f'errovJàrla .... ..
Cobúrtea I ToUladOI .. .
Espanya lodustrlal _ ..
Carbura Metàlllca ..... .
Foment d'Obres ........ .
Tabacs FIUplDcs ..... ,, ,
H1apano S uissa ....... ..
Hotel Rltz 6 ·¡, ....... ..
ludústrtoe A~rrtcoles ...
Maquinària Terr06Lre .. .
Mono¡¡oU Pe tro lla ...... ..
Salinera Catattma Ptes
Teletònlca 7 •¡, prer ...
Tcletònlca ordlot.rle. ~
Unió SaUnera EIDaDU

xos.

!jO-

~110-

Núria, - cBusco un ID1U
famllla lo desca• 1 cNo ~narto,, '4
Paris. - cEl burlador de PetadoJ
1 ddentldad desconOCida:t Plorenco";ta
Pedró. - eLa tllberna 11 •
mundo» 1 «Amores de im ~!ntél\14
Pathe Pa Ieee. - •Ella era unala•.
eLa mujcr de m1 martdo:t ~1
1 tllo~
Enredos».
Principal. - cLo qua los Di
truycn1 I cDedé».
08ee el-.
Principal Palace. - •El burl
l"orenctu, cEl negr0 que
~
alma banca• I «BóUChe:t,
Illa et
Pubil Cinema. - Reportatges d'
lltat.
actu.
Rambles. - eLa peQueda Dorrtt
escàndalo•.
• I 'lli
Royal. - cEl preclo dc la in
«Déjame quererte» 1 cUn P~nclaa,
trac cola».
o <tue
Select Cinema, - cTe qulero ..
qulcn eres», cCharlle Cb.an é no 1t
drcs».
n ~.
Smart. - cRcceta para la r u
«Lo. estrella del Moultu Ro~g cltlaaa,
SDI.ndid, - cVIva VIUal» «LaeJ
rncha» I &La seJ\orl ta de '¡05 e cuca,
de Hoffmann».
uento.
Talla. - cEl tren de las 8'47• 1
cuestro sensaclonat».
e&.
Triomf. - cMarla Luisa de A
cJustlcla» I «Alcohol prohlbl:rtrtaa,
Tetuan. - cBu.sco un mlllonart OJ.
familia lo deseu 1 «El gavm~~·· 1Ll
Urqumaona. - «CUrvas pell •.
«Vuelta atràa al reloj».
grosasa I
Volsa. - «Dedél I «Broadway ""r A
tro».
""" "en.
Xile, - cSi,n!on1a de nmor1 1 cContl
go a la eetrato:;terat.
·
Walkyria. - cVlva Vlllal» cEl
leto» 1 cUna aventura de' Scher~~·
Holmes».
~·

Josep M.a Pou i Sabater

4

nit. a les 10: LA HIJA DE NA·
DIE, per Ann Hardlng 1 John
Boles¡ HOMBRES DE PRESA, per
Ferllll Gemler 1 DIBUIXOS.
EXCELSIOR. (Continuo. de
4 a 12'30).
COMTAL . - (Continua de 3'"5
a 12'30).
Formidable procrama cbmlo:
EL ABUELO DE LA CRIATURA,
per Stant Laurel I Oliver Hardy;
CALLES DE NUEVA YORK, per
Buster Keaton 1 Anlta Paae: TERRORES MICROFONICOS, Charles Chasse; LLAMA A UN POLl•
CIA, per Joves amics; K. O. TECNICO. per Shlrley Temple; EL
PRESTAMISTA. per Charlo~ 1 blbulxos en color¡,
WALKYRIA. - Contillua. de •
a 12'30: VIVA VILLAI, en espa,.
nyol. per Wnllace
Beery;
EL
AMULETO (la carra del mono),
un film d'esglai; UNA AVENTURA DE SCHERLOCK • HOLMES,
una pelUcula. pollctaca 1 DIBUI·

~~~-

~to

T

~~~

Comtal. - Form1dable programo. còmlo
Diana. - cVolga en llamas», cEl arr&bal:t 1 cLos amos del presldlo».
Esganyol. - cAgencla O. K.», «Chlco
o chlca1 I cEl ~rran es.pcr1mento».
Eanlal. - cLas virgeoea del Wlmpole St.reetl, cEl novlo de mam.àa 1
«OéJame quererte».
Excelsior. Formidable programn
còmic.
Fantasio. - cFannya I flopaze:t.
Fèmína. - cEl don de la Lnblu.
Foo Nou. - cTe qutero y no se qulen
eres•. cAmores en Hollywood» 1 eMalaca».
Goya. - Onze pellicwes còmiques.
lntim. - cAsl ama la mujeu, eMúatea y mujeres• I eLa Casa de Rodach1ld:t.
Iris. - «Sra. casada neceslta marido»
cUna. llesta en Hollywex><t» 1 cEl con
quiatndor 1rres1st1ble:t.
Kursaal. - «El enemlgo públlco núm.
1», cDéja.m.e quererte» I cVIaje tellz».
Laietana. «Ana. Vlckers», •El ordenanza» 1 «El pequeflo reyll.
Maièstic. - «El nov1o de mamà», «Bou
boUle I, rey negro» I cCasados y reHcesa.
Marina. - cMarla Lulea de Austrlaa,
«Justlclall I cAlcobol prohlbldo».
Maryland. - cMassacre» 1 cMarLDero
en tlerra».
Motropot . - «Música en la sangrell.
Mistral, - cEl enemlgo pfibllco núm.
1», ccruz Dtabloa 1 cUn perro que
trae colat.
Monumental. - cUn perro que trae
cola», cAseslnato en la terrazat i
cOro en llamas».
Mundial . -«Te qulero y no se qulen
eresa I cCharlle Chan en Londres».

EMPRESA CAPITOL
------------CAPITOL. - T arda. a los
I

ARRIBA

113-

fiO

, (Són turos PARAMOUNT)

Nit 1 cada n1t, a les 10'1/l:

1~2 2.)

·~-

Leal, Maria Bru 1
Soler Marl

LAURA DE SANTELMO

es-,
wus-

-

ED

Mila~r01

~

F,

(Còmlca)

Avui, dlmarts, tarda, a lea 5'30,
segon recital Cie Danses Espanyolea per

ACCIOni lndUStrlllt

11/2ti860

1Uó1156562 t~

rrencat .....................

1,

'1)-

83-

ll8 6)

1U2 fO

1\A.oDJ 1!

'I• A

I

.!:mV• AUS~tlli.C.: O
Empl . Aust.rtac 6
EmJ..II . Aulitnac 6
aov. lmp. a.arroo
Emprat a.ial<.en 6
I
,

13

w

w1 ¡,

1CS 11 f'artna d'arròe ........... .

,fD
OtoWe!o araeuu11.a _ ..
&mprll&t &r¡¡encl 6 •¡, A 1•0'
»

/3 50

116 llu
96 Ib

Elenectês , ... , ...... ,, ....... .

t;5

L1-

fi 75

655(i

ACQ¡'O · ••••••"-.-••••••• •••••··

I ~s•4 1J=>- I 119 1~
~~

82-

42 30

Caat.eua ................... ..
r...ureruadura (corrent) •
ICICUl
(CTUliCt)
Mat1~:na ................... ..
Navarra .................... .

Valora oue e1 ootiUen oom efeçtu
oubllca
Banc Hlp d'ESt • "

Apllcadona l!:tec. 11 'I•.
Asland 6 •¡, prerereota
Asland 6 'I• 11116 .... ..
Aaland 7 •¡, ...............
Asland 6 'I• VIIJ.aluenp
Asland 6 •¡, Còrdova ...
Auxll. cooa. cSansòo1
ComP. Aul..ll. de P. O
Carbona Bel¡fa • 1/2 •¡,
Colòola Güell 6 •¡, ...
Conat. Pavlmente 6 ·¡,
Const. Ferrov. 6112 •¡.
Cro., a. A. 6 'I• ..........
ElectN Met. Ebre 6 'I
B1 Tlblelabo 6 •¡, ......
Cota. d'Obres Ced. 6 •¡,
Energ. Lod. Aragòo 6 •¡,
Esp. Carbura Met. 6 •¡,
Coostrucctous Eleo. 6 ·¡,
Colorants 1 Exptos. 6 •¡,
Flo. I Fld. AI'DUI-OIU'l
Fom. d'Obres 4 1/2 •¡,
Fom. d'Obrea li '(• ......
Fom. d'Obres 6 /o19:.l:l
Fom. d'Obres 6 •¡, 1926
Fom. d'Obree Bons 6 •¡,
Fom. d'Obres Ced. 6 ·¡,
Maaatzema cEl Sl¡lo».
Bote! Rltz 'l •¡, .........
Hullera t:spaoyola 1924
auuera Espanyola 1~:.!6
Hullera Espwyola 111J:l
Maàrlei·Parla 6 •¡• ......
Maoutacturea de Sw·o
Maqu. Terres Mar. 6 •¡,
Metropollt.IUla de Coos
Mln. t>otassa Burla 'l•¡.
ProdUCteS Plreill 1928.
Sert, 8. A 6 •¡, .........
Tele tònica li l/~ •¡, ...
Tenerla Moàeroa 7 '/•.
Unto Cotouora 6 •¡, ...
UniO Salinera d'Es. 6 •¡,
Valén. Mllloree Urbanes

FARI"U

n-

Yalort amb caranue de t'Eitat
Caixa d'Emts. 11 .,...
BldrQIJrt.flca Ebre 6 'I

,_

<D61/181 /5

per Gary Cooper, Franchot Tone,
Richard Cromwell I Sir Guy Standins (Hores de proJecció: 5 tarda). - Nit, a les 10:
EHRIQUITO SE PRESENTA EN
SOCIEDAD

REVISTA PARAMOUNT
PARAMOUNT GRAFICO
Sl NO TE CALLAS TE DOY (Dl·
buixos) I

bert

Traosatlaouca t .,....
Transatlàot 6 'I• 1920 14Transatlànt. 6 •¡, 192:.1 14Trans 6 1/:i •¡, esp.lll25 114Trans. 6 l/2 '/• CDS ¡g:¿f) •d :¡()
114- Transauaot. 5 •¡, 19~6
Dlgo 60 Trausatlànt. t1 •¡, 19211 b6es- Bons Traosmedlt. 6 'I• W50
b11 fO u. Naval Llevant 6 •¡,
1>1111881Obllaaclona lnduatrlala
6S fO

41-

116<J

tll 50

~g ti(¡

Tres lanceros bengalies

1111-

DS-

n

amb t;ary Grant, Bonlta Hume I
olack la Rue:

de L6pu de Haro

8Dt5

8D-

5650
t5 50

SD-

ll:tt:m e&tra .............. .
Re& IO ,,,,, ....... ,'"''''"-''' •
Preu~ eo Dtea ell 101.1

.. tl
4lil-

Ell

Avui, tarda, a les 4:

EL CASINO DEL MAR

O I N E R O

I·

11026
56 Ib
ll0-

112 /5

COLISEUM

Aviat. ESTRENA de la comèdia

Nnllerll

6850

El burlador de Florencia

pels ¡rans artistes Conatance Ben·
net I Frederlo March.
Compareu tots els programes de
Barcelona i uaQU•'Sb serà el millor
millor

AMORES
Y AMORIOS

Avui

EL NEGRO QUE TENIA
EL ALMA BLANCA
(En espanyol)
per Antotlita Colomé 1 Ancellllo.

Fernanda Ladrón de Guovara

12 -

PREUS

li/-

P'_ , .

ò8 7S

I ~

Avui, tarda i nit:

LLU' 'dil

.. untll O UOrti t'UOIIOUel
1
J

64 50

14 50
61 oiJ

fjj,¡

11425
/8-

,,_

Port

616160 /li

AI&UI I Can111
Gaa l Electricitat

m

.... -

61-

(En espanyol)
Rafael Arcos I els cèlebre• estilistes lrusta, Fu¡;azot l Demare •

TEATRE POLIORAMA
Companyia de Comèdies do Maria

/tiW

Gral. Tramvies li •¡, ...
Eixampla 1 Or&Cia f •¡,
Tramv ~t. Anàreu _,.
Tramv. Barcelona 11126
Tramv. Barcelona !930
Tramvies Sevtlla 8 •¡•• ,
Tramvies Granada 6 •¡,

f&-

2f4 15

Al¡Ues de Huelva 11 •¡,
Allil'ües Val~Dela 6 'I• ...
Sarcelooesa Elect. 1907
Barcelonesa Elect. 1908
Barcelonesa Elect liH~
Barcelonesa Elect. 1913
Barcelonesa Elect 192U
Generalitat
Canal d'Urgell ........... .
Oatalana Oas O ....... ..
!l'l'ee Oeneralltat 6 •¡, I lt1 ~ I 101 LO Catalana
Gas E ,,,,,,
Catalana Oa11 F ........ .
Catalana Gas G 6 'I• .. .
AJuntamenta
ClltaltUHl Gas Bons ""
Hlsp Amer d 'Eiec. 6 •¡,
BaCialona Ci •¡, ............ , 8/ hO
Blap, Amer. d'Eioc bons
8arcelona. semestre .. . <7Regants
l!:bre, Bons ...
»
1Q06 A , , ,.
" t~
Coop. Fluid Blec. 6 •;•.
~ ~~~
1
11106 B ... ..
HO Coop
Manresana
Ener
•
11106 o ... ..
•:l fil..
Eocrg Elec Catal 5 •¡.
•
11107 o .... .. b7Eoerll
i:lec.
Catal.
6 •¡,
• •
11110 o .... .. bl ~~~
Ea erg l!:lcc. Cat 5 •¡. or
Qj.1
lGl:ll:l ampl
t;uer¡. Elcc. C. 6 'I• 1928
•
11112 li,; .... ,. à3 tli
Ener~r Elec. C. 6 •¡. 19:l:l
1
1912 F ..... . oiit l - Ener.
Elcc. C. Bons 1918
Gci•
Ulla 1:1 ampl
Ener. Elcc O. Boua 1924
òll /~ ;
»
11110 1::1 ... ..
Eiéctrlca Cinca 6 •¡, ...
•
11117 8 ... ..
<8 7~
Elèctrica Tenerife 6 •¡,
6~
J
11118 B .... .
Elec. 1 Gas Lebon 6 •¡.
~a 7o
•
111111 1:! ... ..
1 Atauea Barcelona 11 •¡,
~~~1t
liiW l:i ... ..
Aigües
Barcelona t •¡,
6:1 1.
1
11121 6 'I• ..
AlgUee Sarceloua li •¡.
1t
11121 6 •¡, dc .o :1.
AliJ\lell Barcelona 6 'I• C
11/ll..
»
11126 6 'I• ..
AlgUes Barcelona 6 •¡, o
..Dl!:>
11
111<~6 6 'I•.
General Repdlua 6 •¡,
o;, 6\.
•
111211 6'/...
Llum 1 For~ Llevant.. .
11
1112:l Exi>08 w2 1- I•
Maoresaua Elco. 6 '/•.. .
1t
11125 l:lalme» ltú 2.>
Prod . Forces Motr. 6 •¡,
»
1928 Ba.Jwe.; 62 5.
Prd For. M. Bous 7 ·¡,
1
lll'.l8 P Fre
NI tl.o
Pro For. M 6 •¡, Ul2:l
.I
11128 5 .,.. .. tr> I )
Can I Re¡aots Ebre ...
•
1934 6 'I• .. . 97BoiUI neaada. Llevant ..
1
Jtls.awpta 11101 '<í<lt!>
Reaadtue Ltennt 5 •¡,
•
Ets.ampla 111101 63 00
Sevillana Cl'Eicc. 7 sér
1
El~ampla
1921 .oSevillana d'Elec. 8 ¡~r
w fló •
•
BoU8 Retorma
Sevillana Cl'Eleo. g lér
/6Ct.dl~ 6 l/:& .,. 111211 ..
Untó Eléct Catalunya
Màlaga 6 •¡, 1112:! .... ..
GIJ Màlaga 6 •¡, 192li ... ..
•4 75
13ev111a EzpostdO 6 •¡,
VJJêncla li .,, ............ .a ¡.,
Anll&uh OIDutacton•
Barcelona, 11 WIUUDII .,
1
t1 mlltons ...
1
aérl8 B ... .
a
sene <, .. ..
»
6 .,, 11126 .
116 ~o
»
6 •f, IYJO ,
»
Pronoc.:1a.l.e
· 7J4ancomunttat UH4 ... ~li
) }ldancomunltat lll20 ..
Oalxa Crédlt Com ..... /1 -

Ant.

onu. l'riUDVle. • .,, ••.

D-

12

I

F. o. secuodarta ....... ..
Gran Metro 1922 6 •;... .
Gran Metro 1925 6 '/.. ..
Medloa a Salamanca ...
Metropolita Trans 6 •¡.
Orense A B O O E P ...
Orense O I H prior. .. .
F. O. Sarrià 6 •¡, .... ..
TàQIJcr a Fez 6 •¡, .... ..

2>

12-

1
J

I

/8 7~

8~

1.• 8 .,.......
2.• variable.
2.• IS •¡. , , ,
190'7. 8 .,, ...

a

102 ()()

6(.

t9 w
SIIMI
68 / 5
4D 7~
ta 25
:>S6665
t812 15
65 7ti

6.• I S •¡,

2.•
8.•

I

102 IÑ

1\1'..! '«
1•2 2>
:<i4 Ui

E •••••••·

I

I

n

I

l'Sl

Avui

8:i
5/ 75
52 1~

!!:sp. Pamplona 11 •¡, , ..
Prior. Barcelona 8 •1... .
Segòvia a Medtoa ..... .
Astúrte. 1.• bl¡¡oteca...
1
2.• btpoteca...
1
8.• tl.lpoteca...
Lleida a Rcua 8 •¡, ...
ITlllalba a SegO via .... ..
Especla.l.e Almansa ..... .
Almansa a Vaténcla ad
Mines Sant Joan 8 •¡,
AIStlSUa I Sant Joan ,.
Osca a França ........... .
Nord especials 6 •¡, ...
ld Valenclanee 6 1/2 •¡,
Alar a Santander .... ..
Alacant 1.• t:Upoteca .. .

~6

h21>
• •
li' ........ . 1\11 10.
Amort. 4 1/2 •¡, A _,,,. 1111 /5
1
1928 B ......... 119 15
00
I
0 •••••••••
AmOrtit. O •¡, A ,,.,,,. w2 so
1 1827 sense B ........ . 11.12 2u
•

11o

~o

co

~o

10'.l 1

g ....... ..

t lmp()ltOS

85
85

6D

.52~

.. ,,,,.

I

51,1

115 fO
Alb
~4 1::.
11..2 e~
1•2 1 J
102 1>

I
p ,,,,,,,,,
JUnortlt. 6 •¡. A ....... .
•
1G26 8 ........ .
I
0 ,,,,,

I

8>
85
115
91
9/
95

·6

o ........ .
E.,

I

as

f.•aS•¡,

•
I

g¡ Ol.
·'5 Oli

Amortit. tl •¡. A .........
I
1917 8 ,,,,,..
I
0 ....... ..

•

Do

W/ 50

.lil ........ .
p ••••••••·

I

Ol.

IXI /5

0 •••••••••

A
1900 8
0
0

I

10

~s

es

1
I

36'30
48'45
7'38
60'65
2'96
238'00
124'75
4'1185
33'10
30'90
1'88
1'83
1'63

1'61

BOLl CHE

MELL ER~

amb el aeu .ttunós repertori I me-.
ravella.;es CANÇONS l!:SCENIPI- CADES 1 el seu OEGANTI ESPECTACLE INTERNACIONAL Dimecres collaborarà en l'homenatge l'eminent maquletl.llta Amàha da laaura.

CANVIS DE MONEDES

--

---

SESSIO CONTINUA 0'1!.8 DK

LES 4'15, a. les 12'30. NIT: S

6 DARRERS DIES, 6, de
RAQUEL MELLER

., \

35'20
48'35
7"J6
60'45
2'94
237'75
124'25
4'975
32'70
30'70
1'86

~-----

a les 10'111.

RAQUEL, vista pel prestigio»
crític musical LLUIS DE CONGORA - Charla cbmlca pel popular pr!mer actor VALERIA RUIZ
PARIS.

Tramvies
Ant.

14 85
I:HO

-

Lliures
Francs
Dòl6l11
Lires

Ferrocarril•

2~

15

I

DEUL OFEU

REBUDES LES DARRERES NOVETATS PER A LES TEMPORAD"'
P RIMAVERA I ESTIU
..S Dl
Cam.tse!l dArrer moàel, coorecclooaeles lmmlllorabteme.nt
amertcà. obertes - Corbates. mitjons¡ cinturona. pljames' 1 ~~
oussoe Cle lti'an mod11.. Excelient I18IOlt meat de ¡rénerea
CAMISES A MIDA
a
Calt, 30, Plao;a Republlca. 3
Tele!. 19.873
BARCELONA

GRANS PRODUCCIONS, 3:

~ RAQUE[

triomf de Laura Pinllloa, Alady,
lepe 1 tota. la Companyia. ula
Carioca., per Laura Pinilloa. el
mestre coreogràfic Pella I 30 belllssimee sirle - Gran preaentactó.
'

s. Nit,

Ol!! A

AL CANTAR EL GALLO

Borsa oficial

Nord Elpanya 1.• e. 11 •¡,
1
a
:a.• • a·;.

CAMISERIES

_U CU!A i #44il &i®IA4

oer,....

2on. DIA SETMANA HOMENAT·

Tarda, 5'15. Butaques, 3 Ptea.:
LAS VAMPIRESAS, creació de
laura Pinllloa, Alady, lel:le. Nit,
10'15. Exit creixent de:

Borsa de la tarda

/.J l\o

TARDA, a les

PALAU Dl LA REVISTA

Borsí del mati

Avui

•

~TEATRE TIVO_LI

..-- - -- - - - -- - - -- """
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LA BO RS A

Ant.

ESPECTACLES
. ,

•

majoria d'elles esti¡ueren sosttn¡u~
des. Les accions Explosius, amb una.
contractació de gran nerviosisme,
però sense una tendència. fixa.
Les accions Filipines, amb tendència de sosteniment. Les Chade, una
En la sessió privada d'ahir, els de mica fluixes.
l'Estat es varen cotitzar amb marcada. fluixedat, degut sens dubte, a la
manca. de transaccions, paix que
Nord, 54'70, 54'35, 54'65; Alacant,
aquestes, pel nombre de pessetes n~ 42'00. 41'30, 41'50; Ford, 248'50, 250,
minals cotitzades, es veu que foren 249; J>etrolets, 5'25; Docks, 16'50,
de poca. importància.
16'65; Asland, 68'25, 68'40; Felgueres,
També es mostraren una fulca 45'00; Explosius, 127, 131; Rlf, 65'00,
fluixes
les obllgaclons Municipals, 64'50, 64'75; Aigües, 186; Tramvies o.,
amb tot 1 que en l'esmentat sector es 32'00, 35'50; Filipines, 364, 365; Chade,
feren força operacions. Les Diputa- 441, 440 .
clons, Provincials 1 Tresoreria de la ,
3eneralitat es limitaren ha repeU~
Nord, 53'60, 54'40; Alacant, 41'60,
els canvis interors.
"
L'animació del comptat, fou al rot- 41'35; Rif, 64'75, 64'65; Explosius,
llo d'obligacions ferroviàries, les 131'75, 132'00. 130'65; Ford, 249'50,
quals assoliren una puja força tm- 250'50; Aigües, 186'25, 187'25, 186'75;
portant, tant les obligacions Nord Sucres O., 32'75, 32'25; Felg-..teres,
com les Alacant, i a l'esmentat sector 45'00; Asland, 68'75, 68'00, 68'50; C~
es feren moltes operacions. Aquesta lonlal, 43'25, 43'50, 43'25; Hulleres,
puja fou deguda al darrer Decret 50'75; Tramvies J>., 61'00; Petrolets,
5'15; Filipines, 365, 366; Chade, 439,
publicat.
'Al sector de ft de mes, en comen- 438.
çar la. sessió del mati semblava. que
les accions ferroviàries volien emprendre una. tendència de puja, però
Chade, 436, paritat; Chade D,
més tard es va veure defraudada. l'es- 86'80, paritat; Chade E, 86'80, paritat;
mentada. tendència, degut a l'excés Filipines, 365, 366; Explosius, 131'75,
131; Rif, 64'75; Sucres o., 32'75;
de vende:.
Als rotllat d'accions industrials, la Ford, 250.

,:, :.:.J
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No hi ha pas
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J . Díaz Fernàndez, des de El DI-

luvio, escriu:

Un projecte a la recerca d'autor

Un programa
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Al cantó de Glans, a Suïssa,
hi lLa una muntanya anomenada
Kilchenstock, la qual havia emplenat de basarda els habitants
de Lfnthal. El massis, inquiet t
inestable, s'anava desplaçant, poc
a. poc, damunt la vila i amenaçava deixar-se caure a la vall i
¡er la població a miques.
Els habitants porten dos anys
d'angoixa. i, co1t.Siderant que alió
que «la. muntan11a vagi a l'homell
ja molt bonic en literatura, però
a la pràctica. resulia ben poc ~e
ductor, han interessat dels serveis tècnics del Consell Feder'tl,
unes defenses adequades. Aquestes han ~stat dutes a terme i,
amb la despesa d'uns quants milions de francs, hom ha pogut
constatar que la. muntanya ia no
es mou i l'enorme mur de contenció que la subjecta no ha. sofert,
enguany, la més insignificant tsquerda.
Aixó ens permet aixecar els cors,
germans de causa. Fa mesos t mesos que, republicans, obrers i catalanistes, vivim el pesombre que
una muntanya vol esclatar-nos. I
l'Jtem anat veient apropar-se t esgratinyar els fonaments de la República i de la Llibet·Mtl ...
Qui sap, però -cal que siguem
optimistes/- st serem afortunats
com els pobladors de Linth.al i,
un dta o altre, comprovarem que
ja no es mou la. muntanya. Perqu~ st és posstbl.J, a Suïssa, deturar una. muntanya que camina.,
bé ho serà, a Espanya, frenar els
progressos de la CEDA ...
J. M. FRANCES

________________*____________
AJUNT A MENT

*

LA CULTURA

Ahir, a l' Hotel Ritz

•

CONFERENCIES

El cinquantenari de Vlctcr Hugo
-Per a l pr òxim dimecres, a dos
quarts de vult del vespr és, s'anuncia
a l'Ateneu Barcelonès w1a conferència pública a càrrec del senyor J osep Baches, el qual dissertarà sobra
el tema: «El cinquantenari de !a
Ahir, a dos quarts de vuit de la mort de Victor Hugo».
tarda, tingué lloc a l'Hotel Ritz l'a·
A l'Escola Normal de la Generalinunciada conferència organitzada per tat.
- Avui, dimarts, al Saló d'AcConferència Club a càrrec del distin- tes de
l'l!:Scola Normal de la Genegit escriptor francès René Benjadonarà el Dr . Alfred Straus
mln, sobre el suggestiu tema eLes rahtat,
una conferència sobre: «Psico-patolletres d'amor de Balzac».
A l'acte, assisU, com a totes les logia del fill únic» a les 12 del matl.
altres conferències organitzades per
A l'Ateneu Popular do Gràcia. l'esmentat club un nombrós i selecte Avui,
dlmarts, a dos quarts de deu
auditori.
del vespre, el professor Oltra i Picó
R ·1é Benjamin, que és una perso- donarà la seva. conferència sobre
nalitat d'un relleu lnconfundible, co- «Les contradiccions de l'economia
mençà la seva brillantlssima perora- capitalista».
ció recordant la seva visita, ara fa
.L'acte serà públic.
quatre anys, a la nostra ciutat, que,
Invitat també per Conferència Club,
A l'A teneu Polyteohnlcum. - A\'\11.
pronuncià una interessant conferèn- a les 8 del vespre, conferència púcia.
blica, a càrrec del critic musical
Seguidament l'orador entrà a de- senyor Baltasar Samper, sobre el tesenvolupar , amb paraula fàcil i ele- ma: «Jazz».
gant, el tema «Les lletres d'amor de
Con fer ència de J osep J\Jarla FranBalzac».
- Avui, dimarts, a les vuit
L'exceHent noveHista tractà prlo- cès.
la vetlla, a l'Associació d'Idealiscipalment de l'amor de Balzac. Glos- de
tes Pràctics <Santa Anna, 28), cl
sà les lletres que s'adreçaren amb senyor Josep Maria Francès donarà
madame Auscon. Féu destacar tam- una conferència sobre el tema «Conbé la correspondència sostinguda amb cepte erroni del valor personal».
altres dames d'aquells temps.
L'acte serà públic.
René Benjamin, glossà a continuaAl Lyceum Club. - Avul, dia 21,
ció el temperament de Balzac, i el el senyor Josep Palau llegirà fragimaginatiu
home
un
com
presentà.
ments del seu llibre inèdit cFilosbfia
per excellència. Digué que Balzac, 1 Música», a un quart de vuit de
tant en les seves belles lletres d'a- la tarda a l'estatge social del Club,
mor, com a tots els altres aspectes Fontanella, 18, tercer.
de la seva vida. sempre es movia
La vida I l'art de Fortuny. - Dl·
amb Igual Impuls.
El conferenciant dedicà gran part vendres, a les set de la tarda, el sede la seva dissertació explicant ame- nyor Joaquim Clervo donarà una
nes anècdotes del gran pensador fran- conferència a les Galeries Laietanes,
sobre el tema: «Fortuny, la seva vi·
cès.
Va descriure també amb especial da, la vàlua del seu art».
atenció el sojorn de Balzac a NeuNOTICIARI
chatel, on pogué adreçar-se a madame Auscon, dama que, com hem
- Demà, dimecres, a les set de la
dlt 11 conserva intima amistat, maltarda, es reunirà. la secció d'Indúsgrat d'estar casada.
René Benjamln en acabar la seva tries de l'Ateneu Barcelonès, rer a
russertació fou molt aplaudit 1 fell- ¡ procedir a l'elecció enual dels · enyors que han d'exercir càrrec.
citat.

Conferència
de René Benjamin

AVUI ES PAR LAIIIA DEL
PLA DE TRANSPORTS UR·
BANS
P er tal de començar l'estudi del
pla general dels mitjans de transport a Barcelona, avul, dimarts, a
dos quarts de sis de la tarda, a la - - -- Sala J offre, es reunirà en sessió extraordinArla el Consell de Govern
Municipal.

Les Arts

I Puigdengoles, una pintura de
cadascun, I un dibuix de Narro I
1nes
un altre de Serra. Fou molt ben

vist que la Junta dc Museus no entretingués la designació de les obres
destinades al 'Museu i que aquestes
I obres ja poguessin figurar a l'Ex·
• posició de Primavera.
S'ha presentat una petició a la
I L'Exposició restarà oberta fins el
Comissió d'Eixampla, solUcitant, a
proper dia 7 de juny, 1 cal creur•
petició dels veïns, que el carrer de
' que serà. molt visitada.
la Travessera, entre el Passeig de
les
per
inaugurada
fou
Diumenge
Sant J oan i el carrer de Roger de
Flor , sigui netejat de runes; s'hi autoritats l'Exposició de P rimavera,
construeixin voravies i s'hi posin els constituïda pel Saló de Barcelona i
ADQUISICIO DE LA JUNel Saló de Montjui:c.
llums que manquen.
TA DE MUSEUS
L'acte, al qual va assistir nomP er la Junta de Museus ha esta'
ELS VENEDORS DE MER· brós públic, fou presidit pel senyor
CATS NO VOLEN TREBA· Duran i Ventosa, que portava la re- adquirida la notable aportació dO
presentació del senyor Ple. Hi as- l'artista F rancesc Serra a l'Exposició
LLAR EL DIUMENGE
slstiren també diverses autoritats 1 de Primavera que ha d'inaugurarEls presidents de les Associacions nombrosos representants de les nos- se avui, coincidint aquest èxit del
de Venedors dels Mercats de Barce- tres entitats arístlques. Així mateix jove pintor amb els que de fa dies
lona han visitat l'alcalde per tal hi acudiren diverses figures del nos- 1 ve obtenint amb l'actual exposició
' de les seves obres a la Sala I:us·
~: ~~~Wf¡~~~-~o~g~b~;lu~a;~r~l PJ~~ tre món artístic i p:ct.èrlc.
Una vegada obert l'acte, el senyor quets.
desig que els mercats de la nostra Duran va cedir la paraula al pres!- ¡
AULINA DE MATA
ciutat sense excepció r estin tancats dent del Saló Barcelona, el qual,
el diumenge. Han.~nunctat al senyor després de dirigir una salutació als
~mon Aulina de Mata es proposa
Ple I Pon que s'es ... calebrant un ple- presents, va dedicar un record als
blscit el resultat del qual ll serà lliu- artistes traspassats durant l'any, e~blr, pròximament, un conjunt
1
~~ =~~¿aJ:~:à~~s ~~ P~~~s¿;s~~\~ d'una manera especial al malagua- d apunts dels ballets russos, a Syra.
tldarls dc l'observació del descans do- nyat Pau Gargalla. En acabar, va
EX P OSICIO J. BASSA-R I·
demanar a les autoritats llür ajtrminlcal
BERA
da a questes exposicions per tal que
Ha estat molt favorablement coanualment puguin celebrar-se aquesmentada pel públic i la critica la in·
SU BHASTA P ER A LA tes manifestacions u'art.
El senyo~ Codolà., .¡uc P.1rtav3 la ' teressant exposició de paisatges del
~~~~1~~ ~CIO DE CLA·
representactó ~e l'alcalde mtcr!, va Vallès i Llobregat del pintor Jaume
Ha estat fixat el dia. 29 del cor- d1r que recolha les. pa!~ules prece-1 Bassa-Ribera, a la Sala Busquets, la
rent, per a la celebració de la sub- dents I que promet1a a·mteressar-se qual és molt visitada.
basta relativa a la construcció de des de l'Ajuntament pr~ a c!Jtenir
VILA ARRUFAT, AL MU•
I clavegueres als carrers de Lincoln 1 l'~t:da dfmanada. Va, d1r que conMO DERN
SEU D'ART
Matilde Dlez, sota el tipus de pes- 1 sl ~r~~~ta ~ssoliment d •m ra1au per
DE MADRID.
l'om
exposiCions,
a
com
r-o
1
a
a
1
publil'anunci
setes 36.203'38, segons
cat al «Butlletí Oficial de la Ge- una. cosa essencial, perquè ~s &mb
Darrerament foren adquirits pel
nere.lltat» del dia 12 d'aquest mes. ¡ les exposlcleus d'art que ::;'Hnpnlsa. Museu d'Art Modern, de Madrid,
El plec de c.ondicions, pressupost l ben eficaçment el desenrotll&ment. dues obres de n'Antoni Vila Arrufat:
.
plans de les dttes cbrts, es troben de de la cultura.
«El sopar», iaguafort, i «Pa1satge»,
manife~t al Negociat d'Obres Públi- I va cloure els ruscursos el s~nyor litografia.
i. va dlr qu_,1 e.n
Ventosa
I
Duran
proposicions
les
I
ques d Eixampla,
Aquests dies, ha rebut novament
per a optar a la subhasta podran nom de la Generahtat, es comp.aia. Vila Arrufat, l'encàrrec, també de
lliurar-se fins l'inrucat dia, a les deu a fer el matebc oferiment que ha- decorar el saló d'actes de la Mútua
vla fet el senyor Codolà quant a d'Accidents del Treball I Malalties,
del mati
l'Ajuntament. Va dir que es felici- de Sabadell.
~_,
_
--------------------P_u_N_Y
taria sl el que demanava el seny"lr
CRIDA D'UN MINVO Marés pogués realitzar-~e, puix que
dAR TANGER
Ignorant-se el parador del minyó ell també considera prlmorru'\1 tot
nacional. Vino luego la Restaura- A ml tinto con sifón.
núm. 469 de la lleva del 1931, pel el que es relaciona amb l'esperit.
ción.
La Tierra comenta a.ixi el com
- Pues a ml un «dossier» oon soda.
Després d'esmentar la seva ac-Mire usted... Con la Restaura- districte setè, Antoni Giménez Sàn(De «El Siglo Futuro».)
Amb 11nuest titol ha publicat CI'ón tampoco e-tuvlm
es acatat l'article 26 de la Constios con formes, chez, se l'avisa perquè amb la ur- t uacló a la Comissió de Cultura de
"
Lluís de z ,. •ueta tm maqnít!c a.r- porque 1a M onarq u1 a d e s agunto era gència que el cas requereix, comp"- l'Ajuntament, va demanar que tintució:
'" guessln confiança en ell 1 que l'ad emasiad 0 l'b
·
Sol. El reproduïm. La aun
a. El val:
ticle s'ho
1 era ¡ Y el libera- regui a l'Oficina Municipal del susdit
cosa
lismo era todavia pecado. Nuestros districte ccreu Coberta, 104), per a. judessin en la seva tasca.
«El articulo 26 de la Constitución
Un cop acabats els parlaments,
«- De suerte que por fln se de- predecesores esplrituales la comba- un assumpte urgent referent a la. sede la República - que por mucho
tieron. Cànovas los dejó fuera. Con va situació militar i sota apercebi- van declo~~·ar-se inaugurats els Saque sea el empefio que clertos se- ciaran ustedes re'?ubllcanos...
els quals foren visitats detinIons,
no
si
perjudici
d'ocasionar-li
ment
-¡Hombre! le dtré .. Convlene que el proplo Maura no pudimos goberfiores tenga.n en reformaria, todaCorts. 613
gudament per tota la comitiva oflv!a sigue en vigor-, ordena termi- J no altere la fórmula.. Y la fórmula 1 nar. Sólo al llegar la dictadura de ho efectua..
cial i meresqueren grans elogis.
nentemente la dls.oluclón de las ór- es esta: Nosotros r>catamos el régl- 1Prlmo de Rlvera empezamos a InEugènia de Loutchlskl
Pintura
El nombre de les obres exposades Vlladrich
denes rellglosas que tengan esta- men constlhtfrio. Ya. el tzran Ponti- tervenir en el Goblerno del Estado
»
CONSTITUCIO DE LA CO - és quelcom Inferior al de l'exposlcló Vidal Rolland
blecldo el cuarto voto -la Compa- fice León XIII. en su enckllca «In- Las Unlones Patrlótlcas fuero~
I)
de l'any passat. EI total és el se- .Joan Matamala
MISSIO DE CO MPR ES
nuestra escuela de ciudadan1a. Esta
fifa de Jesús, entre elias-. y añade mort"lle Dei»...
Escultura
El dissabte proppassat, sota la pre- gtient: Al S/.ló de Montjuïc: 189
- ¡No! De1e usted ahora en paz es la verdad.
que «SUS blenes seràn naclonalizados
-Per~ esa escuela, tuvo que In- sidència del senyor F. Esquerdo, va pintures, 36 escultures, 7 gravats i Exposició de pintures de Fortuny
y afectados a fines benéflcos y do- a !as enclcliea<; Y a. lc>s Pontificesi
la Comlssió de Compres. ¡ dibuixos I 13 obres d'art aplicat; al
constituir-se
de
antes
lecclones
sus
centes». Para cumpllr lo dispuesto ¡Bten est'\ s-..n P<'riro en Roma. terrumprr
(Fins el dia 31)
I por este articulo se ordenó la lo-, Aouf no trM<>mos hov de rell~~;lón. tè:"ffiinar el curso. Ca:vó Pnmo de 1 Amb tal ocasió, es recorda als se- Saló de Barcelona: 137 pintures, 29
' cautación de blc~es. Y aunque mu- sino de polítil'" H~>t-l1lmos de Es- Rtver<l. Los republlc~nos conspira- nyors industrials que tots els dies escultures, 22 dibui~os I gravats. 22
, :1
ban. Hab1a un Comitè presidida por hàbils, excepció feta del dilluns, po- obres d'art aplicat 1 3 obres decorachos de ellos -la !nmen..~ mayoría paña Y de su R<>p(tbllca.
C/J
me atengo: don Nlceto Alcalà Zamora, en el que den passar pel Negociat de Compres tlves. Encara que la quantitat hagi
I -no fueron exproplados por estar -Pues a '1'116 fflrnula
1
actuaban desde los soclallstas basta <tercer pis de la Casa de la Ciutat), minvat, pot dir-se que, en conjunt,
colocados a. nombre dc terceras per-~ acatamos el _f " !"1Pn.
'
Diputació, 262 :: Telèfon 1&710
à 1 conservadores como don Mlguel d'onze a dos quarts de dues, a pren- les obres exhibides aquest any són
! sonas, numerosos edificios y flncas -;La R~nubllcn?
EL PARO FORZOSO
' dre nota de les demandes que puguin d'una major qualitat.
- El rég1mt>n. La palabra es m s M:tura. .
- l!Ah senores: hay que consegulr pasaron a ser propledad del Estado,
1 OPRERN~A
IENPRTAESCEIONTS
OBJARECTEST
Es d'es:nentar l'exposició de les
-¡Contra todos ellos actuamos y Interessar.
que Ics obreros parados trabajen y qulen instaló en ellos colegios e ins-,llevadera.
obres que han estat adquirides per
- Pero el r.S';Imen no ec; una càs- a todos los combatimos! Empleamos
que paren m uohos polltlcos que tra· tltutos
Pintures i proal Museu. Són: una escultura d'E. Valen Cortleró
Pero he aqul que a hora -un aho- cara va ela. Tif'ne su interior su.s- el arsen-...1 entero, desde el lmpropelllJan demasladoll
jectes decoratius
Casanoves i una altra de F. Marés;
ra que se remonta ya a varios me- tancla su cnnten!rlo vital. Fn pr!- rlo a la caricatura.
(De cEl Sol».)
<Fms el 31 dP '"n in'
-Se produjo entonces el alzamien- opucsta.: abs~lutismo Y carlismo, de o~ F. Oblol~. ~cnvoreta. Con::lomlses-, se està efectuan~o de una ma- lma.ercolunqsrl~l'~~t'l~or¡[e~aia~e~~n~é!~
to de Jaca. No es po.'iible recordar apostóhcos e l!lte!P'istas.
·
·
nera silenciosa y ràptda la devolu----:--"'!'----------:-"T'..,.,,..,.,.---....---..,........,
r-sólo
Queda
...
ción de esos blenes a la Compañ!a men, ;.se hll!lan u~ledes dispue.c;tos s!n clvtca emoclón a Galàn y a Gar- I - Ni fiesta m himno
.
de Jesús. El articulo 26 slgue en vi- a acentnr Y cumphr su ley funda- cia Hernàndez, los herolcos caplta- ¡ la bandera.
- ¿La bandera de la Re publica?
nes republlca.nos.
gor, nadie ha dic ho que la Consti- mentR 1?
slnceramente.
~ptaremos
la
Jam~
sobrada
con
fusilados
FuerQn
eneSomos
alguno!
mndo
¡En
inella,
toda
reformada;
tución esté
tegramente slgue en vigor, al me- ml~os lmT'Il:~cables de ese desprecla- justlcia
1 ¿Ha visto usted alguna vez en nues-·No tardó sin embargo en lle- tros ediflci,s, en nuestras reunlo!le'i,
nos legalmente. Y, sin embargo, ya ble enQ.'enclro al oue llaman ustedes
se han devuelto a la Compañia de Constitución La repudlamos, malde- gar 'el 12 de 'abril!... ¿Qué' votaron la enseña tricolor? Nuestra alma es
ustedes en aquella memorable jor-1 roja v gualda.
Jesús no pocos de los blenes que !e cimos Y conclen:>mos. ¡E.~tà cl~~ro?
-El alma, el alma... Ese es el pro-Clarfslmo. Sln embargo, quizi en ada?
k
f uer on Incautados Y n_.ora
blema. También la Republlca tiene
se prepa- sus rasgos gent>rnles. en su orienta- n
1 -Votamos, por supusto, la can- 1un alma: no es una mera fórmula
ra la entrega de vanos ediflclos y clón en su eso[rltu.
-No se canse. FI espfritu de la I didaturlaa jmonà.rdquJcf· 12 . Ió 1 d 1 Institucional. Tiene una orientación.
~~~s m~uye c:~ca~~n~~ ;¡;~e~~
a e Y una. idealldad, Y una vida...
s¡gu
orna 1 a e
- A
Constitución de la 'República nos panes de pesetas.
-¡Sl la vi~a de esta República
¿Cómo se hace esa devoluclón? rece tan abominable como su letra. ~~~idàn~osf ~~lsc~~ J:~llc:a~~
-Pe~itame usted que insista. En las calles ¿Recuerda usted el J¡l- son las Constttuyentcs Y el blcnlo._,
¿Cómo no se recuerda el articulo de
la Constltuclón que ordenaba las in- la ConstJtuclón de un Estado se con- bllo de la· mu1tltud sus cànticos sus me parece execrable!
-¿Qué le va a parecer a usted? ...
'
cautaciones? ¿Cómo puede autor!- densa con mayor 0 menor aclerto 1 v!tores y acUÚnaciÓnes?
-Recuerdo sólo que aquélla !ué Se puede. s1o embargo, ante un gra;1
zarse ese hecho sin que la Consti- Y fortui?a toda una 1t1lil ccrrlente
EL PAR LAM ENTO y
PR ENSA LA LEY DE tución baya sldo derogada? Según de la vtda nacional. Es la concre- la tarde màs triste de ml vida. Al movim!ento nacional, humano, dise1 ol desde la penumbra de 1 crepar de algunes de sus aspectos
cEl Liberal», para Iograr esas de- ción jurldlca de un amplio proceso
d
- ¡ Vamos a v
. , de mucha s de sus. mant'festac!ones'
és tle 1as pers1at
s ,
e.~e fru- 'caer
que dló
. El à.rbol
histórlco
er 1o que a de sl voIuc Iones se s Iguen c 1er tos proce- to
el ..u ebate..• l
·
En España m1 despacho. a rav
raices
tlene añosas
dimlentos tortuosos. Y estos proce- hace ya tnàs de media· slglo existlÓ ¡nas del balcón. presenclé el tumulto concretas. Lo que un porta ~s. ~I es<De cA B C».)
dim.lentos y la devoluclón en si, es la primera República con ias glo- callejero, y ya me cogfa la cabem pln.tu que por dentro lo vtv!flca. y
lo que hay que aclarar. Porque la rlosas flguras de Pi y Margall, Sal- I con las manos, no queriendo admi- 11o un~ulsa a través ~e la hlstons.
tir lo que veia, o ya apretaba de ¿Se . s.ente usted anunado ~r . el
devolución està en pugna con la merón, Castelar...
-Figuras no glorlosas slno odio- rabia los puilos no pndiendo actuar 1esplntu que e_ngendró la Rep~:~bhca
Constltución. Y entmfia una clara
y concreta responsabWdad, que en sas y por nosotros consecuentemen- contra la muchedumbre. ¡Todo ml y . que ?en el Idea; de la Republlca
alten:a. ¿Si o no.
te cxl.ladas. Esos padres de la Repú-1 ser protestaba contra aquéllof .
su dla podrà ser exiglda.J
.
- No.
-Eotonces el ~4 de abrll, !testa
bllca son para nosotros los caudl·
- Amigo. nuo: ustedes no aceptan
llos de las huestcs enem!gas. ¡Si nacional de Espana...
-¡Es para ml un dla de duelol 1 de la Repubhca ni el espfntu ni los
supiese usted la que rablo cada vez
-No celebra usted la fiesta nacio- te.nos; ni su tradlción, su historia
que he de pegar Ull sello con cua!quiera de esas e!lgles en el àngulo na!, ni le place .a usted ~poco se- y sus actos; ni sus 1d~. nl. sus
h.ombres; ni Sl!- ConstituClón, m su
de un sobre... ! Por supuesto, que guramen~ el himno nact~nal.
-¿El himno de Riego? ,Me ofen- f1esta, ni su himno, n1 su bandera.
ya se acabarà esa vergtienza y pronto sustituiremos los sellos' republi- de! A través de un siglo ha venido ¿Cómo se dejan ustedes llamar recanos por las nuevas e innocuas es- simbolizando todo lo que mis an- publícanos? Dige.n ustedes francaOBSTIN AC ION
- E
combatleron: mente que no quleren nada con la
pollticos
tampillas de manual de Historia que t~sores
PUest: curioso. ¡, Y por qué le ha
constituciooalismo, liberalismo, pro- República.
recomlende la Academla.
Prensu Ulted de nombre Ley de
de Pagnol? nos-Que6"mos,
-¡Oh, sf. Con la República que- Diumenge s'inaugurà I'Expos1cio C::e Pnmavera. - Un detall durant la vts:ta
pues. en que uste- greslsmo, republicanismo. Contra
d es rent.~ !!.lll de aquela República. d o eso her.aos luchado, la boina en remos una cosa.
del públic
- Porque lo echo a palos y vuelve.
.
-¿Cuàl?
anateDJ~tl%an a. aus h ombres y qul- la !rente y el fusll _al hombro. SotDe eLa L1bertad».)
<Foto. Centelles)
aienln barrer sus ldeas del àmblto mos la otra Espana, la tracticlón -Gobemarla.J
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LA MUNTANYA

No hi ha tranquiHitat entre els
Heraldo de Madrid ens invoca
«~ primera ley que se pone a disq.- ningú ?to vol fer-se responsa cus¡ón , abtertas de nuevo Jas Cortes
r adicals - ho diu La P ubllcitatble del projecte de llei de premsa:
es la ley de Prensa o de lmprenta:
qu.! entre ells i els de la CEDA
que de ambas maneras se le podrà
«Pues. señor , no hay manera de
les coses no filen:
llamar a este engendro reaccionaria,
que saiga el autor ... El autor de ese
engendro de proyecto de ley de Pren,
«Han transcorreg t d
redactada por un ministro como el
ues se.manes
señor Vaquero, al dictado de la Ce- d'ençà que es va uconstituir
el Go- sa, de cuyo virus ultrarreacclonario
:,:;;;,;;;..--------~-!!!!'! da Y de cEl Debate». Este sei'lor vern, 1 tot ¡ que encara és aVtat per nadie quiere contamioarse. P ara
Vaquero se llamaba a sl mismo re- a. fer un balanç de 1a seva actuació, colmo, el señor Gil Robles se sa!!?"
publicano histór ico y periodista; pero no ho és per a examinar la seva cude el sambenito dlciendo que, en
último término, el proyecto es de
per o ya se ha visto que no era ni situació politica 1 parlamentàna.
Certs fets que semblaven obscurs un ministro radical. Y para recolmo,
lo uno ni lo otro. Pcrtenece al r epublicanismo mixtlficador que con fa alguns dles comencen de terur el aludido el seiíor Vaquero, dlcc
tal de gobernar desctende a los màs ja una gran transparència. Ens re- que él de lo que es autor es de un
subaltemos menesteres de sacristla. ferim principalment a les posicions proyect, que no se parece en nada
Aprobada la ley contra el libre pen- que dintre la majoria han adoptat al que fué, finalmente, a estudio de
samtento, que ese es realldad el pro- els grups del bloc parlamentan. El la Comisión parlamentaria; 111. culpa
yecto, quedarà. incumplída Ja Cons- que ha passat amb motiu del debat de que resultase tan malo es de ...
titución en aquel apartada que ga- sobre la llei de premsa i el revol Y tornamos al misterio.
El señor Vaquero dice que la dlsr anti.Za. al espai'lol el dcrecho a ex- politlc aixecat entorn del projecte
poner sus ideas. Pero, una inconsti- contra l'atur, projecten una llum crecióa le impide ser màs explicito
tucionalldad màs, ¿qué importa a l vivissima sobre la veritable situació sobre las preslones ocultas ejercldas
para que el proyecto fuera tan deflmundo?, o al gran mundo, que es de la majoria.
Els radicals, que han aconseguit nltivamente detestable.
el que lnterpretan esas Cortes. Ya.
No lo comprendemos. ¿Acaso la
se que Jas terribles horas que vive allunyar el perill de l'escissió que
el hombre espai'lol no son las màs els amenaçava han adoptat una ac- coacción sufrida llegó íncluso a oblial ministro a aceptar, obedlente
gar
adecuadas para pedir respeto a las titud defensiva i de recel davant
conv1ciones, sobre tcxlo si éstas son l'actitud ofensiva de la CEDA. En- y humilde, cuantas monstruosldades
convicciones avanzadas, en pugna cara no ha abordat el Govern cap deformaban su prlmitlvo proyecto?
Ahora bien: su partido, el partldo
con los mandarinatos gobernantes. qüestió fonamental i ja s'han maLA LEY DE PR ENSA Y EL
La Ceda y sus secuaces pretenden nifestat aquestes dues tendències, de radical. afirma que ya tenia resuelGOBIERNO
to hace tres meses votar contra el
- El acuerdo ha sldo por unanlml· nada menos que mandar en el fuero forma bastant significativa.
~ la minoria radical s'ha pro- proyecto.
intimo de los espailoles. En muchas
da~¡ Y el desacuerdo, por una nlmie- industrlas se ha despedida al per- dmt una mena de reacció davant el De cualquier manera, no tenemos
sona! que simpatizaba con el izquier- temor que la CEDA pugui absor- por que ocultar nuestro regocljo an(De «lnformaclones».)
ctadu•l
dismo y en otras se trata de lr sus- bir-la i anullar-la. A això és degut te el patético espectàculo de un protituyéndolo poco a poco, sin escan- que en la qüestió de la llei de prem- yecto de ley en busca de autor.
El Gobierno ha recibldo un saludalizar. segun e sistema ya clàsico sa procurés mantenir una actitud
en el medlo eclesiàstica. Si el señor que deixés perfectament clara Ja se- dable aviso. No cuenta con mayoria
Casanueva, el antiguo amigo de va oposició al projecte cedista, i en suficientemente h emogénea para sa«Martinillo», ha ído a su pueblo para la qüestió de l'atur obrer relvindi- car adelante posibles deslgnios ulofrecer a la virgen el cargo que os- qués el projecte del senyor Guerra tramontanos.
Acompat1amos, en fln, a. «El Detenta e.n esta República. laica, no del Río, oposant-lo al del senyor
bate» y a su acóllto cYa» en su
serà extrafio que la Iniciativa torne Salmón.
De moment n'hi ha prou a m b allò profunda sentlmlento.»
cuerpo en funclonarios màs modestos. Espafia vuelve, indudablemente, esdevingut per a expllcar la manca
al siglo XVI. Entonces se perseguia de decisió en els propòsits del Goe! erasmlsmo, per h ereje. Ahora se 'vern una maj oria si no molt nomperseguirà el lzqulerdismo por her e- brosa -recordin-se els 189 vots que
El Liberal otre?ta un bon pro¡¡ atorgaren llur confiança-, nlje, disolvente y r evoluclonar io.
grama al senyor Gil Robles:
Tribunales de urgencla y tribuna- menys, bastant corrent.»
LA NUBE NEGRA
~<No podemos, sin embargo, conenjuiciar a los
El periodista.- ¡ Vaya, parece que les especiales pa ra
flarlo todo al tlempo. El dlctamen
periódicos y los periodistas. La Inee aleja! ... ¡,Deflnitlvamente'l...
puede reaparecer en el orden del dia
quislción era tamblén un tribunal es<De «Heraldo».)
el martes próximo.
pecial, con fuero proplo, al que no
Las oposiciones deberàn estar pre·
jue.
los
Si
secular.
brazo
el
ba
llega
paradas para combatirlo, haciéndole
ces ordinarlos son tan quisqulllosos
la màs recla obstrucclón.
cuando se trata de delitos de pubilY no hay mà.s preparación que la
cidad, excuso decir cuàl va a ser el
d e dlsponerse a u ttl•-e1e
Veu
La
de
corresponsal
El
._r tod os 1os
criterio de la Magistratura extraCatalunya a Madrid inicia el per- r ecursos reglamentarlos sin escrúordinarla cuando entlenda en profil del nou ministre de la Guerra. pulos de ninguna clase. Una monscesos de esta naturaleza. En el r éI aprofita. l'ocasió per a. dir-nos truosidad de esa naturaleza se comgimen monà.rqulco, el escrltor Y el
bate a sangre Y fuego, dentro de la
periodista sufrlan frecuentemente peque el senyor Lerroux ha quedat letzalidad estableclda, pero sln connas de destlerro, por no avenirse a
sideraclones de n lngún género.
m una semipenombra... :
transigir con los a tropellos y felo¡Cuàntas enmlendas sean reglanias de aquellos politlcos. Y, sin em«(Dia 19. A la una de la matina- mentarlas a cada articulo! Cuando
bargo, la ley de lrnprenta todavia
una minoria su derech o, ocuagote
en vigor es, comparada con la que da. Per telèfon.)
No hi ha res noticiable. En la pa su puesto ot ra minoria. Y se proruscute el Parlamento, un modelo
LEGALIDA D
- Resulta que durante la Monar- de benevolencia y de buen sentldo. situació polltlca actual hi ha dos nunclan discursos de màxima duraLos que dicen que una ley que t le- h omes que són seguits per l'opinió: j ción . Y se pide votación nominal
quia todo el mundo cumplla la ley.
- Como que voy creyendo que traer ne cerca de sesenta años està. anti- el senyor Gil Robles, a Guerra, I f'l para los votos partlculares Y para
cuada no plensan que la libertad de senyor Portela, a Governació. El se- ' las enmlendas. Y no hay ley de Imla República fué un delito.
pensamiento es una conquista ya nyor Lerroux va, en tant, en una prenta en lo que reste de vida a es<De «El Liberal».)
.
irrenunciable. El hombre moderno semipenombra. Els altres ministres tas Cortes.
~Le parece blen el progr ama al
¡'
no puede renunciar a ella para vol- no són, aproximadament, res.
Robles?
Gil
senor
ha
hi
Robles
Gil
de
cantó
Del
no
como
feudal,
ver a la esclavitud
¡Pues se puede empezar a despuede sustituir el automóvil por Ja avui el nomenament del generai
t racción de sangre. La vida no vuel- Franco de Cap de l'Estat Major a~ollarlo tan pronto como. se quieve nunca sobre sus pasos. Eso sólo Central. Aquest és el primer acte ra. Suya se~à la responsabtlidad del
se conslgue por la vlolencia, a tra- de Govern important que fa el se- tlempo perdtd<?· .Estas Cortes no han
vés de las dlctaduras que, al fin, nyor Gil Robles. Els elements mo- ¡ hecho nada ubl desde que se ref racasan cuando son retardarias e nàrqulcs i tradicionalistes creien unleron. Si se empeflan en lmponer
inhumanas. Pero lmponer eso por que, després de quatre anys de er!- dlstàmenes tan dlsparatados como
una ley, con el auxilio del taparra- I tica de la situació militar. en arri- el de Prensa. la nueva et:J.pa que se
b?s parlamentaria, es ~mpre~~ In- bar al Govern, tindria preparats al- abrló al rel~~~~fitquui!sfa:l n~\~~;reas~'"
~
d1gna de una democraCJa, DIJérase guns decrets per a restablir ta sl- 1 serà màs
En 1.a demo~racla, gobernar es
que lo que se pretende es desacre- tuació que aquestes critiques comI portaven. Aquesta posició extremis· translgrr. ~ sistema parlamentarlo,
ditarla.
nada sln tranLa parte bufa de este asunto corre ta de dreta és exagerada. S'han ~~cc~¿npo:~e
s partlculares _s
i
a car go como es natural del repu- d'esperar més dies per a veure que
blicanismo lerrouxista, taxi. celoso de farà el senyor Gil Robles en el ml- f:;o~ ~~:o~np~~~;;: pno ttrlu~-0
ACERT IJO REFORMADO
ar e. _
to
de los prin- nisteri, 1 si fa alguna cosa, reco- trlunfRron n
- Sl a clertas lo que tra lgo entre la libertad, del lalcismo,
cipios y de los fines. Ha hecho po- nèL-..:er d'una manera franca la seva lando a lose de e~a sm~;~~~~ Cs~nalas manos te doy un raolmo.
• n en
sible este ley y los diputados abo- qualitat polltlca. Si, per contra, no esos de la oposición »
COe «La Tlerrall.)
Asf es en efecto ·con
minan de ella por los pasillos, pro- fa res, s'haurà de remarcar francurando que no se alteren sus alia- cament la diferl'ncla que hi ha en- ticulares' no se puede gobe~~ars J_a1~
dos, los cedistas. Estos cometeràn tre la demagògia i la realitat po- casa propia· mucho menos toda una
'
naclón »
todos los desmanes de que son ca- lltlca.»
·
paces los reaccionarlos españoles y
lo.s radicales insistlràn en que la República no corre pellgro, pues para
Passeig de Gràcia, 58 : Telèfon 80321
eso està.n ellos ahi republicanos de
RB AT E
AMI E
toda la vida. especie de Brlglda del
«Tenorio», que se deja raptar a DoDARRERES NOVETATS D'ESTIU
fia Inés en las barbas del proplo
comendador »
CAMISES A MIDA DES DE 1S PTES. AMB COLL I
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TREBALL ·

•

UNA INSTITUCIO POC CONEGUDA

Bl BLIOTECA PER
ALS OBRERS EN
ATUR FORÇOS

L'organització científica

del Treball
Origen d'aquesta organització ••• Com fun·
ciona -·- Espanya ha intervingut en diversos
Congressos de l'O. C. T. --- El programa •••
Aspiracions
Naturalment que sempre hl ha or-

al rendiment i a. les condic!ons del
treball.
b) Divulgnr els coneixements referents als mètodes clentiftcs de l'organització del treball, amb el !1
d.'impulsnr la. seva adaptació en totes les rames de l'activitat humana. Intensificar l'ensenyament tècmc 1 orientació professional.
e) Ajudar les empreses per tal
que apliquin l'organització clentülca i transformin la vida econòmica
,
del pals
d> Servir d'òrgan d'intercanvi i
relació entre Espanya 1 els altres
pal:sos per tal d'incrementar aquesta organització. L'acció del Comitè

ganitzacions que escapen a l'atenció del gran públlc. Són orgapltzacions de més o menys impor~ncia, però que encara que hom no
cregui en la seva eficàcia, sempre és
bo que siguin conegudes.
Es el cas de l'Organització Cientifica. del Treball de la. qual hom en
parla amb motiu de la. proximitat
del Congrés Internacional que ha de
celebrar-se el mes de jullol a Londres, tal com ho hem anunciat als
no.stres lectors.
El senyor Josep Mallart. secretat1
de l'O. c. T. ha explicat el que vol
aquest!\ entitat.

Ès.FORÇ !liUTIL
$RQ.Ui S•BA.N INVENTAT LES MAQ.UIJfES
Ili UO'IDR'l

Cartells de l'Organització Cientúiea del Treball

ro.

C. T.
està compo3t per persones 1 entitats
desenvolupament
interessades en el
dels mètodes cientffics de l'organització del treball, d'una manera partlcular a Espanya. Sorgi la inicia.tiva el 1927 en el moment en què
es preparava un Congrés Interna()tonal a Roma. el mateix any. Aleshores es va constituir el Comitè Naelonal, el q~al ha donat diverso3 cur60S a Madr1d 1 a Barcelona. Però la
constitució de!inltiva. parteix del
l928, després d'haver-se posat en
,contacte amb l'organisme internaclonal. Aquest Comitè va deC'i.dir
prendre dues poblacions com a centre de la seva actuació: Barcelona 1
Madrid. Per tal de divulgar les reves teories. va publicar una revista.
El Comitè Nacional de

I

nacional espanyol, s'estén, d"Una manera particular, cap als països de
l'Amèrica espanyola.
COM FUNCIONA L'O. c. T.

Ht ha tres classes de membres:

numeraris, que són els que ostenten
la representació dels organismes
designats pel Consell directiu entre
les persones representatives de la
producció. També són designades
aquelle3 persones que, a judiicl de
l'O. e T., s'han destacat en la propaganda de l'organització científica
del treball. S'han fixat unes quotes de 15 pessetes anuals a. canvi
de les publicacions que el Comitè
edita. Hi ha socis protectors; són
els que d'una manera moral 1 matet1al ajuden l'e3Itlenta.da organització. Aquests socis protectors han
LES F I NA LI TAT S DE de satisfer una quota anual de 150
L'O. C. T.
pessetes.
Els postulats de l'O. C. T. són:
El president efectiu és el de l'Insa) "&;timular els estudis relatius titut d'Enginyers civils; actualment
la. presidència està a càrrec dels senyors Césa.r de Madariaga. 1 Cèsar
Serrano. La secretaria. va a càrrec
del senyor Josep Mallart, cap del
D~partamcnt econòmico-social de
l'Inst.itut Nacional de Psicotècnia.
Des del 1928 el Comitè Nacional
edita. una. revista. trimestral de 100
pàgines.
Espanya ha intervingut en diversos Congresos: Roma, 1927; París,
1929; Amsterdam, 1932; Londres.
1935. També ha participat en altres a.ssembleee internacionals: Cambridge, 928; Elmau. 1929; Amsterdam, 1931.
Una. de 1C5 principals tasques d'aque3ta organització, per a l'esdevenidor, és desenvolupar el treball
cientfficament organitzat.
Segons el senyor Mallart, esperen
obtenir valuoses adhel.'ions entre els
Els lnteHectuals, també s'han de de· homes que es preocupzn de politica.
social-econòmica del nostre pafs.
dfcar a feines manuals

De F. B. V., hem rebu\ tres •c.turos:
ceJordi de Sant Jordlu, de !Uartí de
Riquer.
ccElevaclóu, de Barbu.s&e.
ccTé la. paraula el senyor...11, de
Lluís Capdevila.
De 1.\fiquel V~rés, hem rebut vui\
exemplars:
ccEl destajismou, de J. Duran.
c<Abates plantes 1 libertlnosu, de
Joan de Gra.viptl.
ccEl hombre invenclbJ.e.~, d'Al!red
Antigüedad.
ccSettnta días en Rw;iA; lo que JO
piensou, d'Angel Pesta.ñ.a.
ceTabaré11, de J. Zorrllla. de San
1\lartín.
ceLa. vida ea un deporten, d'Henri
Bordeaux.
ccEl hombre 1 la tècnlcau, d'Oswald
Spengler.
ccl\labatma Gandhiu, de Romain
Rolland.
El\ULI BOTEY I ALSlNA, de Granollers, ena ha tramès cloc volums:
ccEI Focn, de Barbusse.
uEievaclóu, de Barbusse.
ceLa rossa de 1\lal pèlll, de J. M.
Francès.
uAntolo¡ia catalanau, d'A. Ro\ir& i
VlrgilL
ce'Memòrles d'on llit de matrimonin,
de Lluis Capdevila.
ANTOm BARRUECO, de Vilanova
1 Ja Geltrú. ens ha. fet donatiu de
set volums:
ccEuropa en dellriou, de Hans
Gobsch.
uConsplradores,, de Benigno Bejaranc.
uLo que se Ignora de la guerra,,
d'Alexandre Sux.
ceLa Ciu•tcia Soclalu, de Spencer.
ccPalabras de un rebeldeu, de Krc.potkiu.
ccEl apoyo mutuon, de Kropotkin.
ccEmiHon, ck Rousseau,

• • •
A tots gràcies per llurs valuoses
aportacions. Els que no hagin fet
aportacions, esperem que Ui decidiran
a fer-ne. Es una institució que s'ho
val i tots hi hem de contribuir. Lector: no dubtis; tramet-nos llibres. Un
llibre cada •ector de seguida l la. Biblioteca està feta ...
Aportacions, a la nostra Redacció,
Ronda Universitat, ~5.

llur c\rrec representatiu, ja que
aquest es completament gratuït.

ASSOCIACIO DE FUNCIO·
NARIS DE LA GENERAL!•
TAT DE CATALUNYA
Avui, dimarts, dia 21. a les 10 de
Ja nit, es celebrarà, a. l'Estatge Soela.l, Portaferrissa, 13, pral.. l'anunciada reunió del personal obrer de
la Generalitat l les seves Dependències, a l'objecte d'estudiar l'anteproecte d'Estatut de Funcionaris esructurat per aquesta. Entitat.

SINDICAT DE DEPEN•
DENTS
El Sindicat de Dependents de
Taulell de la Indüstria Hotelera i
Cafetera de Barcelona, !a una. crida
a tots els associats que es trobin en
atur forçós. per tal que passin per
aquesta Secretaria do..mà, de 4 a 7 de
la. tarda, per tal d'assabentar-los d'Un
assumpte que els interessa.

l

•••

Dij<TJS, dia 23, a les 10 de la. nit,
es celebrarà, a l'estatge social, Portaterrissa, 13, pral.. la reunió del personal administratiu de la. Generalitat I les seves dependència, a l'objec-te d'estudiar l'anteprojecte d'Estatut de Funcionaris estructurat per
aquesta Entitat.

•••

*

EL SENYOR JOVER I NO•
NELL ES A MADRID
En anar ahir, al migdia, 005 pet1odisbes que fa.n in!ormactó a Governació, en aquell Centre els ma-nifestaren per part del secreta.I1 del
conseller ge3tor de Govemadó, que
el senyor Jover 1 Nonell havia marxat el dia. a.bans cap a Madrid, en
companyia dels altres consellers gestors senyors Vallès 1 Pujals 1 Sedó,
i que no toma.r1en fins demi\. dimecres.
En preguntar els lnlomlfldors qui
s'havia. encarrev:at del Departament
mentre dut1 l'ÍI.bsèncla del senyor
Jover, el seu secretat1 manifestà que
el senyor Pic-que era qui havia delegat la. conselleria en el senyor NoneU-curaria que le3 ooses anessln
bé.

*
quaranta-setè

aniversari
El
de la primera Exposició Uni·
versal
Ahir va celebrar-se a 1~ nostra

ciutat el quaranta-setè aniversari
de la. primera Exposició Internacional de Barcelona que va tenir lloc
l'any 1888. Com cnda. any, els supervivents d'aquella Exposició memorable, compliren el deure que
s'imposaren de celebrar amb el màxim d'esplendor l'an1versa.rl d'a.·
quella. gra.n Festa. i de renovar l'homenatge als ciutadans inoblidables
que la feren possible.
Al matf va tenir lloc una cerimònia religiosa a la Mercè amb assistència de les autoritats.
Cap al migdia, el monument de
Rius 1 Taulet, alcalde que fou de
la nostra ciutat, va començar a. veure•s adornat per nombrosos rams de
flors tramesos per diverses entitats
i acadèmies 1 també per particulars.
Al cap de poc tot el monument era
cobert de flors a la memòria del
digne ciutadà.
A quarts d'una va presentar-se al
peu del monument el senyor Pic 1
Pon, el qual va lliurar també, un
ramell de flors. F;l senyor Ple anava. acompanyat d'algunes personalitats i es pronunciaren alguns discursos enaltint la memòria. del desaparegut alcalde de Barcelona.
Al Restaunmt de Can Soler, va
celebrar-se un àpat en el qual asslstiren uns cent començals. Va presidir el senyor Pic 1 Pon 1 a les postres es pronunciaren també uns
quants discursos entre ells un del
senyor Manuel Rius, fill de Rius i
Taulet.

ANUNCIS OFICIALS
COMPANYIA BARCELONESA

Fins a la nostra. Redacció ha. arribat la queixa de cinc treballadors
ocupats a la càrrega. 1 descàrrega.
dels vaixells de la Companyia Transatlàntica, per tal de protestar del
fet de voler-los fer signar una. document diari en percebre els seus
salaris.
Per tractar-Se d'una fet anormal,
estrany a les costums en els treballadors del port, aquests cinc treballadors, es negaren a signar el docum~nt, 1 en negar-s'hi, la Companyia
no els abonà el salari;
¿Per què ho fa això el senyor RI·
poll? ¿Què es proposa el consignatari de la Transatlàntcla amb aquests
procediments?
Nosaltres entenem que els esmentats cinc treballadors. fan perfecta-ment bé, en negar-ee a signar un
document que pot significar l'acomiadament d'uns honestos treballadors que han de guanyar-se la. vida
de manera. feixuga i insegura per
mor del senyor Ripoll
Realment aquest senyor no té cap
dret a exigir un semblant formulisme a cinc dels seus empleats. Només a cinc. I això, per què? ¿Es que
el conslgt~atari de la Transatlàntica
cerca un conflicte?
Es amb l'ànim d'evitar-lo que escrivim aquestes linies. 1 esperem que
el senyor Ripoll no ens obligarà a
insistir, car estem disposats a defensar els interessos dels treballadors
pertanyin a l'empresa que pertanyin.

91 al 100 - 181-90 - 231-40 331-40 - 861-70 - 951-60 - 1471-80
- 1551-60 - 2241.50 - 2511-20 2921-30 - 3001-10 - 3221-30 - 330110 - 3541-50 - 3751-60 - 3811-20 4081-90 - 4221-30 - «41-50 - 5191200 - 5991-6000 - 6371-80 -1 664150 - 7541-50 - 7591-600 - 7761-70
- 7791-800 - 7951-60 - 8091-100 8261-70 - 8451-60 - 8561-70 - 857180 - 8641-50 - 8721-30 - 9341-50
9411-20 - 9421-30 - 9601-10 10291-300 - 10311-20 - 10671-80
10731-40 - 11061-70 - 11191-200 11271-80 - 11371-80 - 11661-70 11861-70 - 12081-90 - 12091-100 12131-40 - 12591-600 - 12991-13000
- 14051-60 - 14291-300 - 14441-50
- 14801-10 - 14981-90 - 15281-90
- 15311-20 - 15731-40 - 15841-50 16211-20 - 16231-40 - 16391-400 16681-90 - 17421-30 - 17491-500
17761-70 - 17831-40 - 17951-60
18031-40 - 18271-80 - 18371-80
18621-30 - 18681-90 - 18691-700
18861-70 - 19391-400 - 19521-30
19681-90 - 19721-30
Des de 1'1 de juliol pròxim es
procedirà al pagament del capital
d'aquestes obligacions, o sia. pessetes
500 a cada una. a.lxi com també del
cupó número 46, tant de les amortitzades en aquest sorteig com de les
en circulació, amb deduccló dels impostos corresponents.
El pagament tindrà lloc a la. Societat Anònima Arnús-Gari.
Barcelona, 15 de maig del 1935
El Vice-president I Director G&rent, F. Fraser La.wton.

LES ELECCIONS MUNICIPALS
FRANCESES
La classe obrera francesa ha ob- mentant el nombre de regidors en altingut un triomf. Els diaris obrers tres. La. «gran» premsa. ha hagut de
de Paris comenten el resultat amb constatar el triomf socialista a la
joia, però no amb entusiasme, car «banlieue rouge>l.
Els diaris obrers fan constar que
volien guanyar més llocs. Bona senya.!, car no hl ha res pitjor que des- els efectius de llurs partits han esprés d'una victòria, els vencedors se tat considerables a provincies; Nlça,
sentin satisfets i deixin !er. Els 11- on el 1929 el partit comunista.
dcrs de l'obrerisme francès, sense tenia. 540 vots, en les darreres Al.ec-

Els obrers de Ja «Unión Industrial Algodonera» denuncien l'incompliment d'un
pacte coHe~tiu

El proper diumenge, dia 26 del
Hem rebut còpia del se.;;üent domes que som, a dos quarts de deu cument:
del matí, es celebrarà l'Assemblea
«Els obrers de les fàbriques númegeneral ordinària, que el Reglament
estatueix. a l'estatge social, sota. un ros 7. 8 i 9 de la. cUnión Industrial
ordre del dia que oportunament s'a- Algod.onera, S. A.». de la. localitat
de Ripoll, compareixen davant la
buncinrà
Amb aqaest motiu, aquesta. Ent-1- Gerència d'a.~~s~· social i
·ls ..... 'nd "t
t
tat convoca els seus afillats a res-I Qu
e e1 mo IU que e , ...9. 1 w
rnentada. reunió.
a no cobrar els tres jornals de la.
EL NOU CO NSE LL DIREC- setmana. ~sadn. és, pe~ Vi?lactó per
TIU DE LA FEDERACIO I part de l~m.Presa, de lart11:le D del
D • A UT O. pacte coReetiu Fabt11 1 Tèxtil, &proINDUSTRIAL
TRANSPORTS DE CATA· vat el mes de d~embre de l'any
mil nou-centa trenta-u. l posat. en
LUNY A
vigor el dos de gener de l'any mil
•
.
El nou Consell Dl.I'ectiu d aquesta nou-cents trenta-dos el qual article
•
~portant entitat ba quedat const~- diu:
tuit de la següent manera: Pres1- l cUna vez empezada. la. semana de
dent, senyor Josep Manzanares 1 trabBjo, el obrera cobrarà. la. totaliBaró: vice-president, senyor Salva- dad del salario correspond1ente a la.
dor Gordo 1 Co-9): tre~rer, senyor misma, a no ser que se ha~ avisaGabriel Magnet 1 Prats. comptador, do por 19. direcclón de la fàbrica, el
senyor Josep Rovira l Vivó; secreta.- viemes o sàbado anterior a la seri, senyor Francesc ~a i Gallur; mana en q\lc se baya de suspender,
Els resultats de les elecclom municipals a França. El negre represanta
vic~ecretan, senyor Elles Plaza 1 salvando lae cas06 dc fuerza mayor.1
els vots obtinguts el maig del 1935 I el blanc Indica la situació anterior
cosa que posem en evidèncl& per
Mañes; vocals: senyor;s Magi Roca 1
Sa.ngrà. Jaume Estape i Pagès, Ra- als efectes a què aquest arer pugui distinció de tendències, volen pros- cians ha Obtingut 6.50!1 vots. A galI seguir en la. llUita. no satiSfets del rebé totes les MUnlelpahta.ts petites,
mon Beltran 1 Font, Pere Cases l donar lloc.
A Ripoll, a dinou de ma.lg del mil triomf aconseguit. Volen guanyar tant com a les grans, han obtingut
Gorctls; secre~ri general, senyor
amb proporcions ~ considerables. més sufragis els pa.rt!ts dels treballanou-cents trenta-cinc.
Qomèoec I Seriñana.
I. per tant, el triomf aconseguit en dora .~ relacJ.ó a. les abans passades
Visqueu molts a.nyu
ASSOCIACIO DE TREBAles darreres eleccions municipals és eleccions, fins arribar a. caoqulstar
LLADORS DE BANCA I
força interessant.
nous AJuntaments.
BORSA
A Paris han obtin¡ut els partits
Marsella., Lió, Tolosa, Narbona,
CLINICA MEN-TAL
socl.ali.sta 1 comuwsta 160 000 vots. Montpellier, Nante:;, Col!nar, Laon,
L'Associació de Treballadors de
distriete,
un
en
que
notar
Cal fer
Calais, A.gen, Dljon, Perpinyà, han
Banca 1 Borsa es ta ressò d'unes re(Torre dl Campderll)
h& triom!at un candidat feixista per estat batuts eu parUts rea.cclonarL'i.
cents manife:;tacloos del delegat de
·GIROMAR
DE
LLORET
A
districte,
a.tlre
un
en
mentre
vots,
452
a'ls depe.rta.menu de tradició
Fins
Treball referents a certs pagaments
NA - TELEPON 10
fou batut un candidat comunista conservadora, com Altes-Alpes, Finbde dietes als representants obrers t
mal¡ra~ haver obtingut 4.367 vots.
terre, la Mllnche, Aln, Correze, han
patronals als Jurats Mixtos, l declaPer a l'asslstèncla deli malalts
A la Municipalitat de Paris hi en- donat un nombre considerable de sura oue ignora a què poden referirneniosoa. mentals l ~
tren a formar part, 21 regidors del fragis als partits del Front Obrer.
se eis conceptes emesos per l'esmend'ambdós eexes
Henrí Barbusse, comentant el
Front Obrer a.ntlfel.%1sta 1 a 19. cha.ntat delegat, ja que els seus repreMet¡e Dtrector Resident
ban aucmenta.t els vota comu- triomf socialista de França., ha d1t:
lleue:t
aentanta al Jurat Wxt. no han perDoctor Bernat carreru
nistes l socialistes, conservant tots «Que la. victòria d'ahir ecs lncltl a
cebüt mal., n1 el perquè percebin, 19.
els Ajuntaments que Ja tenien 1 a.ug- merèl:ter nous èxits.»
més petita quantitat relaclona.da. amb

I

I

Esplais

Avui, a la nit

I

UNA VETLLADA COMICO~DRA·
FESTIVAL DE GERMANOR
MATICA ALA SALA STUDIUM
CATALANA
Dissabte al vespre tingué lloc a. la
al CINEMA MANELJC
Sant Jordi, 15
SANTS

PROGRAMA
PRIMERA PART

Concert a càrrec de
I'ORFEO DE SANTS
sota la direcció del mestre
A. PEREZ MOYA

«El cant de la Senyera.1, de

Millet; «La Balanguera», de Vi-

'lies (amb cobla) ; eLa !esta ma-

Jor de Vila.xica», de Pérez Moya

(amb cobla); «Dintre el bosc»,
de Pérez Moya. (amb cobla.) ;
«Marinada», Pérez Moya. (amb
cobla) ; «La. cançó dels enva-dits», de Pérez Moya., amb cobla).
Audició de Ballets per l'Esbart
de Dansaires de l'Orfeó de Sants
i Cobla. Empòrium

Concert de Sardanes a
càrrec de la cobla
EMPORIUM
«Espla.l», de serra; «Donzella
de la. costa», de Garreta; eMa-ria», de Ruera; «La Santa Espina», de Morera.
SEGONA PART

Presentació de l'iHusionista BERANGHERT
el qual transportarà durant 40
minuta l'auditori al món de les
illusions
TERCERA PART

Recital de poesies pel primer actor Joaquim Torrens -· Conversa humorística pel primer actor
Giménez Sales
Recital de cançons catalanes per
les eminents cantatrius

QUE PASSA ENTRE LA COM- Portat D'ELECTRICITAT
a. terme en el d.1a d'avui
el 22è sorteig per a l'amortització
PANYIA TRANSATLANTICA I demeses840perobligacions
a.l li per 100, eaquesta Companyia el dia
novembre del 1912, han resulElS SEUS OBRERS? 26tat deamortitzades
les següents:

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

NOTICIARI

GOVERNACIO

EMPAR GOMEZ
tiple

«Lleva.ntina:t, de Bou, 1 «Cançó
d'Amor 1 de Guerra», de Ma.rtinez-Valls.
(acompa.nyadl'o pel mestre
F. NOVI)

Sala Studium un miting carlista.
Aparentment, es tractava d'una. vetllada teatral - diguem-ne teatral-.
Però la. ma.nl!esta satisfacció del públ1c, revelava, de bones a primeres,
una objectius més enllà de l'art. El
públ1c no acabava d'omplir mitja sala però moVia tant sorolls com sl la
sala hagués estat plena. L'entrada.
d'una tal senyoreta. Villanueva, durant un entreacte, tingué caràcters
apoteòsics.
El motiu d'una ovació tan clamorosa., era, segons se'ns digué, el !et
de tractar-se d"Una senyoreta més fogosa. encara. quant a oratòria que
la. Urraca..
Ah! I quins actors! Quin castellà!
Una cosa inenarrable. Tot tenia un
aire de candorosltat i d'improvitzacló captivador. Abans d'aixecar-se el
teló, un dels «jóvenes» va. avançar-se
per a dir, en castellà, naturalment,
que les obres que es representat1en
serien a. l'inrevés. Volia donar a entendre, simplement, que s'invertiria
l'ordre del programa.
Als cinc minuts d'ésser començada
l'obra «en set1o», en arribar a.l primer
pinyol, abandonàrem la sala.. De.t.xàrem aquella companyia de monàrquics abandonats, però, amb recança.
Ens hauria agradat tenir prou esperit de sacrlflci, per a no perdre'ns
el final de la vetllada. Com a coRotó, s'anunciaren. àdhuc, unes paraules de la fogosa senyoreta Villanueva. Ens sembla que tot plegat ens
hauria agradat.
tots els
En sortir de la sala. companys de rengle ens miraven amb
els ulls esbatanats - estàvem a punt
d'esquinçar el silenci amb un «Visca.
la República!» ben vibrant. Conressem que no ens veiérem amb cor de
fer-ho. Només el diari cata.la que llegfem durant ela descansos ja ens ha-via valgut tot de llambregades fut1bundes. Bufa I

r---------TEAIRt ESPANYOL
TERCERA SETMANA
I DARRERES
REPRESENTACIONS DE

EL GRAN
EXPERIME TO
Autoritzada. per la censur
versió integra d 'aquest 1;~~
l'espectador pOdrà aprectar.......,
el veritab.lb estat actual de ·hlla
Russia Soviètica
U N I O N F I L M, s. A.

«La hija de nadie»

Vergie Winters és un PtrfU
minltat portat al llenç, és un de fe
ter de dona plenament assolit. ~e
11
Bromficld, un dels escriptors
derns que conceben la dona sot 111().
aspecte totnlment romàntic és ~·aun
U·
tor de «Vergie Winters» Ún
natge que segons confesSió de~~
utor, conegué personalment.
Davant el record d'aquesta doneta
de l'anònim, que tingué un altr
nom, amagat pel de «Vergie Wine
ters», l'autor lreà la protagon!s~
En 1910 neix aq.ue.st formidable argument, que arriba fins als nostres
dies, que defineix la nostra. è.POca
que la. present a i com a contrast ~
pas~ló de «Vergie Winters», manté
incolume la seva puresa i la seva
fragància, com una flor meravellosa,
«Vergle Wlnters», mereix l'acl:m!ra.
ció, l'homenatge d'admiració de t<>tes les dones. no per l'alt valor dei
film, sinó per la simbologia que enclou la seva personalitat real 1 humanissima..
«La hlja de nadie» (Vergie Winters). la propera estrena del Capit~!. és un triomf total per a Ràdio
Films. la casa que presenta. la pellicula I per a Ann Harding, la sublim
estrella que encarna Vergie Winters,
l'heroïna d'un amor I d'una. obr&
cinematogràfica.

ORIGEN DE MOLTS DEFECTES DE LA VISTA

TERESA BUSQUET
tiple
«Cançó del vailet», de Za.rhacols,
1 «Arri, am. ta.tanet», de Quintana.
(acompanyada pel mestre
J. XORNSI
L'eminent tenor

La majoria dels defectes de la vista provenen de treballar amb llum
deficient o Insuficient. El llegir amb llum deficient un llibre a 10 o 15
cms. de distància dels nostres ulls, l'escriure, cosir, etc. en les mateixes
condicions, és el que la acabar, do pressa, la millor vista. Una persona
que llegeixi, escrigui, cusi, eto. algun temps amb un enllumenat defl·
cient, sorrelx maJor tensió nerviosa muscular que no pas un home en
cavar la terra en les mateixes hores.
S'ho vall el preocupar-se de tenir un bon enllumenat. En les oficines,
un enllumenat deficient, quantes equivocacions produeix a l'empleat I
quant temps li fa perdrel
Perfeooloneu el vostre enllumenat I soHiolteu ol concurs gratult d'un
tècnic. de la «Companyia Barcelonesa d'Electricitat>>. SeC()Ió d'IHumlnacl6,
carrer Girona, 1, telèfon 16545 Cint. 514).

DAVID ROSELL
«Cançó d'Amor i de Gut'rra», de
Martínez Valls, i «La Legió d'Honon, de Martínez Valls.
i el gr!Ul tenor

ANTONI BIARNES

cantarà algunes cançons del seu
extens repertori
<seran acompanyats pel mestre
FERRAN NOVI)
A LES DEU DE LA NIT

El que no es perd
Relació dels objectes trobats a la
via pública i dipo:ñtats a la Majordomia Municipal a disposició de les
persones que justifiquen que els pertanyen:
Una capsa de cartró amb joguines; un portamonedes de pell amb
metàlllc; uDB guants per a home;
un bitllet del Banc Polonès; una
cartera de roba amb una partlc1pa.ció de la rifa nacional, una. tarja de garantia 1 fotografies; colls
de camisa; un portamonedes de pell
amb metàl:llc l una clau; un clauer

TELONS CURTS
LA CRISI
A Barcelona s'han tancat cinc teatres A Barcelona, el passat diumenge, s'han tancat cinc teatres.
No podem silenciar aquest fet tristissim. No podem ale~rar-nos que
una. ciutat com Barcelona es quedi
sense teatres.
Decididament. el públic es desinteressa del teatre: del teatre que tan
entestad~t han fet fins ara els
nostres en!presaris. Alxò, aquesta. actitud del públlc, els hauria de servir
de lliçó.
DEL LIRIC CATALA

, amb quatre" claus 1 un cordill; una manera d·auto; un paquet amb
roba de criatura; una maleta amb
roba; una cart!lla militar amb dc>
cuments a nom de Ma.gf Molet; una. participació de la. rifa nacional;
una cartilla militar a nom de Joan
Arlà; una. cartilla militar a nom
de Manuel Quinto; una cartera d&
pell amb documents a nom d'EU·
geni Fouga.; W1 portamonedes amb
fotografies, un espill 1 un mocador:
un abric per a home; un impermeable; una placa per a auto. número 12.151; una cartera gran amb
documents a nom de Kisellc.

LES ESCOMBRARIES COM MATERIAL DE CONSTRUCCIO

Sembla que el proper setembre
tindrem teatre líric català. No ho
deurem pas als senyors de les recents reunions: ho deurem a Josep
Llimona. L'abnegat ·1 coratjós Josep
Llimona, que tant ha lluitat pel Teatre Lirlc Català.
PAGNOL I FODOR
L'altre dia. parlàvem de dues obres noves -noves en català- de
Marcel Pagnol i Ladislau Fodor,
respectivament: «Els marxants de
la glòria» I «Un lladre ideab.
Podem dir aVUi que, segons sembla, s'estrenaran -ecs diuen que
molt aviat- al teatre Barcelona.
EL CINEMA, LES «VEDET·
TES» I SANT IGNASI
El senyor Peman, el versalre de
cCuando las Cortes de Càdw, ara es
vol dedicar al cinema. Hom assegura que ja. té enllestit el guió d'una.
pelilcula., que es titularà. «Lola. Tria.na.:t, 1 a punt de començar, un altre
que portarà e1 bèHic nom de «La I
espada de San Ignaclo».
«Lola. Trianu serà interpretada.
per Raquel Meller, 1 da Espada. de
San Igna.ció» per Margarida Car·

I

bajal.

Ja tenia raó aquella. àvia. ..

NOTICIARI
Albert Lambert, un dels actors
francesos que millor h& interpretat
el teatre de Moliére, s'ha retirat de
l'escena..

• ••

Es rumoreja que una primera ac-

triu de comèdia aviat marxarà cap
Amèrica.

• • •

AVUi debutarà, al teatre de la
cZa.rzuela.», de Madrid, la. popular tiple Selica Pérez Ca.rpio.

•••

Encara no hem pog-.1t esbrinar la
!ormació que anirà al Victòria. Amb
seguretat, però, que sen, Urtca.

. ..

Al Lara, de Madt1d, ha estat e!trenada. la comèdia .:Como It. vida
qulso», original dels novells autors, Èl qÚim.io ai Berlin Ae rtz ha- aetcotlert la manera ae fabr icar un excelt;ñt
senyors 6egovla 1 Mussot.
Ens diuen que amb un èxit fala-- maó per a la construcció a base d'escombraries. Aquest té l'av~ntatJ;
guer.
de resultar considerablement més econbmlo que els millors C:e fabrieac
•••
A primers de junJ tindrà. lloc, al estrangera. La companyia d'escol"'brarlcs de Berlin ha s¡gnat un
Circ Barcelonès, la. inauguració dels tracte amb la nova companyia «Aerz·Faserstoff, P lattln Grubt, segons
cPetronlus Espectaculus.'t. Una nova
qual la primera s'obliga lliurar una quanUtat d'~brarles, _':_:";
modalitat al teatre de revistes.
que la eompanyla Aertz fabrica I ven maom h:ts seo¡ons el ¡eu pr.,.,..• ••
El dia 29 delY.tt.arà, al Novetats, la ment patentat. Aquest nou swocedunent té J'a\antatge d'un nou insri'
companyía. lirica. tttular del teatre
per a la ciutAt de Berlin, puix que no solament ne té despeses, sinó cau:
de la «Zamlela». de Yadrld.
11 pa¡uen per aquelles - El qutmlo Aera amb el seu nou rneó faJitiCI
• ••
L'emprl'sart del Poliorama., senyor
a base d'eacombnrtes
Alujas, Ja no pensa fer clnenu..

co:;

EN

la humanlta(

S t1 DE MAIQ DEL 1NI

oUIA RT '

•

lES LLETRES

EN DEFENSA DE lA CUlTURA
v!gilles de la. celebració a PaEndel congrés Internacional qUi!
riS els ausplcls dels inteHectuals
solvents de França, estudJarà
telons a adoptar en defensa
111~
Je" ~ civWtzacló, amenaç.ada per
de nova guerra , l'Ateneu Enciclo~lc «Sempre Avant», tramet les
~ents quartilles, sign:ldes per Da.d Bover Masdeu:
,, ElS tràmits que fins l'hora present
'll&n portat a cap, gairebé a:;seguren
6
catalunya podrà. manifestar-!òe
quecongrés Internacional d'Intel:lecfua~s que el proper mes de juny ha

toJ:

•

6

UN HOSTE IL·LUSTRE

•
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QUE ES LA VERITAT?.

dent del Comitè nternacio na I

I
La primera arrel del valor de la coneixença veritable

de Pen- Clubs, a Barcelona

GOVERN GENERAL
-

•

--

ElS CONSElLERS-GESTORS VAN AMADRID EN SERIE

~t~LE:~E~NT~~~::s~~o J~in~~u~s0 .:~~i~~c~} so~~:L
8

En l'exprés del passat diumenge
sortiren cap a Madrid una. colla de
consellers-gestors de la Generalitat.
El de Governació, senyor Jover Nollell; el d'Obres Públiques, senyor Vallès 1 Pujals, 1 el d 'Agricultura 1 Economia, senyor Sedó. Tal com prèviament anunciaren, de viatges en faran molts, a 11 do lligar caps l negoclar traspassos de serveis. També
segurament s'ocuparan de la valora·
eió d'aquests serveis ... En fi, no està
bé fer comentaris sobre el que, per
altra banda, caldria dlr moltes coses... Ja ens ho explicaran el dia
que retornin.
El que no ens cap al cap és que
la seva marxa s'hagi portat amb
cert mlsterL Es q-ae no podia cUr-se?
Alxi ho deixaren entreveu.r e en UDl\
significada dependència de la Generalit.a.t, quan els fou preguntat quins
eren els consellers que havien anat
a Madrid. I es tracta precisament
del departament que podria haver-ho
denunciat.

resultats del IV concurs internacional del millor film d'amateur 1935.
PresldJ l'acte de clausura. el conseller de Cultura, senyor Duran 1
Ventosa, al costat del qual hi havia
el senyor Pau VUa, president del
Centre Excursionista; senyor Llu!s
Quadras, president de Ja Secció de
Cinema; el secretari del Congrés,
M. Pierre Boyer, i el secretari del
IV Concurs, senyor Delmir de Caralt.
Oberta la sessió, M. Boyer donà
lectura a les conclusions del Congrt!s,
l a contlnuació el senyor de Carult
llegt la proclamació dels resultats
del Concurs.
Feren ús do la paraula els delegats d'Alemanya, Espanya, Paisos
Baixos 1 França, 1 el senyor Pau Vila resum! l'actuació del Congrés.
Finalment, el conseller de Cultura,
en un breu parlament, ha clos l'acte.
Ha dJriglt una afectuosa salutació
als congreslstes 1 ha ofert l'ajut de
la Generalitat a totes les manUestaclons do cinema. cultural l artístics.

Cal insistir sobre això, perquè de
tots temps els filòsofs s'han propoL'avinentesa. de celebrar-se enTreballa infatigablement 1 gaudeix
sat fer la teoria del coneixement,
en vistes sempre al coneixement ve- guany a la nostra ciutat, el XIIIè. d'una vitalitat tan enol'IIIa que el fa
ritable o valedor. El pensament ma- Congrés Interr~acional de "Pen- aparèixer eternament jove. Alhora
~rlalista d'Empedocles mateix, creu Clubs", ha portat entre nosaltres és un entusiasta dels esports i una
que perquè hi hagi coneixença bl ha l'alta figura de H . O. Wells, presi- de les primeres raquetes d'Anglaterd'haver conjunció entre la cosa 1 la dent d'aquest prestigiós organisme r a.
porció del aeu semblartt rontinguda lntel!ectual,qu e estén pel damunt
Com a conferenciant, és, igUaldintre la sang del subjecte-. A1x.i jo de tes fronteres espirituals i geogrà- meu~ ln.superable. Les seves confepercebo el Joc quan aquest passa a f;ques les malles invisibles del eeu rències de la Soboma 1927), i de
tra.vés dela porus dels meus ulls 1 ve te1x1t nobillssim de mlltua compren- Berlin (1929) assoliren ressonància
a trobar el foc que hl ha dins del sió 1 cordlalltat. La ploma i l'lntel- mundJal. En la darrera va exposar,
meu cas. Com es veu, segons aques- lecte no són, en aquest sentit, tan- de manera irrefutable, les relacions
ta teoria ingènua, perquè hi hagi cades 1 agressives com la. dJplomà.- que existeixen entre el sentit comú
conei.xement, cal un contacte autèn- cia i les armes.
1 la Pau universal. Ultra figura màtic entre la cosa i la mostra preIndicadlss1ma la personalitat de xima de "Pen-Club", és membre acposada dins el subjecte; d!it altra- Wells, per a una. presidència d'aquets tiu de l'Associació Internacional de
ment: cal que hi hagi conei.xement caire. El seu talent, la seva obra, Sociologia.
veritable. ¿Com explicaria, doncs, l'àmplia visió que la inspira 1 les
Es impossible recolllr ac! la labor
l'error, Empedocles? No ho sabem; idees generoses 1 elevades que en enorme de Wells. Assenyalem l'enorperò no s'ha de r iure d'Empedooles reflexa el conjunt, fan poc menys me interès que despertà. arreu del
perquè moltes filosofies fracassen en que lnsubstituible per al càrrec a- món la. seva conversa (que LA HU•••
el mateix punt. Saben lligar tan bé quest fill predJlecte de la lliure An- MANITAT reportà fntegrament)
El Governador general, interf, no
el coneixement amb el seu fonament glaterra. En saludar-lo, efus!va- amb Stalin el dJctador soviètic. La. va rebre, ahir al migdia, els perioque els esgarriaments del pensament ment i respectuosa, saludem en ell ~:eva biblografia ompllrla columnes distes. No es produïren tampoc notiEl «Butlletí Oficial»
esdevenen incomprensibles 1 inver- el brillant estol d'art1fex del pen- senceres. Es ecuànime 1 coneix a eles importants. Estava. anunciat
edició d 'ahir, publicà,
seva
la
En
notiS
pels
posse¡;sió
de
el
presa
que
de
semblants. Alxi, quan es diu
sament que amb ell han vingut a fons els temes de gran envrgadura. l'acte
coneixement és la representació del honorar-nos amb la seva presència. En l'actualitat, a. la seva residència consellers interins dels departaments entre altres les segUents dispostclons:
Social.
real, que és la imatge de l'objecte,
•••
d'Easton Gleba, proseguelx, infatiga- de Justicia l Assistència
Decret disposant que el Patronat
• • •
etcètera, ¿d'on ve, en aquest cas,
H. o. Wells va nél.xer a Bromley ble, la seva tasca en pro de la cultuque l'error mereixi també el nom de (Kent) el 22 de setembre del 1866. ra 1 les Idees de Pau 1 Fraternitat
A dos q-.1arts de dues de la tarda, de Protecció a la Dona, en la seva
coneixement? Sl conèixer é.s copsar Va estudiar ciències a Londres 1, universal.
a¡ des""tX de la Presidència de la actual organització, dependrà del
Departament do Governació, i fixant
r..
la realitat, enganyar-se serà no cop- molt jove, va dlrlg1r publicacions
és i què re- 'Generalitat, tingué lloc la presa de l'estructuració l t •.mclons de l'esmenqui
amics,
acf,
Heus
sar-la, no posar més que una apa- com "Studen's Magazlne" del "Ro- presenta la gran figura que avui és possessió dels nous consellers d'As- tat Patronat.
r
rença, però po3ar w1a aparença és, yal College of Science". L'ensenya- hoste nostre. Fem vots perquè el seu sistència Social i Justicla, senyors
Decret nomenant Magistrat de
de totes maneres, un coneixement... ment 1 el publiclsme ocuparen la cervell privilegia~ servi un excellent Rovtralta 1 De Prat, respectivament. l'Audiència de Lleida el senyor Ma.D'altra part, s1 hom vol que amb els seva envejable activitat, bon punt record d'aquesta visita.
A l'acte, ultra els caps dels Departa- nuel !sem de Salvadores.
idealistes, el coneixement slgul un obtingué
JEAN GUEHEN NO
Decret disposant que els funcionaments de les esmentades ConselleFr.
la lllcenc:atura 1 va publiuna
encara,
és
mentals,
lleis
de
joc
ries, assistiren diversos magistrats l ris que Integraven la plantilla tècn1Figura destacada del proper Congrés quines aón les cauus de la valor
que
biologia
de
textos
•
•
•
diversos
car
coneiel
sobre
rao11ar
més,
vegada
de paris pro defensa de la Cultura eminent concedida a la coneixença
Amb motiu del XIII Congrés In- jutges i el conseller d'Assistència. Sa- co-adminlstrativa de la dissolta Comolt l'atenció. A comptar
xement veritable; el coneixement cridaren
veritable.
missaria General d 'Ordre Públic, acde l'any 1&92, coUaborà. en multi- ternacional de "Pen-Clubs" que se nitàrla, doctor Huguet.
en
consl.stlr
deurà
aleshores,
fals,
unàvalor
una
sigui
veritat
la.
Que
El senyor Pic i Pon fé~t la presen- tualment en comissió de serve! RL'J
de tenir lloc a Paris, per tal de fitud dc periMics 1 revistes fillS que, celebra a Barcelona, ahir migdia,
xar la posició dels nostres Ateneus nimement estimada, és un fet d'ob- un joc defect.uó3 de les dJtes lleis, el 1895, deixà el periodisme actiu per visitaren e1 President de la Gene- tacló dels senyors Ronral~ 1 De diversos Departaments de la Generaculturals enfron~ de la possible 1 fu- servació corrent, 1 és bastant cu- ¿però d'on ve que, d'aquest joc es- a lliurar-se al conreu de la novel- ralltat, senyor Ple i Pon, els dele- Prat, dels quals féu \111 elogi. El se- litat, constitueixen una. plantilla a
nyor Ple inslstf en el !et que a la. part, 1 fixant les condicions en quê
tura guerra i enfront també dels rè- riós que d'entre les valors espirituals patllat, sigui el coneixement verita- la, en el qual l'esperaven gloriosos gats c1e l'esmentat Congrés.
Generalitat no es farà polltica. (Ja hl presten servei.
gims estatals que ofeguen l'evolució més altes, com és ara la justlcia, la ble que en resulti? De qualsevol ma- triomfs.
Presldènla
de
l'antedespatx
A
Detegaoló d' Hisenda de Girona
bellesa, la bondat, la puresa o l'ho- nera que hom s'ho posi, creure que
veurem quantes vegades serà _precis
cultural dels pobles.
prela
féu
i
interf,
general
vernOdor
novelllsde
etapa
primera
seva
La
raonomés
coneixement
el
Circular comminant amb una mulde retreure-U aquestes mamfestaLa Secció d'Estudis Econòmics Po- nor, és la veritat la. menys discuti- s'explica
gopel
rebuts
foren
~~tdelegats
els
cla
imala
de
vol
el
caracteritza
la
ta,
veritable,
coneixença
la
sobre
nant
de
ta de vint-1-clnc pessetes els alcalclons.)
Utics 1 Socials de l'Ateneu Enclclo- da. Un hom troba. cln1cs Ctlpaços
a. encallar davant ginació. Les seves fantasies són més sentació el senyor Millàs RaureU.
Tlnc interès - a regi el. senyor Pic des que no han complimentat el serl)èdlc Sempre Avant, féu seva la I.!Da- menysprear tal valor moral o de és condemnar-~e
Entre els membres del Congrés, - que la Premsa es fae1 ressò del 1 vel de recomptes generals de ram:~.
gosades, més profundes 1 més esfalsa
la
l'error,
brutal:
fet
d'aquest
bela.
de
moral
valor
la
ridiculitzar
ble Iniciativa que LA HUMANITAT
un coneixement que no trictament científiques que les que visitants, veiérem els senyors Jos1p fet que els nous consellers entren a deria
llançava. no fa gaires cUes 1 corria, llesa, però pel que fa la veritat nin- aparença,
el real, que resulta del joc han fet famós Jull Veme. Més tard Torbarlna, Hermon Culd secretari formar part .del Govern ~e C:\~lu- ¡ En · el número 139, del passat diuper mltlà de la premsa 1 particular- gú no ee capté, de fet, amb aquesta abasta
de les llets del nostre es- les seves obres, prengueren un cal- del Comitè Executiu Internacional nya desprove1ts d'influèncta política ge publicà.
ment a convocar-hi la lntellectuaU- desimboltura. No direm pas que tot- incorrecte
no obstant, és un co- re més abstracte. i en elles, Wells, del Pen; representant de la dele- de cap ment\ 1 amb rúnic desig de , becret nomenant conseller de Ja
que,
1
perit
sincerament;
veritat
la
estimi
hom
liteciència,
de
-homes
tat nostra
però s1 que es pot dir que aquells neixement capaç de fer, com a tal, arrivà a sentar les bases d'una re- gació anglesa, miss Delafleld, cre- servir Catalunya i Espanya. Aques- I 'Generalitat de Catalunva el senyor
rats, artistes, etc.
forma eficaç de la societat dels ho· mieux 1 Luc Durtain per la Delega- ta actitud també l'hem presa els al- Josep Ll-..ús de Prat 1 de Lezcano el
un bon tros de carni en el món.
La crida fou atesa, sortosament 1 que sostenen absurditats descarades
Sl, apartant equest equivoc, ea rao- mes. Potser per això, aquesta se- ció francesa; Marko Javonlk i Fran- tres membres del Consell, ja q-.1e en ¡' qual exercirà interinament la don•
pretenen
temeràries,
afirmacions
o
reconede
amb escreix, pels homes
na degudament sobre el coneixe- gona etapa, menys compresa, i que ce Bevk de l'eslovena, 1 Burmanx cap de les reunions efectuades no hi sellerla de Justfcín 1 Dret.
guda slghificacló dintre de Catal~t que són veritables. Sincerament o hi- ment en general, un hom reconeix exigia. del lector un major esforç de de la belga.
Decret nomenant conseller de la
ha hagut discussió ~litic!" de <!ap
nya en l'aspecte cultural. Aixi mate1x pòcritament tothom reconeix la và- que el coneixement, veritable, fals o meditació, no va assolir l:l. populaEl senyor Pic els donà. la benvin- mena 1 ai eola.ment l'~s~ent _de rea- Generalitat de catalunya el doctot
dominant de la veritat o alresponien tots els Ateneus de Barce- lua
Rovlralta 1 Espoul, el qual exer.:'
Raul
guda, desitjant-los una feliç estada Utzar una. tasca admtmstratlVa, tot
n1 fals n1 veritable, és, en el seu ritat de la primera.
lona. L'ambient creat al volt d'aques- menya un hom es comporta com s1 conjunt, una tècnica, el resultat d'umirant pel bé de Catalunya. Nos· clrà interinament la Conselleria d'W
Alx1 i tot, la tendència genero- a la nostra ciutat.
d'araons
les
Buscar
reconegués.
la
ta inlc1ativa, doncs, ha estat fala- questa eminent dignitat del verita- na evolució biològica. Si la veritat sament reformadora del genial es,
En nom dels delegats, Mr. Cre- altres - continuà - en aquest estat slstència Social.
guer 1 promet un resultat que vindrà
Ordre deixant sense efecte pels
agra! les frases de salutació d'lnterlnitat no podriem actuar pocomieux
del
cas
un
és
perquè
és
útil,
és
bumanl·
"La
com
obres
en
criptor,
es
que
empresa
una
doncs,
és,
ble
manifestacions
les
dc
una.
ésSer
a
neixement, no per allò que la dis- tat en f01·macló", donava millor la 1 la bona acollida, alxi com també Htlcament. perquè els partits que no motius que s'esmenten, la suspens!~
justifica.
més vitals de Catalunya.
del Govern no ens di- de càrrec i sou que fou imposada s
sl, aquesta pre- tingeix de l'error. I que no se'ns fa- impressió d'ésser un fruit de labo- les atencions que han trobat a Bar- formen part
en
legitima
Però,
guessin que ens aprofitem d '!iquest funcionari de la Generalitat adscrl
Tal vegada. per la importància d'a- gunta és massa fàcil de réspondre. el dJr que no reconeixem cap avan- ratori q~e no pas qu~lcom plas- celona.
a la Secció d 'Hisendes Locals de la
règim 1nteri.
questa manifestació c!vica 1 espiri· Precll¡ament hom ha. acusat els fi- tatge al coneixement veritable so- mat per entranyes vivents. Es l'arEis consellers interins entrants, do- comissaria de Girona, senyor Jaume
tual ~ue no lu1. passat desaperce- lòsofs de cercar tres peus al gat, és bre qualsevol altre, veritable o fals. ribada del torb melèfic de la guernaren les gràcies pel no~ename~t. Balaguer 1 Tort, per Ordre del 2 d'abuda-, els primers tl·eballs que ~s a dJr, dificultats allà on un sentit Només que un coneixement, per a ra que Impressiona Wells 1 - ' ultra
El doctor Huguet també feu un diS· bril darrer.
portaren a terme, foren obstacuht- dreturer no n'hi veu cap. La respos- ésser-nos útil, ha de reunir dJverses donar-li peu per a una. reexldJsslcurs, en el transcurs del qual agraf
zats Però la. tenacitat dels organit- ta s'imposa. de seguida: La veritat condicions. I es pot demostrar que, ma tasca. period.istica - comunica
les flors que li havia tirat el senyor
zadors ha pogut més l a hores d'ara és precto:ra perqué és útil, el verita- en aquest sentit, la coneixença ven- vitalitat 1 escalf de vida a les seves
Pic, l, naturalnlent, hi correspongué
també es redreça l'ànima cultural de ble dirigeix la nostra conducta i 16 table té, sobre totes, avantat:¡es deconcepcions, noblement utòpiques,
amb més quantitat encara. Tots els
Catalunya, davant les espases dicta- dirigeix bé.
cisius. Aixi, en el cas del ppnt a d'una humanltat millor 1 en "El
presents es trencaren les mans aplau- L'afer Schiro-Kauer, encara
torials que amenacen Europa.
Aquesta expUcació és de sentit co- construir, el problema no consisteix salvament de la civilització" prodint el discursos.
Heu-vos aci la. importància cabdal mú 1 nosaltres l'acceptem com a va- solament a què no s'enfonsi, sinó pugna per la creació d'un Estat
La. policia posà a la disposició del
de la. veu que han de fer sentir els ledora. La. utilitat serà la primera també que no costi més del nece~a mundJal. I ho fa amb tota l'energia Es proclamarà Mestre en Gai
jutjat d'instrucció número vult ela
Ateneus que miren el demà 1 que arrel de la vàlua àel veritable. Amb ri. De cop, les errades sortoses que- i la decisió de l'home convençut que
del
clausura
de
Sessió
documents trobats a casa de SchiroSaber el poeta Alfons
s6n mevitablcment, aixopluc de la una rara tmanimltat, els filòsofs den immensament disminuïdes. Sl
Kauer, en vista del procés que per
Cide
Congrés
primer
claSse treballadora. Obrers ~~ s'han posat d'acord sobre aquesta tinguéssim dos sacs, en l'un dels serveix una causa santa.
estafa es segueix.
Maseres
•••
1 !nteHectuals -acció i intelligè~cia primera 1 popular justificació del sa- quals hi hague~sln els coneixements
El que ha estat lliurat al jutjat
Amateurs
neistes
angran
del
ideologia.
la
tota.
En
tindrà
26,
dia
vinent.
Diumenge
agermanada- han trobat, amb 1 Assón: set mil pessetes en bitllets del
correcte, cada vegada que el veritables, 1 en l'altre coneixements glès es destaca, poderosament, la lloc aquesta simpà.tica solemnitat
semblea d'inteHectuals, una altra ber
Al Saló de Sessions del Palau de Banc d'Espanya; vult mil francs en
filosò!io ha. començat o qualsevols, és evident que seria més seva concepció personal1sslma de rossellonesa, sota el segUent proocasió on poder manifestar-se. I. to- pensament
la Generalitat tingué lloc la sessió c1e bitllets del Banc de França; un autorenovat. Els primers pensadors prudent de només ficar la m~ en Déu. Segons critica autorltzadlssims grama:
tes les manifestacions, la 1ínal1tat s'ha
del Primer Congrés de Clclausura
marca Lincoln; un resguard
el sac de les veritats. D'aqu! que
A dos quarts d'onze: sessió públi- nelstes Amateurs, organltzat pel Cen- mòbll
de les quals va encaminada a abra- grecs creien de bona fe que tota re- l'escola professional més modesta la tesi teològlca de Wells és: "Déu
del Crèdit Municipal de Paris per
felicitat
la
tenir
de
ha
sàvia
cerca
la.
a
Catalana,
Mantenidorla
la
de
ca
çar aquestes dues tendències, troben
la
l'envolten
"finit";
ésser
un
és
secCatalunya,
de
Excursionista
tre
valor de 8.500 francs de joies pignob~i el seu programa només en els
l'obstrucció dels que no miren e:mb dels homes com objecte directe;" els coneixements provats des del punt naturalesa i la necessitat; un Déu qual són convidats tots els amics de ció de Cinema, 1 la proclamació dels rades; una botonadura de brillants
1 de la llengua catalana.
lletres
les
simpatia. l'obra de la Unlvers1tat C6COlàstics prolonguen la mateixa. de
lluita".
la
en
aliat
nostre
el
és
que
que havia. regalat al xofer com a
veritat.
la
de
vista.
lloc als salons de la SOcietat
PopUlar, iniciada avui pels Ate?eus manera de veure 1 al segle dJssetè,
pagament del que li devia; un taloEn resum, reconeixem que el co- Els seus judic:.S no deixen massa t/.)n Tindrà
carLiterària,
1
Científica.
Agricola.
culturals populars. Les aules umver- quan Descartes, Hobbes o Espinoza neixement
nari de xecs de viatge de la casa
veritable és més general- parats els teòlegs i es d.eclara crei- rer de les Fàbriques Naabot, 2. Ensitàries per a obrers, buides, els fo- es proposen dc reprendre la !ilosona ment o ·més
probablement útil que ent en Crist, Déu veritable dels trada lliure. A les 14'45: Jocs Florals cions d'aquesta naturalesa, «El er!· Koock per valor de 250 dòlars; un
gars de cultura per a obrers amb la pel començament, és encara l'anhel el coneixement
molt
de
fa.
Güell»
Parque
del
men
titol de 200 accions que té en dlpò.
qualsevol. Per tant, cristians i no pas en un enigmàtic al T~att·e Municipal amb el concurs
llibertat d'acció limitada. ¿Com r.o de la felicitat dels homes que recla- la utilitat no basta
bon llegir 1 no s'hi troben defor- sit al CTèdJt General de Suïssa 1
per expl1car la Totpoderós.
l'Estudiantina
de
1
Canigó
l'Orfeó
de
havia també d'intentar-se ofegar la men per a justificar la seva emque
les
de
truculències
ni
macions
Wells és polemista i batallador, Catalana. Seran rebuts mantenidora
altres documents.
vàlua reconeguda a la veritat. Hem
manifestació espiritual de Catalu- preea..
arribat a desacreditar les noEn rela,cjó a l'esmentat xofer s'insEstudii.em, però, la nostra primera vlst només que el judJcl veritable per naturalesa 1 sovintegen les se· la poetessa J. Ives Blanc i m¡!strcs han
nya en contra de la guerra i dels
Gon·
R.
Valentln
policiaques.
vel:les
per les false-'
Chesterton,
Shaw,
a
escomeses
ves
resposta. Es veritat que la conei- és més útil que un altre qualsevol, o
els escriptors A. Pravlel zàlez ba sabut donar al seu relat trueix un altre sumari
saber
gal
en
&;tats opressors?
dats que pugui haver-hi, referent a
conjunt, és una Kypllng o Galsworthy. Aquests ge- I Alfons Maseres. A les 17: Desmaen
veritat,
la.
que
útil;
és
d'error
inoontaminada.
xença
Segons sembla, han desistit, però,
refinada que val mé~ que ganta de la literatura són els únics da fins a l'Alcaldia, on la Reina dels consistència. literària. i infondre-li la nacionalització espanyola de Schi·
d'ofegar-la per raons que pública- però no és útil solament ella. Es coneixença
bruta. La relació entre veritat i als quals fa l'honor de combatre. Poetes dJpositarà la Flor Natural a interès, sense sacrificar el sentit co- ro-Krauer.
ment no poden dir-se, amb la seva presenten ce.sos d'errors fecunds. Es la
Hom sap que, en fer-se escàpol
no desbastada seria, Altrament la lluita acusaria una la !alda de l'Avia. Cant tradicional mú.
Es de creure que les successives
totalitat, però que una d'elles és cosa ò,e les circumstàncies; que tam- oonelxença
utilltzà el passapon
quantitativa. Ara bé, nosal- manca de contrincant exagerada.
de l'Avia (Grandó i Morera), per noveHes que aquest autor anuncia Schlro-Krauer,
perquè no han cregut que pogu~s bé poden convertir en útil 1 fecund croncs,
I
del seu flll, del qual arrancà la fotO.:
sentim que sl, en certa mane-l'Orfeó Canigó. A les 19'30: Al Gran dJntre la mateixa coHecció, millora- grafia
prendre la volada que sortosament el que no és ni veritable ni fals. tres
lo. seva.
~
hi
i
la veritat val més, des d'un altre
Hotel de la Llotja, banquet de la ran encara la bona impressió deixaha pres. Tanmateix, encara no can- L'historiador de les ciències es com- ra,
Hom sap també (llle SChlro·Krauer
ens
sentiment
nostre
el
vista
de
punt
Florals
Jocs
dels
i
Rosselló
del
Colla
han
que
errors
els
realçar
a
plau
tem victòria. De moment pressenda per la primera.
arribà a Paris senSe ésser molestat
(subscripció abans del 24; tot comtim que Catalunya serè. inteHectual- servit de punt de partida a man- aferra a ella oom a quelcom que ho
per ningú 1 en avió sorti cap a Ber·
tot, i ens allunya de 90 que en
près, trenta francs>. Demanar les
ment rt!presentada al ConiféS In- ta descoberta decisiva. I, en el camp vol
Un el dia 14 d'aquest mes 1, com
entrades 1 invitacions per al teatre
temacional esmentat; però si aixi medical, quantes teories no es re- difereix com de quelcom que no valsigui que en aquella capital alema(Jocs Florals) al majoral-slndJc Carno fos, la buidor del lloc que a Ca- futen entre elles, de les quals no- eu~ r-es.
En ttM localitat del Maresme, hom nya té dos germans, hom creu qué
Passa amb aiXò com en les rela...
les Grandó, Agustinll, 29, Perpinyà.
talunya. ha estat reservat, seria sig- més una pot ésser fonamentada, 1
celebrà Joc& Floraü d'e&tiv, un diu-. cercarà protecció o. casa d'algW1
Podreu retirar-les a l'arribada.
nificativa, l tots els assistents dels que totes, no obstant, procuren qual- cions entre la. moralitat 1 la. felici- H
d'ells.
conducta
una
que
cert
ben
Es
tat.
menge, al matf.
hi
que
malalts
als
alleujament
que
països més liberals que el nostre,
Per la seva part, la pollc1a, d'a:-.,
S'hi aplegaven, co:ra rara, tots els
s'adonarien que la solució que acor- creuen 1 s'hi conformen! Dues doc- honrada ens és mée profitosa que
poetes premiats, que pas:raven de tnnt. cord amb el jutjat, ordenà que es
~
dessin, Catalunya l'espera amb una trines religioses que s'anatemitzen una de viciosa. en allò que fa el
la detenció preventiva l'
practiqui
Jurat
el
f
cerimònia
la
Hom acaM
ansietat indescriptible.
mútuament, procuren a llurs fidels nootre èxit més probable: és més
va invitar a dinar la Reina de la sembla que es dema.natà l'extradicl<i;
les mateixes consolacions, els fusti- prudent de ca.ptenlr-se bé, però el
CRIMEN
EL
Festa f el guanJiador de la Flor Na- solUcitada pel Govem hongarés. LeS
guen per idèntiques esperance.'!. Mol- eentiment universal vol que entre ...-~~---~::=;3~::~
autoritats espanyoles es comprome-{
tural.
- ~~;;;;:~'-'::!...
UELL
G
PARQUE
DEL
tes llegendes aón tan edificants i tò- el vici 1 la virtut no h1 hagi solaLA
En 1aber això els altres poetes po- ten jutjar-lo I no es consentirà. que
--:
nlques moralment com poc confor- ment aquesta. diferència de més o
per VAL ENTIN R. GONZA· saren el artt al oel. EU& també vo- quedi fóra de la llei per un delicte'
mes amb la realitat històrica. Fins men:;s. mó també una de qualitat,
en el que cap perfectament l'extra.:
LEI 11 cPubllcaclonet Fo· lien ésser admesos a taula.
1 tot es pot donar el cas que la de valor absoluta. Els moralistes
H I 11 Barcelona, 11135
I conten que el pruident de l'en- dicló.
llegenda. tingui més valor educatiu diuen que la conducta moral,
Ahir estigué al jutjat per a pr~
Hem obert aquest llibre amb \UI& tUat organitzadora, en IClber-ho, va
que la realitat corresponent, car, parac!a a. una activitat dirigida.
DE
tar declaració la secretària del fl·
certa prevenció. Són tantes les no- dir te.rtualment:
¿què l'hauria fet néiXer 1 propagar- clusivament per l'interès, és d'un altnconvettient.
ha
hf
no
ml
-Per
gitiu
tre ordre; Igualment nosal~ direm
velles pseudo-pol1ctaques que em han
se, m no hagués servit per a res?
fet badallar 1 ensopir-nos, això quan Però, trlnt poetes... mengen molt/
I, encara, no és pas veritat tam- que, del punt de vtsta de la vàlua,
jar-$e.
arrun
va
cosa
la
Jl,
la
A
coneial
relativament
és,
beneiteria!
la
veritat
la
indignat
ha
ens
no
poc que l'error. com a tal, hagi de
• • •
Confessem que hein restat sorpreportar conscqUèncles desagradables. xement útil en general, d'un altre
En úmps de la po3t-guerra un noeos. El senyor Gonzàlez és un esSi un enginyer construeix un pont, ordre.
Distinció a un químic catala
criptor correctis6im; posseeix w1a vtllfsta aabadellenc t-a trobar un copot cometre errors de dlles menes.
era
que
local,
fabricant
.eu,
negut
la
domlna
i
comuna
poc
imaginació
L'Escola Lliure d'Enginyeria de RíQ
Dels uns en resUltarà l'enfonsada;
de
tèmlca indispensable per al gènere dels que l'havien enriquit en quatre de Janeiro ha concedit les insignie4
dels a.ltres, que el pont sei'à més
semi-analfad'un
tractava
Es
die&.
que cUltiva.
de «doctor in honoris causa» al qui·
fort del que cal.
Pere Foix
No és massa fàctl nacionalitzar bet, contamjnat del deliri d~ gran- mlc català senyor Daniel Mangrané
Així veiem com l'é!lser útil no és
el
té
comerciant
bon
El
nou--rics.
els
rots
de
dese&
s ha exhaurit totalment
els det~ctives ni els seus contrin1 Mangrané per les seves investiga!
un caràcter especific del coneixe-Heu vist el meu 110u lliln'e?-va clons sobre productes detersius.
cants. Sembla indispensable que un
deure d' anunciar als diaris
ment veritable; és una propietat
que
tactcta
per
més
l'escriptor,
fer
and'ésser
hagi
novella
de
policia
possible de tota mena de coneixenEl senyor Mangrané, jove de 27
que pel seu tiratge li ofeglès o americà, 1 alxi mateix aquells per altra cosa.
DAVANT LA GRAN DEMANAces. V-eritables o falsos, els coneianys, és fill del diputat català a
l'Iu
No
l'altre-.
Ne>-replicd.
d'cEl
L'autor
captura.
1
eotja
que
DISSA QUE NO S'HA POGUT
xements són tantost útils, tantost
les Corts de la. • República, senyor
reixen garantia de difusió
crtmen del Parque Güell» ha. assolit vist, però me'n taré em;iar un per Daniel Mangrané.
SERVIR, EL DIA 24 DE MAIG
no ho són. Que bo siguin o no decompraré
en
us
plau,
em
sl
i
mostra,
novellistlc
tramat
el
que
eense
això
ES POOARA A LA VENDA LA
pèn de les circumstàncies. I cal tedel seu article, sense pre·
L'any 1929, quan comptavll uns 22
perdi interès nl emoció. Tot al con~ cent-cinquanta.
nir sempre ben present que una cosa
I dient això, colpeJava, protector, anys, publlcl. el seu primer llibre so-¡
trarl.
ocupar-se de la seva ideo·
és la teoria del oonei:&emen.t verita,..
bre treballs analitir8 titulat «Quúnl.~
Oontra el que s'esd.ev6 en publlca. l'espatlla del novclllsta.
ble, i una altra la reflex~ aobre la
ca anal!tica 1 Fisiològica d'olis i grei,
,. ..
lo gia.
veritat.
xOS», llibre que fou molt elogiat, 1
& l'obra cabdal i definitiva del
l'any 1934 publlcll un~ altra obra
de gran interès pràctic dintre del
Mestre
català,
filòleg
• - - - - - - - - - - - - - • • • • • • • • • gran
EX JT SENSE PRECEDENTS
negoci de saboneria, titulat «F'i.:>íco'
ha
en laelqual
Fabra,
Pompeu
EN MENYS D'UN MES S'HAN
qulmica de la publicacions i anàlis~
VENUT D UES ED I CIONS D'A·
treballat més de vint a nys
dels sabons 1 nitres productes deQUEST SENSACIONAL REPOR·
tersius».
T ATGE DE L A REVOLUCIO
Un volum de 1750 pclgs. masDegut a la publicncló dc les eS:D'OCTUBRE A CATALUNYA
mentades obres 1 pels coneL'l:ements
nffkament Nlllgat Pessetes 65
analitics que t~ sobre els productll:'l
Feu comandes sl no voleu resa l comptat; o t ermi ni s de
detersius. l'esmentada entitat l'ha 11~,
tar sense exemplars, car serà
75.
do."lant-11 la reuad.a d!stinc1ó,
Peuetea
norat
mea,
al
10
s
Pessete
l'última edlcto, a la
Recentment, 1 amb ocasió de les
festes del centenari de la Universitat de BrusseHC3, Eugeni Dupréel
pronuncià. un 1ntere~sant1ssim dis·
curs sobre Les dues arrels de la vàlua del veritable. Encara que aquest
titol no ho indiqui prou, de fet, Dupréel, en la seva dissertació, no cercava altra cosa que saber quin ba
d'ésser l'esperit que animi una Universitat. Esperit d't.mplia lllbertat 1
d'eclecticisme, que es proposi com
a terme la veritat ideal 1 que Dupréel toba exaltat en un dels graus
més alts en la Uni~rsita.t brusseliesa. Creiem d'un interè3 universal el
problema. que planteja Dupréel i sobretot profitós de conèixer en el
nostre pais. Més que mal, ara que
els enemics de Catalunya s'han
aprofitat de la nostra. dissort per a
destruir l'obra ó'un Patronat un.l·
versitari que, indubtablement, tenia
entre els seus propò3lts-com ho demostrà efectívamentr-el de donar a
la Universitat catalana aquest caire
d'esperit europeu que en tan alt
lloc posa la de Brus.."CUes.
Preguntar-se cquè és la veritat»?
què hi ha. d'cspectfio 1 de decisiu
en la possessió de la coneixença veritable, &!, evidentment, posar-se de
cop en el cor de la !ilosofia, 1 tothom sap que no són BOJament els
professors de lògica, de moral i de
metaflslca, que es posen aquesta
qüestió. Nosaltres, però, amb Dupréel, buscarem la respoota a una
altra pregunta: ens pre¡untarem

I

*

Jocs Florals
de la Ginesta d'Or

*

ECOS

UN LLIBR E QUE
A
D'AD QU I R IR
T OT CATALA

LLEGINT.•

SEGONA EDICIO

__________*_______________

Barcelona,

6 d'Octubre

*

URURBUUm

.

""'..

No deixeu de llegir
el llibre de gran èx~t

¡~~eiet

fieneral dellinreria
Barcelona

Barberà, 1• 1 18 ::

EL FET DEL DIA

Si desitja adquirir a questa obra,
talli I remeti'ns e l següent cupó:

per JOAN ALAVEDRA
AUTOGHI\Fl;;, lJWUiXOS,
AQUARElrLES
I el més unportnnt. assort.tmeDl
de O R A V ATS de Barcelona
EIPOiiCIO I venda a preus Inversemblants a
ME'IttOPUL l TANA

~r

l.llbrena ve tla 1 No"•
• 31 lbaU.aa

sala.

loot<n&n•

MsiJJ• re«e d Olcdoaerl Chfte ral del•
u.t~su• CcrftllCUlO l~f1tll'lo)

:,:=

Preu: 5 pessetes

LLIBRER IA CATALO NI A

Administració I venda :

lliBRERIACATALONIA

3, RONDA SANT PERE, 3

Ro n do d• Sant Pere, 3
8

A

R

- -

C

E

L

O

N

------~·

A

--

L'Assemblea general de soeis de PAera Club de
Catalunya
Per al pròxim dUous, dio. 23, a lc·s
deu de la vetlla. U convocada. l'assemblea general cx~r-.lordlnària d~ socis l'Aero Popular de Catalun)·a, de
f>eiOim convocatòria, rota el mateix
ordre del dia, que oportunament va
ésser clrculnt als seus socis eu aquella
reun.tó. sl.gtil qUln .s1gui el npmb:re
d'assistents. 1 seran vàlids els acOt'ds
q\le es ptCnguin.
Donadn la importància dels afen:
a. tractar. hom n."'COtiUUUl nls sen¡on
sociS la punlual a.ss1Stèncin.

la humanitat.
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EXECUCIO A CUBA

INFORMAC IO ·DE l'EST RANGER
EL PACTE FRANCO-SOVIETIC

lavat ~e~1r!~ ~'entre~~tar-~~
Goering diu que està molt satisfet de
l'entrevista --- Aquesta fou conseqüència
d'una pila de «casualitats» diplomàtiques
LAVAL DE TORNADA A ma de seguretat. Sl Alemanya no
PARIS
s'adhereix a aquell programa se
Paris, 20. - Aquest mati, a les n'haurà exclòs ella mateixa, i això
seria.
un obstacle per a l seu canvi de
10'49, arribà procedent de Cracòvia,

el ministre d'Afers Estrangers senyor Plerre Lava!.
Segons manifestaren els periodisDurant els recents aldarulls a Cuba, el r evol ucionari J osep Casttella, que tes que l'acompanyen, Lava! fou in·
assassinà el lloctinen t Joan Alvarez, de l'exèr cit cubà, h a estat condem• tensament aplaudit en nombroses estacions del trajecte.

nat a mort I fusellat a Santa Clara. El cond em nat a l'llltlma pena éJ
portat al lloo de l'execució

(Express - Foto.)

UN CUMU L D E COINC I ·
DEN CIES D I PLOMATIQU ES
Paris, 20. - Com era d'esperar,

l'entrevista celebrada a Cracòvia per
Lava! 1 Goerlng, ha provocat grans
comentaris en la Premsa francesa.
L'enviat especial de cLe Matin» a
Cracòvia publica la següent curiosa informació relativa a la circumstància que es produ! dita entreComunistes i socialistes es 1 vis~~sprés de 1a inhumació de les
manifesten juntS daVant deJ despulles del mariscal Pilsudski, el
Govern polonès Invità a dinar en un
Mur dels Federats
gran hotel de Cracòvia als caps de
missions estrangeres. El dinar
Paris, 20. - Ahir, diumenge, les les donà
en petites taules i la casuaorganitzacions d'extrema esquerra es
féu que la de Laval fos conefectuaren llur manifestació anual litat
tigua a la de Goering, per la qual
davant el anomenat Mur dels Fede- cosa
ambdues personalitats no tinrats, en el cementlrl del Pere La- gueren
més remei que saludar-se.
chaise
senzm gest de cortesia tinLa manifestació d'aquest any tin- Aquest
gué
a
la
tarda la següent derivagué particular importància perquè, ció: Goerlng
es dirigí a casa del
per primera vegada, prengué part comte
Potocki per tal de visitar la
en ella el Front Comú, integrat per
famosa col:lecció d'obres d'art,
socialistes 1 comunistes, momentà- seva
1 coincidiren a casa de l'aristòcrata
niament units, que desfilaren da- polac
1 Lava! que, aleshores
vant el Mur cantant «La Interne.- mateixGoering
celebraren una curta converclonalll.
Els manifestants portaven una sa. com que aquesta tergiversà per
Interessants, els dOs minis·
banda de música 1 nombroses ban- camins
tres decidiren de comú acord, entrederes roges.
Les autoritats havien adoptat im- vistar-se més tard, detingudament,
un hotel de Cracòvia.
portants precaucions concentrant enEn
efecte, a l'hora convinguda, 1
grans contingents de policia que no
un hotel, Lava! 1 Goering, amb
hagueren d'Intervenir perquè l'acte, en
encara que molt entusiasta, es des- l'ajut d 'un intèrpret, celebraren una
conferència que durà dues hores 1
envolupà enmig d'absoluta calma.
quaranta-cinc minuts.»

EL SENYOR BALDWIN S'EN- La commemoració
TREVISTA AMB EL REl JORDI de la Communne
Londres, 20. - Mr. Stanley Baldwin ha. estat rebut aquest mati al
P alau de Buckingham pel rei Jordi.
ES DIU QUE L'ENTR EVISTA SIGNIFICA EL CANVI
DEL GOVERN.
Londres, 20. - En els cercles poUtlc.s es concedeix extraordinària importància a l'entrevista que aquest
m ati han celebrat a Buckingham
Palace el rel Jordi 1 el senyor Stanley Baldwlng, car s'interpreta com
a confirmació dels rumors que circulen ta dies que el senyor Baldwin substituirà el senyor Ma.cdonald
a la prefectura del Gabinet anglès.
ELS RESULTATS PLANTEGEN UN GREU PROGRA·
MA AL G OVERN
Pra¡a, 20. - El resultat de les
eleccions d'ahir planteja al Govern
el greu problema derivat de la victòria aconseguida. pels partits alemanys de Txecoslovàquia, que fins
¡lra havien demostrat absoluta lleial~at vi3 a vis de l'Estat txecoslovac,
rilentres que ara no poden ocultar
llurs tendències racistes.
De totes maneres, i per no ésser
coneguts exactament els resultats de
les eleccions, no es poden formular
pronòstics politics deftnl.tius.

Coses de l'Església
Catòlica

La situació de Mèxic
Fisher i Moore, sants
MORTS I FER ITS EN UN A
Ciutat del Vaticà, 20. - Ahir, diuM AN I FESTAC I O
Mèxic, 20. - Hi ha hagut cinc menge, amb inusitada. pompa 1 somorts 1 catorce ferits en una mani- lemnitat, foren canonitzats els nous

festació politica en el poble de Soronga <Estat de Puebla).
Es diu que les causes han estat
que el Govern ha ordenat la clausura de diverses escoles perquè els
mestres no seguien les doctrines socialistes en l'ensenyament.

*

CASSA DE LA SELVA
A .la !i s'ha pogut confeccionar
en part, l'Ajuntament governatiu de
la. n06tra vila. I diem en part, per!J.Uè solament han anat a prendre
possessió dels càrrecs decretats per
Pic i Pon els components del partit radical. Han deixat de fer-ho els
sis de Lliga Catalana i els dos d'Acció Popular Catalana (Ceda>.
Amb la més gran indiferència
puix que solament assistiren dos e3peotad.ors a l'acte públic, els set senyors del partit radical prengueren
ssessió de llurs càrrecs. Acte set l'alcalde actual, senyor Joaquim
bert va retirar-se.
Els flamants components del nou
Ajuntament a continuació es repartiren els càrrecs.
. Hi va. haver-hi després un parlapumt del nou alcalde, el qual va. dir
gu~ ells no anaven a l'Ajuntament
11. fer-hi polltica sinó administració.
N06altres, voldriem preguntar al
nou alcalde governatiu, senyor Rosselló sl creu que el poble els vol a
ells per administrar-los els seus
a3Sumptes. Estem segurs, seguris81me. que en •les pròximes eleccions,
que un dia o altre hauran de tenir
lloc el sufragi popular els dirà
d'uÍla. manera contundent i sense
lloo a. dubtes, com altres vegades,
que no els nece-.c:sita per politics nl
per aòminlstradors.
El poble que sap ésser jutge en
tots els moments decl..c:sius i que
pren nota dels acte deshonestos, les
1>oo1clons clar~ i nobles 1 els gestos
cUgnes, donarà al seu dia la resposta.
L'Ajuntament governatiu- C?.ntra
l a voluntat popular - és el seguent:
àlcalde, Mart! Rosselló i Forns; sen alcalde, Emlli cassà 1 Batet;
roer, Lluis Bagué 1 Serra; quart,
ugrà.cl.es Costa i Dalmau.
Els altres components són els següents: Enrlc Roca 1 Bota, Jacint
Castellano i Francisco, 1 J06ep Serra 1 Mir.
-La tnstitució armada «Acoión
dadana» poc a poc s'ha anat desant. Darrerament han causat
xa en el mateix els afiliats a
iAcció Popular» (Ceda).
E :;perem que vist el poc èxit que
han tingut els organitzadors locals,
prendran l'acord de dlEso!dre'L

~
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sants anglesos John Fisher i Tomàs
Moore, màrtirs tots do3 del cristianisme.
L'esdeveniment ha tingut tanta
importància perquè coincideiX amb
les festes angle..ces del jubileu dels
reis. S'havien distribuït prop de
40.000 targes d'Invitació.

Comença la campanya electorat a Grècia
Atenes, 20. - Ahir arribà a Patras el cap del Govern, senyor Tsaldaris, per a pronunciar un discurs
lnauguraal de la campanya electoral.
El senyor Tsaldaris fulminà contundents acusacions contra els promotors del darrer moviment revolucionari, i principalment contra el
senyor Venlzelos, al qual acusà d'haver portar el seu pais a una sagnant revolució per a. satisfer apetits personals.
El cap del Govern ha estat ovacionat entusiàsticament pel públic.

El Govern de l' lrak ha ven·
çut els skishs

L'actuació dels rebels
de Manxúria
Xang-Hai, 20. - Un centenar de
rebels ha destrurt la via ferrada entre Karbin i Inienpo, la qual cosa
provocà el descarrilament d'un tren
de mercaderies, en el qual resultaren tres empleats morts.
·

I

Els Campionats internacio·
nats de Tenis a París
Paris, 20. - Els campionats internacionals de tenis han donat els següents resultats:
Hopmann-Maler han vençut per
forfalt Chevalier-AgusU.
Bacquart-BUaudot vencen EllmerFisher per 6-2, 6-4 1 7-5.
Dobles mixtos :
Adam - Boussus vencen NurmanTorralba per IHl 1 6-2.
Gorotnlcbenro- F eret vencen Vorner- Macgratv, per 7-5 i 6-2.
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Abans del míting de València
Preu: 25 cèntims

D ES M ENTIM ENT D' UNA
NO TI CIA R EFERENT A
L A U. R. S.S.
Moscou, 20. - En els cercles auto-

LAVAL DIU QUE LA Sl•
TUA CIO
HA MILLORAT
MOLT

Paris, 20. - En arribar a París,
procedent de Moscou 1 Varsòvia, el
senyor Lava! ha dit que el seu viatge
havia estat excel:lent, i que les recepcions de què havia estat objecte,
com a representant de França, ha·
vien estat molt cordials. Després ha
dit: «Puc dir que la situació internacional ha millorat molt, com a resultat de les meves converses.»

El petroli de Romania
REGENTE N L ES CANONAD ES I EL
PETRO LI I N UNDA EL S TERRENYS

ritzats es desment la noticia segons la qual, els soviets tenien la
Intenció de donar els noms de Laval i Eden a dues estacions del nou
Metropolità de Moscou.
GO ERING SATIS FET DEL
VIAT GE, D E L ES AT EN·
ClONS I DE LA CONVERSA
AMB LAVAL
Varsòvia, 20. - El general Goertng

abans de sortir de Varsòvia, dlgue1
als periodistes que se n'anava amb
una impressió Inoblidable de les
atencions de què ha estat objecte
durant la seva estada a Polònia.
Ooerin¡ digué també 4ue estava
molt complagut de la recepció cordial de què havia estat objecte, en
la seva quahtat de representant del
Fuhrer, especialment a Cracòvia, on
el poble l'ovacionà espontàniament.
Després parlà de la seva entrevista amb Lava!, de la qual digué que
havia estat un nou motiu de satisfa.cció, igual com la seva entreVista
amb el ministre de l'Exterior, de Polònia, doctor Beck.
•
Goering fou acompanyat fins la
frvntera alemanya pel coronel Moraws~l. de l'Exèrcit polonès, que fou
posat a la seva disposició pel Govern.
A l'andana fou acomiadat pel ministre Beck, comandant de la primera
divisió Jernuskiewlcz. l'Inspector general d'Aviació, general Raka, 1 l'ambaixador del Reich a Varsòvla, von
Molkte.

Herriot i Marquet han estat
reelegits alcaldes
Par!s, 20. Ahlr, es reuniren
nombre d'Ajuntaments de
França per tal d'elegir alcalde.
A Lyon fou reelegit el senyor Eduard Herriot, per 40 vots contra 8
i 8 abstencions.
A Burdeus fou reeleg:t el senyor
Marquet, per 25 vots sobre 36 Vo·
tants.
A Marsella, ha cessat a l'alcaldia
el Sr. Ribot, 1 fou elegit per subs·
titu .r·lo el socialista Henrl Tasso de
la S. F. I . O.
A Soulac <Gironda), ha stat reelegit alcalde el ministre de Comunicaclons senyor Mandel.
gran

LA CATASTROFE

DEL «MAXIM GORKI»

LOTS EVITA UNA e
·
TROFE MES GRAN ATAs.
Moscou, 20. - «Pra.wdaJ es PUbU
el diumenge orlat de negre i
en la seva primera Plana amb
a
titulars, els noms de les 'vtcttm~
Hom posa de r elleu que en ·
duir-se la topada amb l'avió üe ~~o.
gulne, els pilots del «Màxim G a.
J uroft i Mikeff, amb admirabl orkl.t
freda, t allaren el gas 1 l'enl!~sang
1 evitaren m<'mentànlament l'lnc~n~
de la gran quantitat de gasolina an
mulada en els dipòglts. De no hacu.
obrat aixf, el «Màxim Gorkb
ver
ria precipitat flamejant, com ~~U·
teor apocalfptic, SObre el petit
ede Sokol i hauria. incendiat les
obreres que Integren el poblet a 3
roentat aixf horrorosament 1<1' llls~
de les victimes.

L'AVIO FEIA UN VOL A
HONOR DELS OBRERS DEL
METRO
Moscou, 20. - El Govern soviètic
rep testimonis de condol dels caps
d'Estat 1 Governs de diferents països
per la catàstrofe de l'avió gegant de
vuit motors «Màxim Gorki», el més
gran del món.
Ja es posseeix una informació completa relativa. a les circumstàncies en
qué es produi la tragèdia.
El «MàXim Gorki», que els soviets
construrren per p. fins de propaganda,
realitzava un vol de turisme amb el
qual obsequiaven les autoritats alguns obrers que es distingien per llur
constància en el treball. Aguns d'aquests obrers anaven acompanyats de
llurs fanúlies. Als obrers del metro
acompanyava una orquestra, que donava un concert que era retransmès
per l'emiSsora de radiotelefonia del
gran aparell.
De sobte es produ! un formidable
estrèpit i hom veié l'enorme massa
de l'avió gegant caure a plom a terra.
A alguna distància caigué un petit
avió que, segons va saber-se després,
havia estat el causant de la catàstrofe.
Efectivament, el petit avió de referència, que evolucionava prop del
cMàltim Gorki», no féu més que fregar amb alguna ,·iolència el gegantesc avió, que immediatament perdé
l'equilibri i caigué.
Com que l'accident es produ! a 400
metres d'altura, la topada ~el pesat
aparell amb la terra fou ternble: saltaren restes del «Màxim Gorkb a
gran distància.
En perdre l'equilibri el «Màxim
Gorl<b, va produir-se a bord de l'aparell gegant una enorme explosió,
que llençà fora de l'aparell diversos
ocupants.
Mentrestant, la caiguda de l'avió
gegant causant de la catàstrofe originà noves desgràcies, puix que en
precipitar-se sobre un petit edifici
l'essència de l'aeroplà. va Inflamar-se
i moriren abrassades dues persones.
EL CONDOL PER LA CA·
TASTROFE
Moscou, 20.-Els cadàvers de les
48 victimes de la catàstrofe de l'avió
gegant «Màxim Gorki» hp.n estat
portats al Crematori d'aquesta ciutat.
Els fèretres han estat portats enmig d'una gran multitud que ha presenciat silenciosament el seu pas.
El Govern soviètic ha rebut molts
missatges de condol procedents de
tot el món.
A diverses ciutats de la Unió Soviètica s'han celebrat actes necrològics a la memòria de les victimes de
la catàstrofe.

x1m Gorki» per haver-lo abordat

l'aire.

en

ELS MORT S SON 47
Moscou, 20. - El nombre de victimes per lp. catàstrofe del «Màxim
Gorki» s'eleva a 47. Els cadàvers apareixien tots ells horriblement mutilats.
Per noticies de bona font, hom ~P
que en esdevenir l'explosió l'avió J/1és
gran del món es dividi en tres trossos.
R EL A T DRAl'tlATIC DE
L'ACCIDENT
Moscou, 20. - La catàstrofe de
l'avió gegant «Màxim Gorki» ha estat explicada per testimonis presencials de la següent manera, que posa.
de relleu l'horror d'aquesta tragèdia..
Feia poc que havien tocat les dotze
del dia. A bord de l'avió gegant havien pujat onze dels seus tripulants
(habitualment eren molts més). L'aparell portava, a més, 37 passatgers,
entre ells vuit dones i sis nens. La
majoria dels passatgers pertanyien al
personal de l'Institut Aerodinàmic de
Moscou i realitzaven un viatge d'estudi i d'esbarjo ofert pel Govern.
El viatge havia d'ésser de Moscou a
Leningrad i retorn.
L'elevació de la gegantesca nau
va ésser normal. Ocupaven el lloc de
pilotatge Juroff 1 Mikeff, dos dels
més brillants pilots de la U. R. S. S.
Abans de prendre rumb al noroest,
el «Màxim Gorki», sobrevolà diversos districtes moscovites tot traçant
sobre el cel de la capital àmplies corbes.
ki
Finalment, el «Màxim Gor » es
disposà a prendre la direcció de Leningrad i efectuà un darrer vir11-tge
sobre l'aeròdrom per tal de saludar
les autoritats de l'aeroport mentres
la multitud aplaudia el gegant dels
aires, que utilitzant els seus poderosos Jl.}taveus col:locats sota el casc
llençava les notes de l'orquestra musical que anava a bord.
De sobte sorgi, prop del «Màxim
Oorki», un avió de caça pilotat per
l'a.vip.dor Blaguine, el qual començà a
realitzar arriscades acrobàcies al voltant de l'aparell genti. Davant la
natural emoció del públic Blaguine
efectuà un audaç «looping» per a
intentar la repetició de la proesa, precisament davant de la ruta del «Màxim Gorèi».
La desgràcia volgué que l'avió de
Blaguine, en intentar elevar-se novament, topés la seva hèlix amb una
ala de l'avió gegant...
La top!lda fou molt violenta. Per
espai d'un instant, l'avió de caça
-que podia desenrotllar una velocitat de 450 quilòmetres per hora.quedà Incrustat en el «Màxim Gorkl».
Juroff intentà equilibrar l'aparell
gegant, que anava ja cap al sòl, però
els seus esforços foren inútils. Es
desprengué una ala i per la seva
obertura caigueren vint cossos humans que s'estabellaren en els camps.
Transcorregué un segon més i el «1\iàxim Gorki» quedà trencat en tres
trossos: les dues ales 1 la carlinga.
Els tres enormes fragments emprengueren la caiguda, durant la qual
s'oïren terribles explosions 1 sorgiren grans flames dels vuit motors.
Instants després, sobre una à.rea de
centenars de metres, el sòl estava
sembrat de ferros roents i es velen
petites fogueres que consumien molts
cadàvers ...

DECLARACIONS D'UN EXTRIPULANT DEL ul.\IAXIM
GORKIH
Moscou, 20. - Michel Koltsoff,
cap de l'esquadreta de propaganda
a la qufl.} pertanyia el «Màxim Gorkl» el qual es troba actualment a
PaÍis, ha fet les següents declaracions:
- Estic veritablement impressionat
per la catàstrofe. El «Màxim Gorki»
no era solament el més gran avió
del món, Sinó que, en tots els aspectes, era una meravella de la tècnica aeronàtlca. S'hagueren de fabriUN ARTICLE DEL PRAWDAn car tot una sèrie de màquines 1 apaMoscou, 20. _La Premsa coment¡\ rells en miniatura per a ésser insla catàstrofe ocorreguda dissabte a taRades a bord.
l'avió gegant «Màxim oorki».
La monstruosa imprudència d'un
El periòdic «Prawdu atribueix l'ac- aviador que seguia el «Màxim Gorki»
cident a la manca d'organització a ha estat suficient per a reduir a. cenl'aire i diu que l'ordre del comlssari dres aquesta creació únice. de la Clènde gÚerra, Voroschlloff, que prohibeix ela i de la tècnica soviètiques. Sé que
a alguns avions apropar. se a més 1immediatament posarem mà a l'obra
d'un quilòmetre de l'aeròdrom militar j per a construir nous avions que sode Moscou, ha d'ésser aplicada tam- brepassin al que acaba de destruir-se.
bé rigorosament a l'aviació civil.
1 Afortunadament, conservem fins el
El cap de l'aviació civil condemna més petit pla dels motors i altres
durament la conducta de l'aviador aparells que hi havia lnstal:lats a
civil Blagin, al qual acusa d'ésser bqrd. La desgràcia lrreparable és la
el responsable de la caiguda del «Mà- l pèrdua de vides humanes. El món
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UN VIATGE AERI QUE NOMES VAL 22'50 FRANCS

sigeanb comenta l'entre\•ista celebrada a Varsò\1a. pels senyors Lava!
1 Goering, i d.iu que als cercles autoritzats hom creu que l'aHudida entreVista fou Inspirada pel Govern
francès. Afegeix que, Indubtablement,
va celebrar-se en un ambient de cordialitat, i que va permetre a ambdós
ministres d'estudiar amb tota sinceritat tots els problemes q-..te interessen
als seus respectius pa\sos. Segueix
dient que és probable que Lava! hagués declarat que França estava desitjosa d 'arribar a acords amb tots
els paisos, sense acloure'n cap, per
tal de portar a terme el seu pro¡-ra-

LA SERENITAT DELs Pl
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FARAN UN A VIO DUES
VEGADES I ~DTJA MES
GRAN
Moscou, 20. - Hom lniciarà una
nova subscripció pública per a la
construcció d'un avió supergegant de
caracteristiques superiors a les ' dei
«Màxim Gorm. El nou aparell serà
dues vegades 1 mitja major que el
gegant aeri destrurt dissabte.

-----------*:---------El fred d'aquests dies
L' ACTUAL HA ESTAT EL MES DE
MAl G MES FRED EN CENT ANYS
Paris, 20. - El mes de maig ac.

tual és el més fred dels coneguts, de
més de cent anys. S'han registrat nevades a Anglaterra 1 a moltes altres bandes del Continent. D urant la nit passada s'han produït
a França pluges, pedregades 1 nevades. La neu s'ha registrat a localitats tan al Sud com Tolosa, on no
es recorda que hagi ocorregut ma.!
en aquesta època de l'any. Pel dis·
tricte de Digne ha plogut Intensa.
ment; en aquesta regió s'ha esfondrat un tros de setenta metres de
carretera, degut a les pluges. Du.rant les últimes vint-1-{}.uatre hores
el termòmetre ha marcat sota zero
a l'est i nord de França.
A Anglaterra ha nevat intensa.
ment, per la qual causa han estat
suspeses les curses 1 !e3 comunications s'han fet amb dificultat en
molts llocs. La neu arriba a una altura extraordinària per a aquesta
època de l'any. A Austria ha nevat
i aLs Alps també.
Després d 'uns dies de temperatura
elevada, el fred actual, que ja fa dies
que dura, ha causat grans danys a
les collites, que en molts llocs hom
considera p erdudes.

El Japó

la guerra

El Govern de Toquro vol
augmentar encara més el
Pressupost de guerra
Toquio, 20. - Oficialment s'anun·
cia que el :nlnistre de la. Guet"ta sollicitarà, 1 segurament obtindrà, que
en els pròxims pressupostos de la
nació s'hi inclogui un crèdit de 500
milions de yens que seran Invertits
íntegrament per a la defensa nacional.
S'especifica que d'aquesta suma es
dedicaran 150 milions per a les necessitats militars japoneses a. la Manxúria.

vià, senyor Elfo, juntament amb la
delegació boliviana, sortirà cap a
Buenos Aires demà, dimarts, per a.
coadjuvar els nobles propòsits de ~es
nacions mitjançadores en el conflic·
te d'El Chacho.
El senyor Elio s'ha adreçat als re·
presentants dels païso3 mitjançadorS
per mitjà del ministre de Relacions
Exterior.¡ de l'Argentina, i ha acollit deferentment la invitació per a
constituir-se a la capital del Plata.
La delegació boliviana de pleniJ>Otenciaris està integrada pel canceller
com a president, 1 pels senyors Baptista Saaved.ra, Juan Maria Zalles.
CarloJ Calvo 1 Carlos Victor Ara·
mayo, 1 exercirà el càrrec d'assessor
general el senyor Eduardo Diez de
Medina.

LA VAGA DEL «NORMANOIE>>
ELS OBRERS ACORDEN
TORNAR AL TREBALL
Paris, 20. - Els vaguistes de la
Companyia Transatlàntica franc~&
reunits ahir al mati, a la Borsa d
Treball de L'Havre, en nombre 6
2.000, decidiren acceptar les
siclons del ministre da la
reMercant per tal de tomar al t
ball.
al usfac·
La noticia produi gener ~ament
cló, perquè, gràcies a l'ac.a d'ajor·
d'aquest conflicte, no haura cNor·
nar-se el viatge inaugural del
mandia.
.
~,.,.;,..
La notic1a de la dec1Sló dels v...,U
tes ha estat confirmada aquest. ~
amb caràcter oficial al Mm1S
de Nego:ls Estrangers.
SOTICIES CONTRADICToRlES SOBRE EL vu:r GE
DE FLAXDIN A L'H..\\~~
Paris, 20. - A\·ui ha estat anun~:r
que el senyor Flantlin no podrà 85Qill
a L'Havre el dia 25 del mes que un·
per tal de pronunciar .el
ciat dlscurs amb motiu de
Inaugural del <tNormand1e».
carn.
Els metges declaren que, eD éS
que l'estat del ~enyor Fiandin resatisfactori, ha. d"observar encara
pòs absolut.
• • •

bS

Paris, 20. _ El senyor Fiandln
sortit amb di~ctó a L'Havre.p·andill
1 ant
Com hom sap, mad:une
anirà a bord del paquebot geg r~·
francès crNormandle•. en el seu p;
mer \iatge a Novr. York
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LA D ELEG ACIO BOLIVIAJIIA QUE
ANIRA A BU ENOS AIRES
La Paz, 20. - Oficialment s'anun·
cia que, en efecte, el canceller boll·

ser :fat_ge

L'aVIador alemany Robert t<.ronfeld ha aconseguit portar a tenne el vol
eoonòmlo f.t fins . ara entre Londr es I Paris. Sortl de l'aerlport de Crydon a bOrd d 'una avioneta d 'una sola plaça, del trpus ~;
aparells usats generalmen t en els vols a vela, accionat per mitjà d'un motor de 5 H. P. Ha rull
perfet~ lament el viatg e fins l 'aeriport de La Bourget. En el trajecte sols ha consumt oli I gasolina per
valor de 22'58 trancs. L'aviador K ronfeld a la seva sortida de Londres
to>
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La guerra del Chaco
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L 'E NTR EVI STA HA UR I A
ESTAT PR EPARADA PER
FR ANÇA
París, 20. - El periòdic cL'Intran-

.
DIMARTS

situació, no per pacte, sinó per adhesió a les diverses organitzacions
que estan en període de desenvolupament des de fa diversos mesos.
«L'Intranslgeant» segueix dient que
la prova del desig de cooperació de
França amb Alemanya, és el fet que
ha deixat la porta oberta al Reich
en totes les organitzacions esmentades, i que cap dels acords signats recentment no constitueixen aliances, n
poden ésser qualiftcats de tals, sinó
que de pactes oberts a tots els països, que seran rebuts amb satisfacció, 1 q-..te l'adhesió d'Alemanya solament faria augmentar molt el valor
dels esmentats pactes.

a Van~via, torna a'ari!
sencer s'inclinarà davant d'a
victimes de la ciència 1 del prC:~

DETALLS D'UNA ENQUESTA QUE ES MANTE SE·
CRETA
Moscou, 20. -La D irecció de l'Aeronàtica soviètic¡¡. nomenà immediatament una comissió tècnica per a
investigar les causes exactes de la
catàstrofe del «Mà.xim Gorki». A desgrat de la reserva que es guarda,
sembla cert haver-se comprovat que
l'avió més gran del món «es va. desfer» pràcticament en l'aire; han estat trobades peces de l'aparell en
una superficie de 500 iardes quadrades.
En el moment d'ocórrer la catàstrofe, ocupava el lloc de pilot en
el «Màxim Gorki» el segon oficial
de a bord, Ivan Michaeff.
Entre els morts hi ha vuit dones
1 sis nens familiars dels obrers «Udarniks» del «metro» de Moscou, recentment inaugurat.
L'avió que topà amb el «Màxim
Gorki» no era una avioneta, com va
dir-se en els primers moments, sinó
un aparell corrent de força potència.
Els dos tripulants moriren entre les
r estes de l'avió.
Oficialment es dóna la xifra de 48
morts entre aviadors, enginyers, tècnics, obrers i llurs famllies.

Bucarest, 20. - Ha ocorregut un
accident a les canonades conductores de petroli, que han rebentat. El
petroli s'ha escapat pels llocs trencats i cobreix ara una gran extensió de terreny.
LA CONVERSA DE CRA·
Les autoritats han adoptat extraCOVIA VA CAUSAR SE N· ordinàries precaucions a f! que no
SACIO A PARIS 1• 1 NO es produeixi cap imprudència que
S' A RRI B A A A ES CO N· pugui encendre el petroli, cosa que
CRET
originaria. una catàstrofe espantosa.
Paris, 20. - El dissabte a la nit
produl veritable sensació la noticia
de l'entrevista celebrada a Cracò- El príncep hereu de l' Hedjaz
via entre el senyor Lava! i el gea Itàlia
neral Goering.
De font oficiosa francesa es deNàpols,
20.
- Avui ha arribat a
clara que !"entrevista tingué lloc per
Inicia tiva del general Goering, 1 que aquest port, en viatge oficial a Itàaquesta no sobrepassà els l!mits d"u- lla, el príncep hereu de l'Hedjaz,
Emir Baud, acompanyat del sots-sena conversa oficiosa 1 enterament cretari
d'Afers Estrangers del seu
personal.
pafs.
De la mateixa font s'afirma que,
almenys per ara, no existeix el projecte d'un viatge de Laval a Berl!n Snowden critica els aliats
per a entrevistar-se amb Hitler.
Referent al tractat per Lava! i pel seu comportament en
Goering en llur entrevista. del disrelació a Alemanya
sabte, es declara en els cercles oficials francesos que Goering es liLondres,
20.
El «Daily Mal11»
mità en la seva conversa amb Lapublica un article de l'ex-ministre
val, a confirmar-U l'actual posició d'Hisenda
laborista, senyor Snowd'Alemanya, ja exposada per Hitler
als senyors Simon 1 Eden durant la den, en el qual aquest critica durala politlca que segueixen les
visita dels ministres anglesos a Ber- ment
potències orientals.
lin, en el març passat.
Mr.
Snowden diu que el Tractat
Per la seva part, el senyor Lava!
indicà a Goering el propòsit de de Versalles constitueix una violaFrança de permanèixer fidel a les ció de totes les obligacions contrepels aliats 1 també posa de re·
seves amistats I aliances, I confir- tes
lleu la inutilitat pràctica del Pacte
mà al ministre alemany la decidida Kellogg-Briand,
que posava fora de
actitud del Govern francès de pros- la llei la guerra.
seguir els seus esforços per a l'orDiu
després
que
quan Alemanya
ganització de la pau dintre del marc
aixecar-se els aliats roInternacional. Afeg! el ministre d'A· aconsegueix
orbs davant aquest fet.
fers Estrangers de França, que manen
Parlant de la recent resolució del
aquest país es troba disposat a en- Consell
de la Lliga de condemnar
taular negociacions amb qualsevol Alemanya,
diu que aquest !et pasnació que es coHoqul en aquell ter- rarà
a
la
història diplomàtica com
reny, 1 acabà afirmant que França a un exemple
d'hipocresia.
mat no es deixarà arrossegar a la sig
Acaba dient que, al seu jui, Alenatura d'acords que suposin la més manya
ha violat cap obligació
petita amenaça per a l'edUic1 de la moral i no
un tractat com el de
seguretat col:lectiva, la construcció Versalles,que
dictat sota la força de
del qual es persegueix.
les baionetes, no té força legal ni
moral.

Bagdad, 20. - Ha estat reprimida la sublevació contra el Govern de
l'Irak.
Oficialment s'anuncia que l'exèrcit entrà ahir cerimoniosament a
Rumaitha, amb els «skishs» de les
NO HI HAURA ENTRE VIS·
tribus rebels que s'han sotmès.
TA LAVAL · HITLER
Les Unies del ferrocarril, telefòniParis, 20. - En els cercles poUques l telegràfiques destruïdes pels
rebels durant la revolució han co- tics hi ha la impressió que ara com
ara no es celebrarà cap entrevista
mençat a reparar-se.
entre els senyors Lava! 1 Hitler.

arn~ ~oerinl

Petain a Viena

fi'

Vieoa, 2i>. - Procedent de \'~leS
ha arr1bllt a aquesta c1utat. f'T1IO·
set., el mlrustre de la Guerra de
ça, mariscal Pe:ain.
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la liumanifal

DIMARTS, ~1 DE MAIG DEL 19311

'CA1ALUM{OflPAnYfl·
(Ve de la primera pàgina) 1 lo antiguo era el Rev. i:iesdeftado
~n

por dos de los pueblos penS11lares: per Vascoma Jl por Cata,.
1~ifa. De todos los vencidos por Don
sólo u1w •. el caballero vasco
0 ijote, de
s:ncho
A¡¡pettl.a, cumple lealmente S1l palabra de IT al Toboso 11 r~
dir pleíteafa a Dulctnea. De la «na,.
ciórt vizeaína» habla Cervantes, por
etemplo, en la novela La señora.
cornella. Habla también en la mistniJ pagina de la «nacíón gallega».
Bn El traro dc Argel se me~ona a
1l persona1e que era «de naczón va,.
~nciano». VizcaJia se llamaba en lo
11r¡guo a lo que h01J denominamos
~axonia. Y en una escena de au oomedia La gran SUltana concreta totodavía mas Ceroantes. Dos personates diaZOgan acerca de una lengua
ardua. Esa lengua es la vasca.
e. Dónde se usa?», pregunta uno de
~ personajes. cEn Vizca11a», contesta otro. c¿Y dónde esta VizcaJia?»,
vuezve a preguntar el primera. Y
contesta el interrogada:

A.UA en la raya
de Navarra, ;unto a España.

por el Re11. por el Estada, se veia
Lope. Aml sus despojos sufrieron
tarde, al tratarse de sus solemnes exequtas, el mtsmo menosprecto
por pa.rte del Estad.o. y Lope, recon.centrado en su tristeza, sintféndose
herid<J en lo mas intimo de 8U alma
por un galdn de Palacío, amparado
por el Re¡¡-él miamo lo dice en su
Siglo de oro-, se ratittcarta, meaes después, anonadado por el dolor, en esa identiftcacíón de caattlla con el Estada, que ea el propto
monarca.
¡Arriba los oorazonea/ ¡Por cata,.
luña 11 por todos los pueblos de Eapafúli ¡Por todos los pueblos de Eapaña en acervo de libertad, de ;us.
ticia 11 de progrero!
AZORIN
Madrid, 16 abril 1935.
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La situació financera
de la Generalitat

¿Qué hubiera sid.o de Espafl.a de
proseguír la vartedad fecunda antea Isabel 11 Fernando? El pro(Ve de I pàgina primera)
blema de España estríba precisa 11
esenctalmente en el desenvolvimietz... pròpies del cas, 1 la. poSSibilitat d'una
to de los pueblos inclusos en su area. liquidació, el qual resultat no pot
vesde doscientos o cuatrocientos prejutjar-se ara, ja que dependrà de
aiioS se vtene discutiendo en torno moltes circumstàncies per virtut de
a lDS males de España. No ha termi- la forma amb què va trencar-se el
nadO el debate. Ansiosamente busca,. traspàs de serveis 1 de la qualitat 1
mos las causaa de la intolerancia, quantia en què es restableixin.
la dureza 11 de la superstición.
Per a atendre les obligacions proSe imaginan agudas motivactones. cedents d'emprèstits 1 altres opera.urdense sutilez.as elegantes. Se te- cions de crèdit, figura en el Pressule toda una Filosofia de la His- post de despeses corresponent al sef(lria. No se quiere entrar en el ver- gon semestre del 1934, vigent per
dadero nexo del problem4. El hecho pròrroga, la quantitat de 6.535,431'95
magne es la autonomia de los pue- pessetes, la qual cosa representa. una
blos españoles. El hecho magno es anualitat de 13.070,865'90 en relació
la reanud.ación, por encima de cua,. a una xifra tot.al de despeses anual
tro $iglos, de la estructura libre, va- de 127.622,376 pessetes.
ria 11 fecunda de la antigua realiPer més que segons les dades d'Indad espafwla. Licito sera siempre a tervenció la liquidació del Pressupost
un apastonado de España imaginar del segon semestre del 1934 no dóna.
¡0 que en la España múltiple hubie- dèficit I encara que en definitiva puran sido el arte '11 las letras. Hoy sa,. gui sorgir-ne algun per no resultar
bemos lo que son Cervantes Jl Lope. possible fer efectives totes les quanPero ¿oonocemos lo que hubieran titats que figuren com a pendents
podido ser en esa España varia los de cobrament, l'atenta consideració
mtsmos Cervantes 11 Lope? Cuando . d'aquestes dades dóna. l'evidència, en
1e lee a Cervantes ¡¡ a Lope, perci- concepte del conseller de Finances,
b!mos un secreto refreno. Advertí- de la necessitat de posar terme al ritmes a manera de una palpitación me accelerat dels_au~ents de deutes
misteriosa Jl profunda, set!aladora de 1en allò que slgw possible sense des~ por debato de la a.pariencfa sen- atendre els serveis fonamentals que
tible haJI otra cosa que no se atreve presta la Gener¡ilitat a tot Catalu4 manijestarse. Y es esa otra perso- nya; d'exa~ar q~ compronúsos
11alida4 la que nosotros oon el Qui- poden suprimir-se, millorar-se o rej~ entre las manos, cÓn las come- dui~-se i de contenir les despese~ dins
d!aa de Lope sobre la mesa, quisié- límits de màxil_na moderac1ó nutjanramos ver libre Jl espléndidamente çant una adnunistracló acurada., al
(ijlorada.
bon ordre de la qual ha de ~ontrib~ir
¿Acaao todos estos pensamientos en gran manera el Decret d onze dano podra e;rponerlos un amante de quest _mes, que no permet compromelos diversos pueblos de Espaiía? ¿Se- tre o ~.vertir partides que no tinguin
rei quiza nuestro am.or menos licito el suf1c1ent crèdit pre~upostarl.
~er tal de contrlbut.r, per altres
11 menos calido que el amor de tantos panegiristas grandilocuentes de rmtja_ns en aquest ordre, el conseller
la. unijicación? Falta sensibilidad en de Finances posil de relleu, co"!ll va
.
fer-ho davant l'antiga Diputació de
Esp~ña. Lo estamos presencl~nd.o Barcelona. el 23 de març del 1930, la
dianamen"te. Se ltabla a la contmua necessitat de continuar els treballs
de la le11enda negra.. Del pasado de iniciats en aquella data per a forma~spaña, de los anttguos poetas 'l/ litzar un inventari del Patrimoni de
pensadores, se hace. bandera. de par- la. Generalitat, que té un valor imtido. El amor a la tierra natn~a ~m- portantíssim i és, junt amb els quanpaglnable es con el reconoczmtento ttosos lngresos que nodreixen el seu
tle ~us males. En esos males! reco- Pressupost, una garantia de la vinocidos Jl deplorades, estnban_ws talitat indiscutible de la Hisenda de
/!fertemente para zanzarnos a la t!u.- la Generalitat de Cata.Iunya.
~~ 11 a la esperanz~. Ansiamos .una
El manteniment d"aquesta vitalltat
me¡or Espafl.a. Se mega la real_tdad depèn, naturalment -acabà dient el
de la lcyenda negra, Jl la real!da~, senyor Escales-, que sigui novament
no la de nyer, _la de h_oy, la. palp!- un fet el traspàs de serveis, essen~~nu, la tangable, scut!X vwlenta,. cia.Is per el mantenlml!'nt de la Gemente an~ nuestr~s 010s. ¿Có7!to neralitat com a tal i no com a una
negar l~ mtoleranct!J cuan~ la m- simple Diputació Provincial i que la
tolerar.cta nos coaccwna? ¿Como ne- seva. valoració sigui l'adequada a la
gar la crueldad cuando la crueldad subsistència de tota l'àmplia orgahace vibrar nuestros nerv~os? Bus- nitzacló que comporta Ja Idea que
cam!'s afanosamente paltattvos . 'l/ va precedir en la creació de la Geju.stif¡cantes a. lo p~ado, 11 ~ la mts- neralitat, ja que d'una. altra manera
1}ta hora, en el nusmo mmuto de s'originaria, a consciència, un greu
nuestros afanes, ese pasad.o retorna desequilibri pressupostari.
i mplacable.
Catalufía ha marchado siempre,
dur ante el stglo XIX, a la cabeza
del movímtento política en Espa?i.a.
SUI logros o sua inte11tos han sido
e" todo momento nobilfsímos. Parte
principal tomó cataiuña c11 la revolucfón federal de octubre de 1869.
De triunfar ese movimiento, llevariaMadrid, 20 .. - A darrera hora renos mas de sesenta años de Repút bé els periodiStes el president de la
bl!ca. Deplorau:os el fracaso de la Ca~bra senyo_r Alba, el qual féu les
noble revolución de octubre. Fran- seguents. manifestaCions:
.
cismo Gómez Hidalgo, con pluma 1 -No tmc cap no~í<:la a com~mcar
Agíl, en estilo ci aro, expone en es- vos. He. rebut la VISita. del ~unlstre
tas paginas, hechos relativos a ca- de Manna, senyor Ro} o Villanow.
t4luiía 11 a Luis companJIS. Sinta,. per tal de parlar-me de la lnterpeHa..,,.
t·t d
t - L
c1óun
sobre
els blats.
•....., gra t u por a a1una. as pa.periodista
11 preguntà sl demà
labras acerbas que en. el fragor de es constituiria. la ComiSSió dels 21 1
la lucha puedan ser d1chas por una el senyor Alba contestà:
11 o~ra parte no d~ben ser nunca re-No ho sé. Ja sabeu que les CoOOgidas, ni por mdividuos 7!.i por missions es reuneixen sense necesstnactones, como tundamento de agra-i tat que jo intervingui. Per cert que
flo. Por debato de las voces mas 1be de dir-vos que fa quatre o cinc
4ttleras pucde circular un intensa dies vaig rebre una. comunicació de
amor. Antaño se reprochó a un poe- Ja minoria soclalist:~. designant dos
ta, Victor Balaguer, un juicio vio-I diputats per tal que Ja representi en
lNento contra Castilla en unos versos. la comissió. Són els senyors Jime·
o !Ja dicho menos, en el propio . nez de Asua i Bujeda. Això em ·éu
~nttd_o, otro poeta-fi éste grande-: 1pensar sl seria un simptoma que la
"-Of~1a de Castro. No dijo menos minoria socialista es reintegrarà al
antano otro rimador excelso de tie- Parlament, però fins ara no he tingut
rra castellana:
cap noticia referent a això.
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Unes manifestacions del president de la Cambra
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Desde tu ca3a me voy
Un altre periodista preguntà al preA Aragón, para olvldarte.
sident de les C?rts sl S ..E. el PresiDtos me libre de Castilla.
dent de la Rl!publica ha!ta tornat ja
Para conot~rla, ba~te
signada la Llei sobre 1 augment de
Que el ejemplo de tu amor
preu dels periòdics I el senyor Alba
Me castigue y descngañe.
contestà que encara no, però que no
1
No JJodemos inferir de lo dicho era d "estranyar, tota vegada que es
desa:nor en Lope de Vega hacia votà definitivament divendres dc la
Cast1Ua. Precisamente en el mismo setmana passada.
amor a la tierra castellana. funda
Per últim digué el senyor Alba <:ue
~e. su «Dios me l!bre de Castilla».l e.sslstlria a l'homenatge al senyor
ICribe Lope estos versos en las poa- Campua que havia de celebrar-se a
trilnqfas de su vida. El Estado en 1· !"Associació de la Premsa.

~~~~~~~~~~~~~~~~

LA MORT DEL MARISCAL PILSUDSKI

~ ~.•..ull;;s llei mar1sca1 Pllsudsky, foren traslladades en un fèretre de pla·
lovfacrtstau des del palau de Belvedere a la Catedral de Sant Joan, de Varrecar" Més de !iaO.OOil persones presenciaren el pas dol fèretre que féu un
llet ,:&ut de crnc quilometres 1 mig - El fèretre contenint les despulles
.. 8a ~•seat PGsat damunt d'un armó d'artilleria, dirigint"$& a la Catedrel
n .loan <Fotografia transmesa per telefotografia es. Varsòvla a Paris)
<Express ·Foto.>
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La jornada del diumenge

Un interviu al penal de Cartagena

ACTES DE PROPAGANDA DELS REPl:JBLI· Com veu Ramon Gonzàlez
CANS D'ESQUERRA I SOCIALISTES
Peña la situació política a la
~~ezdis~~~a~e as~1 : :i~~~:~~~;~a;?fi :;:~:::,:;~;.:;·~.~ República i el futur immediat
me ria

Almeria, 20. - Al Teatre Cervantes se celebrà un mitlng del Partit
Nacional Republicà, en el qual pronunciaren discursos els senyors Ramon Leced 1 Joan Escobar.
Aquests aconsellaren la unió dels
republicans, per tal d'aconseguir la
restauració de la República del 14
d'abril.
Fin.alment pronuncià. un discurs
el senyor Sànchez Roman.
Digué que malgrat el pessimisme
d'algunc, ell veu sortir d'aquestes
reunions les virtuts de l'optl.misme.
S'ha d'endegar aquest cabal en·
tuslasta, ja que surt de les masses.
Els accidents múltiples que s'han
produït, indiquen que continuament
la Republlca es troba en perm 1 els
ulls vigilants dels republicans han
d'estar alerta disposats a defensar-la.
Hem d'aprendre de l'experiència
perquè no es repeteixin els esdeveniments que s'han produït.
Els nostres objectius per a la pròxima República són pau polltlca I
prosperitat econònúca d el pafs, aixi
com que la justícia social sigui un
compromís per a totes les polltlques
o es realitzen dintre de la Constitució espanyola.
Ja sé -digué- que altres forces
politiques diuen que elles compliran aquests postulats, però és sabut
que estan impossibllitades de fer-ho
Les dretes estarien disposades a acceptar totes les renunciacions quant
a la forma polltica, però mal a perdre els seus privilegis econòmics 1
socials.
Les dretes entenen la pau pública
de manera massa senzilla per a ésser tolerable. Per a les dretes la. pau
pública consisteix que les deixin
en pau.
Als qui acusen els r epublicans de
pertorbadors, cal preguntar-lo.s sl les
dretes no sabien que la seva entrada al Poder significava un esclat
revolucionari. Doncs aleshores foren
pertorbadores.
Sols els partits republicans als
quals no ha implicat aquella contesa
tenen autoritat moral per a dirigir
els passos dels espanyols.
Aquesta obra. de pau sols pot ferse restablint l'Estat republicà en
condicions de completa defensa.
S'ba d'organitzar la defensa de
l'l$tat republicà per tal adquirir
la pau, debilitant l'enenúc 1 no per
la represàlia. Tot això perquè tots
es sotmetin a la llei.
Respecte a la Llei de Premsa diu
que és una decapitació moral dels
espanyols, ja que és arrencar la capacitat del pensament.
Després digué que l'Estat tolera
la constant excitació contra el règim constitucional republicà.
No comprèn que l'Estat protegeixi òrgans perlodistics que constantment aixequen campanya en
descrèdit del règim.
Respecte a l'atur obrer diu que
sabia que les dretes no complirien
les promeses de la. campanya electoral perquè l'atur requereix un
tractament heroic 1 carlssl.m, I sabia que els grans centres d'Interès
privat no estarien propicis a sofrir
sacri.ficls per tal d'escometre una
solució.
Pregunta sl aquesta Junta que
crea el projecte sobre atur donarà
treball als obrers que diguin que són
socialistes. No ens enganyem.
Els republicans tenim molt a fer
sl volem justlcia.
La primera cosa que un Estat republicà ha de fer és no oir les
lamentacions injustificades amb què
els tradicionals privilegis sàpiguen
arribar al Poder comptant falses
penes per tal de desorientar la labor d'un Govern de sentit nacional.
Tancar el pas plenament al poble
espanyol que des del 1931 camina
can a aconseguir els seus destins
heroic.s és una tasca perillosa I es
poden trobar que la massa republicana aixafi el qui tal cosa pretengui. Aleshores. allà ells.
Fou molt aplaudit.

manera. d'actuar no s'acompanya la
justícia moral 1 la rectitud.
Durant el bienni els governants
pensaren dignificar l'obrer augmentant-11 el jornal.
Del resultat de les eleccions de novembre, sols els republicans en tenen la culpa, ja que ea desuniren
en el precfs moment en què els enenúcs s'unien.
Els governants actuals deien que
venien a pacüicar els esperits i el
resultat és que sols aconseguiren
que es produís la revolució més fonda que ha sofert Espanya.
Els qui venien a efectuar la reconstrucció econònúca i financem,
no han aconseguit ni tan sols fer
un pressupost.
L'atur obrer ha augmentat 1 s'ha.
fracassat en la poUt!ca agrària.
Afirmà que els homes del binennJ
tenen el pesar dels seus errors, però
quedaran sempre salvats per la bistòria, perquè eren l'encarnació de la
puresa i de la moral
Tots foren molt aplaudits.

Un míting socialista
a Múrcia
Múrcia, 20. - Al Teatre Circ se
celebrà un mitlng socialista, que es
va veure molt concorregut.
Hi assistiren les agrupacions de
la provinda amb banderes.
En nom de les Joventuts socialistes, pronuncià un discurs Francesc
Gllber, que excità els reunits a mantenir l'entusiasme.
Després, el diputat socialista per
Múrcia, Benvingut Santo.s, es mostrà partidari d'arribar a una 1ntelligència electoral amb «Izquierda
Republicana» J amb tota la massa
treballadora, a fi d'aconseguir alxi
la reconquista de la República.
El diputat extremeny Romero Solana, pintà la misèria dels obrers
extremenys, justllic9.IIt els excessos

de donar la batalla a les dretes.
Després pronuncià. un discurs el
secretari de la minoria soclallsta.
senyor Lamoneda.
Justificà l'absència dels socialistes
del Parlament, 1 digué que ells esttmen més beneficiós monòlegs com
aquest que vint diàlegs a les Corts,
que qualifica massa ordinàries.
Afeg( que els socialistes ea solidar1tzen amb els 20.000 obrers presos.
L'amnistia -afeg(- no ha d'ésser
perdó, sinó justlflcadó dels errors
dels governs que donaren lloc als
successos.
Atacà els republicans que -diutraiclonaren el pacte de desembre
del 1930.
Es mostrà conforme amb què ara.
es realitzi una intelUgènda amb els
republicans que no s'hagin tacat en
la repressió de novembre.
Després parlà el diputat soclallsta senyor Llapis, el qual digué que
la massa obrera ha tingut durant
els successos d'octubre 4.000 morts.
Després recordà. l'bl.storial socialista, i esmentà les dates d'agost
del 1917, desembre del 1930, 14 d'abril del 1931 I octubre del 1934. En
aquesta última data -digué- forem vençuts, però ja ens aixecarem.
Després seguí dient que els socialistes divideixen la seva actua.dó ·en
tres etapes:
Primera: Amnistia sense perdó.
Segona: Exigir responsabilitats per
la repressió.
Tercera: Conquista del Poder per
a realitzar Ja transformació que reclama la classe treballadora.
Atacà després les dretes, 1 digué
que no es veu per cap part el diner
de què parlaven per tal de remeiar
l'atur obrer que tant parlà la CEDA.
Acabà dient que volen viure dintre
d'una República que tingut el necessari contingut social El programa socialista l'aniran desenrotllant
després, quan l'ambient de democràcia i llibertats volti el socialisme.
Tots foren molt apludits.

Els feixistes de Madrid celebren un míting
Llegiu cada dia LA HUMANITAT
PRIMO DE RIVERA PRONUNCIA UN ABRANDAT DISCURS
Madrid, 20. - Al Cinema Madrid
se celebrà el nútlng organitzat per
«Falange Española» de la J. O. N. S.
Hi concorregueren unes 3.000 persones I molts afiliats amb camisa
blava. i les Insígnies de l'organització brodades en vermell.

Llegiu LA HUMANI TAT

L'odi ha anat destruint els petits
capitals. S'ha d'acabar amb allò que
empobreix els treballadors 1 amb els
empresaris que són una rèmora. E9
necessari desmuntar la propietat capitalista I substituir-la per la indidual, per la municipal 1 per la sindical.
Manifestà a continuació que els
h omes del 14 d'abril no han sabut
aprofitar el cabdal d'entusiasme del
poble i no · 'leren escometre la reforma agrària, !nidació de la transformadó de la riquesa comercial;
la reforma social, la reforma de
la propietat, etc. A «Falange Española» no 11 importa que Espanya. sigut varia i plural, però vol que els
seus pobles amb les seves caracterfs..
tiques peculiars estiguin estretament
units.
Parlà del problema internacional
dient que Espanya no ha fet res en
aquesta qüestió i que no fa més que
seguir els dlct· ~s de França.
A continuació detalla un programa de Govern i diu que la Constitució espanyola declara que Espanya renunda a la guerra. Es la declaració que vol ésser neutral; però
això degué anar seguit del desig de
posseir un Exèrcit J una Marina suficient 1 poderosos tal com ens correspon per la nostra posició geogràfica.
Declara que no nega l'admiració
que sent per Gil Robles, però tampoc li prestarà la seva força mentre
no es separi del partit popular agrari, que és una organització que té
bandera, però que no té calor jovenil com «Falange Española. Per això «Falange» no està amb els monàrquics ni amb els cedistes.
En acabar els discursos, el senyor
Primo de Rlvera. fou llargament
ovacionat 1 saludat pels sew. correligionaris que enarbolaven les banderes de l'organització.
En iniciar-se la desfilada el senyer Prlmo de Rivera pa.ssè. entre
les compactes fileres dels seus afillats que el saludaren a l'estil fetfeixista. No es registrà cap incl·
dent.

Comença l'acte llegint-se els noms
dels 18 camarades morts des que
la J. o. N. S. féu la seva aparició
a la vida pública..
El senyor Manuel Valdés manUestà que l'organitzadó de «Falange
Española» avança i mana ja a tota
la Joventut universitària d'Espanya.
El senyor Manuel Mateos, secretari de la Central Obrerista. sindicalista manifestà que el moviment
nacional sindicalista espanyol va E'n
augment 1 no és una. cosa morta
tal com ho demostra l'engrandiment de l'organització. La raó que
aquest moviment triomfi està en el
fet que va recolzat sobre una base
sindical i que abraça tota la gent que
té sentiments revolucionaris i ànsies
justes.
Ruiz de Alda que féu ús de la paraula a continuació parlà de la un!·
tat nacional i digué que quan s'està
a l'estranger és quan més es sent
la manca d'aquesta unitat.
Per últim parlà el senyor Primo
de Rivera el qual digué que l'acte
que se celebrava era una rendició
de comptes, i afeg( que la JONS
transformarà Espanya amb el seu
triomf.
Parlà de la iniciació del moviment
que empalma amb la revolució d'a·
bril del 31 1 que ha de lluitar de
cara a la Història. La monarquia
caigué desbordada per haver comput el cicle que 11 estava senyalat.
Havia sostingut un imperi 1 tingué
també la unitat de comandament;
però després es refugià a les Corts
oblidant el comandament i oblidantse també que la seva força estigué
als campaments.
S'ocupà després de la situació del
capitalisme internacional I digué
Vitòria, 20. - Al Frontó Vitorià que està en fallida i que s'està coms celebrà un miting organitzat per plint la profecia de Carles Marx.
la Joventut de «IzQulerda Republi------------------------------*·--------------------cana».
El president de la Joventut, senyor Apraiz, va fer Ja presentació
dels oradors, i després pronunciaren
discursos els senyors Saayagues i
Ansó.
Finalment parlà el senyor Barcla.
Començà recollint els aplaudiments
que hom tributava per tal de dlcarlos als presos i als exiliats.
Els més vulgars delictes comUll.'S,
Màlaga, 20. - S'ha celebrat un
Després digué que sl la. República
a homenatge del recitador se- ascendiren a la categoria de delictes
és sols un nom o un gallardet, no acte
poUtlcs
1 amb mostrar-se afectes al
nyor Gonzàlez Marin, en el qual
11 interessa. Si la República és un Jacint
règl.m els criminals gaudien de la
Benavente
féu
un
discurs
de
règim amb un contingut 1 Instrucontingut poUtic I social que ba cau- consideració de delinqüents poUtics.
ment' de transforms.cló social 1 mit- sat
En canvi els veritables delinqüents
extraordinària impressió.
jà de liquidar els errors passats,
Entre altres coses Benavente digué poUtics, eren tractats com a veritaaleshores si que pot interessar la que
l'adveniment de la República ha bles criminals, amb el beneplàcit
República.
.
defraudat
a tots. Arribà la Repúbli· dels governants.
La monarQuia anà liquidant les
El fracàs del partit SOCialista és
randeses d'Espanya 1 començà a- ca, contra. el que s'esperava, en pau detut als seus directors per les segràcia de Déu, amb alguns avalots
~uesta liquidació quan entraren al ii cursileries
pròpies de tot canvi de ves aliances amb comunistes i sepaa.fs els primers Austrles. Això ho
~an oblidat els monàrquics que ara règim. Tots estaven satisfets, però ratistes.
que la dictadura del proletariat
la satisfacció durà poc. Les Impa- ésDiu
combaten la República.
una farsa tràgica perquè aquesta
L'obra a realitzar no s'ha de fiar- ciències dels vencedors, millor dit, dictadura és burocràtica d'una petita
la sols a un home, sinó que a a- dels lliurats a les arrogàncies dels part del proletariat, els que tenen
quest ha. d'acompanyar-lo la m,as· vencedors, culmlnaren en el Govern la
i l'esperança. que una vegasa. sense el concurs de la qual s es- antipàtic 1 més repulsiu que ha so- da illusió
els toqui el prenú de la rifa en la
fert Espanya des dels temps de CateÍilltzaría tota la. seva obra.
i per això no hi ha més
Després digué que Espanya té do.s lomarde. Fou un període de lluita, revolució,
apoderar-se del bombo I, millor
exemples de fiar-bo rot a ~Q impro- d'hostilitat i d'atropeU, ca.~ de pe- que
encara per a no esperar, fer-se, abans
visació: en la R1fa nacional, un altre, sembre.
Vingueren després les pcrsl'cuclons del sorteig, amb el diner dels premis.
els «torerOS», que pensen en la ImEl públic acolli la lectura d'aquest
provisació d'una riquesa, però les religioses, amb el nou ln~nt de suobres es fan amb l'esforç quotidià, primir les germanes de la Caritat. diSCurs del senyor Benavente amb
amb la consciència del deure, amb Jo estic persuadit que aquestes per- gran interès 1 al final 11 tributà una
una labor assidua 1 dlficil, amb do- secucions es deuen a la intranquil:U- ovacló.
lor 1 suor. L'única veritat és que tat de consciència, perquè els esperots els règims s'ban d'a.sSeure'~ so- rits escarra.nclts, res no els ofèn tant
bre la democràcia. àdhuc la dicta- com un exemple que els avergonyeL'!:; volien que ningú no fos capaç
dura.
és r...
La democràcia no
m.., que 1•a- de fer el bo que ells no han sabut Volen rebaixar l'assignació
portació de totes les energies poliU- fer mai.
A Rússia, quan jo la vaig visitar, del president del T. de G.
qi.tes que representa un poble.
En virtut d'aquest règim, els més vaig veure una llar d'obrers convaMadrid, 20. - Diversos diputats
humils poden arribar pel seu propi lescents, atesos per unes dones no
esforç a aconseguir els llocs més molt polides, 1 vaig veure al mig tenen el propòsit de portar novaalts que abans sols gaudien els pri- d'una tovalla, un sarlrit. amb Uls ment a l'actualitat parlamentaria
de diversos colors, de la qual cosa l'antiga proposició de llei en la qual
vilegiats.
El que manca és el treball que en resultava una cosa estrafolària es demanava la reducció a 60.000
es considera. factor principal de la A una dona que ens acompanyava pessetes l'assignació anual per al
riquesa, però el treball ha d'ést;er li valg dir que la dona que haviA. president del Tribunal de Garanties,
fet aquell sargit jo no lliuraria un per creure que no ba d'ésser supe·
remunerat justament.
A més l'obrer té dret. també al nen o un malalt. Era tot un simbol, rior a la del president de la Cambra.
descans Í a la higiene 1 a deixar era. un sargit laic.
projecte de llet signat en
Afegí que també fou perseguida la Aquest
d'ésser bèstia treballadOra. per tal
primer lloc pel senyor Vlllalonga, 1
nostra
aristocràcia
(!Ue
ha
estat
semde oonstituir-se en home racionAl.
per gran nombre de diputats, per 1i
Segui dient que ell prefereix és- pre la més democràtica del món, la sol ja t-6 una gran nombre de vots,
ser monàrquic a Anglaterra que re- menys explotadora i la més generosa. 1 porta a la Comlssló
més
publicà en països on existeixi una Es persegu.f a tots els aristòcrates, d 'un any, pendent de Juridlca
dictamen. El
foren incautades les estades sumptuo
dictadura.
Després es refirl a l'adveniment ses l s"a.rribl als esmorzars a Fuente- president de la Com.lssló de Pressupostos ha adreçat un ofici, al pre·
de la República a Espanya I digué larelna, l als viatges a tot luxe amb sldent
de la Comlssió de Justicla, in·
que pensar en el moment de p~bll· les cursileries de l"advenedis que arcar-se la Const.itudó de la Republl· ribava amb pressa a governar, sense terassant·li la seva ràp~da resoluca que anava a ésser feliç tot el món, reparar en els mitjans, encara que ció, perqu~ &lgul immediatament. poera càndid. La República, en pro- hagués d"acudir al saqueig, al pillat- sat. a dlscuss16. Amb al.ll:ò l'assl¡nac!ó
seria rebaixada a 40.000 ptes.
10\lla'ar el text constitucionaL el a ue ge, a la revolta i !"assassinat.

August Bàrcia pronuncia un brillant
parlament a Vitòria

Benavente diu que l'adveniment de la
República portà el Govern més antipàtic
més repulsiu que ha tingut Espanya

Madrid, 20. - El líder socialista
Gonzàlez. Peña que, com hom sap,
es troba al penal de Cartagena, ba.
contestat a diferents preguntes que
li ha fet un periodista respecte a la
situació poUtica. Diu:
e-La meva opinió és que l'actual
Govern tindrà les Corts obertes fina
el juliol i tractarà d 'aprovar uns
pressupostos o la pròrroga dels actuals, la Llet Electoral 1 algun altre
tractat amb països estrangers. I res
més.
-I la Llet de Premsa?
-D'aquesta no cal ni parlar-ne. I
no cal ésser gaire viu per a fer aquesta afirmació. N'hi ba prou amb
deturar-se a pens~r que sols interessa a un sector, el de la Ceda, 1
no és un moment oportú per a provocar unes discòrdies que hom pot
endevinar clarament.
- I l'autodíssolucló de les Corts?
-No hi crec, entre altres coses,
perquè considero Impossible la constitució de nous Governs que puguin
mantenir-s'hi. Les corts ni s'autodissolen ni finalitzaran el seu mandat. Passat l'octubre hi haurà una
nova crisi 1 s'atorgarà el decret de
dissolució.
-Resultat probable de la nova
consulta electoral?
-Les eleccions seran molt renyides, renytdíssl.mes. OU Robles, com
a representant dels seus, de la plutocràcia l dels elements acabalats de
dreta, aconseguirà al nou Parlament
bastants diputats; però les esquerres, en un front electoral de republicans d'esquerra 1 socialistes, n'aconseguiran més, moltíssims més. La
reacció d 'esquerres al poble espa-

nyol, ja iniciada, és una cosa senzillament formidable. Els partits de
centre seran els sacrificats, puix que
sols aconseguiran una representació
parlamentària minsa. Un home, per
exemple, com el senyor Dlego Mar·
tfnez Barrio, president del partit
d'Unió Republicana, ho ba. comprès
al.ld 1 per alxò la seva campanya
s'en!oca en un sentit francament
d'esquerres. Un altre exemple que
con!trma la meva opinió és l'actitud
que el senyor Oordon Ordax, del
mateix partit, ha adoptat en relació
amb la seva magnifica. defensa.
-Creieu en una possible amnistia?
-Mentre actuïn aquestes Corts,
no. No éa un programa per a elles.
-Considereu possible algun moviment contra la se¡uretat de l'Estat?
-Resoltament, no. A lea dretes, es
digui el que ea vulgui, no els interessa la monarquia..
-En quina situació es troba, segons la vostra opinió, ~1 partit socialista?
-Més fort l més unit que mal. L·a
nostra dlsclpllna ha triomfat. Perquè és molt sòlida i a més prrquè la
sosté un ideal arreladfssim en les
consciències socialistes.
-Heu saldat ja tots els comptes
amb la justicla?
-No, senyor. Em queda el cèlebre
procés pel contraban d'armes. Però
després de tot el que ha passat no
penseu que em preocupi gaire una
condemna més. Arribat a certs lf.
mits, ja tot m'és igual. Ara, a esperar tranquillament 1 resignadament els esdeveniments.»

LA REVISIO DELS TRASPAS- El cas de la criatura
SOS A CATALUNYA
robada a la seva
mare
la Comissió creu que molt
aviat acabarà la seva feina
Madrid, 20. - La Comissió que
entén en la revisió dels traspassos
a Catalunya continuarà aquesta setmana la seva intensa labor d'estudis
de les ponències que ha de presentar al Govern en relació amb la
missió que bòm encomanà de revirar els esmentats traspassos 1 la
seva valoradó. Probablement en un
dels Consells que el Govern celebri
aquesta setmana s'estudiaran algunes de les ponències que ha acabat
la Comissió revisora i una vegada
aprovades pel Govern es faran públiques. Sembla que la Comissió ha
acabat tot el relacionat amb el traspàs 1 valoració dels serveis d'Obres
Públiques; però sobre aquest particular no s'ha pogut obtenir cap de·
tall concret, ja que el secretari de
la Comissió, senyor Gonzàlez Parrado, guarda absoluta reserva.
La Comissió pensa acabar aviat
els seus treballs I lliurar totes les
seves ponències al Govern 1 aquest
seril. el que en definitiva decidirà
d'acord amb la llei que aprovaren
les Corts el gener del corrent any.
Sobre aquest particular podria.
ésser que sorgissin algunes discrepàndes per no sustentar el ma.teLx criteri els mlnlstres radicals,
especialment el senyor Portela Valladares amb els de la Ceda. i agraris; perÒ s'espera que els de la Ceda.
transigiran per tal de facilitar la
labor dels seus gestors a la Generalitat de Catalunya.

El projecte sobre l'atur
forçós

Uns comentaris del
diputat català senyor Marial
Madrid, 20. - El diputat senyor
Marial, que ha examinat. en nom
de l'Esquerra Catalana el projecte
relatiu a l'atur forçós, ha manifestat
avui que aquest projecte produirà
un efecte deplorable en l'opinió públlca, perquè no pot complaure les
Ulusions que hom s'havia fet pels
oferiments de lea dretes. Naturalment, el projecte d'atur obrer no
absorbirà l'atur forçós.
El senyor Marial ha criticat la
manera com s'adquiriran 1 dlstrlbutra.n els dos-cents milions que es consignen. Creu que aquest projecte té
força probabilitats de seguir el mateix carni que la Llei de Premsa.
Molt més falaguer era. el que va formular el senyor Guerra. del Rfo, en
el qual projecte ea realitzaven mol·
tes esperances per a obres reproductives, tals com proveiments d'aigües potables a gairebé tot Espa-

Madrid, 20. - En les primeres
bores d'e.blr al matl, Maria Lage Bobadilla, autora. del robatori del nen
Enric López Villada, continuava als
calabossos del Jutjat de g-.1àrd.la.
A l'hora. del rellevament de la
guàrdia, el Jutjat d'Instrucció número 21, que inicià el sumari per
aquest fet la tarda del divendres,
trameté la corresponent ordre de presó contra la detinguda.
En virtut d'aquestes ordres, ahir,
a les cinc de la tarda, Maria Lage
Bobadllla fou traslladada a la Presó
de Dones.
Avui a primera hora serà novament interrogada pel jutge propietari de la causa, i ea prendrà provi·
dència.
Ahir al Palau de Justfcla i a la
Direcció General de Seguretat, s'assegurava que aquest fet apassionant,
les causes del qual són lncomprens1·
bles per a tothom, serà. examinat amb
tota cura, puix que podria donarse el cas que ens trobéssim davant
una dona que podia haver delinquit
en un moment de trastorn mental.
La policia ha comprovat que els
antecedents de la detinguda, Jgual
com els del seu espòs, dlgnlsslm funcionari de Presons, són immlllorables
1 ningú no s'explica, entre els que
coneixen 1 tracten Maria Lage Bobadllla, les causes que han pogut im·
pulsar-la a cometre el dellcte pel
qual es troba detinguda.

FRANÇA HONORA LA SEVA
HEROINA JOANA O' ARC
Paris, 20. - A tot França es celebrà ahir la festa de l'heroïna nacional Joana d'Arc.
A Paris aparegueren endomassats
tots els edificis públics 1 gran nombre d'edificis particulars. Ha cridat
poderosament l'atenció el fet que a
molt edificis la bandera. francesa onegés al vent junt a la bandera. blanca
1 groga pontif1cla.
Davant del monument de Joana
d'Arc, al.ll:ecat a la Plaça de les Piràmides, s'efectuà una magna desfilada de tropes, mentre ressonaven
les salves de l'artilleria.
Després desfilaren davant el monument nombroses organitzacions patriòtiques, els membres de les quals
dipositaren en aquell rams de flors.
Desfilaren també davant el monument les Creus de foc 1 els voluntaris nacionals, al front dels quals
anava el coronel Rocque. Amb aquestes organitzacions desfilaren 2.000
nens de nou a quinze anys a pas milltar 1 contingents femenins d'infermeres que serviren a la gran
guerra.
A totes les ciutats de França s'han
celebrat també homenatges a honor
de Joana d'Arc.

nya.

L'actual projecte exclou Catalunya, sens dubte per a demostrar l'afecte que lea dretes senten vers
aquella regió.
Es inútil pretenir en!rontar el problema amb ela mitjans llmltadfsslms
que permet el criteri mesqui que, de
l'economia nacional, tenen les dretes,
1 sl el capitalisme espanyol comprengués la seva conveniència s'apressa·
ria a laborar amb el treball en lloc
de realitzar una politlca de retratment, ja que el capital no associat
directament. al treball desapareixerà iiTemlslblement.
Ha acabat dient que sl en el Govern pot més la tolerància amb el
capital incomprensible que les justes
protestes de la gent modesta, ba de
delxt.r el camp lliure als qal estan
disposats a enfrontar--se amb la realitat de resoldre aquest problema.

El raid de Pom bo
El salt a l'Atlàntic
Madrid, 20. - L'aviador Joan Ignasi Pombo, sortirà de Batburst cap
a Natal a les onze de la nit.
La distància en linla. reCta entre
Batburst 1 Natal és de 2.900 quilòmetres, l calculant que Pombo faci
una velocitat mitjana de 145 quilòmetres-hora, trigarà unes 20 bores
per atravessar l'A~tlc, i per tant,
ambarà. cap allà a les set de la tarda del dimarts, al Brasil, bora. espanyola.
No obstant., en cas de necessitat,
podria aterrar a l'illa de Fernando
Noronba., éom ja ho han fet altres
aviadors, 1& qual illa està a 350
quilòmetres de la cOsta americana.
Aquesta. illa té 20 quilòmetres de
llarg per 2 d 'ample, i la seva major alçada és un promontori anomenat El Pico, de l90 me~ sobre el
nivell de la mar.
En el seu vol. el senyor Pombo
tam~ ~ prop deia illots de
Sao PaUlo, Però la seva superfície
rocosa,.. fa que no slgul possible ater-

rar en elll.

El general Franco ha pres
possessió del seu càrrec
Madrid. 20. - Aquest mati s'ba
fet càrrec del comandament de l'Estat Major Central el general Franco, designat no fa ¡aire per a la dlrecció d'aquest alt càrrec.
Els generals Lon i Avilés Melgar
li presentaren el personal de caps 1
oficiala dels seus respectius agrupaments als quals el general Franco
ha adreçat uns mots de salutació.

*

Ultima hora
*

Incendi en uns magatzems
de la Ronda Sant Antoni
A un quart de dues d'aquest.a ma.
tlnada, els velns de la Ronda de
Sant Antoni han obsen-at que sortia fum de l'edifici on h1 ha lnstal·
lats uns magatzems. Avisats els
bombers, han acudit l.mmediata·
ment, a les ordres dels caps senyors Sabadell i Torres, i han començat sense perdre temps els treballs d'extinció del foc que, segons
sembla, s'havia lniclat a l'escala.
que va al prímer pls destinat a la
secció de confecció 1 es propa¡rà als
plsos segon I tercer de l'edifici. i
ha dest.nüt una bona part de les
mercaderies al1l existents.
Els soterranis i planta baixa no
ban experimentat cap despectete.
A l'bora de t.ancar aquesta edició,
els bombers ban aconseguit localitzar el foc l r reuir-lo, I evitant que
prengués majors proporcions.
Hom Ignora. l"l.mport de les pèr·
dues. No s'ha registrat cap desgràcia personal.

la humanitat
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FARRE PIJUAN

Especialitats - Camises a
mida. - Adam 1 model RA·
GLAN <patentada)
MITGES «FERRO ll
<de garantia)

METG E ESPECIALISTA

PELL •• VIES URINARIES
DEFECTES SEXUALS
Rambla de canaletes, 11, primer

Morene~.

fínulet

RAD I O

CAMISERIA

OASA RO.IA\.8, Conductores a utos
Beç de 10 pes:retes. Viatges fora
'Barcelona. Serveis de muntatge 1
desmuntatge. - Camp Sagrat. Telèfon 35804

PREUS BARATISSIMS

Ua~u~e

Furoncois, Eczemes, Clivelles 1 altres
malalties de la pelL Es guareixen

Bumany MERCAT D'OCASIONS
usant

COMPRA I VENDA I CANVI

Tub, &'10 ptcs. Escudellers, B; Casa.
Alsina, Pas.satge del crèdit, f, 1 al-

' tres FarmAclea 1 Centres d'Especlfics

Oil MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAIXES DE

OABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DE CQ.
SIR, MALETES, DISCOS,

Bar Petit Miramar

etc.

Casa recomanable pel aeu peix

treao I menJars d'encàrrec

ExquiSits plats de popets com
eclloo mé.s de Barcelona
oran terrassa per a banquets
l festes
-PASSEIG NAOIONA4 62· Barcelona.
Telèfon 19235

CORT~

~ATALANES,

Telèfon &0422

~14
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a 38 ptes. miler
Plaça Catalunya, 11
BALAGUER

SAC GUARDA·ROBA
"SIEMPREFINO"

el millor i el de moior garantia
per o protegir els seus vestits o
pells contra els estralls de les
Arnes, de la llum i de lo pols.
Exigiu sempre el Sac Guarda·
roba "Siemprefino" únic de
paper impregnat (patentat).
Cada Sac "Siempreflno" vo
provist d'un segell numerat de
legitimitat, que el distin~eix

d'AlTRES SACS INEFICA OS
PER ÉSSER DE PAPER CORR NT.

Pies. 1.50 cada un. Tomany 1ó0
X 70 cm s. Pes 110 groms. De
venda en "la Villa de Porò",
Fiveller (abans Ferran), 32; C. A.
Vicenç ferrer, Pl. Catalunya;
J. Uriach & C.0 , S. A., Bruc, 49
' en altres establiments. Ve nd o
o l'engròs: C. E. P. A., Sant
Baudili (Barcelona).

IIIAO~tu: raaseta de .. Casteuana. Jt. l:MROELONA: VIa Laietana, a
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · CADIZ • CANARI El
Sortldea setmanals ~ls <1168!lbtes. a les 1~ Efectuaran ~~ servei lea motooaua
«CIUI:'AD DE SEVILLA• I tVILLA DE MADRID»
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · PALMA DE MALLORCA
Sortides ca<la <Ua (llevat ls dlumen¡es) de Barcelona L Pal.ala, a lea
19 nores. per les motonaus
•CIUDAD DE BARCELONA» 1 •CIUDAD DE PALMA»
IIRVEII REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA. ALACANT I PALMA
DE MALLORCA. BARCELONA MAO I BARCELONA • EIVISSA
WNlA COMEROlAL AMB ESCALES A TOra ELS PORTS DE LA AUWl·
TSRRANlA. NORD D'AFRICA 1 CANARlEB. - SOrtides QUinzenall Cie Barcelona ela <UJoua L1NlA COMERClAL BILBAO. OADIZ ·CANARI ES. AMB
nòCALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD O'WPANYA. - Sortides QUin·
zenal8 Cie IDlb:W els ClllOUS. Lm lA RAPIDA REGULAR &NTRE ESPANYA
I TERRilORIS Oli: LA GUINEA Q)PANYOLA CFERNANDO POO) - Bor·
tldes el dia 1'1 Cie cacta mea. amb escates a Valêncla Càdlz. Las Palmas Sa.Dta
orua de TeneriCe o Freetowo, S:lnta Isabel de Fernaodo Poo, Bat:t., Ko¡o I
.R.lo Benlto pela vapors
•PLUS UL TRA1 I •LEGAZPh
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
Sortlctea cte B&rcelooa els dllluna I diJOU8. a tel ~ hotel
•CIUDAD DE VALENCIA1
Pr1u a oobtrta• l'DO pessetes. Bitlleta ~·anada i tornada a preu• redulta
LlNlA REOULAR ENTRE BAHOEI..ONA · ALAOAN1 · ORAN . MELILLA
Vl.LLA ALHUOEMAS · CEU'XA 1 VICI!:.VERSA
. t!ortldea ae BarceJooa cada <Uumen¡e; a 1es 8 llOt(lll; d'Atacant ela cumarta,
d'Orao elt....CUmecrjl&. d 'Ora.D cap a Alacant els dlmarta, 1 d'Alacant cap ,.
Barcelona. eiB dimecres

Llegiu cada dia LA HUMANITAT

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

RELLOTGES • OBJtCTES DE PLATA

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

CASA BAGUES
o·ENCENEUOH.S

CASA SUBIROS
Hospital, 42 • TeJ. 13651
LA FABRICA DE

NEVERES
"GLACIAL 11
VEN BARATISSIM, DIRECTE
AL CONSUMIDOR.
lmmens
assortit per a tots els usos, dea
deLs preus més ln!ims
Neveres patentades de màxima
re!r1geracló 1 sense mescla de
IUitos 1 olors. a preus mòàlcs.
Benet 1 Mereadê. 26 <al costat
c1'8stacló Gràcia l Teatre Bosc>

Una de les armes que
amb preferència utilit·
zen 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 establiments i productes que
s'anuncien en aquest
diari

Carrer de Sant Pau, 6
cprop Rambles) Tel. 14231

B AR C E L O NA

f barra y c.a, S. en ti.
Unies regulars de grans vapors pet a 1s destins
que es detallen
I:SEttVEl KAPW l!:rHW!i ~A.HCEl..UNA ! l:ULbAO
8ortlc:tes ~ta els DIMECRES a ta nit ce.¡¡ a Val~nCJa. AlnCWtt Màlaga
SevWa, VJ.Ko. VWagarcla. CorUOYII, Musel, santander I Bilbao
A.ltetoaot-ee les eactJea de;
·
tvraaona. Ceuta 1 Huelva caoa c:tuea eetmnnea
Sant Carles I FerroJ cada dues setmiUles
SER V1U CORRENT ENl1:tE HAttCELONA J Sll.BAO
c:ac:ta duea aetma.Dea.
SOrUc:tee eiS DIVENDRES a 1A lll'. ca¡¡ a I'IUTB&una, ~t Cari
¡
Vlnaroç. Val~ncln. cuuera. Alacanç Ca.n.ageoa, Agullaa, Almeria. ~
Ulla. Uotrll. MAtuaa, OeuQL, Cildl~ SeVIlla Buelva, VIgo Uartn y"¡
Uaanrcla. Ferro! coruo:va. Avlles. l.lueet. siwtander, Bilbao 1 PaSaJe..
l:lEHVEl EN lH~ BARCB.LONA tiJrrl!l I fltAlUlEl.J...A
SortJace au1oze.otJoi eiS auoua cap a l:léte 1 Marsella
Servei QUIIlZenat cap li OENOVA
t.a ct.rrep n rep rt l"lnalaóo de ta Companyia. uou del Rebaa
Teléton tasa.;
·
~

I:SEJ.WE.l RAPW CAP AL HttAI:IJJ.•• Pl.JifA
per mot<>-tranaatlàntlcs correue eapao)'oa
Sorttaes U1es caaa :.u cuee
Oap a. SANTOS, MONTE't'autu I l:fU&:NüS AIRES sortllà el dla
21 de maig del 1935, la magnilica motonau

«CABO SANTO TOMÉ»
La

aue 1.11metra pasaatl{ers 1 wercact~riea
Una Ja vetJia del <11& de aortlda, al 'tlnglac:to nQm. l
del MoU de Balean, Telé!on 182'"
VlA t.AJ.El'ANA. 1
TE.L.El"'N ~51

ct.rreaa • rep

Oonala:natar18:

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.
VlA t.AlETANA.

'I

I'ELUON

~1

*

UNIO RADIO, S. A.

Emissió Ràdio Barcelona

diMARTS, 11 DE MAll DE

TERRES DE LLENGUA CATALANA
TARRAGONA

PROGRAMA PER A AVU I,
DIMARTS
116: Primera. edició de eLa Paraula». - Diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
8'00: Senyals horaris de la Catedral. - Lllcç de gimnàs radiat a
càrr~ de la Federació Gimnàstica.
8'20: Segona edició de eLa Paraula». Diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
9'00: Senyals borariJS de la CatedraL
10'30 : Retransmissió des del Casal
del Metge, discurs que pronunciarà.
el senyor Pompeu Fabra, President
del P en Club de Catalunya, 1 Mr. H.
E. Wells. (Aquest discurs eerè. en
anglès.)
11'00: Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
Generalitat de Catalunya.
MIGDIA
12'00 : Senyals borarls de la Catedral. - Secció Femenina. ,..... Música selecta en discos.
12'30: «Plat del dla» del Restaurant Tivoli. - Continuació del programa de discos.
EMISSIO DE SOBRETAULA
13'00: Senyals horaris de la. Catedral.
13"05 : «Cockta!l del d ia», dc Pedro
Cblcot.e. - Programa. de discos variats.
13'25: «Cocktail d'avui» del Restaurant-Brasser1e Tivoll. - Continuació
del programa. de discoS.
13'55: Secció cinematogràfica.
14'00: eLa Paraula». ....- Emissió de
les dues de la tarda. - Informació
de Barcelona.. - Actualitats teatrals
i musicals.
14'30: Butlleti O!icial de la Generalitat de Catalunya. - Sumari del
número publicat avul: «El fet del
dia», per Joan Alavedra. ,..... Continuació de les actualltats. - Borsa.
del Treball de E. A. J. I.
15'00: «La Paraula». Emissió
de les tres de la tarda. - Directament de Madrid. Ministeris. - RellU rode la «Gaceta» 1 Consell de ml·
nlstres. - Sessió radiobenèflca. Discos escollits.

INFOR MACIO LOCAL
Continua. molt animada. la lnS·
cripció de militants dels Centres
d'Esquerra a la lllsta que s'ba. obert
al Centre Federal, per tal d'assistir
al miting que l'lllustre repúblic Ma~lUel Azaña donarà el dia 26 a València.
El preu del viatge és de 26 pessetes, anar 1 tomar, sortint de la
nostra ciutat amb el tren especial
que es formarà a Barcelona a les
deu de la nit del dia 25, 1 tornant
a la ma tlnada del dla 27.
-Es de remarcar la intensa. propaganda que tant els partits 1 les
orga.nttzacions confessionals vénen
desenrotllant a la nostra ciutat 1 comarques amb contrast dels aprtlts
republicans que tenen les mans lllgades 1 que van aguanta amb una
passivitat dolorosa això que ve ocorrent.
-En divendres vinent al Baló Modem tindrà lloc el magne festival a
profit de les festes de la. Rambla
del 14. d'ab"ril, en el qual, ultra unes
propeccions cinematogràfiques, els
nostres eminents artistes del violoncel 1 del piano, Joan Gibert 1
Xavier Gols, donaran uns recitals
de música escollida.
-El proper dla 26, se celebrarà
a. Capafons el IX Aplec Excursionista de les comarques gironines, ol
qual assistiran representants dels
Centr~s Excursionistes de totes les
comarques.
-A l'Ateneu l'eminent arquitecte
de Poblet, Geroni Martorell va donar una conferència. amb propeccions
referent a la reconstrucció del cenobi pobleta que va aplegar molta concurrència. i va agrair amb aplaudiments la dissertació del conferenciant.
-Al barri del Serrall sembla que
b1 ha malestar per l'ofensiva que el
tradicional cacic d'aquella barriacl..'\
ba. obert, amparat per la situació poUtica present, contra el Pòsit Maritlm dels Pescadors, que per sarcasme és una. entitat que es desenvolupa amb l'ajut de l'Estat.
-La. Gestora municipal de VUa~;eca darrerament nomenada que el
passat divendres no pogué constisuspesa. tornarà ràpidament amb tuir-se de primera comvocatòria va
les famoses
tractar de fer-bo el passat dissabte
PERLES F EM I
a. la qual concorregué solament el
senyor Joan Rioges, que va pren·
dre possessió del càrrec 1 bo comu·
nicà a aquesta. Comissaria.
TARDA
16'00: «La Paraula». -Emissió de
les quatre de la tarda. - Informació general. - Informació del Consell de ministres. - Programa. de
discos.
sense dolor ni molèstia de cap mena
18'00: Senyals borarls de la. Cateel perlode suspès, amb
dral. - Recital de piano, per RosauPERLES FEM I
ra. Goma. «Santa en do», w. A. Mozart. a) Allegro Moderato· b) Andante cantabile; e) Allegretto.
18'30: Suplement de «La. Paraula»
dedicat a la Secció Infantil de RAP~O BARCELONA. ROQdalles contes, consells útils, ètc. - ProÍrama.
NOTES DIVERSES
del Radiooient. - Discos a petició
de senyors subscriptors de RADIO
Malgrat que s'ha disposat per l'auBARCELONA.
toritat la. presó atenuada al doctor
19'15: «La. Paraula». - Emissió Benavent, detingut amb motiu dels
d'un quart de vuit de la tarda. - In- fets d'octubre, encara segueix a la
formació de l'estranger, Barcelona presó de Lleida l'esmentat doctor
Madrid i Províncies. - Obertura dé Benavent.
la sessió de Corts.
19'30: «VIatges, excursions 1 es-A la Creu Roja hom celebrà un
brinaments Imaginaris», conversa per festl.val d'homenatge a la memòria
Adrià Gual.
del senyor Francesc Font¡wals, el
19'4.5: Cotitzacions de monedes.
qual fou pPesident de l'esmentada.
institució benèfica durant molts anys.
~T
p
NIT
Amb aquest motiu, el seu fill, que és
20 00 : .._._... araula». - Noticiari secretari
de la institució, fou molt
esportiu.
20'15: «La llibertat a l'escola» con- felicitat.
ferència pel doctor Joaquim xt.lau.-Han estat expulsats de Lleida
Programa. de discos selectes.
vint-i-dos individus de mal viure.
20'45: Noticiari des de la Redacció
-El vei de Lleida Josep Gori sode «La. Publicitat».
frl un accident automobillstlc 1 es
20'55: Cotitzacions de mercaderies produi la fractura doble del fèmur 1
valors i cotons.
' una ferida tallant al front. Un jove
21'00: Senyals horaris de la. Cate. de 20 anys, de cognom Porta, que
dral. - Servei Meteorològic de la anava amb ell, resultà amb la frac·
Generalitat de Catalunya.
tura de l'húmer.
21'05: Amenitats artístiques, pre-A les o"'cm·es de la eon1 pan·"a
3'
sentades per «Perfumeria Parcran.
u
21 '35: Orquestra de RADIO BAR- Alslna. 1 Graells, de Ponts, entraren
CELONA. - «Rapsòdia andalusa», lladres i s'emport:u-en 560 pessetes.
A. Ross; a) Zapateado; b) SOleà; c) No han estat detinguts.
Granada; d) Rondeña.
-També intentaren cometre un ro22"05: «La. Paraula. - Emissió de batori a la Joventut Republicana de
les deu i cinc del vespre. Directament Castellnou de Seana, sense aconsedes de Madrid. - Sessió de Corts.- guir-ho.
Resum de lea informacions radiades
durant el dia.
....
22'15: Concert per la Banda del 1------------------------~**----------------·
Regiment d'Infanteria. núm. 10 sota
N
la direcció del mestre Julià Piianca. EAJ • 39 • RADIO BADALO A
cEl legionarioll <pas doble), A. BArAvul, dimarts. - A les 12: Obercena.; «Azabacbe» (selecció), Moreno
Torroba; «Mlada» (suite simfònica) tura; senyals horaris; música varia·
Rimsky
Korsakow;
«Tarantela»: da. A les 14: Música selecta. A les
Oottschalk; «Susoll (marxa mllitar), H,30: Fi de l'emissió. A les 19: Obertura; senyals horaris; música simJ. Palanca.
fònica. A les 20: Cotitzacions. A as
23'15: Programa de discos.
24."00: «La. Paraula». - Emissió de 20,03: Música variada. A les 21: Noles dotze de la nit. - Darreres infor- ticiari 1 Servei Meteorològic. A les
21,'5: Música variada. A les 22:
macions. - Fi de l'emissió.
«Jazz)). 22,45: Fi de l'emissió.
FI DE L'EMISSIO

LA RtiGLA

Reapareix
LLEIDA

ANUNCIS

PER PARAULES

Les ducs primeres ratlles 1'00 pesseta
Cada ratlla de més ...... 0'30
))
MARE I FILLA cedel.
xen habitació sr&. o senyoretl\ . Verntallat, 8, entreeol, 2na. O .

HOSTES
i PENSIONS

FACILITO grntls !)CID·
PARTICULAR
slollll 1 habitacions. Rbla . totCASA
estar, 5 ptes. dl a.
Flors, 10. entresol.
Ascensor. VIla VUà, 83,
ler. lra.
PENSIO LAIETANA, O·
oiOVE a tot estar, deslt·
xas 1 Vlat~rs, tot confort
modern. eu des de 7'60 Jo. Carme, 34, 2on. lm.
dla. Via Laietana, 29, Pl.
Berenguer, 2.
HABITACIONS, caaa par
tlcular. pensió o sols dor·
CASA
PARTICULAR nur. St. Pau, 6 2on.
lloga habitació. amb pen.
a1ó o sense. Escriure an•b
FALTEN 1 o 2 joves tot
reterêncles a LA BUMA· estar. 6t11. Rosa, Sl, pral.
NITAT nüm. 208.
lloa. (Gràcia).

--

--

ANGEL MARTa. 'l'aller
I Mart!·
nez de la Roaa, 11. T•
lé.!on 7536:1 · Barcelona).

a euqu!lderoacló

QUEVIURES a Grt.c:la.
per absentar-fie, ea traspassa econòmic. Raó: Mallorca. 253, porteria.
VENC AUTO d'oeaaiO
estat I COn•
dlctona tmmlllora.l.>lea. ·
Escriure a LA HUWNI·
TAT nüm. 1111.
10 HP. DOn

XALET modern, eapa..
minuta Plaça CatalunJa.
Venc o llogo tmmlllora..
PENSIO, 25 duros. B.
SANTS, 76, bles con<Uctons. Olriglrc. ba.Dy. teL, asc. Avda. 4rt.CARRER
3ra.,
dinar
1
sopar,
"e
a LA HUMANITAT
Mlltral, 63, 4rt. 2na.
nw:n. 153.
6 duroe setmana.
PENSIO GOYA, dea de
CEDEIXO habltac:ló In11 Pta. Joaquim COsta. dependent.
Prancesc La.!- OFERTES
66, pral.
ret, 188, entresol,
211&.

26 PESSETES setmana
ot estar. Argent6, 16, 3er:
2Da. Prop Alt de St. Pere

HABITACIO llogo. bal·
eó carrer. Aribau 48 3er

6ei'On&.

•

'

•

HABITACIO lndepen.
dent, de~~ de SO pte6 • Am·
e, '-2 .
BAILEH, 108, 1er, 1ra.
habitació senyor

bona

IIOls dormtr.

'

HABITACIO IOls dor-

m1r. Carme, 7:1, ler..

7 PTES. SETMANA ha.ltacló a Jove, aot.s dor:r. Carme, 74., 2on. 2na.

DESIT.IO JoTe tot .ur
ltacló balcó carrer. ~
ota.rlat, 10. 2on. 2a..
HABlTACIO per a aefOr, IOls dormir, Riera
ta. 2, 2on. 2a.

L 1ta¡

lós Jardi 1 horta., a :HI

i DEMANDES

HABITACIO. neta 1
eocmòmtca. Eacud!Uers, 6,
MODISTA a·orer.:tz a
1, 8, 2on. lra.
casa I a domteU!. Preus
econòmica. B.ociltort, lóf
CASA
PARTICULAR, pral. 1.&
C:e&ltJ.A a dormir o to' u·
tar, Rocafort, 139, 2o~.
MOSSO O COBRADOR.
4ta.
ae3l tJa cococacló 45 ann
1 bonee reter~ocls. ~
crlure a LA BUMANl·
DIVERSOS
TAT aum. 634.
VIATJANT
e•urereJ~
per a Catalunya, ram
SENYORETA tnaulroede tei&Jta 1 aéneres de
punç. Ami) bOnes reia.- canògralll amb coneJzementa
d "ollclna <10mlllant
Clona CUentela. .EBcrtu~
re a LA BUY.ANITAl1 cataa t ca:¡tellà. a·oterelx.
Escriure
a LA HUMANL
no.m. 160.
TAT nüm 162.
MODES, coiUecCló aéu..
rocs de \"estl\1 1 abrlca
.10\'E. sabent c:ar..a 1
~ a MJJ,ora 1 nena. ua moderats. Roca- castellà a·oterel.l per a
despatx, ma¡atzem o ço.
tort. lM, orat., la.
brador. Esc. L.-\ BUWA·
VENC BOTIGA c:ome~ NlTAT núm. ~~.
Ublce amb habitació, boDBII CODdlclOOS, per DO
FALTEN aprenen~ per
llQ<!cr atendre ngm..
a coll8 camises. AUres.
Escriure LA HU
Nl· Francesc Marfull, S. A. TATo wn. 203.
D1putac1ó, 304.

~

GIRONA
NOTES DIVERSES
Oirona, 20. - Han estat sobresegudes les causes que s'instruïen amb
motiu dels f.ts del 6 d'octubre, contra els nostres amics seuyots Sa·
muel Balaguer 1 Laureà Dalmau,
advocat 1 dipt;~at al Parlament ca·
talà. respectivament.
-Han estat acomiadats de la fàbrica Ql.:·rts de Cotcbls, S. A.» de
Palamós, alegant manca de treball,
54 homes 1 un nombre considerable
de dones.
-Al .oc denominat Les Serres,
del terme municipal de Sant Marti
de Llimona, s'ba enderrocat \illa casa habitada. pel seu propietari, se·
nyor Francesc Roca, sense que fins
ara s'hagin pogut fixar les causes
que bo motivaren. La. casa, constava de planta baixa 1 pis, ba. quedat
completament enderrocada, 1 ha resultat ferit amb greu estat \Ul jornaler de l'esmentada casa. anomenat Emili Rie. , el qual ba ingressat a l'Hospital de les Comarques
gironines, i un feU del propietari de
la finca.
Aquest succés ba produït fonda.
impressió a tota la rodalia, puix que,
ultra que els dissortats perjudicats
gaudien de moltes simpaties, les misterioses circumstàncies que envolten
l'enderrocament ba. fet que la. majoria. de comentaris atribuiSsin a. forces estranyes els fets esdevinguts.
-Els gestors municipals de Lliga
Catalana i C. E. D. A., de Cassà de
la Selva, varen acordar divendres,
passat, retirar-se de l'Ajuntament.
En la s; ssió de dissabte, doncs, els
esmentats g~tors deixaren d'assistir. Alx' sols han quedat els gestors
del Partit radical.
També els elements de la. CEDA
que formaven part de l'Agrupació ;le
l'«Acció Ciutadana», s'han retirat
d'aquesta institució que diu vetllar
per la pau 1 l'ordre del poble.
-A Cadaqués, en obrir el carrer
de l'Església per posar·lo en comunicació amb el de Bellaire, s'ban trobat quatre canons 1 alguns projectils al lloc on antigament hi bavla
el Portal de la Muralla. Hom diu
que es tracta de peces bè.lliques del
tem;.; antic 1 que foren utllitzades
per a la. defensa d'aquella vila.
-A Joan Gimberna.t, vei de Cabanes, ba. denunciat que del Mas
«La. Font», de la seva. propietat 1
de l'esmentat terme municipal, han
estat tallats 1 furtats 180 arbres
fruiters. La guàrdia. civil, com a
suposat autor, ba detingut a. Joan
Batllori 1 Jijoan, també veí de Cabanes.
-Ablr, al terme de Recasens, les
colles de caçadors «Penya Ta1zer»
i «Amics de Catalunya:~> varen donar
mort a tres magrúfics senglars, després d'una jornada plena d'incidències.
També una altra colla del Per-

BADALONA
FUNCIO BENEt-ICA PER
UNA ALTRA VISI TA POCA AVUI
DA BLE 11 ESPORTS AQR-..
A benefici de l'Hospital d
·
tra ciutat es celebrar-4 avu~ la()
nema Victòria, un gran !est! 8.l
ta. el programa següent· R!~·al, tació de l'obra de J. MÏUàs-Pt
cEls fUls», per la compa. . Ita~trt!t
fiol-Grl.fol-5ed6-Vives
Esta)
cantatriu d 'aquesta ·ciutat notablé
ta Anna Barbosa cantarà sefSOr&;
cançons; quadre flamenc·
iUnea
sonnler», tan apbudit
~
clowns Trio Ro-Car-1\ti i fln a»; ela
l'imitador 1 artista de' vÍulea~~
dern «Alonso?». Els entrea te !Ilo.
ran amenitzats per l'orques~s se.
cal LUvi. Cal esperar
a lo.
la finalitat benèfica d'~ue, don~
el públic hl assistirà en qgruaest acte,
Utat.
n quan.- Diumenge, després de
temps de no veure'l, poguérlllolt <le
templa.r el rostre de l'ex-al;~ con.
la dictadura senyor Pere s e de
del qual els badalonins serve~bater,
bona memòria. Com que semp una
ha. malpensats, bl hagué qu¡ ::r,Rl
a dir que potser, en ve
"'"
els de la. Lllga i els radica~n0Cllle
posen d 'acord per a ocupar 1• es
i:ila., pensa que encara u oferiraata!·
ell. Aquest senyor es passeja n 1
per l'Ajuntament.
mo1t
- Ahir, en acabar-se el parn
futbol entre el Badalona 1 l'~
suna, ens digueren que seria
fàcil que el Badalona organitzéstn~t
gun autocar per a traslladar-se •
Pamplona a presenciar el partit d'!
Jimlnatòrla de la Copa d'E.;p3.nya.,
No cal dir que, si es porta a
seran molts els que s'hi tra$1~
ran.

r!Yla
cx:altner

-
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Orquestrina Gatn-Haara
Lepant, 281, cinquè • BARCE LONA
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REUS
NOTICIES DIVERSES
La. constitució de la gestora lllU·

cuitats. Aquesta vegada no ~ -:bem al
és per feblesa o per per un excés
d'eufòria.
-se'ns dlu que es realitzen txe:
balls per tal d'aconseguir que torni a
actuar a la. nostra. ciutat la. CO!ll·
panyia oficial del Teatre c:J.tal.- pet
tal de representar «Fanny¡>.
-Han estat traslladats a la presó
els individus que foren detlngut.f
com a. complicats en el repartiments
de fulls clandestins.
-A Riudecols .fou detlngut pet la
Guàrdia civil, Ramon Solsona i Bertran de 23 anys, ~u~o~ d'un i~;~cendJ
terme de les n·les quêes va ea··
PEBLJjJ~ al
tendre en diverses propietats, cau·
FEMI són un prodigi de la. ciència sant pèrdues- considerables. A ingres.
moderna.
sat a la. presó d'aquesta ciutat a
REBUTGEU IMITACIONSil
disposició del jutge d'Instn;cció.
La Impressió general recollida pels
organitzadors de la. Festa. Major és
tbus, als boscos llindants amb l'es- molt optimista i acusa una franca
mentat terme municipal de Recasents, donaren caça a quatre esplèndids exemplars de senglars.
Ahir, doncs, fou un dla profitós
per als amans de la cacera.
és el nom de les famoses PERLES
que tanta fama tenen pels seus re•
sultats definitius. Venda, Farmàcies

I

L'HOSPITALET

HOMENATGE POSTUM
El diumenge, a les onze del mati
una Imponent generació es congre:
gà al cementiri d'aci mostrant formosos rams de flors per tal de retre homenatge pel segon aniversari
de la tràgica mort del que fou regidor 1 tinent d'alcalde d'esquerra
a l'Ajunt.ament republic àelegit en
les eleccions del memorable 12 d'abril, el nostre dissortat amic Salvador GU 1 Gil, vilment assassinat
durant la matinada del 15 de maig
del 1933
Entre els assistents a racte poguérem veure ultra la major part dels
regidors de la majoria de la coa.llcló d'esquerres de l'Ajuntament popular, l'ex-regidor Josep Jordà company de Consistori del malag~Ú\nyat
Gil i GU en el primer Ajuntament
republicà, el director de «Llibertatll
magnl.f!ques representacions de totS
els centres d'esquerra, nodrides representacions de les seccions feminals establertes a tots els districtes
i una nombrosa concurrència d'infants.
L'alcalde de l'Ajuntament popular
Ramon Frontera lnicíà. racte de l'ofrena dipositant damunt la. tomba
del plorat patriota. 1 conseqüent republicà Salvador Gil i Gil, un monumental ramell de flors en nom
de tots els republicans d'esquerra de
L'Hospital; Joan Rius féu ofrena.
d"un grandiós ram de lloter en nom
del valent periòdic d'Esquerra Re·
publicana «Llibertab, al seu !un·
dador, l seguidament anaren dipositant ramells damunt la tomba del
malaguanyat amic, la. regidora dc
l'Ajuntament popular Justa Ooicoechea, que ho féu en nom dels esquerrans del districte primer; les
nenes Maria. Bellmunt, Angelina Lloares, Maria Teresa Aiguader, Lour·
des Granges, Maria Granges, Roseta Roig, Maria Puigdemont, Adelina Fort, Enriqueta Agustí 1 Filomena F'!lrré, dipositaren un formós ramell cada una en nom dels republicans del distrícLe segon; ·Joan Pa.drós, que ho féu en nom de les esquerres del districte quart CollblancTorrassa, i Victòria Bonells, que bo
féu en nom dels esquerrans de La.
Florida.
Entre els pomells d'iniciativa par.
ticular tiguren el de la fanúlla Alenyà, que en ésser ofrenat per la
nena Alenyà, recità una bonica poesla titulada cEl 14. d'abrià; de la
familia Perelló, o!renat pel nen Joan
Perelló; de In familia Puigdemont,
ofrenat per Jioquhn Pulgdemont; de
la familia TO!"l113, ofrenat per la vídua de Torrns, i molts altres que
sentim no recordar i que farien
aquesta ll1sta inacabable.
Acte seguit es guardà un minut
de silenci i abans d"emprendre la.
desfilada envers les llars, es féu una.
visita de recordança a les tombes
que guarden les despulles dels bomes d'esquerra i, particularment, a
la del qui fou primer tinent d'al·
crude del primer Ajuntament republicà Antoni Furest, i als caiguts
durBilt la tràgica uit del 6 d"octubre.
Cal fer constar, però, que l'a.ssis·
tênch d'esquerrans a aquest segon
aniversari, ba sobrepassat de molt
al de rany anterior. La. tomba del
plorat nmlc Salvador Gil i Gil, quedà materialment. colgada de ficrs, 1
la ncmbrosa concurrència volEm supo&ar que ba volgut manüestar·se
en la forma esdevL'lgl.ida per a e>idenctu que mal~rat restat excepcional que &travessem vibra en l'cspcrtt de tots un fervorós esquerrL9me molt supenor a qua.'1. les esquerres ¡nu<iien del poder.

collaboració del comerç i indústria..
àdhuc particulars.
-Acabades les obres d'ampliació I
reforma del pont de la carretera dq
l'Institut Pere Mata damunt la vlli
M. s. A., aquest h,a estat obert dê
nou al trànsit rodat.
-Avul, dimarts, tindrà lloc al
Teatre Bartrina una sessió de clner.
ma instructiu dedicat als socis del
Centre de Lectura.
El vinent dlumentge, la secció ex·
curslonlsta del Centre dè Lectul"l
celebrarà una excursió a Montser·
rat.

MOLINS DE REl
NOTICIES DIVERSES
El dia 29 del corrent més, a les li
del maU ,tindrà lloc a les Cases eon:
sistorinls d"aquesta vila, les subhas,'
tes per a l'adjudicació dels llocs ve..,
cants existents a la nova Plaça Mer·
cat, classificats de la forma següent:
35 llocs laterals destinats a la ven¡
da de carn, queviures 1 altres artl1
eles alimenticis, al tipus inicial dd
700 pessetes cada lloc.
12 llocs destinats a la venda de
pesca salada i 12 de peix fresc í
risc, al tipus Inicial de 500 pessetd.
I 16 llocs de fruites i verdures, •
300 pessetes.
Per a pendre part a les subhaste!.
caldrà dipositar, amb 24 hores d'an·
ticipació, el 25 per 100 del tipus.~
cíal, l a més, soHicitar-ho per lnswu•·
cia adreçada a l'alcaldia.
_,,,
En principi, ha estat. fixat el ~
20 de juny proper per a la lnausura·
ció de ls. Plaça de refertncia.
-El passat dimecres, dia 15. pren·
gueren possessió dels càrrecs de Justlcia Municipals els senyors ~
giients:
Jutge, Josep M. Carulla; suplenl.
Pere Rodon; Fiscal, Ricard V1là, su·
plent, Jaume Miró.
-Pel Ministeri d"Instnlcció Públl•
ca ba estat concedida la subven~
de 1.000 pessetes a la Cantina •
colar l.nstallada a les Escoles Gt'S'
duades d"aquesta localitat.
¡
- El repartiment per a sufraga 1
les despe'!es de Guardament Rur~~
es troba de manifest al públicd.~!
Secretaria de l'Ajuntament,
1
el termini de 10 dies, als efectes
seu examen i presentació de rec
macions.

ma;

t.-

SANT ADRIA

DE BESOS
NOTICIES DIVERSES
Ahir, dilluns. es possessíon:\retl
del Jutjat local eis se11yors J't2}
Royo Queralt6 i Andreu :r.ton .1;1
Capdevila, jutge 1 suplent, res~ts~
vnment.. dels darrerament o~...nts..'
Diumenge visitaren 1 AJ-· òe
ment locnl lm grup d"ald~~ls·
l"Escola dc FuncionarlS
de
trncló Pübllca de la Gen.eralitBt ~
Gatnlunya., sota la direCCIÓ -de: el
fessor senyer Josep M" E:;CO e C()lll
qual féu unes expllcaclons de
deuen portn.r-se les Secretsrlts. e:,5
Insistentment es diu que ro:
gestors que gaudim, proJ~! ~ue
Jectes a més projectar en...-Ï:; a:·
no passin de tals I nl tan SO - ~
ribin a les sessions púb~1.~¡,ns.

e

~;er

per massa públlQUCS

.,n..,,...

l}OÇ,

Diumenge passat ....... -Ï3e~
a la Coopenlol.i•-a. Obrera &Einal dtl
el fèstlrJI esefl.Cl'Uista d~ fiper 1)!1~
campionat soetal, el ~...,,. ¡'allt~
llantGr l entUSiasme ~ re J'lf·
r10rment celebrat en el cent
pubHcà Feder.:l ct.'"ia"l~n('

!

la humanitat
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an Teatre del Liceu : «L'Espectre de la Rosa», de Carles Documents dels consellers Manifest al Poble de Puig-I L'Ajuntament popular de la Un altre de l'Ajuntament po- Un document dels consellers
~aria de Weber. Comiat dels <cBallets Russos}) de Monte· municipals de Port Bou i de
Reig
ciutat de Terrassa
pular de Montcada i Reixac
municipals de Gironella
cario -~- Teatre da Carnera : l:.strena de «La Història del Sant Hipòlit de Voltregà Els Consellers l suplentc; qui! s, ta- r:Ut,nem qt!e els regidors de !a
Vista en el «Butl!eti Oficial de Ja
Diu aixf:
signen, elegits per la voluntat lndJs- majorin. de municipls de Cataiunya Generalitat» la designació del nou
soldab>, d'lgor Strawmsky, al Teatre Stúdium
Heu-vos acl la còpia del document

«Davant la. imposslllilitat en què
cutible dels ciutadans dc Puig-reig,
podle•.1 él.slr suostlt.lút.s, com ho Ajuntament governatiu d'aquest podarr ·ra reposició efectuada per activlta~ musica~. agreujada per que els consellers municipals de Port- eegons escrutini del ella 14 d~ gener 110
es troben els organismes politic;;
hnn
estat,
per
un
DecrtL
del
Prestble,
els
sotasignan~.
consellers
muIfi'~mpa..'lYla dels «Ballets russos», una repr~entadó escènica. do la bou han adreçat a. l'alcalde-gestor:
del 1934, posselis de tols els drets mO- dent <lc la Generalitat, nomenat pel nicipals elegits legalment el dia 14 d'Esquerra. a c..'lusa de la clausura.
la ~rontecarlo, 1uu el dt:llclós ballet més rabiosa &\-antguz.rd&, que cons«Els que subscriuen, els noms i do.. rals i polítics que els p~ble eb atorgà, Govern de l'EsUlt, com e. tenem que,
de gener tiel 1934, creient compllr un que pesa damunt d'ells d'ençà dcls
de àntíc de 'f1..'0hl Gnutier, coreo- titueix, com sl c.úguésslm, una recu- micilis dels quals consten al peu d'a- i en virtut dels PlOPil! rlt'!:'t!, es creuen legallncnt, U>r!StiLac¡onalment, 1 t..:;- deure
del mandat popular tcts d'octubre per adreçar-se a VO$~iaL per Miquel Fokme, dannmt lada &levosa 1 premeditada amb la. questa mstimcia., s'adrecen a vós per en el deure de marufestar la &eva. tat 110 podia donar un President m- que enderivat
aquella
rebere-n, i ül altres, nosaltr.:;; consellers municigra.múSJca de la cNebre «Invitació qual el nostre gust 1 la. nostra sen- a exposar-vos:
protesta davant la. dls¡:osicló go<er- ttrl àe la Generalitat, atribucions qual no poden ntdata
han de renundar, pals 1 suplents elegits el 14 de geí• va!.st de WeLer, 1 amb decorat sibilltat, quan no la mateixa digniQUE HA D'ESSER NOTORI que no.tlva inserida al <.D;Jt!letí Oflcle.l.t pe-r a dJ.SPV...nr lliurement dc la v!dn es
dirigel::en a \'ÓS per tal d'expo- ner del 1934. segurs d'mterpretar
al ~tu:.1n segons el gran artista Lleó tat professional, no ens permet tran- en Virtut de les eleccions municipals del dia 28 d'abril del 1935, que t.;.acta de les entitats del règin1 local.
el sentir d'ells i àdhuc el del gran
sar-vos el que segueix:
1 " -t Aquest mngnf!ic quadre co- sigil', ni que vagi avalat amb la sig- celebrades el 14 de gener del 19:H de retomar a la liormaliL'It els
L'Estatut de Catalunya, llei consLa Llei Municipal Catalana, apro- nombre d'electors que a pesar de no
vakÇàtic que coneguérem ja en la natura strav!nsk.iana. Entenem que tots són consellers de l'Ajuntament Ajuntaments de Catalunya, b? 1 re- tltuctonal, d etermina en l'nrt!cle vada per unanimitat al Parlament estar afillats amb ells ens elegiren
~era aclnacló de Diagh1lev, ja fa musicalment 1 artísticament, no pot de Portbou, i com sigui que en con- colzant-se, en canvi, en l:l Impopula- XIV que in Generalitat és íntegra Català, estableix clarament que en per tal que en nom seu regissim la
~ vint anys, Interpretat per la concedir-se belllgerànc1a. als sorolls tra d'aquella voluntat popular s'han ritat i iHegalitat del seu contingut.
pel Parlmnet.t, pel President de la el cas de produir-se vncants en el vida municipal de Gironella, ens a·
tem d 1
fet uns nomenaments de nous conComencem per no reconèuer
ti!ll(X!a. cta.nsaire Lidya Lopouko\'a d e «JSZU
Gencrnlhut 1 pel Con;;ell Executiu. Consistori, aquestes han de cobrir-se drecem a \'osaltres per a recordnr-vos
que repu
e tot anti- sellers al seu judici dintre unes nor- legal 1 popular als decret& del dret
Gol el gran Gavrilov, ha enat dansat estètics 1 anUmuslcals. Ja compre- me.s iHegals; es veuen obligat¡¡ a ma- vern de la República dictats des del Sense Parlament, el qual ès l'ünlc amb els consellers suplents elegits. que solament és lcgltim el poder
otgRH!sme que pot legislar a Cata- L esmentada de:.o:gnació del 28 d'a- que arrencn de font democràtica, 1
que per aquesta. «mú.!ica» hl
!\Questa v·egada Justlssimament per nem
hagi directors d'orquestra fets a mi- nuestar-vos que no poden reconèixer 6 d'octubre del 1934, que tendien a lun;¡;, sobre règ101 munic1pal, m ts biil \-ulnern aquest precepte
no- per tant, que mentre el poble per
a. Baronova 1 Paul Petrov. La da
regular
la
vida interna de Catalunya, podc!'l fer lleis n1 hi pot navrr Ge- menar persones que no hanensortit
expressament, tal com suc~¡·x validesa legal als nomenaments de
sufragi popular no elegeixi els que
~ca de Weber, meravellosa com
-~
referència,
per tal com cap d'ells no anava en- llerailtat. Lega!ment, doncs, la Ge- del
sufragi popular.
hagrn de substituir-nos, nosaltres
a.> perquè 1a constitució del nou caminat a afavorir la rapidesa del
re ba estat co~ad~ pel nom- ara amb el senyor Ionel 8. Patin,
de Catalunya. no existeiX,
A l'Ajuntament de Montcada 1 hem de continuar considerant-nos
~ p~blio que ha a.3Sistit a les dar- un dels tants centenars de jueus e3- Ajuntament portbouenc es recolza en traspàs de serveis d'acord amb els raerahtat
exisLeixl un President Reixac no calfa fer nomenament de com a legit1ms consellers municires representacions del Liceu amb gamats que s'han «COlat» per aqul una disposició que si durant el temps preceptes constitucionals i les Corts, baldament
gestor 1 un Consell Execut¡u encara cap mena perquè, 1 sempre referint- pals de Gironella, i cedint solli per
~uella agradable brillant.or que 11 1 que talment són expressos per a de la seva. >igèncta era megal, avui sinó que, ben al contn>rl, tots els més
gestor
que
el President.
nos a la Llei, no s'ha produït cap la força al fet que vosaltres ocupeu
donà, sota. la , direcció del mestre coses com aque~ro. per a les quals É's nulla 1 suspesa per una altra de esmentats decrets han servit per
Així, doncs, els regidors catalans vacant. I és completament nrbttra11 uns càrrecs que sabeu que el poble
Efrero Kurtz, 1orquestra del nostre no es podia Intentar que cap mr.stre posterior d'igual categoria, o sia pel anullar capriciosament lliOlts serveis elegits pel poble el dia 14 de
que es considerin Inhabilita~ els va confiar a uns altres.
rilller teatre. No podem més que d'alçària es prestés a servir de ni- Decret del Govern de la. Republlca traspassats i negar la personalitat del de 1934, són, encara, regidorsgener
d'a- quinze consellers efectius 1 suplents
I com sigui que per a ostentar els
~Iogiar la pre~entac1ó de «L'espectre not o de figura de carnaval. Ja co- de data 20 d'abril en el qual es de- nostre poble, bo 1 posterg:mt la vo- cord amb les lleis. Ningú no els na que
forn1aven la llista que obtingué càrrecs
us recolzeu en dis¡l.e la rosa», datada d'una suprema ne!xlem la «música» d'lgor Stra- claren expressament en suspens els luntat dels comicis, desfent el Par- destituit, ni ningú, legalment, no pot el major
nombre de vots prenent posicionsesmentats
vinskl,
feta
indubtablement
pel
faDecrets
i
disposicions
ministerials
reconegudes per tothom 1
lament
de
Catalunya,
etc.
Els
quals
elegància, tant pel que fa al decofer-ho corn no sigui amb l'aplicació peu en una suposada informació pri- denunciades
mós
compositor
per
a
paSsejar-se
que
modificaven
Interinament
el
rèdecrets,
doncs,
no
podien
teulr
cap
pels
més eminents jurat ma.gnlfic de Lleó Bakst, corn
de b llei. A un funcionari, per mo- vada 1 establint nlxi un procediment ristes com a. anticonstitucionals
els nombrosos «snobs» que hi ha gim estatutari de la regió autònoma; licitud ni validesa., ja que no porta- dest
1
pel seu mateix ve3tuar1.
que
stJ
:1,
només
se'l
destitueix
nou
desconegut
en
el
règim
repuescampats pel món. Sortosament
b) perquè és Vigent la IJei Mu- ven l'aval dels veritables represen- p.-èvia. formació d'ell.-ped!ent. I un
1
ant1estaLutàrles, nosaltres en nom
La resta de les obroo donades en Stravinskl sap fer a.ltra. cosa de més nicipal catalana que sols permet ca- tants afectats.
bllca.
6; alguna. cosa més que un
Sense perjudici de presentar al seu dels nostres electors:
,ee darreries de la breu temporada, envergadura, destinada a una altra brir vacants amb els consellers suAltrament, una sèrie de contradic- regidor
PROTESTEM de la designació gofuncionari. No hi ha cap llei que degut temps el recurs corresponent
~ nstituïdes per «Les dones de bon selecció, per a la qual el modernis- plents elegits, mentre que aqul s'ha clons entre els diversos decrets e¡;g>wnor», de Scarlatt1; «Schehera.za- me no 11 ha trastocat encara el cap. tet amb persones no designades ni in- mentats ens donen a comprendre que permet¡ la destitució d'autoritats contra. aquests nomenaments. pel fet vernativa de què heu estat objecte,
¡ie» de R!DlSki-Korsakov; «Petrouch- Ens cal protestar de l'afirmacuó del directament ni directament per su- la seva concepció no ha obllït pas un municipals sense que, en virtut d·ex- de vulnerar la. Llei municipal, com 1 ~mbe del fet de la vostra accePpedient, resultin càrrecs en contra també pel d'emanar d'un Governa- tació dels càrrecs de gestors muni~..,' de Stravlnsld, 1 «El princep senyor Llates, segons el qual l'or- fragi popular;
pla legal establert, sinó a desigs sen- d'eiles.
eis regidors substituïts dor ~eneral que actua en virtut d'u- cipals de Gironella, puix que amb
IgO;, de Borodin, servi per a reter- questra emprada a «La història del c> perquè si bé la Llei Municipal se
raó l, sl més no, completament n'lú haEniN
de processats, n'h1 ha que na Llei, la del 2 de gener, que ha ella haveu demostrat sentir profund
catalana no permet designacions tal confusls 1 mancats de lògica.
111ar 'ets sorollo;;os èxits que els nod at» t e. algun paren t Iu amb la com
no
ho
són
1
n'hi de sobreseguts estat denunciada com a. inconstitu- menyspreu a la voluntat del nostre
sol
s'ha fet, tampoc aquestes s·aveAportant proves a les anteriors ma.tables dans:nres russos han aconseels suposats delictes que hom eis donal pels representants del Parla- poble; i us anticipem que al seu
gUit aquesta vegada 1 que s'han pa- de J. S. Bach. Respectar el nom nen amb l'esperit ni amb la lletra nüestacions, diem: Que la llet del 2 en
immortals genis de la mú- del Decret de Governador General de gener del 1935, en la qual sc sus- imputava pels fets d'octubre. Els que ment català, els sotaslgnants fan dia haurem de tenir per nul quant
lesat ostensiblement amb les grans d'aquests
sica clàssica és el menys que po- d e tal
¡
¡
1
pe~
les facultats autonòmiques de estan processats no podien ésser constar llur protesta 1 disconfornu- hagueu acordat durant l'exercici dels
onclons prodigades a les dansari- dem
demanar-los als eufòrics «entu- s:vesad~~:éi;nsq~:tesse:l~r p~~zn: Catalunya, ve modlflcada pel decret suooUtuïts perquè despossesslonar- tat en nom propi 1 dels electors que vostres càrrecs 1 us haurem de dees Luvov Txernixeva, Alexandra. sla.stes»
«espècie» d'art que del dia 5 del mes que som digué que del 21 d'abril, en el qual es tracta de los de llur càrrec és prejutjar el re- els donaten la majoria en el Go- manar responsabilitats de tot.
g anilova, Irina Baronova, Vera. Zo- pretenend'aque3ta
imposar.
d'acord amb l'esperit del Decret retornar alguns serveis; ambdós, pe- sultat del sumart, puix que un pro- vern t admlni.~racló del nostre poGironella, 15 de maig del 1935.
rma Tamara Toumanova, Eugènia
No
ens
sap
greu
que
es
facln
s'haurien
de reintegrar als seus càr- rò, mancats de sentit jurídic 1 vicio- cés per motius polltics no comporta, ble.
Senyor president de la Comissió
l:>elarova, Tamare.. Grigorleva, Tatta- aquestes coses amb tota. la. cruesa recs els consellers
Montcada
1
Reixac,
10
de
maig
del
mentre
no
hi
hagi
sentència
-1
això
que no haguessin sos d'origen.
ll• Llpkovska., Olga Morosova., Lu- que amb què s'ha. fet ara. Aix[ cau- p¡·es part en
Però si la confusió no fos prou pa- segons abundant jurisprudència- 1935.-AZ/ons Boix, Antont Pedren11. Municipal Gestora de Gironella.
moviment del 6 d'ocvov Rostova, Tnmara. Txlnarova, 1 rà per ell mateix allò que ni pot tubre, mentreel que
Francesc Torrents, Salvador Vitent,
existeix encara un altre decret, inhabllltnció per a ocupar càrrecs Antoni Ricart, Felip Giner, Salvador
de
l'Ajuntament
els senyors Leonide Masslne, Paul
per no haver-hi mots portbouenc no solament se'ns n'el1ml- el del 28 de febrer, en el qual es con- públics. I respecte els que no citen Vilanova, Martl Artigas, Joan Bobé, lalta, Ramon Sern.rols, Josep Bovet,
¡:>etrov, oa.vld Litxine, Roland Gue- mencionar-se.
Joan
Prats,
Victorià
Villaverde,
Enprocessats
o
que
han
quedat
Benet
sense
Valldaura., Joan Flguls, Anna a nosaltres -que encara que re· cedeix una elasticitat l.nconrebillle
,..ard, Roman Jassinsk1, Yurek Sha- adequats al dicc1onart.
toni Masforroll, Jaume Puigferrat,
presentants d'Esquerra Republicana per a. la composició dels Ajuntaments cn.usa., encara més més arbitrària. ric Badfa, Josep Roca.
j)61ensk1, Vanla Psota, Jean HoSr. Alcalde-Gestor de l'Ajuntament Joan Arnaus, Jesús Rafart, Joan
Aquest, diguem-ne espectacle, que de catalunya tampoc s'ha provat la afectats pels fets del 6 d'octubre, la seva substitució.
yer, Marian Ladre 1 N. Matouxevs- ja di!lcilment podria. exoolUr a nostra. participació en el moviment electlcitat que vol ésser no menys
Però ara. volem admetre, com a de Montcada 1 Reixac.»
Bascompte i Esteve Casahuga.»
ld com també els mestres Efrem mans de professionals, resulta més 1 esmentat- sinó que ultra, s'han fet que una. comoditat a favor del go- motiu de discussió, que els regidors
elegl~
per
vot
popular,
no
poguessin
B:Úrtz 1 Antal Doratti, 1 al seu fun- que grotesc, lm~sible fet per uns 1 nous nomenaments en substitució vernant i un veritable propòsit de
ocupar llur càrrec en Virtut de dis- Document de protesta lliurat
dador i director general, W. de Ba- cè.ndids aficionats. Per això hem de d'un conseller que per pertànyer a la mantenir una supremAcia pròpia.
registrar l'inven èxit dels senyors minoria radical no pot haver-hi dubSeguint el curs de les contradio- posició judicial -que no existeix-.
à!.
Amb aquesta actuació de la Com- Jaume Bans, Francesc DetreU, doc- te que n'estava. al marge; 1 encara clons, arbitrarietats i desconcerts L'article 87 de la Llei Municipal de pels consellers d'Esquerra de
Catalunya., determina que: «... Els
panyia dels Ballets Russos de Mon- tor Joaquim Nubiola 1 de la ~nyo- s'ha. arribat al comble d'altres nome- que s'han anat creant arribem fins candidats
que no resultin elegits, Figueres a l'alcalde goverBeryl Stalt Gardner, com tam- naments en substitució d'alguns de e. la darrera disposició governativa,
tecarlo, tanca brlllantisslmament els reta.
queden
proclamats suplents per a
¡;eus vint anys d& direcdó del nos- bé la «xirlnola» que causà el lec- nosaltres que tampoc podfem pren- de data 26 d'abril passat, en el te;'<t
substituir
els
llocs de Conseller vanatiu d'aquella ciutat
de
la
qual
disposició
tor
senyor
es
nota
Ramon
amb
Sugranyes, que dre-hi part per quant el dia 6 d'octre primer teatre líric, l'intel:ligentísla major bona fe es prengué 1 tubre encara érem suplents l t1ns al estupor el desconeixement absolut de cants, efectuant-se les substitucions
llim i actiu empresari senyor Joan amb
1
Senyor alcalde governatiu de la
acabà gràcies al bon dia 16 del mateix mes no prengué- la Llei .Murucipal catalana, 1 que en el mateix ordre en què els canMestres 1 Calvet, l'encert del qual la cosa,deque
la concurrència, que s'ho rem possssió dels nostres càrrecs en aquest desconeL'!ement si no existls didats figurin en les llistes, «1 pro- Ciutat de l"1gueres:
CAMISERS
durant aquest llarg període de di- humor
vemt-se
sempre
tota
vacant
de ConEls consellers municipals que fofaria convertir el judici en impruprengué com qul assisteix a una in- efectiu.
fec:ció artística, ha donat al nostre nocentada.
BARNUSSOS NOVETAT
d) perquè tampoc poden tenir cap dència amb què ha estat dictado. la seller per un suplent de la mateixa ren declarats suspesos el 12 del pasLiceu el to 1 l'alçària de les prlmelllsta del qual ha donat lloc a la sat octubre 1 que representaven, a
valor legal els acords que els gestors referida disposició.
Des de 12 pessetes
'teS escenes llriques mundials. En feEl decorat del senyor Jo:>ep M. prenguin com a Integrants de l'esL'esmentada. disposició comença vacant.»
l'Ajuntament de Figueres, la volunVESTITS
BANY LLANA
licitar-lo cord4alment per la seva Prim resultà més prim que el seu roentada. comissió.
Es ben clar, doncs, que, en el su- tat popular manifestada per la gran
dient que ... «creient que ha. arribat
Dos de 6 pessetes
magnft1ca tasca al davant del nos- autor. 1 per no ésser menys el
Per les raons esmentades, d'acord el moment d'establir a. la. re¡ió au- pòsit que els regidors en propietat majoria dels sufragis emesos el H
tre Gran Teatre, desitgem sincera- nyor Pat1n 1 la seva. murga ens féu, amb el que la Llet estableix 1 con- tònoma de CaLalunya la unormalitat pogues1sn ésser substituïts, com ho de gener del 1934, en tenir coneixePortafernsa.
u 1 u
ment que una continuació d.e molts «pa.tin> pel trist paper que hom els, vençuts que Interpretem els senti- de la vida Municipal aplicant estric- ban estat, legalment, corresponia als ment de la constitució d'un AjuntaFontanella, 18
anys encara permeti a. la nostra pri- féu representar, fent-los actuar, més, ments de la majoria dels ciutadans tament el que disposa la Llet Muni- regidors suplents d'ocupar els llocs ment governatiu que no representa
cipal catalana» en tots els casos 1 vacants.
inera esceri'a dies de glòria que l'e- que com a músics, com uns senzills de Portbou,
cap fort estat d'opinió, es creuen
•
PROTESTEM dels nomenaments situacions que pogué preveure... t,
levin e. un dels primers llocs entre descamisats.
D'acord amb les anteriors consl- en l'obligació de fer les manifestaEsperem
que
no
ens
repeteixin
gaials
quals
ens
referim
1 ens reservem etc.
deracions, 1 1-cr creure-les raonades clons segUents:
tlls més importants de la música
Segons es llegeix en aquesta. dispo- 1 just.es. una comissió representant
res hisU.ries de soldats com la que, totes les altres accions que ens cormundial.
Que reconeixeran com a vàlids adels consellers desposseïts lndegudasició,
a
jutjar
pel
ens
seu
h&
començament,
estat
presentada.
amb
més·
1 d
responen
1
que
ens
puguin
correspon•••
quells actes, acords
espeses que
bona voluntat que encert pel Tea- dre contra. les infraccions que, per sembla que es va. a procedir a. nor- ment del seu càrrec, composta pel la
marxa
normal
de
tJOTES VALENCIANES
Ara passarem a ocupar-nos d'una tre da. Carnera.
tot l'exposat, creiem que s'han comès malitzar la. vida dels Municipis d'a- darrer alcalde popular Samuel Mo- que es constitut el 2ladeCorporació
maig ve
cord
amb
les
lleis
establertes.
Repe- rera, el C<Jneeller regidor Miquel Pa- obligada. a !er en atenció a. les nede les lleis vigents a Catalunya I a
d'aquelles coses lamentables que es
ttm
que
solament
el
desconeixement
CAMIL
OLIVERAB
la
República,
l
demanar
les
respont e¡tstren tot soVint en les nostres
let 1 el conseller Jaume Figueres, es cessitats ordinàries de la vida. de la
absolut de la Llei Municipal Catala- personaren ahir pels volts de les set
sabilitats consegüents, i per tant,
t
DECLAREM que en temps oportú na o bé propòsits que Ignorem po- del vespre, al despatx de l'Alcaldia Ciutat, però que. tots aquells al res
per
tal
de
L.
lliurament
al
senyor
actes,
acords,
nomenaments
i
despeden
haver
conjuminat
el text esmenserà elevat el recurs corresponent
Alcalde-gestor, del document que de ses que puguin ésser considerats leVEREDICTE D'UN CON- qual la Slmfònica fa una de les se- contra la Hiegalitat de nomenar una tat i la forma.. de proveir els Ajunta- segu1da
anem a transcriure, amb el slus als interessos de la ciutat o a la
ves més remarcables creacions, fins Comissió Gestora que no solament no ments com s'anava. a fer.
CURS DE uPAS-DOBLES11
La Llei Municipal Catalana fixa qual els consellers d'Esquerra Repu- dignitat popular, seran declarats
les novetats culminants de darrera representa cap estat d'op1n1ó, sinó
La casa productora. de la. coneguda hora, com el bellisslm concert per a que, en el nostre poble, aquesta de- clarame!'lt quin ha d'ésser el procedi- blicana, del darrer Ajuntament ple- nuls l revocats, i seran e..'tigides les
Gràcies a l'esforç inteHigent i permagnèSia «San PellegrinoJ convocà plano 1 orquestra, de Maurice Ra-- signació, per raons fonamentals que ment a seguir quant a. l'elecció 1 re- blscitnt, protesten de la constitució reparacions legals a. què hi hagi lloc. severant
del prestigiós valencianista.
tm concurs per tal de premiar el ml- vel, la. part de solista
novació
de
estan
càrrec
a
la
municipals,
consideració
i
qualde
tothom,
de
l'Ajuntament
gestor,
que
ha
vtnIgualment
declaren
que
en
temps
del qual InterGaetà Huguet, s'ha consituït a VaUor pas-doble presentat per compo- pretarà l'eminent pianista., creador a. resulta per tots conceptes arbitraria sevol incompliment d'aquesta llei, ha gut a substituir-los.
oportú serà elevat el recurs Cou- lència una nova. entitat denominasitors espanyols. El Jurat, compost Madrid de l'obra esmentada, Leo- 1 totalment injustificada; 1 per tant, d'entendre's com a. Ignorància, burla
Els comissionats foren rebuts, en tenclós Administratiu contra la ll:le- da cProaJt, amb un consell de CulPREGUEM que us serviu tenir per i susceptible de recurs.
pels mestres Julià. Palanca, Ricard pold Querol, 1 la ja famosa «Simabsèncla de l'alcalde, senyor Homs, galitat ma.nlfesta de nomenar una tura 1 Relacions
Valencianes, InteEl nomenament de les Comissions pel conseller-regidor de Finances, be- comissió Gestora o Ajuntament go- grat
Lamote de Grignon, Josep Cumelles fonia de Mathls el Pintor», de Paul formulada aquesta protesta 1 feta. la.
senyora Nicolau Primitiu
reserva. dels recursos 1 accions es- Gestores acceptl's, si per cas, com a nyor Cadafalch, el qual degut cer- vernatlu que no solament no repre- Gómezpels
R!bó i Ramon MarUn, adjudicà el Hindemlth.
Serrano,
com
a. president, l
tals, perÒ no es pot acceptar de cap tam.ent a la incipiència del seu càr- senta cap estat cl:Opln1ó sinó que,
'premi establert de dues mil pessementades.
Les dues audicions esmentades tinmanera que els nomenavents vulguin rec, defugia l'acceptar el document en la nostra. ciutat, aquesta. designa- els senyors Navnr1·o Borràs, Rel~,
Portbou, 15 de maig del 1935. tes a la composició presentada pel dran
efecte els dies 3 i 5 de juny, ai Benjaml Cervera E~;paroner, Josep tenir un caràcter s!.tnpàtic, i menys protestatari. que 11 volien fer a mans cló per raons fonamentals que es· Salvador, Thous Llorens, As1ns, Goconcursant senyor Ramon Pulg Herb àndez, de València. Vista la impor- Palau de la. Música Catalana., exclu- Guasch Chalé, Josep Verdaguer Bus- encara força 1 raó per a governar, ja. uns ciutadans cessant en llur càrrec
a la consideració de tothom, re- mez Nadal, Castañer, Soto, Duran
tància que pel nombre de concur- sivament per als components de !'«As- quets, Pere Rius Rabella, Esteve Za- que l'eÍecció popular no els ha duts públ1~ per raó d'una. d1sposlcló su- sulta per tots conceptes arbitrària 1 de València 1 PIZcueta.
La nova entitat, que acobla en el
ragoza. Sabater, Francesc Dalmau als llocs de govern, i sl algun dels perior que creiem oportú abstenir- totalment injustificada. Per tant, la
sants i la vàlua de les 138 obres pre- sociació de Música. Da. Carnera».
Calslna, Isidre Perramon Roms I LI- gestors fou algun dla. conseller o su- nos de qualificar.
~~Cntades adqulrl l'esmentat Concurs,
falta de respecte que aquests nome- seu Consell directiu elements valenplent, per voluntat del poble, avui,
FESTIVAL BACH bori Terradas Carbonell.
Reu-vos aci el document:
Ja casa productora. de la. magnèsia
naments governatius representen per cianistes de totes les tendències, té
en no respectar la. Llei que aquell
4'Ciutadà Alcalde-gestor:
O:San Pellegrino» decidí atorgar un
la Llei Municipal catalana i per la un sentit totalitari 1 per tant de
Segueixen amb tota. intensitat a.
poble
creà
abandona
per
complet
l'a• • •
Els que sotaslgnen, en la seva con- voluntat tndlscutlble del poble f¡- caire exclusivament cultural 1 patriòeegon prem! consistent en cinc-centes l'Orfeó Català els preparatius per al
val demoéràtic que li atorgaren els dic1ó de consellers de l'AJuntament guerenc, clarament palesada e~ les tic. Es proposa, dins d'aquesta orien~tes, del qual resultà guanyador gran festival Bach, que tindrà lloc
Per la seva banda, els regidors de seus electors.
po;::ular, s'adrecen a la V. B. i EX- diverses ocasions que aquesta li ha tació: treballar per la. difusió entre
él senyor Em1ll Muriscot Gutiérrez, el dia. 25 del present mes d.e maig, a l'Ajuntament de Sant Hipòlit de VolEntenem que el governament de la
tW.dent a Palma.
estat soHicltada, obliga els conseller els valencianistes 1 simpatitzants de
la. nit.
tregà han fet a mans del president cosa pública. sempre ha d'ésser per POSEN:
Que, assabentats que el G<>verna- i suplents que signen a fer les pre tot el Pals Valencià en les nostres
Els solistes vocals senyors Fornells de la Comissió Gestora el següent mandat popular, i qualsevol que inactivitats culturals; establir un serfringeixi aquest mandat es situa fo- dor General de Catalunya, nomenat sents declaracions de condemna i de vei d'informació adient a les seves
L'ORQUESTRA
811\IFONI- de Bayós 1 Callao de Sànchez Parra. document d~ protesta:
llEis que sotasigncn, consellers 1 su- ra de la. legalitat. Per això solament en Virtut d'una Llei rotundament an- protesta.
CA DE 1\IADRlD, A uMUSI- 1 el senyor Vendrell vénen ja de
finalitats per a tots els elements vaFigueres, a s de maig del 1935.
temps treballant les seves magni!i- plents de l'Ajuntament d'aquesta vl- en la. illegalitat es pot portar a terme ticonstituclonal, ha des!gnat una CoCA DA CAl\IERA11
Gestora. per a substituir l'AMariA Pujulà, Eudald Soler, Auto- lencianistes que ho solllciten; coorques i dlffclls part1ceHes, tant de la. la a vós s'adrecen i exposen:
tot el que legalment no podria ac- missió
dinar i d1rlgtr en allò possible les
L'«Assoclacló de Música Da Ca- «Cantata número 161» com de la
Que assabentats que el Governador ceptar-se, 1 és a1x1 que veiem com en juntament del qual nosaltres for- ni Coderc Jaume Miravitlles, Joa- activitats
culturals i valencianistes
lllera• oferirà als seus components «Gran Missa» en si menor. L'orques- general de Catalunya, nomenat en la llista dels senyor:; gestors que In- mem part, per haver estat elegits quim Geli' Alexandre Deulofeu, Fer- en
sentit representatiu i totaliducs magnífiques manifestacions tra de setanta professors començarà virtut d'una. llei que ha estat repu- tegren el nostre Ajuntament n'hi ha per voluntat popular el dia 14 de ran Vilar,' AUons Cals, Maria.n Mon- tari;unestablir
amb Catalu&im!òniques, a. càrrec de la famosa. els assaJ.gs avul diumenge, a la. lút, tada d'anticonstitucional, ha designat que no tenen cap mena de força ni gener del 1934, 1 com slgul que les canut, Martí canadell, Francesc Ba- nya Mallor..:::r., relacions
Terres d'Oc i moviLlets vigents de Catalunya només tet Rafael Rovira Fidel Dalmau.
2:9UC:Stra Simfònica de Madrid, que finides les tasques del Liceu que ocu- una Comissió Gestora per a substl- aval popular que els empari, ja que permeten
d'ostentar el càrrec de con- Miquel Vidal Fra.hcesc Gulllamet, ments nclonallstes peninsulars, alx!
wnge!X el gran artista 1 mestre illus- paven la majoria dels seus profes- tuir l'Ajuntament del qual nosaltres mai no han acudit als comicis electocom també amb altres moviments
sellers els que l'han obtingut per su- Jaume cairó,' Abdó Ventura.
tre E. Femàndez Arbós.
sors. Els solistes lnstrwnentals espe- formem part per haver estat elegits rals amb personalitat pròpia.
fre l popular, ens creiem en l'oblisemblants; actuar al servei de les
Per
tot
el
que
acabem
d'exposar,
Els
pr""'rames
els
~e
ens
oferirà
la
cials
per
a
l'execució
de
la
Missa
per
voluntat
popular
en
les
eleccions
nostres publicacions i d'aquelles nl.,,_.
~..
del 14 de ~ener del 1934, i com sigui consellers i suplents que sotaslgnen, gació de PROTESTAR amb tot ~1
respecte,
també amb tota enert¡·es convenients per a la formació
.,........òn.tca de Ma 1d són de verita- com són l'oboé d'amor l les trompe- que les lleiS vigents ar Catalunya. no- elegits
per sutragi popular, posse1ts gia, de laperò
b1o magnificència., tant per la seva. tes en re han fet ja. la pràctica ne- més permeten ostentar el càrrec de
constitució
de
la.
Com.isstó
va.lencia.nlsta,
1 osant-les a l'abast
segons la Llei Muructpal C~ que sota el nom de Gestora, ens Pu1ol4; Joan Mateu; Vicenç Rius; dels adherits; tot
~~tensi6 com pel seu contingut, i cessàrta d'aquests inStruments inu- consellers als qui l'han obtingut per encara,
establir un contacte
Joan Ava.ts; Josep Batlle.
talana.
i
1a
Constitució
de
la
Repusubstitueix.
~tan orientats segons un criteri sitats en l'orquestra moderna. Tot sufragi popular, ens creiem en l'oEls comissionats es feren lliurar freqüent amb ells mitjançant circubllca de totes les facultats que la
Per tant, en nom del POBLE que rebut del document que havien pre- lars I cartes privades 1, quan les posecl~tlc, que va. des de les grans pro- permet esperar que l'audició serà un bligació de protestar amb tots els voluntat
del
poble
fa.
prevaler,
interepresentem
i
per
defensar
els al~ sentat. Vegeu el text d'aquest:
sibilitats de l'entitat ho permetin,
!1ucctons ja. consagrades, com la Sim- I nou triomf i una nova glòria per a respectes, però amb ~a màxima ener- grants de la majoria anomenada
mitjançant Ull butlleU, etc.
tonla. Pastoral de Beethoven, de la. l'Orfeó Català.
«Ajuntament de Terrassa.
gla, de la constitucio de la COmiss1ó d'Esquerra Republicana de Catalu- Interessos que ell va confiar-nos,
hem
de
fer
constar:
D.
Samuel Morera 1 Rlbas 1 altres
Aquestes finalitats 1 propòsits han
•I!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!JIII---.-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!! substitueix.
que sota el nom de Gestora ens nya., en l'Ajuntament del poble de
Primer. - Que no podem reconèi- slgnants han presentat en aquesta estat condensats en unes bases que
Per tan&, en nom del podeclaren:
xer
cap
valor
popular
ble que representem 1 per a d~!ensar Puig-reig,
als
senyors
data,
a
les
dinou
hores,
una
instàns'han
començat a repartir profusaa) No reconèixer en nom del poels interessos que ell va confiar-nos ble que reoresentem cap valor legal que integren la. Comissió Gestora, cia dirigida al chttadà.-alcalde ges- ment entre els elements valencianishem de fer collbtar:
a les dispÓsícions dictades 1 que si- ja ouP els únlcs que, en tot cas, po- tor, protestant de la oonst.itucló de tes 1 simpatitzants de tot el País VaPrimer: Que no podem reconèixer tuen al marge de la Llei Municipal drien su~tituir-nos són els consellers la COmissió Ge.'!tora que els substi- lencià, als quals s'ha demanat la.
cap valor popular als senyors que In- Catalana,
suplents, ja que la Llei Municipal tueix, no reconeixent cap valor po- seva adhesió, que es considerarà vàtegren la Comissió Gestora, pwx
b) No reconèixer cap valor popu- catalan& aprovada pel Parlament pular als senyors que la integren, lida mitjançant la QUOta mlnlma d'uque els únics que en tot cas podnen lar als senyors Integrants de la co- Català, disposa que les vacants que tent constar que no poden tenir va- na pesseta mensual.
substituir-nos són els consellers su- missió Gestora, per tal com són ele- es produelxln en un Const¡¡tor1, ban lor legal els acor<b 1ú cap altra disEl con.5ell directiu de «Proa.Jt esplents, ja que la. Llei Municipal ca- gits governativament i sense votaCIÓ de cobrir-se amb els consellers su- posició ni nomenament dictats per
la constitució de delegacions,
talana aprovada pel Parlament cata- prèVia tal com preveu la. IJeL
plents ele¡lts.
la mateixa 1 reservant-se els drets 1 tudia
là. disposa que les vacants que es proSegon. - Que tampoc no poden accions que els pugui correspondre ¡¡obretot a Alacant i Castelló. La de
c) Manüestar la seva estranyesa.
dueixin en un Consistori han de co- per la. informació que serenament tenir cap valor legal els acords ni per a impugnar el nomenament de la capital de la Plana estarà presibrir-se amb els con¡¡ellers suplents s'ha. fet com a conseqüència del 6 altres disposicions dictades al marge la susdita. COmissió, a.lxi com els dida, com é$ natural, per Gaetà Hudonat que la seva Iniciativa,
elegits.
acords que prengui, i contra les in- guet,
d'octubre Informació de què parla el de la Llei Municipal Catalana..
consell 1 ajuda han pem1ès que s'arsegon: Que, per tant, no j)Oden te- decret dél 28 d'abril pas~t. i que
Tercer. - Que tampoc no poden fraccions comeses de les LleiS vi- ribi a. la formació
de cProa», 1 que,
nir cap valor legal ni aquesta ni al- tracta de responsabilitats o slmpa.- tenir cap valor leeal els acords QUe gents a catalunya i a. la República,
seu entusiasme patriòtic, ha coadtres disposicions que es d1ctm al mar- tles dels consellers i suplents envers els
1 demanar les responsabilitats con- pel
gestom
prenguin
com
a
lntejuvat sempre a totes les manifestage de la Llei Municipal catalana.
següents.
grants de l'esmentada Comissió.
Tercer: Que tamf.oc no poden te- la d)revolta.
Terrassa, a 17 de ma.ig del 1935.- clons del valencianisme.
Protestar de l'aHud1da lniorQuart.
Que,
com
a
conseqüència.
nir cap valor lega , els acords que mactó que afecta tots els consellers
La. nova entitat, que aviat funcio1 d'una manera especial, no L'Oflclal Encarregat del Registre,
els gestors prenguin com a. integrants 1 regidors, processats o no, que hagi d'això
narà amb tota normalitat, té ia 1nsJosep Graelu C.»
podrem
reconèixer
els
nomenaments
Distinció 75 és el nom registrat
de l'esmentada Comissió.
En el rebut lú h& els corresponents tal:lades les seves o!lcl.l1es al carrer
tingut caràcter secret, p~ tal com que C$ !acin de personal, ni les disQtiart: Que, com a conseqüència no s'ha sabut la seva eXlstèncla f~ posicions que es prenguin en matè- reintegraments i l'estampillat muru- de Llibrers, 8, entresol, on poden
i el signe de q ualitat
bon
dirigir-se les adhesions i consultes.
clpal.
d'aiXò, i d'una manera especial no a la publicació del decret del 28 d a- ria econòmica ni d'altre ordre.
podrem reconèixer els nomenaments bril.
·
gust_ Està fabri cat amb matè- Que ens reservem el
e) Desautoritzar per complet t dretCinquè.
que es facin de personal, nl les disa procedlr a totes les acposicions que es pren&'Uin en matèria. considerar-lo exclòs de la susdita mA- clons per
ries fines, garanteix una "HE·
que ens corresponguin,
joria tot aquell element qu~ coHnborl I, en el"'als
econòmica.
seu dia, presentar els recurCHURA" impecable i una cai·
Cinquè: Que ens reservem el dret 0 passi a. integrar la Co!IllSSló Ges- li05 corre.""POnents per lmpu¡nar tant
de presentar en el seu dia, els recur- tora de l'Ajuntament.
el nomenament de la COmissió Gesguda elegant_ Distinció 75 ofe·
f) Presentar en el seu dia el resos corresponents per a impugnar
tora, com els acords que aquesta
curs
que
la
Llei
empara
I
que
les
~es
tant el nomenament de la Comissió
prengul
reix a les persones refinades,
Gestora, com els acorda que aquesta nacions. errors, Wegallta~ 1 slSteSisè. - Que també ens ruervem
mes antijurídics, reclamen de fer pdprengui.
una ga ma de colors a legres,
totes les altres accions que ens puSiSè: Que també ens reservem totes blli:és precedents manifestacions són guin correspondre, contra les infracpropis per l'estiu_ Per a vestir
les altres accions que ens correspo- subscrites
pels que co~ cions que, per tot l'exposat, cre1em
nen
i q,ue ens puiuln correspondre tltueixen latntegrament
bé elimini el dubte, compri un
majoria lndlscutlble d a- Ol' !l'han comès de les lleb Vigents
contra. les infraccions que per tot quest
mentre una no\'8. a. Catalunya 1 a la República, 1 del'exposat creiem que s'han comès de eleccióAjuntament
popular
no
revoqui dels manar lt?S ~pon•abilitats conseles Llels v1gents a Catalunya 1 a la seus càrrecs. i per la els
güents.
República 1 demanar les responsabUl- mereixen les nostres importància que
Per tant,
declaracions estats
consegüents:
PREG~ a la V. 8. que se scr"CORTE" de 3 mts.
perem que siguin anotades I llegidt't
Per tant: P reguem a vós Que us per QUi calgui 1 d&vant qui calgu • vclJti tt>nir per formulada aquests.
serviu tenir per formulada aquesta per tal que ningÚ no pusrut al:lepl protesta i per !eta la reEerva dels
protesta i per feta la reserva dels desconeixement ignorancla.
ta recursos 1 accions esmentats.
r ecursos i accions esmentats.
Visqueu, amb salut, molts anys.
Angel Serra. Casals. Josep cos
Demanem, també, senyor Presiden' Coma Josep Riera .Moscou, FnU\Terrassa, als quinze dies del mes
Gestor que us serviu fer extensiva. cesc Pa.rcerisa Mosoll Ramon Bri.S de mstg dl~ mll nou-cents trentaaquesta protesta a I'Excm- Sr. Go- Badia Josep Altarribs Gultart, ,Jo- cinc.
Segueixen quinze si¡natures:
sep Èadia Planas. Ramon Cardona
vernador General 1nterl.
I
Sant Hipòlit de Voltregà, 13 de Pons, Angel ca1sina Claret. JOSCP
Samuel Morera; DomAnec Armen~stem en combinació amb els els millors Sastres de
gol• Mfqúcl Palet: Jo<Jep P.etchamú,•
maig del 1935. - El sliOCD: Josep Prat Soler, Josep Obradors Riu. "- V~eta, J osep Parés, Mnauel Manuel Pujol Sanso, J0311 .Ratt'rl\ va.ientl Ptdgdomènech.; JauTM Carborcelona per tal d'obtenir •HECHURAS" impecaCapdeVIla, J . Comadevall, Ramon Farré. Pere Calderer Flotats. RamOn rera;-Enrlc Torres; Joon Llaci:; Jau.d!es o preus especials. Ur. vestit a mi&a al pre11
Vigué. J oan Pallarols, Ramon S erra. CorominaS VUadas. Pere cardona "e Figueres: Isidre Almirall; Nlcet
un de confecció.
~rra.»
J oan Pu.Jolà.•
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LA JORN ADA ESPO RTIVA DEL DIUME NGE
Al circuit de Montjuïc

ta dotzena n etament destacat, 1 poc
a poc anà augmentant l'avantatge
fins arribar al final magnillc vencedor.
El temps emprat pel vencedor en
r ecórrer els 60 quilòmetres fou d'l
hora, 41 m. 1 22 s.• 1 les voltes més
ràpides foren la segona i la quarta,
corregudes en 6 m. 6 s.

Ricard Ferrando guanyà magníficament el Gran Premi Ci·
clista de Barcelona
Davant d'un públic nombrosíssim,
diumenge, al mati, va disputar-se el
I Gran Premi Ciclista de Barcelona,
organitzat per l'A. C. Montjuïc. La
cursa fou seguida. amb gran interès,
donada la lluita que es preveia entre els «asos» espanyols i estrangers
La cursa constituí un brillant
triomf per al català Ricard Ferrando el qual posà novament de relleu
les seves grans facu ltats en una cursa que s'adapta exactament a les scves posslbllltats. El vencedor d'ahir,
en una cursa esplèndida, va poder
distribuir exactament les seves forces, i en el moment oportú a la volta 16, donà la gran batalla a tot el
lot. 1 restà sol al davant d.e l'escamot 1 sol arribà al final, vencedor
magnífic, puix que en els sis darrers esprints que s'adjudica aconsegui una puntuació que li donava un
gros avantatge sobre els seus rivals
més directes. Després d'ell, la figura més destacada fou Destrieux;
una avaria 11 va fer perdre més de
tres minuts. que ja no pogué recuperar
Trueba que també va B!'ribar destacat a la meta, darrera de Ferrando va saber treure tot el partit possible de les seves magnifiques condicions per a les pujade.$. Figueres,
Gonzàlez i Canyardo, mereixen els
honors de la menció, sobretot aquest
darrer, que va lluitar amb molt d'entusiasme defprés del que representa
haver corregut la Volta a Espanya.
A dos quarts de dotze, el belga
Gustau Deloor i els catalans Canyar·
do, Gimeno, Bachero, Sancho i Figueres, representants de Catalunya
en la I Volta a Espanya, donaren
una volta d'honor a tot el recinte.
Seguidament fou donada la sortllda per al I Gran Premi de Barcelona. La cursa consistia a donar lò'etz.e voltes al circuit de l'Exposició 1
disputar dos e3prints, un davant de
l'Estadi 1 l'altre davant d e les tribunes, cada dues voltes, en el quals
puntuaven quatre corredors. Al primer li foren donatss 5 punts, al segon 3, al tercer 2 i al quart 1.
En les dues primeres voltes els
corredors formaven un grup compacte. A la tercera. volta s'escaparen
Destrieux, Gonzàlez, Figueres i Pa~. els quals arribaren a treure mig
minut al lot, però a la volta cinque.l llo foren aconseguits. A Ja si~ena vol~a passaren destacats Canyardo 1
~trieux, 1 a la setena i vuitena
.~n els germans Trueba els que
passaren amb força avantatge al
davant del lot.
A la volta segilent els germans
Trueba foren atrapats i prengueren
el comandament del grup quatre
corredors, capitanejats per Destrieux
A la desenR volta, De3trieux, fins

Cla.sst/fcació final
Ferrando, 36 punts, en 1 h. 41 m.

22 segons.

V. Trueba, 19 punts, 1 h. 41 m.

47 segons.

Figueres, 13 punts, 1 h. 42 mï 26".
M. Gascón, 13 punts, 1 h. 43 m .
Gonzàlez. 12 punts, 1 h. 42 m. 26 s.
F . Trueba, 11 punts, 1 h. 42 m. 26
segons.
Molinar, 10 punts, 1 h . 42 m. 26 s.
Canyardo, 10 punts, 1 h. 42 m.
26 segons.
Tudela, 7 punts, 1 h. 42 m. 26 s.
Pagès, G. Deloor, Salaric, Cebrlan
Ferrer, Gimeno, M. Trueba, A. Deloor. Sanr.hn 1 Dedrleux.

aleshores la figura més destacada de
la cursa, sofreix una rebentada. S'a·
profits d'això l'italià Molbar, qui
s'escapa sol però fou aconseguit a
la. volta onzena, en la. qual portaven el grup davanter Canyardo, Ferr ando i Gonzàlez. A continuació escapà Ferrando, 1 els seus companys
no pogueren agafar el !ort tren que
imprimí 11. ta cursa l passà a Ja. vol-

Les competicions oficials
de futbol

A Vigo

La Copa d'Espanya

Celta, 4
Sabadell, 3

PARTITS D'ANADA
A Sant Adrià:
Badalona-Ossassuna, de Pamplona,
4-3.
A Gijon:
Sporting Club-Barcelona, 1-2.
A Vigo:
Club Celta-Sabadell, 4-3.
A Sevilla:
Sevilla·Madrld, 1-0.
A Bilbao:
Athlètic Club-Betls, 1-2.
A Madrid:
Athlètic Cluc·Raclng de Santander, 4-3.
A Saragossa:
Saragossa-Oviedo, 2-0.
A València:
Llevant-València, 4-1.

Equips:
CELTA: Pedrin. I gnaclo, Monte,
Armando, Vega, Esparza, Venàncio,
Caramelero, Toro, Vlsagras I Polo.
SABADELL: Massip, Morral, Blanc
Argemi, Gràcia, Castillo, Sangilesa,
Calvet, Gual, Barceló i Parera.
Arbitre:
I turrolde.
Vigo, 19. - El partit jugat al
camp de Valaidos acabà amb la victòria mmima del Celta damunt el
Sabadell. Aquest pobre resultat de
l'equip viguenc té en part la seva explicació en el fet que els locals no
pogueren arrenglerar-se complets.
Els substituts de Valcàrcel I Nolete,
Toro i Ignacio, no supliren amb encert els llocs dels titulars. Del Sabadell destacà el seu guardameta Masslp, que tingué una actuació brillantissima. També destacaren en la davantera Gual, Barceló I Parers. La
resta de l'equip, molt voluntariosa.
Als sis minuts de començar l'encontre, obtenia el Celta el seu primer gol. Fou una escapada de Caramelera, qui centrà, recolll el cuir
Toro 1 l'envià a la xarxa. Als pocs
minuts, el Sabadell aconseguf l'empat. Es produf un embol!c davant la
meta defensada per Pedrin, i la re·
solgué Gual, d'un tret que baté el
guardameta local.
El segon gol del Celta fou obtingut per Caramelero. Poc després,
en una intervenció de Massip, qui
aclarf curt, Toro aconseguf el tercer
punt.
Als cinc minuts de la segona part,
Gual marcà el segon gol, I als vinti-vuit minuts el mateix Gual, en recollir una passada de Parera, marcà el gol de l'empat.
Quan mancaven deu minuts per a.
cabar, Caramelero marcà el gol de
la victòria del Celta.

Torneig
de Classificació
Granollers - Calella, 3-0

Torneig de Consolació
Espanyol, <R.), 3 - Martlnenc1 5.
Sabadell, (R.l - Júpiter <suspes).

A Gijon

Sporting Gijon, 1
Barcelona, 2

REt' ARTIMENl' DE PR EMIS.- Al C. N. Atlètic es repartiren, d1un:::1ge,
els prem is als guanyadors de la IX Travessia del Port de Barcelona _
L'acte del repartiment
(Foto. Puig Farran)

A Sant Adrià

Badalona, 4
Ossassuna, 3

BELGICA I ESPANYA EMPATA~
REN ADOS GOLS EN HOQUEI
FEMENI

l

Madrid, 19. - Ha estat jugat un
Equips:
partit internacional de Hoquei en
Badalona: Navés, Borràs, Martin, Ca- tre els equips femenins d'Espanva i
Equips:
macho, Serracant, Cristià, Betancour, Bèlgica. L'encontre se celebrà al
SPORTING DE GIJON: Sión, AForgas, Cases, Serra i Torres.
camp de la Ferroviària. El primer
badalejo, Arsénlo, Lulsin, Calleja,
Osasuna: Urreaga, Dundain, Recar- punt de l'equip d'Espanya J'aconseTonchin, Jaime, Miguelfn, Rubiera,
te, Urdiroz II, CuqUi, Ruiz, Castillo, gui Pepeta Chavarrl, I l'empat deia
Martínez 1 Pin.
Jul!o, Vergara, Blenzobas 1 Cata- belgues Warson. Després marcaren
BARCELONA: Nogués, Zabalo, Achús.
els belgues per mitjà de Spelleers.
rana, Pedrol, Bcrkessy, Franco, VanArbitre: Escartin.
El punt de la igualada l'aconsegut
toldrà, Raich, Escolà, Morera 1 CaEl diumenge, a la tarda, va tenir Glòria Tàpia.
banes.
lloc aquest partit davant nombrós
Espanya: Maria Teresa Castro,
Arbitre:
A LES CORTS
públic, corresponent al primer de Teresa Mora, Margot, Moles, M.
Vallana.
l'eliminatòria dels vuitens de final Dfez, Carvajal, M. Bartolizi. c. sanGijon, 19. - En l'encontre celedel Campionat d'Espanya.
cho, Pepeta Chavarri, Glòria Tà.
brat al camp del Mollnon, el Barce- Barcelona (Selecció) • GiEl Badalona, en franca recupera- pia, R. Bergamín i c. Sànchez.
lona mostrà una neta super ioritat
. ció moral, sabé imposar-se davant el
sobre J'Sporting. El Barcelona es lirona, 5
formidable onze de Pamplona, i fou
AUTOMOBILISME
mità a fe r joc brillant, car la victòlloable encara més la victòria dels
Aprofitant l'anada del seu primer catalans pel fet que pocs moments
r ia la tenia assegurada 1 sl hagués
volgut hauria pogut triomfar per equip a Gljon, es jugà, el diumenge, abans d'acabar Ja primera part el
Corts, u n encontre amistós enmés ample marge. No tingué ene- arelesuna
selecció del Barcelona i l'e- marcador assenya1ava dos a zero a
mics, 1 la seva superioritat fou tan t
dels
blaus.
J
palesa, que des del primer moment qulp del Girona. Tot 1 la potent se- favor
L'onze
navarrès
jugà fins al darrer
aparegué com el vencedor per bon leccló que presentà el Barcelona, els segon del partit amb un remarcable
obtingueren una rotunda
tusi
nombre de punts, però que, com ha- gironins
en
a.sme, però no pogué evt'tar que
vem dit, no intentà d'aconseguir. A victòria, davant la manca de conjunt els
seus adversaris s'anessin impola primera part, amb el vent a fa- 1 entusiasme dels locals.
sant fins a fer..sc amb la victòria,
Bergamo, 20. - El diumenge es
vor, embotellà els seus contraris. Als
En el primer temps els del Gi- que fins i tot semblava que seria disputà per primera vegada la prova
tretze minuts de joc marcà el seu rona s'apuntaren tres gols, aconse- contundent. Amb tot, els de Pampl~ Gran
Premi Automobilista de Bergaprimer gol. Morera, en una falta guits per Babot, Serra i Ciarà; du- na no es poden queixar del resultat, mo.
d'Arsenio, no hagué de .f er altra rant el mateix els gironins es !!lOS- ja que Castillo aconseguí aturar la
de les eliminatòries que
cosa que posar·hi el peu per a as- traren sempre superiors al conJunt . desfeta, quan ja semblava immovlble esDesprés
desenvoluparen el dissabte es
sollr el punt.
barcelonistes, dominant durant la . ~1 resultat de 4 a 2, en .a~rofitar una varen classificar dotze corredors, els
A la segona part continuà la su- major part del temps.
mdecisió de Navés. Cnsttà, que fou quals s'aliniaren el diumenge per a
perioritat del Barcelona. Alós dos
En el segon, els forans augmenta- el millor home sobre el terreny, pogué la final d'aquesta cursa que s'ha corminuts, l'Ssporting obtenia el gol de ren l'avantatge,
1 reanimar als seus companys d'equip r egut sobre un circUit bastant dur
i
marcaren
un
gol
l'empat. Fou per un centre de Pin, per mitjà de Ciarà; i finalment Al- quan ja alguns estaven
desmorallt- Els corredors havien de donar setan:
que rematà Martínez de la Sierra. coriza
marcava el cinquè i darrer zats davant el dos a zero. A ell, doncs, ta voltes, amb un recorregut total de
Als vint-i-nou minuts, el Barcelo- gol en Intentar aclarir una centra· deu el Badalona
no
haver
sortit ven- 200 quilòmetres. Els dotze corredors
na aconseguia el gol de la victòria da de Xlfré.
çut en la lluita. .
classificats el dissabte aconseguiren
en un tret fantàstic d'Escolà, en reEls equips a les ordres del coHegiat
~mençà el parttt amb domini osa- el diumenge acabar la prova.
matar una passada de l'exrem dreta. Bru,
s'arrengleraren de la manera suntsta, que els bla~ tenen cura de
Heus ací els resultats tècincs de ¡8
A partir d'aquest gol s'intensificà scgilent:
repeJ.Jlr, sense consequèncles. Als nou cursa:
no>ament el domini del Barcelona,
BARCELONA:
Florenza,
Villacam- mmu~s de joc, els vermells obtenen
1 Tazio Nuvolarl, sobre «Alfa Roel qual es dedicà a fer joc d'exhibició. El Barcelona llançà vuit còr- pa Gu::man Soler Prat Saurina el prtmer gol de la tarda, gràcies meo», en 2 h . .23 m. 38 s. Al promig
RÚano,
TrujÍllo,
Ramon
i'
Pagés.
A
~
una
afortunada
intervenció
de
Júde
85'382 quilòmetres per hora.
ners, i l'Sporti.ng, dos.
Ja segona part la Unia mitja fou: lio. El gol, com és de suposar, no
2 Farina, sobre «Masera t.!)), en 2 h.
Trujillo Guzman, Prat, i la davan- és rebut amb gt.tst pel publlc, que 25 m. 38 s.
. des a pro f't
'fo
ren Jullo Ruano Ra- aplaudeix una nuca fred.
¡ 3 Pintacuda, sobre «Alfa RomeJ):t
D¡a
I de Ja Mutua t~~~ 1~au~:
i Pagés. •
.
. A c<:mtln~aci~ segueix atacant a <amb 68 voltes). en 2 h . 23 m.
53 s.
d
I
.
mtermttènetes
I
Osasuna,
que
es
fa
I
Sofietti sobre «Maseratl» amb
ESpOr IVa e a a Unya
GffiONA: Ib.orra, Farré, Torrede- aplaudir amb veritable entusiasme 674 voltes.
'
'
La Lliga Amateur de Futbol ha fiot, cTr!¡s. rf~tetto_, f.~l~mnyà, Fer- pel públic en. Ics excel:lents jugades
5 Co~otti, sobre «Alfa Romeo».
pres l'acord de celebrar els die· 2 1 rer, ar • a 0 1 1 r ·
que està realitzant el davanter cen6 Dus10, sobre «Maseratl».
9 del proper mes de juny div~rsos 1
tre Vergara. La davantera dc l'onze
7 Cornaggia, &obre «Alfa Romeolt.
partits arreu de Catalunya 8 profit
local en aquests con;tençaments falla
8 R?mano, sobre «Bugattl».
de la Mutual Esportiva de Catalu-....... contmuament i no s arn ben a enten9 Stena, sobre <<Alfa Romeo».
nya
D
dre ~ap dels seus elements. A conti· 10 Minozzl, sobre «Alfa Romeo».
T. u, ls f
f
f
l.\11\i
nuactó els dc Pamplona obtenen el 11 Clerici sobre «Bugatti>>
d'aqoues~ be;n~~rft~e ~~it~ci~rose-tt
~ seu segon gol, per mitjà del seu ve- 12 Barbie~i. sobre ccBugatti».
,
terà 1 encara ferm element Paco
ran pocs I és innegable que fent-se •ME: NJ.AR BE I ECONOMIC Bienzobas en rematar
una bonica
re:;sè els esportius de la nos~ra terjugada dé tota Ja davantera, amb
ra de la tasca con nua 1 eftcaç de
Al RESTAURA NT
un xut formidable.
la Mutual Deport1va, veuran amb
El Badalona davant aquest r esulgust
iniciativa de en
la. elS
J:liga
Ama~Olfll
tat,
desanunà, però
aviatque
ressortcur 1.la col:laboraran
festivals
~
geix es
inesperadament
Cristià,
amb
futl>?lis~ics que anunciem per les da·
el seu joc animós obliga 8 ¡8 seva
des md1cades.
.
davantera a jugar amb fe 1 entuslasMITGES I MITJONS
Properament donarem a C?nelxer
Rua Geoffray Marle, 11
me. L'ajudà molt en aquesta reacció
els diversos &C'tes que orgamtzarem
·
l'altra ala Camacho que 11 calgué
PREUS EXCEP CIO NALS PER
les e~mentades dates dels dies 2 1 9 CUINA CATALANA I ESPANYOLA marcar als formidables i per!llosís·
A REVENEDORS
de juny.
familiarment amb la seva obra.
sims Bienzobas 1 Catachús.

I

EL GRAN PREMI CICLISTA BARCELONA. - Ricard Ferrando, que resultà guanyador de la prova en el moment de passar la meta
(Foto. Puig Farran>

La Volta Ciclista a Itàlia

Piemontesi guanya la segona etapa
i Guerra la tercera
Mantua, 20. - Sobre el recorregut
Cremona-Mantua, que suposa 174 qUilòmetres, es va córrer ahir, diumenge,
la segona etapa de la Volta Ciclista
a. Itàlia. Fou establerta Ja següent
classificació:
1. Piemontesi, en 4 h . 47 m. 24 s.
<Promedi de 36,534 quilòmetres).
2. Fantmi, a 24 sego.Jns.
3. Di paco, a 1 m. 26 s.
4. FontenaY, a 1 m. 32 s.
5. Bini, en· igual temps.
6. Meini, en igual temps.
7. 1\Ieini, en igual temps.
7. Devenne, en igual temps.
8. Malò'arati, en igual temps.
9. Olmo, en igunl temps.
10. Alfred Binda, en igual temps.
11. Es classifica cx-cquo un nombrós grup de corredors en el que figuren t0ts els altres asos.

Després de la segona etapa, la classificació general és la següent:
1. Piemontesi.
2. Bergamaschi, a 1 m. 27 s.
El primer individual que apareix
en la classificació genet:al és l'italià
Zucchini, gràcies a la seva magnifica
classificació en la pri.mera etapa..

• • •

Rovigo, 20. - Sobre el recorregut
Mantua-Rovigo, s'ha disputat avUi
la tercera etapa de la Volta Ciclista
a Itàlia, que no presentava grans dificUltats, per la qual cosa Ja cursa
s'ha desenvolupat amb gran normalitat. S'ha presentat a Rovigo un
gros grup, que ha disputat Ja victòria
a l'esprint. S'ha establert la següent
classificació:
1. Guerra, 162 qUilòmetres en qua.
tre hores 1 48 minuts.
2. Olmo, a un neumàtic.
3. Flnl, en igual temps.
4. Meint, en igual temps.
5. Morelll, en !gual temps,
6. BaUo, en igual temps.
7. Masaratl, en igual temps.
Segueixen 50 corredors més, classificats amb igual temps.
Després de la tercera etapa, la classificació general no varia i, per tant,
continua en primer lloc Piemontesi.

Nuvolarl' s'adj'Udl'ca
e 1 Gran prem1• de
Bérg amo
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O casió!
DONA TO
TALLERS, NUM. 16

I, finalment, vingué l'esperat gol
dels de la Costa, que fou rebut amb

LA XVII -VOLTA CICLISTA A CATALUNYA damunt
~~~e~~ir~!n~~~~ió: xtftúb~~tr~~
la porta d'Urreaga, que Ca1

Gran

Després de ta dlspuh del
Premi
~ lc lista Barcelona, Ma ria n c a nyardo,
t.l gran campió cata là, és portat en
!Ttomf pels seus a dmirador~, per tal
de testimoniar-li la seva admiració
¡:;el triomf assolit en la 1 Vol ta Ciclista a Espanya
• Fot. Sagarra.)

Abans del Gran Premi Cichita de
Barcelona es disputa la segona pro•
va per al Campionat J nfantll de
l'A. c. Montj uTc. - A da lt: els petits
asos en plena carrera. • Al costat :
un petit ciclista és a monestat per un
policia de trà flo.
(Fots Centelles I Puig Farran.)

-----------*:----------De Calluwé guanya
la Bordeus-París
Paris, 20. -Ahlr !ou disPutada l'esgotadora cursa ciclista Bordeus-París,
que suposa un recorregut de 580 qUilòmetres. La. cursa s'efectuà amb entren¡!.dors en moto. Participaren solament set corredors.
Triomfà esplèndidament el durissim corredor belga De Calluwé, el
qual cobrí el recorregut en 12 h~
res, 21m. 30 s. al formidable promedi
de 47'700 quilòmetres, que bat &obrerament tots els rècords d'aquesta pr~
va.. En segon lloc es classificà el francès Mo1neau en 12 h. 22 m. 50 s.
Els francesos Merviel 1 Louvlot es
classificaren, r espectivament, en tercer 1 quart lloc.
·

I
I

La llista aotual d'lrucrit3 accep- , fessin necessari, sense que per Cil.P
tats pel Comitè Executiu de la Vol- I motiu pugui fer-se-11 reclamació de
ta Ciclista a Catalunya, és Ja se- 1 cap mena.
gUent:
Podrà igualment variar l'itinerari
1. Marià Canyardo, Barcelona.
de la cursa lloc de final d'etapa o
2. sa;vador Cardona, Pau (Fran- controls, sl aixi ho crelés necessari,
ça).
com 1gua:ment Cil.nvlar la quantia
3. Ant<lni Escurlet, Vilanova de dels premis i llur distribució.
Castelló.
En tots els ca...«>S aquestes dec14. F. Ezquerra, SOdupe.
slons hauran de publlcar·se oportu5. Emüà Alvarez, Agen (Fran- nament en la premsa, o esmentarça!.
ho en els fulls de signatura de sor6. Jaume Pagès, Granollers.
tida, prèvia conformitat amb la Unió
7. Joan Gimeno, Hospitalet.
VeloclpèdiCil. Espanyola.
8. Antoni Sancho, Hospitalet.
El Jurat es reserva el dret de !er
9. A. Destrieux, Màlaga.
Eortir els corredors per separat si la
10. Josep Fise3, Martorell.
marxa de la oorsa no és, al seu jull. Lluis Pujol, Barcelona.
dici satisfactòria.
12. Vicenç Ccbr!an, Barcelona.
Els corredors vindran obligats a
13. Gonçal Ros, Sant Just.
efectuar la cursa amb els distintius
14. Baptista SS.:om, Carcagente.
que els lliurin els organitzadors.
15. Isidor Rigueres, Tolosa (F.).
No podran canviar·se ni treure's
16. L:uis Esteve, Castelló.
' aquests distintius. La primera des17. Manuel Capella, Vilarea.l.
obediència a aquesta disposició se18. D Chafer, VIlanova de Cas- rà penalitzada amb una. penyora en
telló.
met~lllc. Les reincidències amb cinc
19. Josep Gonzàlez, Barcelona .
minuts de penalització. Una altra
20. Baldiri Valh, Sant BoL
falta implicarà 'exclusió de la cursa.
21. Vicenç Bachero, Palma de
Aquestes mateixes sancions s'a.pliMallorca.
caran als corredors que doblessin o
22. M. IzQU!erdo, Sta. Coloma.
retal!esln en dits distintius les seves
23. Ricard Ferrando, Barcelona. l.nscripclons.
24. J. Tudela, Hospitalet.
S'entendran com a. distintius ofi25. M. Gall<:ón, Efpluga de Fran- clals els dorsa!s que es fixen a l'es·
coli.
quena dels corredors, amb el núme26. Josep Ruiz, Baroeona.
ro, 1 les planxetes 1qualment amb el
27. Eugeni Blanch, Terrassa.
número, que s'installen al quadre de
28. Miquel Díaz, Terrassa.
les bicicletes.
29. Josep Xumet, Palma de MaE!3 organitzadors es reserven el
llorca.
dret de prohibir la sortida als cor30. Antoni Ferrers, Sant Vicenç redors exhibint jerseis, bosses, cas·
dels Horts.
quets o altr~s efectes amb reclams
31. Ciprien Elys, Carcasona.
que no siguin degucmmcnt autorit·
32. Josep Gras, Barcelona.
zats pels organitzadors.
33. PCfC Albinyana, Reus.
Solament podran seguir la cur:;a
34. Julià Cabrera, Sarago.."Sa.
els vehicles admesos per l'organitza.
35. Jesús Paris, Saragossa.
cló, als quals hom farà lliurament
36. Emili Serra, Tarragona.
d'un distlntiu i número.
37. F. Pallejà, Reus.
E'.s vehicles que vulguin seguir la
38. Ramon Bellmàs, Girona.
cursa sense distintiu seran denun·
39. Josep Cebr!an, Barcelona.
ciats a le3 autoritats. Tots els automòbils 1 camionetes vénen obligats
DETALLS DEL REGLA- a cedir una plaça còmoda
per a un
MENT
comissar!, havent els conduC'tors d'oLa. Umó Esportl.va de Sants és res- beir sempre les instruccions dels e~
ponsable d'abonar als corredors to- missar!s. Les de30bedlènc!es implites les primes i premis especials, caran la retirada del distintiu 1 per
anunciats en el programa 1 notes tant de la cursa.
oficiaJs, deoentenent-se per complet
Tots els seguidors que pretenguin
d'aquelles primes 1 premis que no si- distribuir
des de!s cotxes,
guin oferts ajustant-se a aquestes haur:m de reclams
comptar amb l'autoritzadisposicions. E~ reserva igualment el ció de la U. E. de Sa.'lts.
20 per 100 de quantes primes siLes reclamacions que desitgin forguin concedides durant la cursa. El mular els corredors seran a.dme~es
Comitè organitzador podrà suspen- en la forma que esmenta el regla·
dre o ajornar la cursa, sl circums- ment de curses de la Unió Velocitàncies excepcional$ o de temps ho pèdlca tlspanyola..

ses i Serra s'encarregaren de fer arriEXCURSIONISME
bar la pilota al fons de la porteria.
Pocs moments després, acabà Ja primera part del partit.
El VIII Saló Català de Foto·
A la segona part els catalans, plens
f'
d'entusiasme 1 encert, s'anaren lmgra les de Mun tanya
posant fins a arribar l'empat i m~
Conforme havia estat anunciat,
ments després prendre av~tatge de aquefit Saló, organitzat per la Secció
dos gols als seus a~versans. Als set d'Esports de Muntanya del Centre
minuts, Torres envtà el cUir a la El.:cursionista de catalunya restà
porta dels vermells; ho aprofità For- tancat el divendres i e1 dissabte pasgas, desvià flUix Urrega 1 aprofità sats per exigència de local amb moBetancour per a marcar l'empat.
j t!u del Concurs Internacional de CiSeguiren donUnant els de la Costa., nema. Amateur que té lloc al domiels quals obtingueren, moments des- I cili del Centre. Ha estat obert de
prés, el tercer gol, enmig de l'entu- I nou al públic 1 podrà ésser visitat
slasme indescriptible dels assistents, I fins al dia 31 d'aquest :me6, tots
per obra del veterà Forgas, que avan- els dies feiners de set a. nou de la
çà sol amb la pilota, tot sortejant tarda 1 e[s dies festiu, d'onze a una
un defensa, i xutà, Imparable, a de Ja tarda.
l'angle. Abens de marcar el Bada!~
na aquest gol, P. Blenzobas s'havia
retirat, indisposat, però reaparegué
després.
al camp a causa de trobar-se lesioAls trenta-quatre minuts, en un ba- nat.
tibull davant la porta de l'Osasuna,
I, finalment, quan només mancava
un jugador d'aquest equip, involun- un minut 1 mig per a acabar l'entàriament, trameté el cUir a la seva contre, Castillo, en una de les seve~
porta per quarta vegada. Aquest ba- escapades, l'acabà amb un xut creua~
tibull el promogueren Forgas i Serra. que entrà a la porta. de Navés, sense
Els losals, davant el resultat que que aquest fes res per tal d'evitar-ho.
hom estava aconseguint, anaren a D'aquesta manera aconseguí el tercer
veure si feien el cmquè, cosa que no gol per als seus.
.
varen poder efectuar per la ferma
Els mlllors dels catalans foren CriSl decidida defensiva que trobaren. tià, Camacho i Forgas. Serracant. t,a
L'Osasuna no es va desanimar 1 por- Ja segona part, demostrà cansamen
tà a cap algunes incursions al ter- 1 moltes vegades el seu lloc fmllou ~
1o
reny badalonf per mitjà. de la seva bert pels del seu costat. Els
ala dreta, pel fet que Catachús, en de l'Osasuna foren els de la tripleta
aquests minuts, només feia número central.

I

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

COMERCIANTS!:
Eviteu l'enlluernament aels aparadors prcduit per les bombetes a la
vista del públic Aprofiteu millor la llum que consumiu. Demaneu sense
compromls que us visiti un tècn ic da ta «Companyia Barcelonesa d'Electricitat». Telèfon 16545 (Int. 514).

COMERCIANTS!:
Els apara dors són uns dels vostres més grans mitjans de propagsn~
Els teniu ben llluminats? Demaneu gratUitament el con::ell de la ,com·
panyla Barcelonesa d'Electricita t'· Us visitarà immedlat.lment, I no us
costarà ras, un tècnic en IHumlnació. Telèfon t &s• :; (Interior 514)

COMERCIANTS!:
IHumlneu correctament els vostres aparadcrs. Demaneu que us acon-

selli, sense compromls, un tècnic de la «Companyia Barcelonesa d'Eiectrl·
cltabl. VIsiteu la sala de Demostracions del carrer de Girona,
16~ • Interior &14).
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La jornada de diumer.ge et l'Estadi
ELS CAMPIONATS MOTORISTES A MADRID
En el transcurs dels Campionats de
El català Antoni. Moixó, carn- Catalunya de Juniors, Enric Piferrer baté
el rècord dels mil metres llisos
pió dels 250 ' 500 c. c.

BASQUETBOL

El Campionat
de Catalunya

Preparatius d'Itàlia per a la
Olimpíada del1936

Avui

comença f1
stands

Qtuntatg•

a·a.

dt}t

Fira de êarcelona

El cfla 1 de juny s'inaugura la
Dels quatre partits de primera cal'activitat
també
6s
Gran
Kirchen.
repreels
que
actuació
L'encertada
tc~.toria .que diumenge es jugaren, sentants italians tingueren en ele desplegada pels atletés italians, que
A l'Estadi de MontjuYc es celebra)!adri, 19. - S'ha. celebrat la gran
dos eren els que haVien agavcllnt Jocs Olúrip1cs de Los Angeles, acon- poden veure en BeecaU l Frigerio uns
3. Ruiz Porras (Giron.l).
carrera internacional motocillsta. ren el passat diumenge en una. sola.
tota l'expectació de la jornada: Ilu- seguint ocupar llocs destacats d'una campions que ha.n sabut cobrir-se de
4. J. M . Angel (B.U.C.).
(}ran Premi de Madr!,d, juntament jornada els Campionats de CataluINDU6TRIALSt Penseu qiJt· la
ro-Patrie i Intendència-Barcelona. El manera que ningú més no hauria glòria en manta. ocasions. En 1934
5. E Alberic (C.A.M.).
nya de Junlors junt amb unes proaJllb els campeonats dEspanya.
primer dels quals fou guanyat per el pogut obtenir a.mb tanta facilitat, han tingut lloc diversos cursos de
6. R. Murtorl (C.A.~i.).
Patrie i el segon pel Barcelona.
ves d'orientaciÓ per a scniors.
Llançament del pes:
obliga els dirigents del C. o. N. I. preparació per a la pròxima. Ol.imCategoria 'lSit o. ~
O'Q4uest partit, que fou presenciat ~mltè Ollmp1c Nacional Italià-- p!ada.
El fet mes destacat de la )orna.da.
dos quarts de deu del maU
1. Carrera <Manresa), 10'68G.
pabllc,
de
quantitat
enorme
una
per
Un cop finida la selecció, han tora esmerçar tots els esforços necessa. A donat la sortida. a les motoci- fou el mlllorament del rècord dels
2. M Serrabima (Junlor), 10't7.
podem dir-ne que tingué totes les ris per tal de continuar dignament nat a reunir-se a eLa. Fame..<;ina» és el MERCAT ae la MEDITE R·
1.000 metres llisos, a càrrec d'Ena ba
S. Soler (Natura), 10"285.
2
cletes de S0 c...c.. que han donat ric Piferrer, que en forma. magniflcaracterlstlques d'un veritable en- aquell gloriós principi en la vinent els millors dels millors (en nombre
4. Benan (Manresa>, 10'69.
RANIA per exceJ.Ièncla
al circuit, amb un total de ca. arrabassà el rècord de I di
so5volt~s
contre de Campionat. Els jugadors Olimplada. del 1936. Els preparatius de 76 1 cap d'ells d'edat superior als
5. Plajes CA. Units), 10'67.
sa
quilòmetres.
s'envestiren, es contusionaren 1 tot, per a. tota mena d'esports es vénen v1nt-i-6et anys) per tal d 'assiStir &
10
rE-::::7""'.7"~;;;;:::::-:---:---'":"'1r::;;-:::----,.....-~--.. però sense depassar els llmlts espor- P·:>rta.nt a cap d'un temps a aque3ta un nou curs de tres setlrul.nes aprosobre
• Espanya,
Ant{)ni 1 Moixó,
O s. 8 dècimes,
h. 9 m.
¡Jtutr;eJ.
tius d'un partit de Campionat i l'Ar- part amb la màxima activitat i hom x1madament de duració. En constaquilòmetres
91'304
a una mitjana. de
bitre es situà en el punt just dels sembla haver arribat al punt més tar el3 bons resultats obtinguts amb
nacional>.
(campió
jugadors i arbitrà, sl t{)('ar el xiu- culmina.nt. Es tracta. de posar fi a els profe!30rs d'esport estrangers el Oficines Centrals: Corts Catalanes
· cartes Gobetti, italià, 1 h. 10 m.
número 592 - Telèfon 11930
let és arbitrar, un partit de Cam- la recerca d'atletes que reuneixin el C. O. N. I . no h& UtubeJa.t un sol
pionat.
37 s. 4 dècimes.
vegadA
més complet de condicions, moment a. sol:llcita.r aquesta
Alfred Flores, Espanya, 1 h. 11 m.
En el basquetbol, com en la majo- nombre
d'una manera. reposada, no de ln cooperació de professors el nom
'l s. 2 dècimes.
ria dels esports hl ha d'haver qui però
l preparar els seleccio- de!s quals ha. sobrepas3at les fronvolta.
1
cop
po,ul Voetsch, França, 1 h. 12 m.
guanya i qui perd o es pot empatar,
en cursos especials per tal do teres de la seva pàtria. De la. ins- curen prendre part en els torneigs
~4 s. 6 dècimes.
però en aquest partit era força di- nats
la seva missió una vegada trucció dels corredors 1 sa.lta.dors, per lntcmacionala més importants per
Tind. Alemanya, 1 h. 12 m. 32 s.
ferent, tothom volia guanyar i for- complir
a satiSfacció de la exemple, ha estat oonflada. al cone- tal que els seus representants a 1'0çosament un o altre havia de perdre. arriba.da l'oca.sló rèalltzada
fins ara gut entrenador runerlcà Com.stock, 1 limpiada compleixin tot el millor
tasca
La
nació.
categoria 350 c. c.
La solució per part de l'àrbitre era
el el flnland~ Karlltko ha pres sota la possible el que els ha esta.t confiat;
A dos quarts de dotze es dona la
que en el moment que el marcador és extraordinària, donant-ne idea.
nombre de concursants-300 en xi- seva d.lreectó al3 corredors de fons, la regata. que va celebrar-se el mes
40
c.,
c.
350
categoria
la
a
rtidl\
punt,,
onze
a
empat
un
a.ssenyalava.
60
març darrer pot dir-se que va.
voltes al circuït, 140 quilòmetres.
donés el partit per acabat 1 PUS hau- fres rodon~ue Itàlia pensa en- mlg fons. ·Es de supo.-;ar, doncs, que de
també en aquest esport els atletes ésser el preludi. El mes de juny se
Aquesta prova fou molt dura, com
ria evitat l'espectacle de la resta del viar a Alemanya.
El3 atletes que han de participar italians jugaran un paper molt im- cel~braran a Trieste els campionats
bO demostra que finalitzà amb dos
partit, però per això és necessita un
d'Europa i en la «Setmana de Kiel»
tremp, una serenitat I un coratge, en els esports d'hivern són els que portant en les properes Olimplades s'enfrontaran
corredors.
de nou els a.spiranta
•
Alexandre Black, Portugal, 1 h. 26
que sincerament no 1! reconeixem a més ha.n avançat els seus prepara- de Berlin.
Els esgrlmiste:s, gimnastes, boxa- a. la. partlcipal"ió dels Jocs Ollmplcs.
rn. 54 dècimes, a una mitjana de
l'àrbitre d'aquest encontre. Un àrbi- tius, ja que pel febrer del 1936 han
part ta.mbé en di·
prendrà
Itàlia.
;6'6S7 quilòmetres.
tre que reuneix les condicions que de presentar-se al públic que es re- dors, remers, cicliStes 1 tiradors, els
Joan Gill, Espanya, 1 h. 33 m. 33 s .
nosaltres diem, sl suspén el partit unirà per tal d'admirar les seves quals poden vanagloriar-se d'haver versos jocs per equips. El joc de cisno li paass res, però al que actuà el proeses en els grans ca.mp3 de neu. obtingut grans triomfs en diverses tella, per exemple, és un esport que
8 dècimes (campió nacional).
diumenge sl ho fa tenim la segure- A La~e Plactd, Itàlia estava. repre- OUmp!ades han acabat fa algun des de fa poc es practica. Intensacategoria sidecars
tat que el públic trenca els 1:-a.squets.
fa una foguera 1 crema. l'àrbitre.
A dos quarts. de quatre de la
L'ESTADI DE NATACIO PER A 1936, EN CONSTRUCCIO
Si ens ocupem amb més extensió
sideals
sortida
la
donà
tarde ea
del que és costum en nosaltres de
cars. 18 voltes al circuït, 63 quilòl'arbitratge, és perquè fou la nota
metres.
més destacada i perquè en Q4Uest
Manuel Torres, Espanya, 49 m.
partit s'havia de demostrar la capa1 s. (campió nacional).
citat del que actuava 1 podem dir-U
Gonçal A1onso M artin, Espanya,
no és que ho fC3 malament, el
que
61 m. 21 dècimes.
que no ho féu gens bé. Hl ho sentim
Paul Martin a dues voltes.
sincerament, perquè de condicions
no ni manquen, però sl tira per mal
Categoria 500 c. c.
cap no farà res. Féu patir a1s barA tres quarts de cinc de la tarda
celoniStes d'una manera desesperada
es donà la sortida. ar la categoria
I els intendents bullien de ràbia
600 c. c., 50 voltes al circuït, 155
davant les seves contlnues ensopegaqullòmetres.
de catalunya d'at· des, però ell sense donar-se per enAntoni Moixó, Espanya, 1 h. 47 m. La sortida per als 100 metres llisos en els campionats
tès a.nava. na.vegant pel terreny del
letlsme (Junlors), celebrats diumenge a l'Estadi
116 s. (campió nacional).
joc completament a la deriva. tan
Ferrelra., Portugal, 1 h. 48 m. 15 s.
(Foto. Centelles)
aviat groc, com blanc, fins a a.rribar
Lluis Simó, Espanya, 1 h. 48 s.
al verd més pujat de to. Ressumint
tància, que des de fa. mnlt temps
16 dècimes.
6. Serch (Manresa), 9'60.
una cosa. lamentable. En el redu~'t
detentava el guipuscoà Ruiz.
Cora, França, 1 h. 54 m. 33 s.
100 metres llisos (final):
món basquetboUstic podran fer l'aEls resultats tecmcs ae Ja jornaA dues voltes el francès Boetsch,
1. Miralles (Junlor), 11" 9-10.
fecte, les nostr13 paraules, d'una reda. foren els següents:
l a tres l'alemany Lemann.
2. Soms (Giron!).
bentada, però creiem que abans que
3. Elies (Junior>.
tot havem de dir la veritat. L'arbi5.000 metres marxa:
<B.U.C.).
Rumadó
4.
tratge .!ou una sèrie continuada de
sopar homenatge a Fer- 1. PuJg CEscultiSta), 26' 12",
5. Banús (C.A~f.).
desgràcies que arribaren a agafar
2. F. Lloses (La. Mola>.
6. Parellada (B.U.C.).
ran Aranda
proporcions calamitoses, perjudicà
3. J. Colin (Escultlsta>.
Salt amb perxa:
declarament al Barcelona, però a4. J Gonzàlez (Escultista).
1. Gord! (Natura), 3"09.
El Motorista. Club Barcelona 1nquest triomfà. I la seva victòria. no la
5. A. Mieres (Independent>.
2. Riera (Granollers), 2'85.
11vita tots els motoristes amics de Ferdeu a. la parcialitat de l'àrbitre i
3. Dalmau (C. Güell), 2'85,
ran Aranda al sopar homenatge que 6. F. Riera (A. Aragonès).
Intendència sucumbl davant d'un ar4. Esplugues (B.U.C.), 2'75.
1ha acordat celebrar el proper dijous, Llançament de la javelina:
bitratge que el perjudicà sensible5. López (Gironi), 2'75.
\dia 23, a. dos quarts de deu, al seu
1. Sants (Gironi), 41'34.
ment.
piscina de salts de 20 x to metree, separada per una muralla et. ciment de la placlna
2'75.
Güell),
(C.
Elies
6.
estatge social, Menéndez Pelayo, 102.
2. Fornés (Laietana), 40'32.
Dels altres pa.rtlts ja havem dit. Al fonsa Laproplament
dita. - A l'esquerra ht6S enrera prop de la t ribuna d'espectadors es veu la
400 metres tanquos:
Els tiquets J)Odran ésser retirats
S. Ruiz Porras <Gironi>, 38'62.
que el Patrle triomfà. a Mataró en de natació de
gimnàs del Fbrum Esportiu, en el q~l tindran lloo els concU1'sos d'esgrima dels Joc9'
1. Bertran (U.G.E.), l' 4" 4-10.
f ins per tot el dia d'a.vui, al local
4. Massoni (At. Units), 38'61.
el partit que c:liSputà amb l'Duro. El ¡ran sala
Ollmplca
2. Roig (B.U.C.>.
5. Plages (At. Units>, 38'59.
esmentat, i hom prega a.ls que vulLaietà 1 l'Espanyol triomfaren de1s
3. Ferrer (Barcelona).
guin assiStir-hi que acompleixin
6. Riera (Granollers>, 37'58.
seus respectius adversaris.
4. Giralt (A. Units).
aquest requisit per a millor organlt- Salt d'alçada:
A la tercera categoria l'Ateneu de sentGda en un nombre molt petit temps les proves elim1natè.'l'!es. EIS ment a !es escoles i que en poc
5. Canosa (B.U.C.).
1. E. Pons (Laietana), 1'60.
l!acló.
Badalona vencé a. l'Ollmpla per un pel que es refereix als esports de seleccionats tindran ara ocasió de temps ha. arribat a adquirir un ib.·
CGironi).
Bartrina
6.
2. A. Bartrina. CGironi), 1'55.
resultat doblat 1 per bé que es creia neu celebrats a. Nord-Amèrica. Però lluitar amb els millors competidors crement extraordinari. Als tornefW>
E
de futbol celebrats durant l'Olimpfà3. L. Giró (A. Units>, 1'55.
110 metres t anques:
en una victòria dels badalonins tam- ara. serà molt més nodrida. la seva estrangers.
4. J. Banús (C.A.M.), 1'50.
bé s'esperava que els ollmplcs hl o- representació que enviarà a GarEls esgrlmiStes han desplegat una da hl prendrà part igualment 1,1'n
1. Fumadó <B.U.C.), 18".
5. C. Parellada (B.U.O.), 1'50.
posarien més resiStència. La victòria mlsch-Parten-Kirchen. Es de remar- vlviSslma. activitat en aquests dar- bon equip Italià, 1 existint a. Itàlia,
2. Jiménez (Júpiter).
6. J . Renyé (B.U.C.), 1'50.
del Comtal damunt del P. de la Ri- car els progressos -molt considera- rers temps 1 no ha deixat perdre com hom ja. so,p, el «Sistema mixt»,
3. Giralt (Atletes Units).
ba, sorprengué per tal com no es bles per cert-que han tingut lloc en ocasió de batre·~ amb molt d'èxit h1 ha, e. més dels professionals, un
4. Riera CGanollers).
1.500 metres llises:
5. Dalmal (C. Güell).
creia. que els voluntariosos mlnyoDll els darrers anys. L'esport d'esquiar amb esgrlmlstes francesos (floret 1 gran nombre d'aficionats que poden
1. J. Nogué (C.A.M.), 4' 26'' 1-5.
..
I
del Comtal poguessin resistir l'es- és avui dia ga.lrebé tan popular com espa.sa> 1 belgues Cfioret). Els boxa- enfrentar-se amb el8 núllors juga2. A. Jaria. (Avanti)ft 4' 34'' 3-5. Triple salt:
(:a$a~-·- ---comesa dels seus contraris. El Marti- el futbol o el ciclisme. La prova. més dors emprendran aquest mes de maig dors del món. La F ederació Italiana
1. Bar trina (Glroni), 11'50.
nenc empatà a Rubi. però el partit conVincent d'aquesta evolncló són les un viatge a Amèrk:a. acceptant una de jugadors de futbol ha promès
11'48.
(Junior),
Pratmarsó
2.
El:'TOMAv J. U...L I:.l:H. H"'.b
fou suspés per l'àrbitre quan man- da.des següents: En els 500 torneigs invitació que els ha cursat la Fe- prendre part en el torneig olímpic,
3. Fumadó (B.U.C.), 11'25.
celebrats aquest hivern en els Alps deració Americana. A Chicago pren- I oom sigui que haurà de defensar
DlABETIS - ALBUMINU·
caven set minuts per acabar-se.
4. Cabusa (B.U.C.), 11'05.
ETC'
R IA - INFANClA
5. Soms (Girorú), 11'02.
JOSEP PONS 1 Apenlns h1 han participat 400.000 dran part en les finals per a dispu- la. seva fama de campió de l'any
esqu1adors. Els millors esqula.dors es tar-se el «Guant d'on. Els remers passat, és d'es!)e.rar. per a la prò6. Plaje,¡ (A. Units), 11.
CARRER LLURIA, 62
reuniren l'any passat en començar es traslla.daran el mes d'a.gost a GrU- xima Ol!mpfa.da una lluita, sota el
soo metres:
Resultats I equips.
la tardOr a. l'Escola. dels Esports eLa. nau 1 prendran part en els campio- punt de viSta espòittu, tan aferriS1. Castellà (B.U.C.), 2' 7" 4-5.
,(entre Consell de Cent l Aragó)
Barcelona, 15.
13,
Intendència,
Farnesina» <Roma), per a assistir a nats d'Europa que a.lli se celebraran. sa.da. com poques vegàdes s'haurà re2. Nogué (C.A.M.).
SALMEti ON, 222
Duro, 24. Patrie, 34.
un curs SClk~ neu; en els mesos Quant als ciclistes és una die les giStrat en els annals delS Jocs Olfm3. Sans (Laietànla).
Laietà., 26, Junlors, 18.
d'hivern continuaren la seva instruc- coses que menys preocupa a. la Fe- pics.
4. Miquel (Avant!).
20.
Espanyol,
3,
Joves,
C.
U.
en els terrenys, sota la direcció deració competent, ja que les nomció
5. R uiz Porras (Girón!).
D'acord amb els Ideals del fundaBlanco, de dos exceHents professors estran- broses curses que anualment se ceEquips: Intendència. 6. Elies <Junior).
dor dels Jocs, el senyor de C-ouberCa6,
Estop
3,
Vldalda.ch
Martlnez,
en
faciliten
península
la
BOXA
en
lebren
cones
Gasperl
Leo
tirolès
El
gers:
200 metres llisos:
tin, Itàlia. no deixarà d'assistir al
tarineu4.
sagr~ als corredors de descens 1 sla- gran manera la. selecció dels millors Concurs d'Art i farà tot el que pul. Pratmarsó (Junior), 24" 2-5.
Barcelona. - Carbonell 1, Farre 1, lom,
1 el noruec Kjellberg als corre- corredors oltmplcs. El mateix cal gui per tal de !1.\c!Utar la partici2. Villanueva. (Barcelona.).
Ma.llart 6, Hernànd.cz, Tomàs 8.
DIMECRES, Al NOU MON
dors de fons l salta.dos. Es lògic que anotar referent als lluitadors 1 alça- pació dels seus artistes creadors.
3. Paez <Barcelona).
Arbitre: Josep Pons.
4. Segarra. (Gironi).
Iluro. - Baró, Camal 2, Xlvlllé 4, un treball portat a terme d'una ma- dors de pesos, ja que en diverses oca- Molt aviat se celebraran a aquest
5. Colodà. (Laietànla>.
nera tan sistemàtica 1 contínua es sions ha.n conquerit llorers ollmpics efecte concursos especials per a acMauri 8, Arenes 8, Bonet, Duch 2.
La «Reentrèe» de Lluís Loe x 100 reemplaçaments:
Patrie. - Arnald 4, Maunier, Font velés compensat en a.ssollr un èxit ensems que han collocat el nom tivar la. selecció dels concursants ita1. Junior F. C., 46" 9-10.
extraordinari. No hi ha més que re- d'Itàlia. entre els de les primeres lians. Itàlia, doucs, vol presenta.r-se
12, Mitchell 10, Henry 8.
gan amb el francès Royer
2. G. E. I E. Glroni.
cordar el que digueren els que pre- nacions c¡ue es· dédiquen a aquests amb tota.' dignitat a.ïes Ollnipíades
Arbitre: Picola.
Club.
Universitari
Barcelona
Els organitzadors han volgut doLaietà.- Mart!nez 2. Domingo, Prie- senciaren les gestes realitzades pels esports. També els Clubs nàutics ac- del 1936
) 3.
F.A.E.G.E.
4.
esquiadors italians en els Campio- tiven llurs preparatius per a. la. senar una. vetllada de gran classe en
to 7, Muscat 7, Creus.
5. Club AtletiSme Martinenc.
el popular local del ParaHei, 1 han
J. BRAU
Junlors. - Farré, P. Vidal 4, Be- nats celebrats a GarmiSch-Parten- lecció dels seus millors equips 1 pro6. A. E. Granollers.
tonfecclonat un programa, no altre
3.
nach 7, Escalera 4, J . VIdal
Salt do llargada:
gue a base de la reaparició de Lluis
Arbitre: Codina.
1. Freixes (B.U.C.l, 5"76.
Loga.n, el !ormldable campió fll!pt
U. C. Joves. - QuUez, Querol 3
2. Parellada. (Barcelona>, 5'63.
L'adversari del nostre gairebé palO. Jimènez, Bayragut, J. Gimènez:
6'61.
<B.U.C.),
Fumadó
3.
BA és el francès Royer, vencedor de
Girona.
coo metres llisos:
~ett Moet, Barrera I. altres primeEspanyol - Sierra, Brotons, Ro1. Camps (Barcelona), 54" 910.
r es figures del pes mig fort.
drlguez 2, Roca 9, Farre 7, Ga¡:o 8.
2. Ballescà (Iris).
I
Arbitre: Gatell.
Es un pegador temut pels púgils
3. Ca.stellà (B.U.C.).
de la seva. divisió.
TERCERA CATEGORIA
5.000 metr21:
Figuren en el ¡ran programa
Rubl, 9. Martinenc, 9.
AUDIENCIA
1. Elies (Junior), 16' 59" 2-.5.
n oms de ¡arantia. de bona boxa 1 de
16, Prat de la Riba, 10.
Comtal,
2. M. Pérez <Montseny).
I
lluita aferrl.ssada.
13.
Olfmpic,
26,
Ateneu;
PRIMERA SECCIO
I 3. Monsergas <Avanti).
El ba.sc Arambillet, Mestres, Tarré,
INFANTILS
Llançament del diso:
Estafada. - Joan Miranda. acusat
l'asturià Lluls Rodrl¡uez 1 d 'altres.
PROVES DE PLENARI
PER TINENÇA D'ARL\IA
26.
Juniors,
6,
Athlètic,
1. Gascon (A. Blanques>. 30'41.
d'haver estafat un automòbil que adSENSE PER~liS
New catalònia, Pa.trie.
2. Palou (Molins de Rel), 20'30.
quirl a terminis el qual es vengué
Aquest mati, el jutge tinent coroRenaixement, Joves <suspés).
després de pagar les dues prlmeres nel senyor Martlnez Peful.lver practi3. Berlam <Manresa>, 28'89.
en un establiment
detingut
Fou
A. C. Mollet, 36, C. C. Hospitalet 14 lletres l ja no en pagà cap més.
carà diverses proves de plenari en de la. Rambla, . Enric Fernàndez que
D'ORIENTACIO
PROVES
d'un
pena
la
AMISTOSOS
demanà
li
fiscal
El
1
relació amb la causa número 103 exhibta una. ptstola. El detingut és
PER A SENIORS
any , vult mesos 1 21 dies de presó.
Ripollet, 23, Cornellà, 25.
de l'any passat, que instrueix con- csereno» d'una casa de comerç.
12 9 s 304 266 18
Laietà
3.000 metres:
tra Jaume Clua i Joan Piquer, que,
Ingressà als calabossos del Palau
11 7 2 2 309 268 16
Barcelona
Navarro (Nurml), 9' 13" 2-5.
com se sap, Eón els que varen resul- de Justícia. 1 serà processat i jutjat
SEGONA SECCIO
11 7 1 3 349 222 15
Fontseré <F.A:E.E.T.) 9' 14" 3-6. Patrle
tar ferits en el tiroteig mantingut pel Tribunal d'Urgència. per tinença.
Temptativa dl robatori. - Acusat a.mb la. guàrdia dvll el dia. 7 d'octu- IHlcita d'arma.
11 7 4 284 203 14
Buendla (NurmU, 9' 19" 1-5. Espanyol
12 6 2 4 275 234 14 d'aquest delicte compar~é davant bre, al maU, als Josepets, 1 pels
Carni (Sarrià Esportiu), 9' 23". nuro
ROBA'IORI
11 5 1 6 283 247 11 el Tribunal Domènec López Prado. quals !ets es va fer un judiCi sumaVera (C. E . Natura), 9' 37" 1-5. Intendència
Eduard Gartallnda denuncià que
12 1 11 205 330 2 La pena demanada pel fll;cal fou ri!slm. A aquestes proves hl a.s..'llsJuniors
d'alçada:
del seu domic.IU al carrer de Proven12 1 11 280 399 2 la multa de 500 pessetes.
Joves
Canyades <Barcelona), 1'63.
tiran els defensors.
ça li havten pres tres mil pessetes
TER CERA CATEGORIA
Boada (Iris A. C.), 1'60.
en Joies l 500 en metàlUc.
11 9 2 267 Hl 18
Fo11t CF. c. Barcelona>, 1'60. OUmplc
TERCERA SECCIO
IT·
DEMN
D'IN
DEMANDA
11 8 1 2 220 137 17
J4art1nenc
Flores <Orphea Films), 1'55.
ZACIO
La. vista anunciada
suspensió. SETI\IANAJU DE.l\'UNCIAT
9 7 2 241 95 14
Ateneu
5. J. Heras <C.A.M.>, 1'50.
10 5 1 4 103 109 11 en aquesta secció fou suspesa.
Rubi
Llençament del pes:
El senyor Joan I¡lésies, que viu
denunciat el setmanari
estat
Ha
10 4 6 118 169 8
1. Llauró <C. E. E. Gironi), 11'15. P . de la Riba
al carret" d'Avin3ó, amb façana a.l cL'Hora~t, al qual Il. ha estat impo4
273
99
8
2
10
Comtal
2. Montote (Junior P. C.), 10'90.
QUARTA SECCIO
de Fiveller, ha presentat a Audi- sat una. multa de 500 pessetes per no
lO 1 9 81 216 1
Garcia
3. Molina (Júpiter>, 10'88.
toria un escrit reclamant lndemnl~ haver portat diverses galerades a la
coacci.Dns.- Acusats d'haver coac- zació
4. CUgueró (B.U.C.), 10'36.
da.nys causats al seu do- censura.
cl.oña.t al Jutjat quan ana a precti- miclll pels
6. Font (F. c. Barcelona),
la matlnlldt. d&l 7 d'octubre, a.
Ha estat a~verUt, a. més, que sl
procèssats
foren
desnonament
un
car
coo metres, tanques:
de lc. canonades de reincideix sera suspesa la. seva pu1. Roca (F. C. Barcelona), l' 1·:1. Pere Olll 1 Pere Sànchez per als quals conseqüència
El· tinent coronel senyor blicació.
demanà el fiscal la pena. de quatre l'Exèrcit.
.
100 metres plans:
ha estat encarJUGADORS DETINGUTS
mesos l una di& de presó per al prl· M.artwez Peiialver
1. Mo.ntoto (Junior), 11" 3·10.
d'instruir el corresponent exmer 1 dos mesos l un dla per al se- re¡at
quatre indivtdua
detinguts
Foren
2. AracU (F. C. Barcelon!l'.
pt'dient administratiu.
gon.
3. Heras R. CC.A.M.).
en Wl bar del carrer del Siti 1 quatre que Jugaven als daus al m1g
coo metres llisos:
DENUNC IA PER CONTRA· del carrer.
1. Vives (Barcelona>, 54" 1-5.
NOTICIARI
BAND
2. Boada (Iris A. C.).
TROBALL\ D'UN CADA110 metres, tanques:
una vista a l' Institut Frenopàtlc.- A conseqüència de la denúncia fel'ER
1. Manzanares (P.C.B.l, 17~ 5-10. A l'InStitut FrenopaUc de Sarrià tln- ta per un 1ndivt<tu del cas de Car2. Roca CP. c. Barcelona).
platja coneguda. per Santaln
A
per
causa
una
1nlclat.
s'ha
rabin~rs.
1.000 metres 111101 (Intent de rècord) gu6 lloc la. vista de la causa per le- a entendro en un delicte de contra- susagna, slt.uada al mig de Pineda. 1
1. Enric Piferrer (li'. C. Barcelo- aiona sc¡u!da. contra les monges l ban, en el qua.l, segons sembla.. h1 Malgrat. fou trobat el cadàver d'un
na), :r 36'' 1-10, r~cord d'Es- lee dones que en tenien cura malal- oouria complicat algun cap de l'es- home.
panya batut.
~ d!Ugêncies d'autòpsia han comta a la. qual foren objecte de mall mentat Cos.
2. Arrufat (Nurml),
prova~ que haVia estat llançat a la
8. Campos (Júpiter).
tractes.
LA CAUSA CONTRA JO· llUU' d~rés de mort.
SEP M.• ESPANYA I AL·
TRES A PLENARI
1ete fons de
Ha. e.c;tat elevada a p!enari la
causa número 242, Instruïda. pel comandant jutge senyor Josep Urrutla contra el diputat al Parlament
Cnta.là 1 dlr«'tor general d'Admi.nJs..
Impremta : 14446
tracló Local, senyor Josep M. Espanya 1 alt:es, c:ltre els quals figuren
Redacció : 22 1 ~
el• scnyol'8 Joaquim Dardallo i Daes complau a ter avtnent a.ls seus lectors 1 simpatitzants, que té a la
t.
ts<·rre.
!.ton
o.
el
ni
seva dl.5poslclo el darrer retrat <la millor producció fòtog.nUic:a
A propOslt de l'elevació a plenari,
prega als processats en lA qual hi ha pl'OCt'SS:lt l'alcalde, sed. l u
l'Honorable
de
realitmdA, obra de l'artiSta M.Ari\18 <1e Bucovlcll)
aquesta causa que compareguin da- nyor Josep S'\ln Ponsà, i cinc més.
senyor FRANCESC MAClA I U.USA. Primer Prestdent de la 0$vant d'elL
neralltat de O&talunya.
SENSE NOTICIES
Edició Popular, al preu de I'M pte.., aense marc, , 1, ptes. amb
LA CAUSA DE VALLIRANA
En rebre ahlr, al migdia, els ~
marc (Descompte als majoriStes).
n Jutce especial comandant se- r:odls~. l'Auditor de la D lv'.sló els
Per encàrrecs adreceU·\"06 a lea onclnü de LA HUYANlTAT
nyor Enrte B1blano, ha. tramès a con- manifestà que durant el maU haVla
sulta. a. la Superioritat la causa pels despatxat diversos ns3Wllptes de tràPtrn PrtP&ratlua per a ta copa oeuta oh dl ta MtÜrth.. L' aV..cs.; Delmit 'te, d..,. d'haver ret 141 MUl ...
(Ronda Unlwettttat, liS) • Tel•fon H tH
..._. on clall, ta ela últims pnparalius per tal de sortir (Express- Foto.)
fets de Vallira.na., perquè S1gUi vista m1t, però que no tenia. cap not!c!a
i fallada en Consell de guerra, en per comurucar a la Pl1'T"""'

Fira de Barcelona

Fira de Barcelona

I

InSCRIVIU-YOS-HI, lftDOSTR IALS

Un

,.

*

ILIMErtTS DIETETICS I DE Bf61M
~~

*

t-

~a

I

La Justícia

I

*

JU.STICIA
MILITAR

L'ORDRE

*

*

PUBLIC

*

·copa Deutsch de
la Meurthe

*

AVIS

la l1 manltat

LA HUMANITAT

___________*____________

Dimarts, 21 de maig del 1935

Barcelona - Any IV - Número .1.
013

EL CONFLICTE ITALO-ABISSINI

La Societat de Nacions arribarà a ocupar-s e oficialment del conflicte?

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

PER ALS AMICS EMPRESONATS

Anglaterra vol que així sigui, però tampoc vol provocar la
sortida d'Itàlia de l'organisme internacional
Mussolini es
manté intransigent

HA MORT EL CORONEL LAWRENCE

Lci nostra subscripció Un ~ome ~e 1"1ntellil!ft[2 ~efñ[f
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)'

V a aCfUar a I M arrOC 8Spanyo I?

Ptes.
J . F ............. ........ .
1.Joaquim Raulicb (18 veg.)
l.Suma anterior ... ... 18.3119'85 Adeli.na. Serinyà (18 veg.)
1.Un grup d'obrers de la imUn grup d'Arts Gràfiques
premta de LA HUMA(3.• vegada) ............ .
6.NITAT ................. .
48.Germans Nabau... ... ... .. .
2'50
Rafael Lladó, germans 1 la
1 Domènec Gelabert . .. ... •.•
1.seva mare ...............
4.80 Maria Costa... ... ... ... ...
1.Un alumne de les Escoles
Júlia Cusa ehs •.. .. . .. . .. .
1. Lluís Vives (sisena setTres nens d'esquerra... .. .
1.mana) ................. .
1'- 1 E. O. A. (2.• vegada) ....
5.Una dona d'esquerra . .. .. .
J. R. Torrent .......... ..
3.Emili Gose ............ . ..
2- M. Mari (Zai~ . ... ... . ..
2.Fc. Clivilles 1 familia, MonM. O. C............... .
5.tornès del Vallès . .. .. .
4.Ollé (3.• vegada) ... ... . ..
4.Cinc catalans de la casa.
Maria Nobat, a la memòria.
M. D. (novena vegada) .
4.50
de Macià .. . . . . .. . .. . . ..
l.50
2.50 Baptista Solé <quota setCarles Jeremies ........ .
Dos amics R. M. i R. C.
1.manal) .................. .
l .Una nena de Tremp... .. .
2.- Enric Lacoma ... ... . .. .. .
5.M. A. S .................. .
2.- R. M. i J . s. 1 Rafel Ferrer
6.1.- Benet Martí . .. .. . .. . ... . ..
A. E . ... ... ...... ...... . ..
25.Un minyó de muntanya ...
1.- Un que va al bar «Ma.ruxa»
5.Jull Maiordomo . .. . .. . ..
1.- A. Torras ... . .. .. . .. . .. . .. .
2· Joan Sello .............. .
1.- Frederic Febrer (4.• veg.).
10.Bartomeu Serra (4.• veg.)
2.50 Familia Subiranes Urquizu.
2· Dolors Maclpe (4.• vegada)
2.50 Familia Casablancas ... . ..
5·
A. P. S ............... .
2.- Una bona esquerrana . .. . ..
0·50
Un Vilanovi... ... . .. . ..
2.- Margarida León... .. . .. . ...
l.Dues noies de Gràcia. .. .
0.70 Antoni Forcades i Rosa Fe
Nitheroy .............. .
2.llu ....................... .
5. Eduard Cervera. .. . .. .
1.- Jordi Forcades de la seva
Màxim Ràfols ... .. . .. .
1.guardiola .. . .. . .. . . .. . ..
2·Pere Joan 1 familia .. .
3.- Un ordinari empordanès .. .
Ramona Cormines, a la. me
Conxi teta i Miquelln .. . .. .
mòria de Macià .. . .. . .. .
2.Pau Isem .. . . .. . .. . .. .. . .. .
1· .Lluls Espert... .. . . .. .. . .. .
2.- Un grup d'obrers mercantils
(4.• vegada) ............ .
Un soci de l'«Ateneu Obrer
12
de Barcelona» .. . .. . ...
5.- Un catalanista republicà...
5· 2 5. 1.- Un d'Estat Català ....... ..
Una catalana. . .. . .. .. . . ..
.0'50 R. Grau (5.• vegada) .... ..
Una lleidatana. .. . .. . .. . ...
~·00
Un grup d'esquerrans i un
Un noi català <lO vegada.)
·
esquerrà admiradors d'En
d'Amics d'EsquerCompanys .. . ......... ... ·
4.50 Unragrup
......................
..
35.Enriqueta Urdian, a la m~
Un grup d'Amics del «Fomòria del Secretari del
ment de Sants» .. . . ..
5.C. A. D. C. I ............ .
0.50
M. A. V ....... ........ .
2.Bruna Fernàndez, a. la m~
P.
V
..........
... ..... .
5.mòria del Secretari del
A.
Bohells
...........
.
2.C. A. D. C. I .. ..
0.50
2.25
1.- Per la llibertat ... ... .. .
Josep Pi ...............
R.
M
..........
........
.
1.Ramon Ram os ... .. . . ..
1.1.F. D .................. .
5.- Un nacionalista de Tremp.
2.Francina Rovira .. . .. .
2.- E. E ..................... .
Jesús Albi.. ............ .
2.- M. T. C., admiradores de
2.Companys .............. .
Llorenç Arqués .. . . .. .. .
1.Per Catalunya, un grup
Un sardanista d'esquerra
7.d'esquerrans .. . .. . .. . .. .
(1.• vegada) ... ... .. . .. .
1.- Els
de la Poca Roba (11
carme c ............ . ... .. .
1.3.vegada)
.................
..
J . o ................. ..
10.Eduard Tarré .. . .. . .. .
2.- Uns dependents de la casa.
Amorós, de Terrassa (2.•
Una anticatòllca .. . .. . ...
1.5
vegada) ................. .
Una enemiga de totes les
.Matrimoni
català d'esquerreligions ................. .
1.2
ra ...................... ..
2.Joan Imbert . .. ... ........ .
.
Josep Gironès . .. ... ... .. .
2.- Una. catalana a la memò2
ria. del seu fill... .. . .. . . ..
Un català .............. .
10.5.X. X. (5.• vegada) ... .. . . ..
.Una admiradora. d'En Companys ..................
1.- Grup de treballadors i treballadores del carrer MarS. Triadó Prats ... ... ... .. .
2.tí Molins (Sagrera> (8.•
El nen Daniel Contreras .. .
2.vegada):
Josefina Salvà ... ... .. ....
5.1.Genis Casany ... ... ... . ..
5.- Beatriu Farigola .. . ... . ..
0.25
J aume Pagès... ... ... ... . ..
3.- Rosa Juncosa. .. . . ..
1.25
Com sempre ............. ..
5.- Maria Subirana... ... . ..
Victòria Gonzàlez ... .. .
0.25
Maria Campà, a la memòTeresa Huguet .. . ... .. .
0.25
ria de Macià . .. . .. . ..
1.- Vicenta Garcia ... .. .
0.25
Apolònia Tomàs... ... .. .
1.- Rosa Bassa .....•
0.25
A. s. c ...................
2.- Divina Soler... ... ... ...
0.25
Ramon d'Esquerra... ... . ..
0.55 Maria. Caro .. . .. . .. . .. .
0.25
Joan Alarcón ...... ..... .
0'50 Teresa Aznar ... ... ... ...
0.25
Isidre Mayné... ... ... .. .
1. - Joaquima Oliveras ..... .
0.50
J aume Moral... ... ... .. .
1.- Maria Navarro ........ .
0.25
Josep Flores ... ... ... ... .. .
1.- Caterina de Miguel... .. .
0.25
Pere Segura .. . . .. .. . .. . .. .
1.- Maria Vilaginés. . .. . ..
0.70
Francesc Villegas ... ... . ..
1.- Maria Marro... . .. .. .
0.25
A la memòria de Macià .. .
1.- Clotilde Rubio .. . ... .. .
0.50
Anton Palau .. . ... ....... ..
1.- Ifigènia Martin ........ .
0.25
Cristòfor Pipó ... . .. ... .. .
1'- Mercè Duran... ... .. .
0'25
Rafel Andreu .............. .
1.- Rosa Huguet... ... .. .
0.25
1.- Júlia Nebedi .... ..
Ramon Vallespf.. ..... ..
0.25
Vicenç Serrano... ... ... . ..
0.50 Angela Caslias... . ..
~-Manuel Gascón ... ... ... .. .
0.50 Clara Casillas . .. .. .
.Josep Sànchez.......... ..
0.50 Josep Oilabert ..... .
0.30
Jacint Padró... ... . ..
32 catalanistes d'esquerra
0.50
Miquel Terrats . .. . ..
de Premià de Mar (12
g·~g
20'- Enric Turné .. . .. . .. . .. .
lliurament) ... ... .. . .. .
·
Bach ........................
1.- Angel Pérez .. . . .. .. . .. .
0;25
Joan Pla (2.• vegada) .. .
1'- Ramon CUllarès... .. . .. .
~g
1.- Ismael Mora . .. .. . ... .. .
Joan Canaldà .......... ..
Matrimoni J. C. i M. F ... .
5.- J . A ................. ..
~·50
Benet Ca.solga, de St. Adrià
2.- Ramon Marcet ... ... .. .
·
Familia Grau, de St. Adrià
3.- Sisquet................. .
0·50
B. Martorell (13 setmana)
3.--X. Alexandri (12 setmana)
s uma I segueix .. .
2.&8,8 35' 2 0

El coronel Lawrence acaba de mo- coronel Lawrence, mort ahir a Lon-

rir a Londres de la 1114nera més poc dres, a conseqüència de les ferides
en consond.ncfa amb la seva vida d'a- rebudes en un accident de motoc1ventures. Ha mort després de cinc cleta.

S'AJ ORNA LA DISCUSSIO
FINS EL DIVENDRES
Ginebra, 20. - El Consell de la.
Societat de Nacions ha pres aq.uest
maU l'acord d'ajornar fins el dim~
eres la discussió del llUgi italoablsslni, per tal de donar temps que
es celebrin les oportunes converses
diplomàtiques.
D'ABISSINIA
LA QP8~ 1~g? S'BA DE REES RE A GINEBRA
SOLD
1 8'h
Ginebra, 20. - dAqulestSocmfêlat
d:
reunit el Conse11 e a

dies d'agonia a conseqüència d'una
El «Berliner
diu del
commoció cerebral so/erta en un ac- coronel LawrenceTageblatt»
que fou un avencident de motocicleta.
turer, polltic, organitzador tècnic i
L'agent de l'«lntelligence Service» militar. Després diu que fou un poeta
es trobava a Anglaterra descansant que ~éu magnifiques traduccions dels
dels molts an¡¡s que ha passat a l'A· clàss1cs grecs.
ràbia í a l'Asta Central creant retalmes í desfent-los segons les necessitats d'Anglaterra, segons com comprenia aquestes necessitats aquest
organisme que a Anglaterra està per
damunt de tot í que no dóna compte a ningú dels actes dels seus agents.
Lawrence ha estat el creador de
l'Hedjaz més que no pas l'islamisme ni el nacionalisme dels àrabs.
Anglaterra, temerosa de la influència francesa a l'Aràbia, i, sobretot,
temerosa que un dia Turquia pogués
reivindicar els drets de poble musulmà superior en civilització als altres
per unificar en un imperi l'Aràbia
a la Turquia, sabé aprofitar bé els
diners per a crear el reialme que havia d'ésser vençut després per Ibd
Saud.
La vida del coronel Lawrence és
la d'un aventurer, però d'un aventurer culte i les aventures del qual estaven dirigides a un li determinat.
Segles enrera hauria estat un capità de tropes mercenàries que hauria posat la seva espasa al serve! del
rei que l'hagués pagat millor. Però
la vid4 moderna, que situa els pobles endarrerits sota l'òrbita d'influència dels pobles més avançats f
rics que necessiten terres i més terres, si no conquistades, si sota la
seva influència per a plaçar mercaderies, feren d'ell un diplomàtic molt
especial i, en segons quin casos, un
<<Xeikll musulmd. que si convenia lluttava contra els mateixos cristians,
però sempre al servei d'Anglaterra.
Fins ja pocs anys ell podia vanarse d'ésser l'únic europeu que havia
posat la pet;a a l 'Afganistan sense
periU de la seva vida i, pel contrari, essent tractat com a un príncep.
Els mateixos anglesos que influeixen
directament la vida d'aquest poble
centrQ-{lsiàtic, ben poques vegades,
abans de l'europeïtzació que intentà
Amanullah, podien aconseguir que
els seus agents penetressin en aquell
pafs. A la frontera de l'India, els
ajganesO$ comercien amb els angleso.! i indis, però fins fa poc.! anys,
en arribar la nit la frontera era
tancada i era perillós per a un
europeu quedar~e en una gran zona
considerada com a neutral que en
ter-se tosc era envaïda pels afganesos. Lawrence vencé tot això i es
convertí en el factotum del país. El fllretre a rriba al oaatell de «Wawel», a Cracòvia, on han rebut
Quan Amanullah volguè modernitsepultura les despulles de l'alliberador de Polònia
zar Afganistan í establí relacions
(Foto Keystone)
amb els Soviets, Lawrence, envtat
per Anglaterra, que havia tornat
jeia poc de l'lndia, on havia estat
fent de .!oldat ras, tornd a Ajganistan í no trtgà a desfer el pafs del
seu rei modernitzador.
De la influència de Lawrence sobre els musulmans es conten moltes
històries i .!'ha convertit ja en llegendàrta. Quan Abd-el-Krím intentà
tormar la República de Beníurria.guel-<¡ue ell mateix matà abans de
néixer per atacar dos enemics a la
vegada: França i Espanya,-, e.! dfgué que ho teia sota la direcció de
Lawrence. E.! díffcil d'establir si realment això és cert o no, ja que el
mateix Govern espan¡¡ol podia tenir
interès a 1114ntenir el secret en el
cas que s'hagués con/innat. De totes maneres, l'any 1925, quan la reculada de Xauen, organitzada per
Primo de Rivera, un dia es féu presoner un personatge misteriós que
havia intentat passar de nit, en un
· comboi de contrabandiste.!, de la zona de Tànger a la del Marroc espanyol sublevat. El personatge misteriós havia estat denunciat pels moros confidents al servei d'Espanya f
jou detingut, junt amb els que passaren. L 'operació costà morts i jertts
per banda i banda. D'eU, el més que
se sabé és que era un personatge es'"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ tranger. Segons el rumor popular es
~
tractava d'un tinent coronel lituà
que anava a posar-se a les ordres
d' Abd-el-Krim, però segons altres, no
es tractava de ningú mé.! .!in6 del
coronel Lawrence, que intentava posar-se en contacte amb el cap marroquf rebel. El presoner jou portat
LA SESS IO DE DI CADA A
a l'Hacho, Ceuta, í d'allt desa~r~P ILSUDSK I
gué, putx que no .!'ha fet mat publlc
Ginebra 20 - Aquest mati proqu~ el perso.n.atge fos jutjat per cap dui sorprésa ~1 que en la. sessió seTnbUnal müttar espanyol. Aquesta, , creta del Consell de la S de N el
com moltes altres aventures del co- seu president Litvinov nÓ fes l;eloronel,_ segt;rament q~ seran .!empre gi fúnebre del ma.rts'cal Pllsudski.
un muten. La clntel~tgence Service» El senyor Litvinov, en obrir-se la
no ~ostuma a expliCar ni deixar sessió de plenari en la. part públlexpltcar el.! seus assumptes.
ca., pronuncià uzi discurs sobre 111-

I
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L' ENTERRAMENT DEL ..1ARISCAL PILSUDSKI

g·-

Nacions per tal de celebrar sessió
secreta.
En el8 cercles lntemaclonals, parlant del conflicte italo-ab1ssln1, es
creu que el delegat abissini tractarà
de convèncer al Consell que ha de
resoldre tot el conflicte. Per la seva.
part, els italians mantenen la tesi
que l'Incident de Ual-Ual, sotmès
a. un COmitè d'arbitratge, és el primer dels assumptes sobre el qual
ha de recaure una. decisió.
El delegat anglès Mr. Eden, Informador en el conflicte !talo-abissini,
s'esforça a cercar una fórmula per
a concordar els punts de vista oposats que mantenen Itàlia. i Abissinia.
PER ETIOPIA TOT DEPEN
D'ANGLATERRA : DECLARACIONS DEL DELEGAT
ETIOP
Ginebra, 20. - L'esperança. d'Abisslnia d'aconseguir l'ajut de la Societat de Nacions durant la sessló
del Consell que s'obrirà el dilluns,
depèn, segons es considerava avui,
d'Anglaterra.
Anglaterra té importants Interessos materials a Ablsslnia, i entom de
estreta sortida a la mar Roig, al
Sud, on Itàlia ha estat Intentant
estendre l'esfera de la seva Influència durant els últims anys. Per tant,
es creu que Anglaterra està preocupada, no solament davant una posible expansió italiana a Ablssinia, sinó també pel resultant augment d'influència italiana. en un punt estratègic de l'Africa de l'Est que trenca
les comunicacions amb l'India.
El delegat abissini a la Societat
de Nacions, Tecla Hawartat, ha manifestat el següent:
«Abissínia es dirigeix a. la Societat de Nacions perquè aquesta lniciï
el pas immediat per a la solució del
conflicte italo-abissini, pel fet de tenir dret a esperar que aquest organisme apliqui els seus principis de
justícia per tal d'aclarir el cas que
Abissínia U ha sotmès.»
Ha manifestat que ha llegit els
discursos de Mussolini advertint a les
potències que observin una conducta.
de mans fóra del conflicte italoabisslni: cperò ni jo ni cap de nosaltres no hem de dir res fins que
la Societat de Nacions hagi expressat
la seva opinió. Ablssinia té nombrosos
amics a Europa que es donen compte
de la justícia del nostre cas, 1 són
moltes les persones que ens han
ofert el seu ajut. Solament en el
cas que la Societat de Nacions fracassi en posar a. la pràctica els seus
principis a favor de les nacions petites i dèbils, es veurà obligada Abissfnia a defensar-se ella mateixa. Si
Itàlia no escull el camí de la pau,
a pesar que Abissinia no està disposada a. obeir implicitament el Consell de la. Societat de Nacions, i si
Itàlia, dissortadament, ens ataca,
a leshores nosaltres, totalment units,
defensarem el nostre pais.»

Les discussions de l'Acadèmia de Jurisprudència

Les facultats legislatives del
Parlament de Catalunya

I

g. I

nya. a Ablssinia, 1 Intenta ex U
alxi les mesures de precaució ~·~~
lla.
«Si aquesta. -diu- a55egur
la seva. superioritat mUltar d~v~
Abisslnia, no hi haurà res a tèn.-d'un conflicte europeu. El Prim .......jectiu de les forces italianes es~
ob.
car un sòlid sistema de defen e.
llarg de la frontera que
al
Eritrea i a la Somàlia, la qual COS:
fa necessària. la construcció d'una
llnia !errada, i per a allò l'ocupae1
d'una. part del territori dê la Som&.6
lla anglesa i de la francesa.»

recta:..

ABISSINIA DIU QUE NO

S'HA ARMAT

Addls Abbeba, 20. - De font o!tciosa. es desmenten les informaci
aparegudes a la premsa italiana
latives als suposats preparatius bèlllcs d' Ablsslnia l atribueixen a aqu~
pais la. possessió de material adequat per a la guerra amb gasos asfi~ant~. Ig~aiment es nega que EtiòPia dispoSi de noves forces aèries.

o;:

Les eleccions
de Txecoslovàquia
EL PARTIT ALEMANY HA

OBTINGUT UN GRAN
TRIOMF.
Praga, 20. - Ahir tingueren noc
a. Txecoslovàquia les eleccions generals, les quals es desenrotllaren sense Incidents greus.
No es coneixen encara, les dadea
deflnitives dels resultats, però pels
que hom ja coneix se'n dedueix que
els comun:stes i socialdemòcrat~
han perdut un cinquanta per cent
dels vots que obtingueren en les
dax,-eres eleccions generals.
El grup nacional, al qual pertany
el ministre de l'Exterior, Benes ha
perdut també bastants vots.
El partit alemany, el qual un!&
pràcticament tots els alemanys de
Txecoslovàquia, a excepció de l'extrema esquerra els quals ban anat
a. les eleccions dirigits per Henletn.
han obtingut un considerable triomf,
1 es creu que lograran uns 60 lloca
e. la Cambra, essent la mlnorla més
nombrosa.
EL PARTIT DE BENES ES
EL 1\IES PERJUDICAT .•
Praga, 20. - Les darreres dades
que es posseeixe11 sobre les eleccions
generals celebrades ahir a Txe005·
Iovàquia permeten afirmar que la
caracteristica principal de la votaci6
l'ha const1tuit l'èxit obtingut pel
partit alemany del sud-est, el qual
er.r.JXava. aquest nom per haver estat dissolt el partit quan s'anomenava. "Heimatfront".
Dirigeix aquest partit l'antic combatent conrad Henlein, el qual ha
organitzat les societats gimnàstiques
alemanyes de TXecoslovàquia. L&
candidatura de Henleln, ha recolll'
més del 45 per 100 dels vots al~
manys.
La victòria dels alemanys del sud·
est s'ha obtingut en perjudici, prin·
cipa.Iment dels socialistes i comunistes, els quals han obtingut la meitat
dels vots que recolllren en les elec•
clons del 1929.
En el conjunt del pais, els socialistes txecs mantenen els seus lloca
mentres que el partit del senyor B&
nes sofreix considerables pèrdues.
Un dels partits majorment bene•
ficiats en les eleccions d'ahir és Ja
dreta nacional txeca, la qual a.n.l.d
al Parlament considerablement re•
forçada.
A~ui se celebrarà. un importan~
Consell d e ministres per tal d'exa·
lÍllnar el panorama polític creat en
les eleccions ja. que entre les minories s'ha posat de relleu un formidable avenç del nactonal-soci.alisine
disfressat.

EL DISCURS DE LLEIDA

lustre mariscal polac mort, dient:
«Polònia. perd amb la mort del maLondres, 20. _ Ahir, mori a la riscal Pilsudskl, no solament el seu
heroi nacional, sinó també l'estaellnica on estava. lnternat • e1 cèle- diSta de gran renom internacional 1
bre coronel Lawrence, que fa uns la
dies va sofrir un accident de moS. de N. en ple comparteix el
tocicleta
sentiment de Polònia per la seva
·
pèrdua.»
Foren tan greus les ferides que
Deprés del senyor Lit~ov parsofrí el coronel Lawrence en aquest larèn tots els delegats presents, els
accident, ~n particular al cervell, quals expressaren llur simt>atla per
que des d aleshores enÇà només ha- Polònia amb ocassió de la mort del
via recuperat, parcialment l'ús de mariscal PUsudskl.
la. paraula i de la vista.
1 El delegat polac, Komarnick.l, para continuació i agra! en nom de
L'ELOGI OFICIAL DE LA- là
Polònia les paraUles del president i
WRENCE
delegats del Consell de la S. de N.
Londres, 20. - Lord Allemby he.
pronunciat un discurs necrològic soACT E S EG U IT , E L CO NSELL
bre el coronel Lawrence, mort a.hir,
FA UNA ADH ESIO PLAT O·
en el qual ba dit que aquell era
NICA ALS N EG OCIADOR S
un filòsof i arqueòleg arrossegat pel
D E LA PAU DE L CHA CO
vertigen de la guerra 1 la literatura
Ginebra, 20. - En la sessió del
1 un estudiant clàssic, que aprofitava Consell de la S. de N. celebrat avui,
les seves vacances, abans de la guerra després d~ discursOs necrològics a
per tal de vagabundejar per Palea- la memòria del mariscal Pllsudsk1,
tina 1 Aràbia, on a.conseguf tantes 1 es procedi al nomenament de presimpatles i que després va poder in- &1dent, i resultà elegit el delegat
cl1nar a uns i altres per tal d'ata- portuguès senyor Vasconcellos, per
vortr als aliats durant la guerra, on 38 vots entre i7 votants. El senyor
lluitaren sota el comandament del Litvlnov, després de felicitar a l'AScoronel Lawrence i varen prendre semblea pel resultat, donà possespart a moltes 1 br1llants operacions sió al senyor Vo.sconcellos, el qual
contra les tropes de Turquia.
prengué seient a la Presidència i
Lord Allemby afegi que les proeses obri debat sobre la resolució presende Lawrance són llegendàries; però tada pel Comitè del Cbaco. El text
que fou molt gra.n la seva amar¡or de dita resolució es refereix als tr~
per l'arranjament que es donà a la balls que es realitzen a Buenos Aires
¡uerra, la qual, junt amb l'est.Jmació pels Estats Units, Argentina, BrasU,
que sentia pels seu companys d'Ari.- Xile. Perú i Uruguai, per mitjà dels
bla, l'lndut a canviar el seu nom 1 ~>eua representants, per tal que ces6umir-se a la foscor, 1 a'alllstà a sin les hostilitats entre Bollvla i
les forces aèries com a simple m~ Paraguai La resolució del Comitè de
nie.
la S. de N. proposa que s'expressi la
simpatia de l'organisme de Ginebra
~:4-o~~~~lJ: TRA- f::~s!orços de les nacions esmenBerlln, 20. - La premsa alemanya
El delegat argenU a Ginebra, sededica JJarp articles necrològics al l nyor canwe. manifestà aue les na-
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c... l'Esquerra és una reali tat, I, per
tant, no podem evitar que com a
realitat tingui veu.J)
(Cambó, t. Lleida.)

_ No podem evitar que tingui veu. Que sl posuúslm ...
(Per Nello).

-

El Govern del Perú ha dimitit
Urna, 2::1. - El Govern ha pr~
tat la dimisSió al President de
Verdll, procla- Republica , general Bcnavidcs.. . ..~
\):
mada • M ISI Mecanògrafa» en el ball va presidit
pel senvor Carles ' ·
oelebrat dissabte a Belles Arts.
(Fot. Sa~rra.) i Loayrn
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