EL TEMPS. - A Catalunya el cel està en general cobert o gairebé cobert Ela venta són moderats o un xic forts del sector N. per La
Segarra, comarca d' Igualada, camp de Tarragona, Baix Ebre, vall
de Nllrla, Empordà, La Sel va I pla de Barcelona; moderats del S. pel
Gironès I fluixos o en calma per la resta. Duran t les darreres 14 hores ha plogut lleugerament. La màxima ha estat de 13 litres per metre quadrat. Gruix de l a neu: so cm. a En vallra I so cm. a la Bonalgua
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Barcelona, dijous, 13 de maig del 1935

LA CAUSA CONTRA .EL GOVERN DE LA GENERALITAT

El Ple _del.T. de G. examinarà avui la súplica del defensor de Companys
.0, del

GUI

_

momen

t PANORAMA I.NTERNACIONAL!

ACCIO EFICIENT
En un diari de les esquerres de Madrid acabem de llegir la noticia

de la creació d'un organisme de propaganda. polltlca., integrat per joves
Jntellectuals, que es proposen estendre en els medis populars nocions de
cultura polltlca, fonament d'Una. veritable democràcia en acció de dtsclpUna 1 d'eficàcia..
Heus ac1 una idea que ens ha semblat exceHent, sobretot sl els que
es diSposen a. realitzar-Ia saben donar a. la seva. propaganda, que ha d'ésser
de difusió de principis elementals de polftlca., de democràcia, de dret,
de pallament.artsme, etc., un to senzill, atractiu i alhora infondre ener·
gia i optimisme a. la defensa dels principis universals de Llibertat i de
Dret. per no caure en el perill de dissertacions pesades i !adlgoses, o de
peroracions lentes, 1 grises, que no operin, al mateix temps, sobre el cervell 1 sobre l'emotivitat de les masses. La. feina. ha d'ésser encomanada.
,. hOmes de cultura que a més tinguin temperament polftlc. Conferències
d'educació, d'ensenyament i d'orientació que trobin, després, un enquadrament precís en orga.n1smes d'acció polftica ben dirigits, ben orientats
1 ben disciplinats. Això és: un cos de doctrina madur 1 ambiciós servit
per òrgans d'actuació, de propaganda. i de govern eficaços 1 preparats,
conscients de la seva. missió 1 capacitats per a. dl!ondre-la. 1 per a portar-Ia a la pràctica.
Aci a. Catalunya., un propòsit semblant fóra. també de gran interès.
I s'hi podria ajuntar, 1 s'hi hauria. d'afegir, la. propaganda nacionalista, que
&ervis per al coneixement 1 glorificació de la. nostra història en el passat
1 de la nostra. ambició en l'esdevenidor, ple d'energia optimista, desvetllant, aguditzant, el sentiment h istòric, l enfortint l'actual sentiment
de voluntat polftica..
Molta !eina hi ha. a !er a Catalunya.. El nostre poble, per tants de
conceptes exceHent 1 superior, està mancat potser de les formacions poUtlques que caldrien per a seguir el ritme de les contingències del present 1 dels afanys del futur. Admirable de sentiment 1 d 'entusiasme, senrill 1 emotiu, no posseeix tal vegada. la qualitat - signe de maduresa. .de persistència conscient, que dóna una. sensibilitat assahonada per la
formació serena 1 enèrgica d'un concepte orgànic 1 precís de la vida pública I de la polltlca. constructiva. Es clar que, comparat amb altres pobles de la República, Catalunya és 1nfin1tament superior. Però també ho
&ón els seus deures 1 els seus destins, honor de la nqstra consciència
ctvlca.

Alguns homenets de penya. polftica, 1 fins alguns dels elements actius
del nostre poble, en lloc de debatre•s en la disputa de minúcies anecdòtiques, a la taula. de cafè 1 a. la tertúlia de grup, emplenant l'àmbit de cridòries inútils, en una. tasca ineficaç i corrosiva - ambició petita de
cfulanlsmes» insignificants l mediocres - , mentre la. ciutat treballa 1 Catalunya. travessa. moments solemnes 1 greus de la seva. història., farien bé
de callar 1 d'aportar tot l'esforç estèrU d'avui a aquesta tasca patriòtica,
elevada, constructiva.

La qüestió dels serveis que
no acaben de traspassar-se
UNA NOTA DE LA DELEGACIO DEL CONSELL GES·
TOR DE LA GENERALITAT
Madrid, 22. - En els passadissos

de la Cambra !ou facilitada. la. nota

~;egüent:

«La Delegación del Consejo de la.
Generalldad die Catalufia que se encuentra en Madrid, entendia. cumpllr con un patriót1co deber abstenléndose de todo comentario público mlentras està en r elación oon el
Gobierno, a propósito de la cuesUón
de los traspasos de servicios, pero
habiéndose hecho eco varios perió-

*

Una nova publicació
d'esquerra

País Valencià»
Hem rebut el primer número del
nou setmanari valencian1sta. d 'esqbuem¡, «El Pafs Valencià» que es pullca a la ciutat del Túria.
ExceHent de presentació, el seu
contingut és altament tntere~sant
~r la Ideologia que defensa i per la
•Qlua dels articles que publica.
titoEncapçala l'article editorial amb el
l «Valencianistes 1 republicans» 1
diu a continuació:
H«Heus acf la nostra significació.
eus acl el nostre programa ...
htCal, peró defin1r sense eufemismes
llerbólic3, quin concepte 1 quin
~tingut fomenten la nostra posició
Val del camp patrlótlc del nostre
enc1anisme 1 quin matiç ha d·lnsg¡rar la nostra acUtut front als proemes SOCials en els indrets del nos~~ Pafs, en la polftlca espanyola., i
eu ~1 panorama proll!ic 1 unlver~~kde la lluita económica, que ha !et
d·
Estats actuals formidables red~~ per a. la defensa. d 'una classe
r
omes, brigades disciplinàries,
orces de xoc al servei de racials oliga~ules e Injustes preponderàncies.
Pla m a valencian1stes, la més amtr concepció totalitària de la nossi~gt:rsonalltat histórica., amb llurs
ars caracterlstlques geogrà.tl~~¡s. económiques J espirituals, que
le ensarem amb ferma. voluntat 1
tV~crificl, baix una sola bandera:
CIANSNCIA, PER ALS VALEN-

dicos de un dato, total y absolutamente equlvocado, como es el declr
que se aslgnan para Cataluña. 11.000
ptas., por k!ló::netro y afio para conservación de ca.rreteras, mientras que
en el resto de Espafia se asignan
sólo 2.000 la. citada Delegación se ve
obligada. a. romper aquel silencio a.
fin de que no se desvie la opin1ón.
Si la partida. que forma la compleja valorac!ón de loo servicios de O·
bras Públioos es la. de 5.800.000 ptas.,
por el concepte «c!rculto nacional de
firmes espec!ale$»» y sl dividiendo aquella clfra. por el número de kilómetros a!ectos a dicho clrculto que hay
en Cataluña, se produce la cantldaà
de 10.000 ptas., por k.llómetro, hay
que tener en cuent11. en primer lugar
que ello no es por conservación solamente, slno por cinco conceptos acumulados que son, nuevos firmes, reparación, obras nuevas, conservación
y ga.stos generales; y hay que tener
en cuenta en segundo lugar que aquella valoraclón es inalterable por
un plazo de 5 afios, y el E;tado en
cambio puede variar sus consignaciones en cada presupuesto anuaL En
realidad la. dotación que con arreglo
a. la. valoraclón aprobada corresponde al total de carreteras que el Estado transfiere a la Generalidad para su repa.ración y conservac:!ón no
llega a 3.500'00 ptas por afio y ltilómetro.
Baste por boy esta aclaraclón,
pue:; en .su dia se <blmo¡;¡trarà cumplidament.e que la. valoración es ln!erior a la que en justícia corresponde
a CatalufiaJ.
LA MINORIA D'ESQUERRA
CATALANA DEFENSARA LA
NECESSITAT DE RE IN TEGRAR A CATALUNYA TOTS
ELS SERVEIS
Madrid, 22. - En una de les ses(Passa a la pàgina 5)

H.1tler ha pronunciat
• el seu
discurs
J:l Reichf1lhrer ha pronunciat el
seu discurs tan esperat. Havia estat
anunciat a so de bombo i plateret3 a
tot arreu i a Alemantta l'havia organitzat la seva difusió de la manera
genial com saben fer-ho els agent3
de Goebbels en la propaganda.
Hitler es pot dir que no ha decep.
cionat ningú. Sembla talment com
si hagués aprés les mauleries de la
diplomàcia t le3 prodigués després de
sortir d'un empatx de sinceritat en
la lluita. I, no obstant, no hi ha res
més allunyat de la r ealitat que una
interpretació d'aquesta mena. El
Führer dels nazis alemanvs, mal no
ha portat una polttica sincera. Tota
la seva actuació ha estat de l'home
que predica a un poble que va perdut i que s'ha habituat a un llenguatge, que està adherit a aquest llenguatge com a una pròpia naturalesa,
i, al qual, parlar-li d'una altra manera, voler-lo portar vers una altra direcció dient-li la veritat seria un error que significaria el fracàs del qui
ho hagués pretès. Hitler, en dirigir-se
a un poble alemanv que havia estat
governat per socialistes i per demòcrates, sabia bé que si els hagués dit
la veritat del que havia d'ésser el règim feixista, hauria estat vençut
com von Kapp, com qualsevol altre
reaccionari sincer. L'avantatge de
H itler sobre els seus adversaris dins
el mateix r eaccionariSme alemantt,
estava en la fraseologia demagògica
apresa entre els treballadors f els
soldats expesa a sou dels grans industrials t dels grans terratinents.
Sabien prou bé aquests senvors quan
consignaven quantitats dels seus
guan11s per a aquells r evolucionaris f
prometia repartir els latifundis de la
Pomerdnia, í anuflar les rendes que
no previnguessin del treball, que tot
aquest programa no era altra cosa
que el banderó de reclutament pels
tracassats de totes les castes que Jor·
maven les seves primeres lleves. Això
í el jornal que els d<>naven, a part
de l'uniforme, l'arma í la impunitat.
Per això, es pot dir que Hitler poques vegades ha estat tan sincer com
en la seva declaració d'ahir al
Reichstag. I més sincer que mat en
dir que el nazisme era l'antitesi de
la U. R . S. s. Ha estat sempre l'antitesi del que la Unió Soviètica repre3enta. Quant a la resta del discurs,
en la part que parla de les relactom
amb els altres països i als tractats,
H itler 11.0 pot ésser tampoc més &incer. N&. promet res. No ojeret:t res
que sdptga que els altres vulguin acceptar i que sàpiga no tinguí cap
valor. Té raó quan parla de l'incom-

pliment del Tractat d versalles per
part del3 altat3 t no en té quan vol
fer creure que Alemantta sempre ha
estat fidel al Tractat fins al seu
trencament recent. No en té tampoc,
quan diu que per Alemanva ha aca.bat ja el perfode d'expansió. Resta
ben viva l'acusació del mapa que ell
mateix ha jet editar per entustasmar
les seves milicies i els seus e:.cèrcits,
en el qual Aleman11a estd amplwnt
amb totes les terres de parla germànica que es troben Jora de les seves
fronteres.
La reacció que el discurs ha provocat és diversa. Els ttalwns, que en
certa manera no poeten oblidar que
el que els uneix a França és precisament un temor, pretenen cercar en
el discurs una promesa, una garantw, una possible sortida per un cas
de necessitat. Els anglesos, bom esportius, no poeten deixar d'encaixar
les bones paraules que el Führer els
di.rigi, com demanant-los perdó i a.mistat. Però el Govern anglès diu
que no per això deixard d'augmentar la seva Ilota aèria. França, la
més directament interessada, e3 1TWS·
tra dividida. f recelosa. Un ampli sector que va de dreta a esquerra, una
mica unit espiritualment pel pacte
amb la U. R. S. S., veu les falles del
discurs i n'endevina el que té de lla.goter f de diplomdtfc dins la pretesa
franquesa. A més la declaració respecte a l'Aliança amb Rússia no els
pot satisfer. A la dreta més dreta,
sobre tot en els medis arfstocrdtíc$,
que llegeixen Le Figaro, davant el
perill d'un acostament cada dia ma.1or amb els revolucionaris russos,
troben preferible una inteUigència
amb l'etern enemfc, és cert, però en
definitiva l'antítesi del règim social
de Rússia.
Hitler, finalment, a part els seus
tretze punts, promet enteses, pactes
per a posar al costat de les enteses
i els pactes que a milers estan registrats a la Societat de Nacions. Sap
prou bé, quan parla de Pactes, i ell
mateix ha afirma en el seu discurs,
que els pactes no tenen cap valor
quan l'Estat que els ha contractat
arriba a la conclusió que fa no li serveixen o que li jan nosa per a terne un de mfllor amb el que ha estat
enemic fins aquell moment. Es en
aquest sentit que Hitler promet pactes f enteses. Ara nn es troba en una
situació interior di/fcil que l'obligui a
jer cops de teatre f pot parlar com
un cap à'Estat qualsevol d'un pafs
governat normalment. Avui està disposat a signar els Pactes, mentre aquests pactes siguin fets dins les
exigències nazis, però, at àemà Hit~---------*'
ler necessita un cop espectacular per
a salvar la seva situació al Reich,
amb Pactes o no, Hitler tirarà endavant. I una vegada més, com sempre
ha passat f en tot l'Estat sense excepció, un Tractat l'haurd convertit
en un cü-os de paper sense importància».
Visites No és pas per casualitat que la tra.Madrid, 22. - El President 1 ex- se és del F1lhrer alemanu del 1914.

___________

consellers de la Generalitat han rebut avui les següents visites: senyors
Casares Quiroga 1 esposa; Mangra.né, Aiguader, Soler 1 Bru, Villa, Gordón Ordax, Moreno Ga.lvachel §enyora. De Tapia., Carles Esplà,, Mèndez
Puig, Gómez Hidalgo 1 una. comissió
de Castelló 1 una. altra. de Segòvia.

------*

......

1

~~t t¡l dir que saludem fraternale nou collega, al qual desit-

~

Ideals que defensa.

Llegiu LA *
H__________
UM ANI TAT
__________
_

MOLT DIVERTITI

La Lliga i els
traspassos de
•
· serve1s

ta, l'audició del disc que conté la Decla·
ració del 6 d'octubre de Companys al
p0b(e Catal'a
La cèdula de citació
dels encartats
Madrid, 22. - El funcionari del
Tribunal de Garanties, senyor Salazar ha estat a. la presó per tal de
lliurar al President 1 consellers la.
següent cèdula de citació:
cEn la causa 1nstrulda ante este
Tribunal, por el supuesto delito de
rebelión militar, contra los procesa.dos que al margen se expresan, se
ha a.cordado con esta !echa, por el
Tribunal Pleno, señalar el dia. 21
del corrlente y hora. de las once de
la mañana, para. dar comienzo a. las
seslones del juicio oral, las cuales
tendrll.n lugar en el sa.lón de plenos
del Tribunal Supremo (Palacio de
Justicla).
Y para que conste y notificar a.
los procesados de referencia, expido
la presente que firmo en Madrid,
a. catorce de mayo de mil novecientos trlenta. y cinco. - Joaquin Herrero, rubrlcado.»

La declaració del se-

divertit que publica ahir, pretén replicar a la nostra opinió sobre la nota facilitada per l'actual consellergestor de Finances de la Generalitat,
senvor Escales.
Amb un gran sentit de l'oportunitat, que els seus correligionaris de la
Lltga, sobretot el senvor Vallés t Pufals, conseller-gestor d'Obres Públiques, no li agrairan mat prou, l' al.Zudit cronista acaba el seu comentar!
d'aquesta extraordinària manera:

cEn de!1nltlva, no n'hi ha. per alegrar-se de res, sinó que és hora, per
contra, de passar comptes 1 d'adOPtar una. politica. que tingui realment
un sentit de les possibilitats. Sobretot, cal posar el màxim esforç per a.
obtenir, en el traspàs dels serveis,
valoracions adequades al cost dels
serveis traspassats 1 a. l'expansió a
què té dret Catalunya. I no oblidem
que ha estat la desídia 1 la ineptitud
de l'Esquerra en la. negociació d'aquests traspassos la. causa principal
que la. Hisenda. de la Generalitat .sigui tan migrada.»

L'últim paràgraf, sobretot, r elatiu
a la negociació de traspassos, és definitiu. Podria dedicar-lo al repetit
senvor Vallès i Pujals, que aquests
dies corre per Madrid amb les mans
al cap a veure si ht ha manera ae
convèncer el senyor Marraco...

Un tic desagradable

vistaran avui amb els

• • •

Aperteu I• orl&twes, que ve el pla qulnquennall

<.Per Nellol

A. ROVIRA I VIRGILI

processats
Madrid, 22. - Demà, els advocats defensors, dels consellers 1 del
President, senyors Ossorio, Barcla,
Asúa 1 Funes, aniran a. la presó per
tal d'entrevlstar~e amb els !Hustres processats.

LA SEGONA SESSIO DEL Xlii CONGRES INTERNACIONAL
DE PEN-CLUBS

Un discurs impressionant
de rescriptor Klauss Mann
«... el dret de parlar de la Pau és
reservat avui al nostre país a aquells
que preparen la guerra ...»
Ahir va celebrar-se a la. sala d'ac- bertura. Protestar contra. la coerció

tes del Casal del Metge, la. .segona del pensament exercida a Alemanya

sessió del Xlll.è Congrés Internaclonal del Pen Club. Molts congressistes, molt interès, un interès manifestat en tots els debats 1 deliberacions.
¿Sabeu, amics, qué vol dir veure
Wells, Toller, Klaus Mann, Pompeu
Fabra, Crémieux, Martinetti, Stromber... una selecció internacional de
literats 1 inteYectuals, deliberant sobre temes d'alta. transcendència?
Temes que en alguns moments àdhuc ultrapassen l'esfera estrictament 1ntellectual ... Molta gent, moltes personalitats rellevants dintre el
món de les lletres 1 matèries a discutir, d'importància 1noYda.
El r esum de la sessió, que publiquem a. contlnuacló, explica. ja. amb
prou claredat els acords que han
estat presos, però interessa. remarcar-ne un; un que el Congrés ha
pres amb entusiasme desbordant,
per tal com ve a. donar forma categòrica. a les paraules vibrants del
president Wells en el discurs d'o-

damunt dels escriptors.
En la sessió d 'ahir !oren les paraules enèrgiques 1 crues del llterat aleMann, les quals varen esperonar, en
Mann, les que varen esperonar, en
els reunits, el desig de propugnar
per la. lllbertat del pensament. Fou
la. seva una requisitòria. fiscal magnl!lca, premiada amb la més per·
llongadn 1 sorollosa ovació que ha
ressonat en aquest Congrés, que avui
donarà. les seves deliberacions per
finides. I en l'ovació h1 vegérem
units homes 1 dones, 1 fins 1 tot representants de nacions que a. l'igual
que Alemanya mantenen amordaçats
els seus tnteHectuats.
LA SESSIO

A dos quarts d'onze del maU s'obre la. sessió sota la presidència
del senyor Benjamln Crémieux, el
qual en nom del Pen Club francès
presenta a. l'Assemblea l'Anuari ln(Passa

a

la pàgina 5)

UNA INFORMACiO POLITICA
SENSACIONAL

• • •

Els homes de la Lliga han tet molts catalanistes. Per() han tet
també molts anticatalanistes. Llur prapaganda ha estat doblada
d'una contraprapaganda. Hi ha hagut una multitud de catalans,
sobretot a començaments del segle, que s'han sentit empesos cap a
l'anticatalanisme a causa del caràcter drettsta de la Lliga.
En les masses populars, l'avenç del catalanisn~e s'ha fet, no pas
per la Lliga, ans bé a despit de la Uiga. I els qu1 han tet més catalanistes són els homes líberals t d'esquerra. D es. de Valentf .Almirall a Francesc Macid, són els esquerrtstes el$ qu1 més han contribuft a dur el catalanisme al cor del poble.
•
estem segurs que els homes de la L liga, ~mb Francesc Cam.bó
al capdavant, reconeixen la veritat de tot e, que acabem de air.
¿Per què van repetint, d oncs, l'afirmació htperbòl~ q:e ell$ han
inventat el catalanisme f han creat tots els catalamstes. .Aquest t!c
partidista no els ta cap fa vor.

Madrid, 22. - A desgrat de les
primeres informacions facilitades
sembla. que no està encara. decidit
sl el Tribunal de Garanties, durant
la. vista de la. causa. contra el Govern de la Generalitat, funcionarà.
solament al mati, o matf 1 tarda.
Els components del Tribtmal sem·
bla que voldrien alleugerir 1 en el
possible precipitar el judici. Pot ésser que les sessions siguin d'onze a.
dues del mati 1 de quatre a set de
la tarda.

6 d'octubre

nes coneixedores del catalanisme produeix més avtat mal efecte?
H em de creure que es tracta d'una mena de tic. Un tic desagradable. Ells mateixos se n'adonen. Per() no se'n poden estar.

Són catalanistes - i tenen en el nostre moviment patriótic un
lloc d'honor- centenars i milers de ciutadans que pertan11en a les
generacions anteriors a la fundació de la Lliga Regionalista, l'any
1901. A despit dels buits que la mort va obrint, el nombre d'aquests
vells catalanistes és encara considerable, i podrien ompli· amb escreix teatres com el dels Camps Elisis de Lleida, on parlava diumenge passat el senyor Cambó.
Catorze anys abans d'ésser fundada la cLliga Regionalista,, va
ésser fundada la cLUga de Cataluntta, pels dissidents del cCentre
Català,, fundat al seu torn l'an11 1882, quan el senyor Cambó i els
seus companys polttícs anaven a l'escola de primeres lletres. En el
darrer terç del segle passat, els catalanistes van ter-los prtncipalment els homes de eLa Renaixença•. Valentí Almirall i la cUnió
Catalanista•.
Pel que toca a les generacions catalanes arribades a la vida
polftica en eL present segle, és innegab!e la influtncia que ht ha
exercit la doctrina nacionaLista de Prat de la Riba. Per() Prat no
va crear el catalanisme, no en va ésser l 'ctnventon, encara que algú
L'hagi presentat com a tal des de les pàgines de La Veu de Catalunya. L'autor de eLa Nacionalitat Catalana• té indiscutiblement
una part tmportantissima en l'evol ució de l'idea11 catald, com la hi
va tenir abans l'autor d'cEl Catalanisme,,

Les sessions de la
vista

Els advocats s'entre·

Azaña..
Cambó. ¿Per què, doncs, ell i els seus amics polftics tan a cada pas
cEn vista de la demanadisSa de una attnnació tan contràrta a la veritat
i que en totes les persolocalitats, que farien

impossible la
celebració del míting a. la plaça Mo·
numental, ja. que la cabuda és molt
inferior al nombre de persones que
es proposen d'assistir-hi, clzqulerda
Republicana• ha. resolt que l'acte tingui lloc als terrenys del gran camp
esportiu de Mestalla, que té una rabuda. de més de 30.000 persones.»

pronunciat pel senyor Companys
des del balcó de la. Generalitat. El
senyor Ossorlo manifesta la. seva. es·
tranyesa que el disc s'hagi unit al
sumari tan sols perquè sigui una
peça. morta, 1 es de doldre que no
es permeti aquesta audició ja que el
document original, signat pel President, els consellers 1 el senyor Ca·
sanovas, ha desaparegut.

nyor Companys, el dia

Madrid, 22. Com se sap,
l'advocat del President, senyor Ossono 1 Gallardo ha. presentat un escr i~ de súpltca. contra. la. resolució
del Tribunal de Garanties no admetent la prova que el senyor Ossorio
El cronista de finances de La. Veu proposava, entre ella l'audició del
de Catalunya, en un comentar! molt disc en què es va recolllr el discurs

nistes de sempre, els que han fet tots els catalanistes que hi hagi a
Catalunya, 1 sl n 'hi ha que no n 'han estat fets per homes de la
Lliga, llur mestre en catalanisme havia estat deixeble d'algun home
de la Lliga.>
Tothom sap que aix6 no és cert. Ho sap perfectament el senttor

per conducta, ~

Citls lnolts anys de vida al serYei

Copiem del diari de la Ceda. cYa»:
«Falange Espafiola. celebró ayer un
mltin en el Cine Madrid, en el que
1ntervino, entre otros oradores, el je!e nacional del partldo, José Anton1o Primo de Rlvera.
El local estuvo abarrotado de públlco, la mayoria del qual vestia la.
camisa azul del partldo. En el escenario se habfa. colocado un telón
con las 1nslgnias de la Falange y
los nombres de los muertos que ha
tenldo el partldo. El serviclo de orden estaba encomendado a. las millcl.as de Madrid, toda.s uniformadas.
De provinclas llegaren varlas representaclones. Una Comtsión de la
provincia de Jaén ha hecho el vlaje
a. ple, en marchas de 50 k!lómetros
dlarios. Al llegar al teatro tuvieron
que ser aststldos por un médico. De
Asturias llegaren varios camlones
conduclendo a 200 afiliados. El local estaba adornado con las banGeras y gulones de las dl!erentes mlliclas.»

València, 22. - L'Agrupació de
«Izqulerda Republicana» d 'aquesta
capital, ha. fet públic l'acord pres en
relació amb l'acte del diumenge, dia
26, en el qual pronunciarà el seu
anunciat discurs el senyor Manuel

l:r~ ac!, la no.,tra declaració de
dat ~la, que ajustarem a la clare~

en marxa

Per ésser insuficient la plaça
de braus, l'acte tindrà lloc
al camp de Mestalla

El discurs d' Azaña
a València

Jt •.•

..

La ''Falange 11, Ossorio demana, com a prova en la vis-

Tot sovint, en articles t en discursos. els homes de la Llipa tan
una atinnació rotunda: ells són eZs creadors, els propagadors i els
sostenidors del catalanisme; l 'obra catalanista l'han teta ells t ningú
més. Aquesta afirmació habitual pren en l'últim discurs de Francesc Cambó la segilent curiosa torma: els catalanistes de sempre
són els de la Lliga, i de llur mestratge han sortit tots els catalanistes que ht ha a Catalunya.
Es tan hiperbòlica t tan detonant aquesta modalitat de l'afirtació zztguista, que cal r eproduir el text taqu.igràtic: cEntre els homes de la Lllga -va dir el senyor Cambó- ht trobareu els catala-

lesComba.trem als que, per feb!e.;a en
tat ~nVlcclons o manca de sinceri'taln racten d'enganyar el poble, esJtrsh~ falsejant el crit àe «PAU,
tr
lA I GERMANIA» de-ls nos:nr:a~~volucionaris del segle XVI, e.dt:c. -es Precursors del daler redem;.e:¡nlsta que inspira i anima. les gesP lller!l-vello~s del segle actual.
CJ'à~~ço a mes dels principis demoPa.!sJ
<caractertsUcs del nostre
Jle·· I Que semblen vinculats a l'e:>n¡Çót del 14 d'Abr1l no oblidarem la.
<l Oct ~gnant 1 alliçonadora del 6
<ie , ~ re, amb la horrible ma.gnltut
'·CC;o1 r t.ragédia, peró, amb la confront d un anhel eVavenç social,
<i'"DS a la demagògia imperdonable
De¡¡,Paruts, o d'uns interessos.
QA
.Ugats de tota disciplina de
e~ :rt!t. estem al servei de tots
aq:¡e• lrlotes d'esquerra 1 al de tots
\'!ta~ls., que, desenrotllant llurs actito>.nc·d~ nostre pafs, s1gn1fiquen una
$/)c~i ncla en lo pollUc i en lo

fett!tut norma.

o

LACONSTITUIRA LA VISTA
OELA CAUSA CONTRA EL
~RESIDENT I CONSELLERS
DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
que es celebrarà a Madrid, davant el Tribunal
de Garanties, el proper
dia 27 i successius

la humanitat
MARTI BARRERA
Conseller de Treball

DIARI DE LES ESQUERRES CA TALAN E S

DEDICARA A LA VISTA UNA ATENCIO MAXIMA
El nostre director, Josep M.• Massip, i el nostre
corresponsal especial, Alard Prats, tinoran personalment cura a Madrid de la informacJO, articles, incidències 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 sobre el fet més important, pohticament, d'octubre ençà.

la humanitat

' COMERÇ I FINANCES .
i

~

DIJOUS, 23 DE MA

COMERÇ I FINANCES

•

UR OUI__ N A ON A

F
I

Avui. tarda. a. les 4. Nit, 10:
VUELTA ATRAS AL RELOJ
per Lea Tracy
CURVAS PELIGROSAS

R

•

·~

LA BORSA
Impressió
Els deutes de l 'Estat, amb molt poc
pegoc!, es mostraren una. mica desigualats, puix que mentre l'Interior
al 4 per 100 remuntà uns cèntims,
l'Exterior al 4 per 100 perdé terreny,
l els amortitzables seguiren Rl voltant de la tanca antmor.
Les obligacions Municipals, Diputaclons i ProvinciAls, també amb menys
operacions que en sessions anteriors,
estigueren una mica febles.
Les obligacions ferroviàries palesa-

36'05
48'35
7'36

7"38

60'65

2 '96
238'00

1'86

Nord, 53'35, 53'30, 53'55, 53'4.0; Alacant, 40'30, 4.0'35, 40'20; Rlf, 63'25,
63'75, 63'65; Explosius, à30'50, »31'25,
129'75; Asland, 66''15, 66'50; Petrolets,
5'15; Ford, 246, 242'50, 245; Aigües,
186, 186'50, 186'25; Hulleres, 50'00,

1'88
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1'63

1'61
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4 DARRERS DIES, 4, de
RAQUEL MELLER
amb el seu 1'amós repertort i meravelloses CANÇONS ESCENIFJ.CADES 1 el seu O.EOANTI ESPECTACLE INTERNACIONAL amb
NOU REPERTORI.
Dema. clnqu6 dia SETMANA
HOMENATGE a. RAQUEL- GRAN
MODA. • De<Ucada per RAQUEL
a les sen,orea. Magol!lc prosrama

~I~

u

lfl
112 gjtQ 60

POLIORAMA
TEATRE
Companyia de Comèdies d1 Maria

,_

Fernanda Ladrón de Guevara

H-

.., g(-

AVUi, tarda., a. lea 5 1 nit, &
lea 10:

115-

Amores y amoríos

b8 óU
~60

=
D I N E R O

Obll&aolons Industrial•

de Rafael LóPII d1 Haro
ge_

TEATRE ROMEA
A lea 5'30 1 10'16 (Tarda, la mlllor butaca, 4 ptea.), 76 i 77 representacions de:

MORENA CLARA

6. A. 6 'I• ..... ., .. 1•4 25
1- Oros,
Electro Met. Ebre 6 •¡, 1111-

El Ttbldabo 6 •¡• ...... 8/ 50
com. d'Oorea Ced. 8 •¡, 66Enera. LDd. Ara¡oo 6 •¡, 115 60
14 5(1 Esp. Carburs Me~. 6 •¡, 1~1 7ó
COnstruccloua Elec. 6 •¡, 11460
15- Colorants i E.x¡¡los. 6 ·¡. ,uo
111163 5(¡ Flu. I FJQ. ArU~Uarl
Fam. d'Obres 4 l/2 •¡. QSFom. d'Obres li '(• ...... 66Fam. d 'Obres 6 /·19\!a 114Forn. d 'Obre& 6 'I• l9:.1ll woFom. d'Obres SOns 6 'I• ~~~Fom. d'ODres Cea. 6 •¡, 111 fiO
Magatzems cEl Sigla».
1111660
11"25

8560

1c4

ro

:>11 lW-

1111lld 6u

Ho~;el

Rita 7 •¡, .........

de Quintero I Guillén. La mUior
comédla d'aquesta autora segons
opinió unànime de Premsa 1 Públlc. Gran creació d'Antònia
Herrero, Rafael Bardem i tots els
seus mtèrpreta - Demà, tru:da i
nit: MORENA CLARA - Diumenge, a les 3'30: MARIA LA FAMO·
SA - A les 6 1 10'15: MORENA
CLARA.

85-

TEATRE NOVETATS

114-

Hullera Aapanyola 19:.14 •1 :b
Hullera Eslllluyola 19:.1b tCI 7> .
IlO- ·
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M.ln. Potassa Suna 7 ·¡. 11.12 '~
119ProdUCteS Pí.relU 111:.!8.
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~o
tw
'l'eletOUICa 6 1/ll '/• .. .
Tenena Moderna 7 '/•.. 811 6V
180010 Cotouera 6 •¡• ...
oruo l:laltuera d'Es. 6 •¡. 1~1Valêo. M!Uores Oroanes al-

87-

Avui, tarda, 6'15. Butaques, 2

ptes.: «Simfonia». Elr1t aotollóa de

RE IN A
Protagoili.stes: M. Vila, P. Davl.
Nlt, 10. Butaques, 3'6Q plea. Organitzat per la Germandat U.
Obrera Ram del Sucre:

100 20

LA DOLOROSA
Cançó d'amor i de guerra

yij /~

per la COmpanyia de sarsuela. cUrlglda per oJ. l.llmona - Demà,
tarda 1 nlt: R E I N A.
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Avui. tarda, 4 I nit, a les 10.
ESTRENA:
REVISTA FEMINA • UN NIDO
BIEN APROVECHADO (Documental> - PATHE dOURNAL • OIBUI·
XOS - Dick Powell en la comèdia musical: 20 MIUONES DE
ENAMORADAS, amb Pat O'Brien
1 Ginnr Recers.
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Avui tarda, a les
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amo Cary Grant, Btnita Hume i
.Jack La Rue:

<\Jl)~!> -

Tres lanceros bengalies

140 fu

110112 50
118-

Pl!r Gary Cooper, Franchot Tone.
R.•chard Cromwell I Slr Guy Stan·
dm& <Bores de proJecció: 6 tarda). - N!t, a les 10:
ENRIQUITO SE PRESENTA EN
SOCIEDAD
(CòiDica)
REVtSTA PARAMOUNT
PARAMOUNT GRAFICO
Sl NO TE CALLAS TE OOY (Dl·
buixcs) I
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EL CASINO DEL MAR
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per l'inimitable Eddie Cantor
Prou: 1'50 pessetes.

SESSIO CONTINUA DES DB
lea 12'30. NIT: S
ORA NS PROOOCCIONB, 8:

LES 4'15, a

4

ISales

BOLl CHE

<En espanyol)
Rafael Arcos 1 els cèlebres estilistes lrusta, Fugazot I Demare -

EL NEGRO QUE TENIA
EL ALMA BLANCA
El burlador de Florencia

pela grans artistes Constance B•n·
net i Frederlo March.
Compareu tots els programes de
Barcelona i «aQUl'Sb serà el millor

C l N E
SESSIO CONTINUA des de lea
4 de 1& tarda
AVUI, DARRER DIA DE

El GRAN EXPERIMENTO
DEMA, DIVENDRES
DUES FORMIDABLES ESTRENES

ESPANYOL

GLORIA QUE MATA

Un advertiment als estran
gers que vénen a Barcelona

¡i I GRANERO lli

SOBRE EL CIENO
dlstr!butda per Mundial Filme

..

PARIS
CINEMA
Avda. Pta. An&•l. tt I 13
Telèlon 14644

Sempre el programa
més atractiu
Tarda, 4'30. Nit, 9'45: REVIS·
TES PATHE • FEMENINA - James Ounn eo

ldentídad desconocida
Frederic March i Constanoe Ben·
net 1n

El burlador de Florencia

___________*,___________

DIBUIXOS - DIUMENGE. MATI
NAL 10'30. PREU UNIC, 1 Pta.DIIhtns vinent: ESPIGAS OE ORO
BASTA DE
(Richard Arlen) MUJERES <Víctor Mao La&len).

CINEMAï

I.
l'

CAPITOL. - Tarda, a les 4 I
nit, a les 10: LA HIJA DE NAOIE, per ADn Hardlna 1 John
Botes; HOMBRES DE PRESA. per
Ferlill Oemter 1 DIBUIXOS,
EXCELSIOR. - (Cootlnua de
~ a 12'30) .
COMTAL . - (COntlnua de 3'U
a 12'301.
Formidable pro&ram• còmlo:
EL ABUELO DE LA CRIATURA,
per l:>tant; Laurel 1 Oliver Hardy;
CALLES DE NUEVA YORK, per
Buster Keatoo 1 Anlta Pa¡e; TE·
RRORES MICROFONICOS, Cburles Cha.b&e; LLAMA A UN POU·
CIA, per Joves amica; K. O. TECHICO, per Sh1r1ey Temple; EL
PR.ESTAMISTA, per Charlot I DIbUIXOS en colors.
WALKYRIA. - Continua de ~
a 12'30: VIVA VILLAI, en espaEL
nyol. per Wallace Beery;
AMULETO (La &arra del mono),
un. film d'esglai: UNA AVENTU·
RA DE SHERLOCK • HOLMES,
una peRieuia pollclaca 1 DIBUIXOS.

MARYLAND
Plaça UrQuJnaona. 6-Tel. 211n
Tarda, continua: 8'30, 6'30, 7'30.
Nlt, a lea 10;
OOS CORDERITOS (Dibuixo•>

El expreso de la seda
1
CABO DE JAVA
Anna Mu Wonc
Butaca: t'20, A LES T30: 1 pta.

VARIETATS

FRONTO NOVETATS
AVUi, diJous, t!\l'da, a. les 4:
AMOREBIETA • LEJONA contra
AZURMENDI - URZAY. Nit, a les
10'15: ZARRAOA - JAUREOOI contra QUINTANA IV • PASAY •
Detalla per cartells,

Frontó Principal Palace
Avui, dijous, tarda : RECALDE
ll • ULACIA I contra lSlDORO
U • URIONA n. Nit: JUARISTI
I - GOMEZ contra GABRIEL ll-

OU'l'IERREZ.

-;

A AVUI

PER

TEATRES
Cbmlo. - Tarda i nit: cAl cantar el
p.llOJ.
Baroelona.- Tarda: «Laura. Santelmo»
Poliorama. - Tarda 1 nit: «Amores y
Amorfos».
Romoa.- Tarda 1 olt: «Morena clara»
Tívoli. - Espectacles 1oternac1onals 1
Raquel Meller.
Nov•tats. - Tarda: cRe1nnt. Nit: 1La
Dolorosa» 1 eCançó d ·amor 1 de guerra».

CINEMES
Amèrica. - cMalacalt, «Amores en HollJwoodt i cEl ml&terlo del csatUloJ.
Actualitats. - SeQnana de Dibuixos,
cPopeyea i Notie.la.rt FoL
ILo QUe 101 Dioee. deaAstbria, truyem 1 lLa pequelia Dorrtta.
Avin&uda. - lLa pequetl.a Dorrttll, 1Lo
que los Dloses destruyeo• 1 actuaciO personal de Lola CabeUo.
Barcelona, - lLa portera de la rfl..
br1cat, lASi ama la mujer 1 1E1 conQuistador irreststlblet.
Bosc.- ILO que los Oioses destruyen•
1 cDedb.
Boh.miL - •La taberoat, cEn~rate
mundo• i lLa vuelta del perse¡Uldo» .
Broadway. - cTill"2àn y au compati&o
rall, cHoy o nunca» 1 1El doctor Xl.
Capítol. - eLa hiJa de nadiu 1 «Hombres de presa•.
Colí.. um. - •EI cas1Do del mar. Tarda: «Tres laoceros bengalleat.
Catalunya, - •BaJa preslónll .
«El laao de laa
Cèntric Cinema. da.mast, cAsi es BroadwaY» i lLa dama del BoUlevard».
Ü)Qfí.a. FranclsQulta» 1
Comèdta. •Cosa.s de solteros».
Comtal. - .Formldab1e pro¡rama còmlc
Diana. - •Valga en llamast, cJ:l arra.ba.l• 1 cLos am08 del pres.t.dlot.
EnttnQa - cCampeones oltmptcou•
1La l.sla del tesoroJ 1 1Hombres del
m.afí.analt.

Espanyol, - cA¡enci& O. K.t, 1Chlco
o chlcaa 1 IEl ¡ran experimento».
Esplai - lLas vtrgenea del Wtmpo.
le Streeh, cEl DOVIO de mamAt 1
c.DéJa.me quererte• .
Formidable pro¡TIUDa
Exc•lsior. còmlc.

d'Art].

S v·R A

GRAN TEATRE ESPANYOL

ESPECTt\~LES

-

Galeries Laietanes

<En espanyol)
per Antoilita Colom' 1 An&ellllo.

PUB LI

•

cal fer per a la. restaura ió
e d~
església romànica.
Es donà compte de l'estat e
troben les excavacions que e~ ~rteèes
S'ba dit aquests dies donant a cap al Clos de la Torre de B n
compte de la inauguració brillantís- lona, les quals hom creu P<ldran ada.
aca,.
sima de l 'Exposició de Pr1mevra que bar..,se dintre de poc temps
se celebra al Saló de l'Art Modern
S'acordà la represa 1 acabàment
del Parc de Montjuïc, que la Junta les obres de restauració del clau ..~
....,...,
de Museus havia ja efectuat les ad- de Mur.
quisicions amb desti a la seva coHecEs va prendre l 'acord d 'adreçar
ció, la llista completa de les quals a. la. Generalitat per tal ue · -se
és com segueix: cSaló de Barcelona». cura de la conservació del ~am~gu1
nar
Pintura: Teresa Condeminas i Josep romànic de Molló.
Pwgdengolas. Escultura: Fredene
Marés. Dibuix: Josep Narro i Francesc Serra. Art aplicat: Eudald Ballet. -«Saló de ~ontjuïc». Pintura:
F. d'A. OaU i Josep Obiols. Escultura: Enric Casanovas. Art aplicat:
Francesc Elias i Enric Serra Abella.
La rapidesa amb què la. Junta de
Museus ba procurat fer les seves adqUisicions per tal que fossin conegudes a. la inauguració de l'Exposició
de Primavera ha estat generalment
Corts, 613
elogiada.
Loutehlskl
de
Eugènia
Pintura
La Junta d'Adquisicions que cada
any es constitueix amb representa- Vlladrlch
:
Rolland
VIdal
cions de la Generalitat, l'Ajuntament,
EscUltura
la Junta de Museus i del Saló de Joan Matamala
Barcelona i Saló de Montjuïc, per a
Exposició de pintures de Fortuny
les adquisicions que habitualment s'e(Fins el dia 31)
fectuen amb destinació a les collecc!ons de la Generalitat 1 l'Ajuntament, actuarà segurament dins d'aquesta mateixa setmana amb la intenció que el vinent diumenge, el públic que visitarà. l'E.'t})OSlcló de PriDiputació, 26:l :: Telèfon 18'110
mavera pugui tenir coneixement del
ART I ORNAMENTACIO
nom i les obres dels artistes que seOBJECTES PER A PRESENTS
ran afavortts.
Pintures 1 pro.
S 'espera per a molt aviat l'atorga- Valeri Corberó
c!ó del «Premi Damià CampenY» 1
jectes decoratilll
<Fins el 31 de maig>
«Premi Isidre Nonell», instituïts per
la Generalitat de catalunya, de 5.000
pessetes cada un. per a premiar les
millors escultura. i pintura., respectivament, a judici d'un Jurat que haurà de nomenar el senyor conseller de
Cultura de la. Generalitat.
Els collegis 1 entitats d 'ordre artlsA la secció d'estrangers de la cJetic 1 cultural poden visitar en collectivitat l'Exposició de Primavera, qual- fatura SuQerlor de Policia.» ha.n faci·
sevol dia lliurant a l'entrada una. l!tat una. nota en la qual s'a.dvert.eix
lletra. en la qual consti el nombre als estrangers que entren a Barcelode visitants, llur acompanyant i l'en- na que, dintre les primeres 48 hores
de llur estada. a. la ciutat ban de
titat a la qual pertanyen.
L'Exposició de Primavera r estarà. presentar-se al negociat d'estran·
oberta tots els dies, des de les deu gers de la «Jefatura», installada en
el pis principal de l'esmentat edifici,
del mati, fins el dia 'l de juliol.
per tal de legalitzar llurs passaports
AMICS DE L'ART VELL
De no fer-ho, incorreran en pena·
En Ja darrera. reunió del Comitè de litat que els serà aplicada amb toDirecció, celebrada el dia 16, deapres ta rigorosltat.
Aquest avis ba.urà d 'ésser fixat 8
dels assumptes de tràmit, es va acer·
dar proporciona.r ajut tècnic als tot6 el hoteb de la ciutat els provel:ns de Sant Romà d'Abella (Llet- pietaris dels quals hauran d'assaben·
da.) per tal de restaurar una cape- tar·ne els viatgers a fi que no pu·
lleta. romànica. d'a.quella localitat.
guln allegar ignorància. ,
També s 'acordà. una visita a. Co1
vet <Isona) per tal de veure el que

UN LOCO DE VERANO

EN

LES ARTS

Notes sobre I'Expostció de
Primavera

per Francisca Gaal

FANTASIO

120 25
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a
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Sessió continua. Seient UNA PES
SETA: NOTICIARIS· DOCUMEN·
TALS • VIATGES, tto.

CINEMES.r

~6V

I tS-

EL HOMBRE INVISIBLE
PAPRIKA

DemA, divendrell, nit, estrena
tres actes:
de la comèdia

1>8-

Apllcae.lona Eloo. CI '/•.. ge_
Aslaod 6 •¡• .orerereota 811Asland 6 •¡, 11116 ..... . 115Asland 7 '/• ............. .. 1112 25
AalallC 6 •¡. VlU&luen¡a asAsland 6 •¡. Còrdova ... gsAuxll. Cons. l!:;anaon•
8> 60
Comp. AuxU. da F. O. 100CarOODS tlelga t 1/2 •¡. b/41- Colònia Güell 6 •¡, ... lltPavunents 6 '/• ~/60
5825 Const.
conat. Ferrov. 61/:1 •¡, 1>1-

•

Relli.

/11 óU
/2 Wl6

14114-

INAUGURACIO Dl: LA TEMPORADA OE GRANS REPRESES
AVUi, tarda, a les ~ 1 nlt, &
les 10:

PROGRAMA.: 1E.n el huerto:t,
«La vaquera. de la F1DoJosn»,
«L'hermJta:t, IBu:zellen, de Luca-

IS

Canals

Valéne.la _ ............... ..

Oautes • Obhuclona

H-

................... ..
E1trewadura (corrent)
(erwxer)
lC81D

..,_

SID Ui
1>

Transath\otlca t •¡• ...
TrllllSBtiQnt. 6 •¡. 1920
Tra.Dsatlànt. 6 •¡. 1112~
'l'raDS. 6 l/2 •¡, eap.lll:.!5
Trans. 6 1/2 •¡, coa.111:.15
Traosalilan~. 6 •¡, 111:.16
Tranaatlànt. 6 •¡. 111-.!ll
sons rransmealt, 6 ·¡.
u. Naval Llevant 6 •¡.

u-

Cas~.ella

il-

1~

56-

8LATI

1"

~1-

Valora aue 11 couuen com efectes
oubllca
Banc l:ilp. Cl'lSilp.• t .,, '-3•

l:ó 60

oo
A.rago ................ ........
ó4
Cast.ella (corrent) ....,..
lli
(eltra) ......
ld.
tM.
Força ........................
o4
Local. correoG ..... .......
o-J
ldem extra .. .. .... ..... ..
oo
RegtO ,................ u.,••••
Preus en ¡¡tea ela 100 <l\llloa.

Valon amb aaranua cua l'Estat

,
J

88-

66 7o
62 15
81-

HavllltU

~ARI NU

csg_

Calla a•EmJa. 8 •¡• .. . , PS BidrQ&'rà!lcs Ebre 6 •1. ~4 5V

81150

Oral. l'ramvle. f '/• ...,.

tU-

Caa 1 Electrlclta t

AlgUes Ce tiuetva tl •¡,
AlgUes Valéncln 6 '/ ••..
Barcelonesa Elect. 1907
BarceJooe&a Elect 1110!1
8!\l'celonesa Elcct llll:.!
Barcelonesa EJcct. 11113
Barcelonesa Elect. 19:.!0
Canal d'UrQell ........... .
Catalana Oas o .........
Catalana On.s E ........ .
Catalana Oas ¡_. ........ .
Catalaua Oa.s O 6 '/... .
Catalana Gas Bons ""
lil.sp. Amer d'Eiec. 6 •¡,
H1sp. Amer d "Elec bona
H.egaots Ebre, Jj()os .. .
Coop. Fluid Elec 6 ·t•.
Coo¡¡ Mauresaua Bner
Euera. Elec Ca t.al. 6 ·¡.
Energ. Elec. CaLa!. 6 •¡.
Eu erg. Wec. Cat. 6 •¡. or
ll.uer¡. El~;c. C. 6 'I• 1928
Euerg Elec. C. 6 •¡, l!I:S:.!
Ener. Elec C . booa liiUl
Ener. El ec c. sons 11124
~ectrlca Clucs 6 •¡, ...
Eléctrtca Teoerue 6 •¡,
Elec. 1 Oas Leboo 6 ·¡,
Algues Barcelona 3 •¡,
Algues Barcelona 4 •¡,
Algues Barcelona 6 •¡.
AlgUes Sat·celona 6 •¡, C
Algues Barcelona e •¡. o
Oeoeral Reaadlus 6 •¡.
Llum 1 Forçll. Llevau~...
Maoreaa.oa Elcc. 6 '/•...
Prod [•'orce& Motr 6 •¡,
Prd For. M Bons 7 ·¡ .
Pro. For. M. 6 •¡, 19013
Can 1 Reaants Ebre ...
sons Regada Llevant..
Regadius Llevant 6 •¡,
Sevlllana d'Eiec. 7 &ér
Sevillana d'Elec. 8 sèr
Sevillana d'Eiec. 9 &ér
Uo1C) Eléct. CataJunJa

RELLI.

AnL Awul

PREUS

116~~~ 75

es

lfJ-

b7 75
84-

ooooohoo

AIIUI I

JUAN

RIBA

acompanyat al plano pel celebra..
diss!m compositor mestre LUOA-

Nord, 53'45; Alacant, 40'30; Chade,
432, paritat; Chade D, 85'80, paritat;
Chade E, 86'00, paritat; Filipines, 364,
operacions; Explosius, 130; Ford, 245;
Foment d'Obres 1 Construccions, 162.

68-

lli~Kt;A'I'

82 .5
'"
18 5I.
/4
/4 6V
1111-

Juntes d Oorea PúbiiQU81
l'Ort. &rcetu.oa lllli8 ...
» Barcelona. <1Jver5e5
• de Oàdllt .......... ..
de OIJOn M.usel...
t
» de Sevilla s. u . ..

b7-

a •1• ......
2.• variable.
2.• a •1 • ......
11107, 8 •¡• ...

t
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t
»
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LA CANCO IMPRESSIONISTA
pel !amós tenor
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Pafce100&, 11
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~4 ~ ~"
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Badalona CI •¡• ............ , 8/ bO
Sarcelooa, semestre .. . t7 11106 A ..... . oJ:li I:J
1
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o.
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RAQUEL MELLER

Ol 25

2'15 tO

AJuntamenta

1906 8 .... ..

ta/~

..

Bons or Tresoreria A... ~~4 15
Bous or Tresoreria B... 2·4 7
Deu to l'·errovuu-1 ó •¡, A ¡;.1 10
Deute Ferroviari 5 •¡, B tlt1 t(l
Deute Ferrovtnn 6 •¡, e 11.11W
Deute l'' errv. 4 l/:l •¡, A .. , 1t>
Deute Fern. t 1/2 •¡, ~ 11/W
Deute Ferrv. t tn ·¡.e 118 IN
Obllg. l'r~aor 6 1/:.l•¡, A
Obll¡. Tresor 6 112 '/•B

•

0005

«bobadllla•- 1¿1918 6 ·¡• ... u11l:!O 6 •¡, ,, 14 óU
I
P . O. de Catalunya 5 •¡, , g 75
6 •¡.
•
»
~o93 ~o
• Central C"Arago •¡. 18I~ bU
F . O. Oest Espanya a •¡, 4~ ~~~
IS 1:> F. O. Cremallera 6 •¡.,.,
tl 6U
ltl 15 F . O. Secuodans ....... ..
11> 1v Orau Metro 19:.1'~ 6 •t.. .. sg85 6ú
115 10 Gran Metro 19:.15 6 •¡., ..
ss ~o
Medina a Salamanca. .. <410? 8S Metropolità Trans. e •¡,
~
Orense A s O U E F .. .
102 sc Orense o 1 B prior .. .. :!SSl 5G
F. o. SBrrlQ 6 •¡, ..... . ~5 TàO!ler a FEn 6 •t• ...... 1111 &,
9J bU

11.:1 bV
wd bli

liS So
115 8o
~~~ 8>
1•2 8>
1•1 1111
h25u
1!12 lÑ
102 ~1112 2>

General I Ut
'l'r(:jS. Oeoera.l1tat CI •¡, I 1t1
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l
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E • 1n •t• ...

»

tl.:i lÑ

lt Ul:lpoatos
O ........ .
lt
E ....... ..
lt

411

Franca 1864 ...
Franca 1878 .. .
119 J j
Directes ....... ..
Reus a Roda .. .
lt
1wu,
Còrdova 8 ·t... .
»
6(¡
'"~
BadaJoz 6 •t ... .
»
11.2 4 .
1112 4J Andaluaoa 1.• vartable.

tU2 ~~

tO'l

04 !O

P 6 '/• ._., ......
6 •¡• ..... _ ••
B 6 1/2 •¡• ...
I 6 •¡, .........

•
»
»

11985
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Tarda, a les 5. Nit. a les 10'15.
QUART DIA SETMANA HOMENATGE A

Borsa oficial

Oml.. Tramvies 5 •¡• ._..
Einmpla 1 Oracla t •¡.
'l"ramv. f:lt, Aoareu _ ..

El prime r de juny inaugura

TIVOLI
TEATRE
Direcció: CIRCUITOS CARCELLE

ALEXANDRE VILALTA

Tramv. Barcelona 1926
Tramv. Sarcelooa !930
Tramvies l)ev1Ua CI '/•...
Tramvies Graua4a 6 •¡,

41-

•
•¡• ........,._...

a..
A 6

-

63 fiO

f8-

~

trlollll de Laura Plnillos, Alady,
Lepe 1 tota la. Companyia. 30 bellisslmea llirls - Gran presentació.

amb el concunJ del concertista de
plano

Avui

b1-
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a .. n.tvoteca....

,

94 /0

\mortlt. ò •¡. A ......... ¡u2 S5
lt 1827 sense B ~...... .. tu2 2o
lt Ul:lpostos

~

5.•a.ll•¡.
lt
•
Esp. Pamplona ~ ·¡. u•
Prior. Saccelona a •t... .
l:legóvla a Medina .... ..
Asturlell 1.• Olpoteca.. .
2.- OIP<>teca .. .
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1928 B ........ . , ..u Ott
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liS S:>

:&.• L 11•¡,
a.• a. a •¡.
f.• a 11•¡,
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Uelaa a Reua 11 •¡. .. .
Vlllatoa a ldegov1a ...... .
Espec1al8 Almansa .... ..
Almansa a Valéocta.n<l
Mines Sant Joan 11 •¡.
Alsaaua 1 Sant Joan .. .
Osca a Franca ........... .
Nora eapeelalll 6 •¡• ...
Id. Valencianes 6 1/2 •¡,
Alar a f:lantaoder ..._._..
Alacant 1.• b.lpoteca ...

94 óU
1>4 /~
94 ,,
gs¡.o
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AL CANTAR EL GALLO

Tramvru
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01 E:l .......... . .
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Avui. tarda, 5'15. Gran Matlnée
do Moda. • Nit, 10'15. L'~I1t:

Avui, dijous, a. les 5'30 de la
tarda, darrer recital popular de
danses per l'eminent ballarina:

Deut" dl I'E.sUt lAHCA
IJltertor f •¡. A o.LU-......_.

PALAU DE LA REVIST A

TEATRE BARCElONA

Borsa de la tarda

124'75
4'985
33'10
30'90

COMIC

.TEATRE

PEPE HURTADO

36'15
48"45

60'45
:.!'94
237'75
l24'25
4'975
32'70
30'70

Borsí del matí

TEATRES

Nord, 53'40, 53'00, 53'30; Alacant,
i el ¡ultarrtata.
40.30, 40'00, 40'15; Ford, 246, 247, 245;
Petrolets, 5'20; Plates, 18'00; Asland,
6'1, 66'25; Felgueres, 44'25; Explosius,
Butaca primera classe, 6 ptes.
128'50, 128, 128'85; Ril, 63'35, 63'15,
63'35; Tramvies O., 31'50; Aigües,
186'00; Tramvies P., 50'75; Hulleres
' 50'15; Felgueres, 44'25; Filipines,
50'00; Chade, 435, 436'50.
364, 365, 364; Chade, 435.

CANVIS DE MONEDES
Lliures
Francs
Dotara
Lires
Marcs
SUISS08
Belgues
Flot·lu&
Escuts
Cor. Praga.
cor. sueques
Cor noruegues
Cor. daneses

ren encalmnment 1 solament repeUren, amb molt petites diferències, els
canvis de la sessió anterior. Les industrials, sense negoci.
Al sectol' de fi de mes, al rotllo
es creuaren
d'accions ferroviàries,
bon nombre de títols, però, tant les
accions Nord com Alacant, perderen
de manera força ostensible, 1 quedà
el rotllo bastant afeblit.
Les accions industrials, en general
no feren més que sostenir-se.
Les accions Filipines, amb m&nca
de negoci, es limitaren a. repetir canvis, i les accions Chade estlgue.."ell
un xic febles.

1t3e

I G DE.L

Fantasio. - cFannJ• i ITopaze•.
Fèmina', - cEl doo de la Labtn.
Foo Neu. - cTe Qulero J no se qulen
eres•. «Amores eu Hollnvoodt 1 cJ.la.lacat.

Goya. - Onze peillcules còiDiques. .
lntim. - cAsi ama. la mujen, «Musica. y mujerea» i lLa. Ca.sa de RodSchlld».
Iris. - «Sra. casada oeceslta mar!dot
«Una. !iesta en Hollywood» i cEl con
qu1stador Irresistible•.
Kursaal. - •EI enemiga pública oúm.
1», cDéjame quererte» 1 cV!a.Je teha
Hz».
Laietana. - «Lulsl.ana», o:V1udas
bancra.s» 1 cEl negro que tenia. el
aJma blanca».
MaJèstlc - cEl novia de mamb, «Bou
baule I, rey negro• 1 eCasados Y felices•.
Marina. - 1Vlva Vllla!:t, IKlondlke•
i •El raota.sma del oro».
Maryland. - cMassacre• 1 1Mar1Dero
en tlerra».
M•tropol. - &El' hombre 1Dvlslblell,
cPaprtka» 1 1Un loco de verano».
Miatral. - IEl enemiga públlco num.
h, cCruz Olablolt i 1Un pen-o Que
trae cola».
Monumental. - •Un perro que trae
colat, cAsestnato en la terraza» i
cOrc en llama&».
Mundial . -eTc Qu1ero y no se Qulen
eres• i 1Charl1e Chan en Londres».
Núna. - o:tsusco un millonarlO», aLo.
familia lo de&ea:t i cNo ea pecada•.
Paris. - «El burlador de Florenciu
1 «<dentidad desconoclda».
Pedró. - «.La taberna», 1Entérnta
mundo» 1 cAmorea d e un dia».
Pathe Palace. - 1E1la. era una dnma»,
eLa mu.Jer de ml marido• 1 1Don
Encedos».
Princtpal. - aLo QUe los Oioses destruyen» i 1Dedé».
Principal Palaco. - «El burlador de
Forenclftll, cEl negro QUO tenia el
alma banca• 1 cBollehea.
Pubil Cinema. - Reportatges d'actualitat.
Rambles. - eLa peQuetía Dorrtb l «El
escè.ndalo».
Royal. - 1El precio de la inocenc1a.»,
aDéjame quererte• 1 1UD perro que
trae coi&»
Select Ctnema. - cTe Qulero J' no se
qu1en eres•. 1Ctl!\l'lle Cha.D en Londres».
Smart. - 1Receta para la feUcldadJ.
eLa estrella del Mou11n Rouaea
Splèndid. - «Viva Vlllallt, eLa cucaraclla» 1 eLa. seflortta de los cueotos
de Hotrmannt.
Tali&. - IEl tren de las 8'47• i eS..
cuestro sensacional».
Triomf. - cToda tina mujen, 1Diez
din.s millonar!alt 1 1Un bravo entre
bravos•.
Tetuan. - «Busco un mlllonarlo•. eLa
Camllla. lo desea• i cEl gavllà.n•.
Uraumaona. - cCurvas pell¡rOSIISll 1
«Vuelta. ntràs al relojt.
Volea, - cDedéJ 1 «Broadway por deD·
tto».
Verdi. - cTumultos» 1 1Agu& en el
auelot.
Xile. - «Sra. casada. neces1ta marido•
i cCampeón? Narices».
Walkyria. - 1Viva Vlllalll, «El llinU·
letoJ i «Una aventura de Scberlock:.
Bolmealt.
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Imposició d'una medalla d'or
a un obrer de la Telefònica
Dimarts a la tarda tingué lloc 8
l'edifici de la. Telefònica, l'acte de Ja
imposició de la Medalla d'Or del M~
rit Telefònic al mecànic J oan Roli
i Rivas, el qual en la caseta d 'en•
llaç de Valls evità l'explosió d 'una
bomba.
Assistiren a l'acte diversos representants oflc!als, nombroses per50'
nalitat 1 l'alt personal de la casa.
El delegat de la Companyia, sendiyor
Martiu de Nicolàs pronuncià. un scurs. També parlaren el comissari
de la Generalitat a Tarragona, senyor Vilà, el senyor Jaumà. 1 analo
ment, el senyor Pic i Pon, el ~
imposà. a l'esmentat treballador ..
Medalla d'Or.
Durant l'acte, el senyor Ple celebrà una conferència telefònica ~~
Madrid i en acabar digué qu~ ~ uu
n!stre d'Estat li havia anunC18alv que
111&'
el Govern havia concedit per
teix mecànic la Medalla de la República.
En acabar l'acte es servi un ~~
en un.a de les dependències de 1......
fic i.

_,
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Vós coneixeu les subhastes
de l'HOTEL DE VENDES
del carrer de Pelai, 8?

Es la veritable rematada d'oca·
sions en tota mena d'articles,
al preu que en volgueu pagar

-..
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ADITA MENTOS PILOSOS
-A tos diputades de alguna mino·

ria sa les distlngue por el blgote.
_ y sobre todo, por el tupè.
(De «El Liberal».)

EL AGUADO CONCURSO DE BAL·
CON ES ENGALAN/\DOS

Elegante Y artlstlco batcón que pre•
sen&aban dol'ía Conegunda y familia,
¡que asplraba al primer premlol
<De cHeraldo».)

1.·Libertad de propaganda. Llbertad de expreslón.

z, 3 y

L•

<De «La Tierra».)

LA FERIA DE LAS FLORES

-¿Sabes qué desgracia tan horrl·
ble Ie ha ocurrldo a ta came lia?
¡Pues que la toca estar al lado de
Una flor de lis 1
(De «La. Libertad:t.)

LOS INV ENTORES EN ACTlVIDAD

la- Ml fórmula explosiva acaba con

1Uerra antes de tres mes2s.
...~ gases haràn lmpo¡lble otra
,_-M,
...., -ractón.
- ¡Cómo?
f~dejaràn un ser vlvo sobre et

(De «El Sol».)

PRIMA VERA DE ABRIGO

La Prensa dice que hace màs
de un siglo que no sc conoció
un mes de mayo tan frfo.
,;;_; Hay que ver ta frescura que lm·
1

<De cEl DiluvloJ.)

I

Se~VI CJO

•l'tern,..

METEOROLOGICO

~ ' - Pf'obable: Qrandes oh~
ta 11Ue acabe la Ferla del
~D
tDe cYu.).

PREMSA •
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El Govern central, l'atur forçós i els dos·
.~ -·1-~~· ··.J~·,· . .. a les Com·
cents milions
panyies de Ferrocarrils
Hem llegit i repassat el projecte de
llei que el ministre d'Obres Públiques
del Govern cedlsta lliurà als periodistes que fa. referència al problema. de l'atur forçós, per al qual projecte de llei autoritza la. despesa de
250.000,000 de pessetes per als anys
1935, 1936 1 1937 de la següent manera:
50.000,000, pel que resta del 1935.
100.000,000 per al 1936.
100.000,000 per al 1937.
Destinar aquests 250.000,000 lllllions
de pessetes és tot el que fa el Govern
cedista per dos anys 1 mig amb mires a. combatre l'atur forçós a tot
el territori de la. República espanyola.
Quan hom comparo. el que despenen altres palsos - Nordamèrica
Rússia, etc.-. hom no pot menys
que pensar que això no és res més
que una. plataforma política per tal
de dir que han fet quelcom, sense
que realment s'hagi atacat el problema a fons. Aquelles grans obres
nacionals que porta. a terme Russia.
i que tan mancada n'està Espanya
al costat dels 250.000,000 de pesse~
tes per a. dos anys i mig que destina.
el Govern cedi.sta per a combatre l'atur forçós. en un pafs de 22.000,000
d'hab1tants que té un milió d'obrers
parats, no deixa. d'ésser irrisori.
En va hem cercat en el projecte
de llei una solució a fons del problema.. No l'hem trobada perquè no
~ ~s. Tam~ no interessa que hi
rugw. Indalec!o Prleto, en un admirable article, deia que a les dretes
no els interessa solucionar el problema de l'atur, amb mires a. les
eleccions, car amb obrers sense feina els amos dels diners poden especular sobre la misèria del poble
que treballa., sigui prometent-los col·'
locació, sigui amb la compra de vots,
que tan bons resultats dóna. als jesui'tes.
I amb pena veiem com el projecte
de llei a.Budit dóna plenament la
raó a Indalecio Prieto.
El projecte no parla de la reducció de la jornada. del treball.
No esmenta. per a. res la setmana
de les 40 hores.
No parla de suprimir els treballs
suplementaris o d'hores extraordinàries.
No hi hem t.roba.t cap Unia. que
parlés de la creació d'horts per a
obrers parats.
No hi hem vist cap al:lusió :lls enllaços ferrovlarls de Barcelona ni el
cobriment de la rasa del carrer d'Aragó.

No volem continuar, car amb
aquest projecte de llei, no hi ha
cap solució, ja ho hem dit.
Però, en canvi, un diari de Madrid, «La Libertad», insereix un article, que reproduím, car a nosaltres
no ens és permès fer semblants comentaris. Llegiu, si us plau:
«Creiamos que, en vista del escàndalo producido por Ja inadmislble
pretensión última de las poderosas
Compañfas de ferrocarriles, se desistiese de complaeerlas en sus injustificadas pretensiones, tan nocivas
para el interès público. Ya es sabldo
lo que pretenden y que el Sr. Guerra.
del R1o pensaba atorgaries, sln màs
ni màs. Que se las faculte para. emitlr obli.gaciones con aval del Estado
y en cuantia de ¡200 mlllones de
pesetas! Ademàs, dichas obligaciones
habian de tener plazo de vencimiento
superior al que falta para. que las
lfneas pasen a poder del Estado, exentas de nuevas cargas.
En suma. como se ve, lo que desean las Compañías es un regalo de
200 millones.
Porque el Estado gravarà en dicha.
suma lo que pronto habia de pertenecerle libre de tan enorme gravamen. Y, ademi1s, por sl el asunto
fuera insignificante y poco lesivo para el Erario, que éste garantice a los
obligacionistas que pagarà los intereses como no lo hagan Jas tentaculares Comp¡úúas. Tan gordo es ello que
estamos por declr que en los tiempos
monàrquicos - ¡y cUidado que se vicran entonces cosas ferrovíarias de
grueso calibre!- no sc reglstró nunca tamaña voracidad en quienes considerau al Estado como al tipico ccaballo blanco».
¿Actitud del nuevo Gobierno frente al asalto que se pretende contra
el tesoro? Hasta ahora. no enterró el
proyecto, con todo y habcr desatado
éste, ¡y en qué ténnlnos! , lenguas
y plumas.
No lo enterró. Y pues el Sr. Marraco pertenece a. la mlsma escuela economista. del Sr. Guerra. del Rio, sucede lo que era de presumir: que el
Sr. Marraco hp.ce suyo el pensamlento del Sr. Guerra del Rfo, como éste,
en igual caso, habria hecho suyo el
del otro economista.
Pero hay ahora. un empeoramiento,
poco digno de elogio.
Sin duda, pensando en que las Cortes han de oponersc al regailto, el
Sr. Marraco pedirà a sus compaileros se desglose del proyecto general
de concesiones a. grandes Empresas
este que va a sacar 200 millones de
las arcas del Tesoro y llevarlos a las
de las insac.lables y desbarajustadas
Compañias de ferrocarriles.
Y para que las Cortes no tengan
mucho que cavilar, ni demaslado que
discutir, piensa. el Sr. Marraco lo 1!1.guiente: que el proyecto conste de
un solo articulo. Imposible reduclr a
menos un asunto donde se veotllan
200 millODes de pescta.s. ¿No lo juzgan asi los otros miwstros?
Pero se nos dirà: ¿Y la &tuaclón
làmentable de las Com.paüias?
A eso argüimos : Mientras el Estado
no imponga. desmoches en los gastos
lujosos de alto y superfluo personal
ferrovi.ario; mlentras no cierre contra ese diluvio de Consejos de Administración lnnecesarios, procediendo como los Estados Unidos, que hicieron refundlrse en unas 30 Compañias las 721 que dilapldaban en
gastos inlttfles un montón de mlllones; mientras no evite el Estlldo que
las despilfarradoras Compañias, por
sa régimen de compadrazgo, mantengan un r égimen de proveedores poco
disCulpable; mientras no haga el Estada que el dcsbarajuste en la circulación acarree todos los ILJios pérdida.
de mucbos mlllones, por las mercancias dejadas a cuenta. dc los !errocarriles, ¿con qué derecho ae puede
pedir que el Estada regale esos 200
mlllon.es, y aún, de propina, avale el
1nterés correspondlente?
¿Que las Compañfns pierden, que
estàn mu,y mal, que su negocio es
una. ru.ina? ¡Bah! 1!:1 pafs CODoce esa
literatura; que Si.empre se tra.duce en
perjuicios para el Tesoro. S 1-.s Compaiúa.s estuvieaen como proclaman,
¿no h.arlan que dejara de dormir el
sueüo de los justos en 1aa Cortes el
proyecto de Ordenadón ferroviari&?
Pero no lo hacen, ¡que bAn de
hacerlo! Sus valed~ cuid&n mucho de no mencionar siquiera que
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L..tur forçós. cada dia que passa, 6s un problema de major gravetat.
A la capital do ta República, el nombre de parats augmenta de dia en
dia. El Ram MetaHúrglc té un so per 100 de parats; el Ram de ta construcció el nombre de parats és d'un 65 por 100; en el Ram del Trans·
port, es compta amb un 70 per 100 el nombre d'obrers sense feina.
intereses del país y del Tesoro, eso
es menos fàcil que alud!r al paro
obrero y a la necesidad de que las
Compañias continúen recibiendo ama.bles dones del Tesoro «para adquirir materl¡¡l».
Asi, a todo esto, aún no ba decldido
el Estado practicar en las Compaiúas
una investigación a fondo, una investigación minuciosa, para conocer
«de visu1 el material adqulrldo con
anterlores a~os del Erario, y para
que se desc1fre la paradoja de que,
mlentras las Compañias gimotean ha.blando ~e. una enonne d.ism.inución
en el triú1co, busquen un regalo de

ello exlge muchas cosas. Incluso recm·dar lo de la. mujer de César.»
Després de la lectura d'aquest artl.cle, creiem que sobren els comentarls.
Només se'ns acut refennar el comentari de «La Libertad» quan diu
que ni en els anys de la monarquia,
el règim dels negocis bruts, dels robatoris descarats, dirigits personalment pel senyor Borbó 1 Hllbsbourg,
s'havien presenciat semblants estats
de coses. Obrers de Catalunya 1 d'Espanya: Ja veieu com es regenta la
República espanyol¡¡. des de fa dos
anys. Compareu i mediteu.

I

Finances, senyor Escales, en la qual
es dóna un resum de la. situació
econòmica de la Generalitat. EI senyor Escales clou la seva. nota. advertint que cal anar amb gran cautela a augmentar les despeses, tant
més quan la qüestió dels tra.spa.ssos
no està. decidida. Trobem molt raonable la prudència. que aconsella lo.
nota, 1 perquè la trobem natural ens
ha sorprès que una de les primeres
providències adoptades hagi estat la.
designació de dos consellers, de manera que ara n'hl ba. nou, dos més
dels que existien el 6 d'octubre. El
senyor Picb dies passats deia als
periodistes que no consentiria que
a la Generalitat es res politica, tal·
ment que si algun conseller en feia.
serla desautoritzat immediatament.
Després d'aquestes dues designacions
innecessàries, un hom no pot estarse de preguntar: ¿és que per ventura. l'augment d'aquestes dues consellerles no respon a pures finalitats
polítiques?
Sl en tinguéssim algun dubte, el
comentari que «La. Veu de Catalunyaa d 'ahir dedicava als citats nomenaments ens l'esvairia, 1 les mani!eslacions del senyor Picb sobre
aquesta matèria no fan sinó confirmar el comentari de eLa VeU», per
quant suposen que la Lliga no n'h&l.lrla dit res sl algun dels designats
fos del seu partit.
¿Quina autoritat moral podrà invocar el senyor Picb per a paralitzar els designis polltics dels consellers, si han estat les conveniències
partidistes les que els han elevat als
càrrecs que ocupen?
A l'anomalia. d'aquestes designaclons, encara se n'hl pot afegir una
altra no menys considerable i düicil
d'explicar satisfactòriament. L'estat
dealaguerra ha estat substituït p{'l
d' rma i la. Consellerla de Governació ha estat confiada a una per. sona que gaudeix de la. confiança
d~lbliGovern. ¿Per què, doncs, l'ordre
pu e a. Cat,aluny!l ha de dependre
enca~a de 1 autontat militar? I Ja
po1It1ca continua. a les ordres del
general de la Quarta Divisió. Si al
co~ller de Governació se l'afranq~elX de les atencions de l'ordre públic i es creen dues conselleries més,
¿què ha de fer el conseller de Governació? L'observació més objectiva
posa. en evidència dues coses: que
la política continua tenint la. preferència per damunt d'altres interessos generals.ll

l'adam
Passeig de Gràcia, 58
Telèfon 80321

Bl BLIOTECA PER ELS TREBALLADORS METAlALS OBRERS EN LURGICS I LA SETMANA DE
ATUR FORÇOS
QUARANTA HORES
Hem re!>ut la. segUent nota del Sind1cat de la Indústria. Metallúrg1ca:
«La. «Unlón Industrial Metalúrg1ca»
pret-én en un manife3t que acaba de
publicar, restar importància. a l'scord prés en la Conferèncía Internaclonal del Treball celebrada. a GineLópez Montene~.
bra de disminuir' a. 40 hores la. set((La farsa sociall,, per J. B. Rlbó.
ttF.l pe.ndón de Santa Eulal.ia o los ma~a. de treball Segons ells aquest
Fueros de Cataluiia,, de Manuel An- ~ acord no tan soÏs no va ésser prés
per unanlm.itat sinó que alguns païgelon.
·~ ~beldeu,, d 'Ot't.a.vi Feuill«:t. sos varen manifestar-se en contra. 1
• ctM:'lWJllJlan, d Armand Palac1o d'altres, els més, varen imposar certes condicions per tal de poder re,
l ald~s. .
_uRn·enta,, d Anna.nd Palacfo Val- d'uir la. setmana de treball.
des.
Pretén també, dem~trar les dl!l• • •
Esperem noves aportacions a ra cultats que hl ha per implantar la
nostra Redacció, Ronda Universl- setmana. de 40 hores 1 de com aquesta no solucionaria el problema de
tat, 25.
l'atur forçós. Es possible que en la.
seva. lògica, caduca 1 mentalment
.
... ' .J .. . , , ...
... -·
obstruïda, tinguin raó.
• ( , , •••,
, •..
1
Aquesta reducció no r eportaria
~ .: \
com a. immediata. conseqüència l'encariment de les matèries metaRúrgi• "
~ A.J. .. .. :'~'
ques, el que si llavors els seu fabu,a •-' ,I -.
¡'.'
losos dividends e3 veurien disminuïts
) .. ,, • ""' ... ,. t •
en una petita part. Ells saben de~ r "' J manar, 1 fins eXigir, a la. cwse tre, • r.
\..
balladora. que faci sacrl!lcls en pro
~ .. ' , 'J.
4,t 1.
......
,.
de l'economia nacional; en canvi, ells
;
• • • ') • lI no
estan dispo&ats a. fer csacrillC'Ill
~·• .ly J : · de la. seva.
'
V"'
• ' ,,j ~l • •••
...,. . . J
•
, ..
. .. (f(ql ,•
que la reducció de la setma., - r·... ' ' • .'\ 11 '"\..1 naDiuen
de treball no solucionaria l'atur
~
forçós més que un deu per cent, so...
_
~ r~ ,

La senyoreta LAURENTINA ESCO.
FET I BERNAD, de Vilanova f la
Geltrú, que ha fet. nombro5es aport.a.dons, ens ha fet un nou donatiu
de sis vollllDll:
!tFernando el Deseado,, de Dldac
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gens despreciable tenint en comp•A
la. situadó critica dels tre!>allado;:;
metallúrgics, però nosaltres, encara
.._
. . . . .- . .
;;.: r~'
1
( podem afirmar que amb aqu~ta re-~
v
" "-AAl; }
• -~
duccló de la jornada de treball sel .• íJ.. .a;•
- - )~~ - • .
rien més d'Un deu per cent els obrers
..! ....,.;;; ;. ..; J Í 1 ,Jo:( (,
que es beneficiarien
• 1.1-..., 1 T 1 I, "11 , 1 1 rA..
En conclusió, el manifest de la. «U~ ~ l • ._
-c rt
! • .,.- ~ ~ nlón Industrial Metalúrgicu, no és
I .ld ~i
• :~).. ·•
altra cosa que una manera més 0
~r': .• : menys
~ ¡¡~~J ~~-\_~!f ., -.~ r:.i'-·6.
bAbfl d'eludir el problema.
~- IL
L• -'J . \. que pretén desorie~tar els treballa:,
,_J d'LI
•
~~-¡¡;; l 1 • t;-.t. .li'- ·' · dors met.aHúrgics, únics directament
interessats en la. reducció de la set~' • • I Ai 11
' f..lt~ • • • mana de treball. :Aquesta
• 'f
to!
però, nosaltres. el ~indicat ~e~dè
-..._ <f: ., Ait ,(
l 1".,
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~- 6 • " ' la Indústria Uel.allurglca, no la per~r;-:, ~fi " i
' , ; :)ol' ' metrem. Estem i ~ sempre a
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l'aguait dels seus mane1¡s per tal de
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de$0rlentar la classe treballadora.
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Interessant editorial pel que entén.
que hauria d'iuer una política republicana:

cUn gran partldo de derecha sin
contrabando monàrquico y sin absurdos anacronismos en cuanto a
legislacióo social, y un gran partida
de l.zquierda, s1n rutractones demagóg!cas Y exento de abusivas imposiciones de classe. En este sentido,
¿quién podré. rechazar consclentemente el postulado de!endido en su
discurso por el Sr. Sfmchez RomAn
de que ela just!r.l:l social ha de ser
un compromiso de honor para todas
las pol!t!cas que sc reallcen dentro
de la Constitución española?»
Por lo que respecta a las l.zquierdas, cada. dia se intensifica la ne
cesidad de w1a fusión de sus dl!e
rentes partidos. Declmos fuslón y no
ooa.lición ni !ederaclón, por creer
que exlstlendo como base y funda.
mento de todos ellos, no sólo una
doctrina, &no hasta un prognuñ.a
común-salvo matices y detalles que
en las actuales circunsta.ncias deben
quedar en último térrnlnò-- nada.
hay que justifique ninguna ciase de
escrúpulos para la. colaboración absoluta que significa la fuslón. Esta
acarrea mejor que cualquier otra
fórmula. de acuerdo la claridad en
los objetlvos a realizar, al propio
tiempo que vigorizn. la disciplina y
da coherencla a la acclón, cosas todas indispensables a una fuerza política de nuestros dias. ¿Qué puede
oponerse a ello? Creemos que nada
importante. Es necesarlo pensar que
el olvldo de las sencillas vanidades
.que ahora se practique serà fecundo
en beneflcios para todos. Por otrs
parte. una vcz en el Poder, no habrla. mas remed1o que abandonarlas,
so pena. de mostrarse ante el païs
como fuerza politica absolutamente
incapacitada para ejercer las fun
clones de gobierno.
Politica republicana. Una izquler
da disciplinada y fuerte. Y un contenldo social y económlco, indepen
dieute de los que figuran en los par
tldos clasistas. Legislación social en
consonancia. con m;.estra hora bistórica, con las pecul1aridades psicológ1cas del pueblo espafiol, con las
necesidades practlcas de la vida española., con el equilibrio profundo
de los factores elementa.les riqueza
y trabajo. Po'rque hay, en e!ecto, una
soluclón socialista a los problemas
del mundo. Pero la que nosotros
queremos es una. solución republl
cana. En ella estrib& para. España
la únlca garantia del avance social
entre otras razones, porque su inme
diata consecuencla seria la de a.le
jar el pellgro de las convulslones
estér11es. Con éstas no hay avance
posible. Con éstas se yergue dra
matic.o el absurdo dilema: o todo o
nada... Í>

CAMISES CORBATES
Camisa a mida, 11 ptes, amb coll
i punys. Mitges «Cemberg», extrafina, 5 ptes.

El que hauria d'ésser El projecte de Lfe
l'Exèrcit..:
contra l'atur
...segons el carllnàs Siglo Puturo, qve troba inadequada, per de-

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

.. . .

El Sol insisteix, referint-se a
discurs de Sdnche~ Roman, en un

Se'n fa, contra el que cada dia
aflnnfl eL senyor Pic i Pon. La
Publicitat d'ahir s'hi r efereix t:rt
un atinat comentari (nosaltres no
podíem publícar ahir editorial)
molt censurat, diu el segilent:
lLa premsa ahir publicava una.

necesitan ¡hacer aumento en el material! ¡El colmo de lo absurda!
Esperamos que el Gobierno mire
muy de cerca este asunto, que a tantfsimos comentarios viene dando motivo. Con la monarquia. era comente
que el Estado fuese de continuo victim.:l. de grandes Empresas tentaculares. Pero estamos en Repúbllca. Y
'
\
' • '
\

·' - ( . ',
" · - .. ,.
'

Política republicana

Política
a la Generalitat

200 millones con el pretell.'to de que documentada nota. del conseller de

exlste el proyecto de Ordenac!ón !erroviaria. Para elias, mejor es e1 camino qut:; siguen. Race poco, aumento de tarifas en un 15 por 100. Ahora,
esta. monstruosidad inverosimU de
los 200 mlilones. Maliana, lo que sc
ocurra.
Dar es fàcil. Meter en cintura paner orden. exigir el térmíno dê un
increible desbarajuste, velar por los

r •

•

0 un deli! /TtJ.CIUSOS de la CEDA
en repre!entació de la qual Gi
Robles, en les hores de la critica
i . de la propaganda, oferia soluctons. urg!ffits a cada discurs. El
mateu d~art hi postl el següent
cmnentan:

tecte, la posició del ministre de la
Guerra. «Tot el contrari del que
signifiquen les esquerrer.. .» -diu-.
Heus acf un comentari eloqüent
Es un proyecto que hace poco hoal discurs de Gil Robles a Bur- nor a In prepa.raclón tècnica. que
go~:

«Pero el señor ministro de la Guerra d1jo también algo que es necesarfo apostillar. Y ese e.lgo fué esto:
-Yo no soy en este ministerio
hombre de derecbas ni de izquierdas. Yo soy el ministro que se consagra a uno. obra netamente nacional.
O eso quiere decir que el patriotismo es un sent!.miento colect!vo, o
no quiere declr nada. congruente,
porque en el minlsterio de la Guerra,
como en todos, el ministro sc tlene
que inspirar en unas ldeas y en unos
senUmientos, porque el Ejército no
es una masa de autómatas armados,
como del ejército rojo dice Kerenski,
sino una creligión de hombres honradOISlt, como lo delinió Calderón de
la Barca, deflniendo también lo que
es cuando deja de ser creligión de
hobres honrades».
El Ejército no es un conjunto d.e
autómatas con fusll, sino una organizaclón de hombres conscientes de
la. mas elevada mislón, como es el
serviclo de In. patrla, y que ha de
tener el concepto de lo que es la
patrla arralgado en la mente y en
el cora.zón. Y la patria no es un
conccpto abstr&cto, a la patria hay
que sentiria. para amaria. y hay que
amar en ella lo que la constltuye; la
fe reli¡po6a, las tradiciones que son
su propia esencla, la solldarldad con
los que fueron y la formaran, .-1
caudal de esas aguas que son la
historia. en el que nos fundimos los
hombres del presente con los del
pa..«ado y con los venideros. Es decir,
todo lo contrario de lo que significan en España. las lzquierdas, que
abomlnan el pasado, destruyen t'I
presente y aspiran en el porvenlr n
entregar a la patrla al internaclonallsmo marxista, a los designios-<:omo ha. dicho don Jacinto Benevante
en Màlaga--cdc los que por no tener patria pucde decirse que tampooo Uencn madro, aunque junto con
e! error de declr que el socta.lismo
tlene un fondo «cristiana», cuando
es su antitesis.
En el mlnisterio de la Guerra ha:l
que reallzar, en efecto, esa. labor
cnetamente nacionaa, pero con una
fe, un ideal y una bandera;
Y lo netamente nacional no Ignora el minlïtro lo que es en ~})añl\
porque cooooe blen la. h.lstori& de Ja.
patria y no ignora la filosofia de la
hlstorla.
Sl eso es lo que qulere dedr cuando dlce que su propóslto es hacer
obra netamente nacional, lo otro_
no encaja.1

procura a. sus hombres Acci6n Popular. La escuela de gobernantes les
està dando menos resultado que la
de periodlstas, a. la. que hay que
cargar en cuenta algún que otro
desliz por injuria 1 calumnia· esto
es, por difamaclón, excesos q~e en
colaboraclón con otros colegas de
su cuerda han dado algún ambiente
a la necesidad de reprimir los deli
tos de Prensa...
. El proyecto de paro no està. aún
dictamlnado.
Las únicas impresiones que tene
mos de él son las que hlcieron pú
blicas los correligionarios del ministro de Trabajo.
Lo de los trlgos tiene ya. m.às re
sonancla. Los que tanto hablaron
de las !mportaciones hechas durante el blenio, sin poder acreditar responsabilidad alguna contra los dl
famados, se nos ofrecen ahora. como
presuntos culpables de algo que no
sabemos qué figura de «irregular!dad» podrà tomar; pero que desde
luego, a julc!o de los que han estu
dlado el asunto, no es aceptable. Se espera con lmpaclencia. el debate. Y todo induce a pensar que
no saldràn bten llbrados los que tanto combatieron otra.s autorizaciones
màs aceptables.
51 para esto querfan el Poder
•
¿por qué no se les dió antes?
·Qué nec ld d habf
a de una rees a
'
volución sangrtenta para impedir
que ~maran, sl gobernando dct:~e~~mos~~ saber lo que tlenen en-

necessàries. A la nostra Secretaria

«"La Llbertad" no se opone, no se
opondl'à nunca a que, en la medidll
que _autoncen las poslbilidades económJcas del pafs Y las otras atencior:es urgentes, cuide el Estado espanol de la defensa. nacional. Pero s1
cree preciso, absolutamente forzoso
que cuanto se haga sea por r~ulta
de ~ ~tudio serio, no medlante improVLSacJOnes polit..tcas mas o menos
brillantes Y alegres..
P~mos e;to porque ya bay periódicos que habTan de proyectos de
Guerra cuya cuantia sube a 5.000
nullones de pesetas.
Nosotro_s, para ser parcos en el
comentar1o, diremos que si de veras
hay ya esos planes, parece mucho
muchlssimo correr. Salvo, claro esta'
que el Sr. Gil Robles tuvlero. esoo
planes ultimados cuando puso tantfsimo empeño en ir a GueiTa Pero
¿no surgió aquel deseo, aquella exigencla, como repent1no escopetazo?
Ciertamente que, como se ba anunci~do en letras de molde, el selior
Gil ~blcs suple otras condiciones
polfhcas con un gran dinamismo
Pero el di.nam!smo, cuando conducé
a. veloces lmprovisaclones, necesita.
ser_ retrenado. Casi lo hecho en Espana. por d1namismo, es declr de
prisa Y corriendo, a matacaballo
'
resultó malo y caro.
Ese dinamlsmo del Sr. Gil Robles
ha cuajado polftlcamente en dos casas que constltuyen vlvo ejemplo de
nuestra tesis: el Estatuto de Prensa
que todo el mundo rechaza y el mC:
nopolio del trigo, que mer'ece generaies censuras.
Por eso ped1mos que lo que haya
de hacerse cuanto a adquisiciones
de materlal bélico y a obras defensi·
vas se haga con el prudente y me·
ditado estudio indispensable. Y no
ya. porque se bable de 5.000 mlllones. Aunque se tratara sólo de la
décima parte pensarlamos lo mismo.
El estado económico nacional nos
dice que, como Espafia. no puede
prodiga.r su dinero, necesita. invertirlo con la ml\xlma eficacla. Y no
hay garantia mayor para lo. e!lcaeia que eludir precipltaciones exceslva.s y acompa.sar la rapldez necesaria con un estudio que no tenga.
ni asomos de lmprovlsaclón.
Conviene buscar todas las garantias de acierto, tratese de 5.000 ml·
llones de peseta.s--<¡ue ya. son mlllon~ o de lo que sc trate.»
També El LiberRl s'ocupa d'a.
que11ta tnteressantfllsima i greu
qüestió, amb el següent comentari: .

«No creemos que encuentren muy
propicio esas sugestiones al actualministro de Hacienda, D. Joaquiu
Cbapaprieta, que tardó mucho en
decidirse a. tomar la cartera que.
tan reiteradamente le ofrecian; pero
que aúfl debló tardar mas, pensa.rlo
mejor, si se lo. ofrecieron a. condi·
ción de dar facilldadcs para que
el Sr. Gil Robles pueda reallzar en
Guerra los proyectos que le ofrece
«A B C:o, con transcripciones de Ja
«Revue de l'Armée de l'Air», en cuyas columnas ha. hecho una brillante
disertaclón el coronel Vautier, anall·
zando la tesis del general Douheb,
para la defensa nacional.
Todo eso està mu,y bien en Franela, que vlve la tru;edia secular que
para ella supone la vecindad de Alemania., y muy bien en Rusia, que
tienen que prevP-nirse contra la ne·
cesidad de expansión de Alemanla
por el Este, y muy bien en Italia
que añora los tiempos del impcriÓ
romano, y perfectamente en Inglaterra, cuyo inmenso dominic colonial le lmpone la necesidad de ser
reina. en el aire como lo es en el
mar.
¿Pero qué apl!cación puede tener
en Espafia., cuyo suelo patr!o es t~\
a cublerto de todo ataque enem'A."'
por la poderosa ra.zón de no tenerlo
en el mundo?
Los enemigos de Espa.ña son:
El analfabeti!':mo, por falta de
maestros y de escuelas.
La tuberculosis, por falta de sa.natorlos.
La pobreza del suelo, por no aprovecbar el agua de los caudalosos rios
que cruzan de Norte a. Sur y de Este
a Oeste el territorlo na.clonal, sin
canales que los sanm-en paro. ferU·
lizar la tierra laborable.
La falta. de caminos, para poner
en circulación la riqueza...
He ahf, entre ot.ros de menos im·
portancia, los enemigos capitales de
España. ¡Para eso si que deben pe:
dirse màs de 2.000 millones anualesl
Para ser el csumando» de que nos
habló el Sr. Golcoechea, no. El Tra·
tado de Ut.rcch (I) no nos obliga.
Hemos suscrito el pacto de la. Socieda.d de Naciones. Somos miembros de su Consejo. Hemos renua-.
ciado a la guerra por el articulo G:o·1
de la Const1tuclón, y nuestm polittd1
mternacionnl en cua.nto a convtl;;
nios Y tratados se refiere, t1ene que¡
ajustan:e al articulo 77 de la ley
fundamenta.l del Estado. Somos, en
fin, NEUTRALES; pero no a la ma~el'!- que lo son Bélgica y Polonia,
smo neutrnles de verdad en el rect6
sentido de la palabra.l

Els re traspassos no
marxen
La Lliga estd. fent un brillant
paper amb la qüe11ti6 deli retraspassos dc servers a Catalun11a. A-

~ i vi~, i regateigs f discussions amb els d'Obres Públiques, r e.sulten eloqü.entfssime~. Ellll, natural:Jient, seguiran parlant de la clnépcia• de lc!
e1querres a la Generalitat, etc. Es
fgual. Proves canten.
EL corre_sponsal a ~Madrid cie El

quutu

a ,alèn[ia

Suspès el tren especial, per cauaca alienes a Ja volun tat dels crga·

Sortida diss3bte. Tornada diumenge. Anar I tornar per 25
pessetes. Viatges Barcino. Pe!ayo, ~. principal : Telèfon 10014
Diluvio, llt dedica el

mentari:

~ent

co-

«Finalmente, el Consejo se ocupó
del régimen de Catalufia.. Acerca de
este extremo la reunión se mostró
r~visionista de los traspasos de serVlcios y les pareció exceslw. la valoración de los servtcios de obras pú·
blica.s.. Los nuevos consejeros de la
absurda. interinldad a que està sometl~o el régimen cata.làn, por impresJones recogidu en los paslllos
del Congreso, van a hacer Wl trlste
~pel. Algunos de elloe ae mostraban
disgu.sta4os, con un presentimlento
de que las cosas no andaràn a la.
medida de su gusto. El pnpel triste
es para la Lliga. Se parece bnstante
a. aqUel a quien invitados extraños
arrojaron de su ~:propi:\ casa, y pide
ahora con humlld:l.d vt'rgonzante que
se le dé cobijo en cualqu!er rincón
de la finca. Algo de esto hay en ese
1r Y venir por los despachos min1steriales. humndes. s1n gallardia ninguna, pordiosea.ndo mlgajas del bien
perd1do...1

~o~~ ~~di~18de~;~:r! nltzadors, es realitzarà el viatge en autocars del Transport Badanes. Sis"

Empleat8 de l'Ajunl.ameut.. - La metaH~cs sobre aquesta qt1C6tló !
Secdó d"Escrivents de l'~ció tota altra que se'ls pagui presentar

Instructiva d'Obrers 1 Empleats de
l'Ajuntament celebrarà aYUl diJOU3.
dia 23, a les sis de la tarda, assemblea general per tal de tractar assumptes importants al seu estat¡e
$0Cial, Junqueres, 2, primera.
Una conferimcb. - Avui. dijous, a
les deu de la nit, a l'estat¡e de ta
Unió Ultnunarin.JS, Hospital, 110, d
.sots-secretart del Front Unlc c1e Treballadors Uercantn5. coDl.D&DS Angel

1

La Li.bertad comenta, en un in.
teressant article, els projectes militars de Gil Robles.
Diu aixl:

Autocar a València

~~~N=~ ,~~~-· ~ft~ ~r~fdt~"i fi ~i~[un ~,Alaña
NOTICIAR I

Militarització?

centes úniques places, amb dret a reserva d'Invitació per a l'acte. 3.-1
peuetes anada I tomada. Sortida de Barcelona, paSSiillg de Gràcia·ConHil de Cent. dissabte, 25, a Iu nou de Ja nit. Sortida do València plaça
al aeu taller o !àbrk:L
de Tetuan, diumenge, dia 2:8, a les vult del vespre. Els posseido:S dels
tiquets per al tren especial poden canviar-los pels de l'autocar, abornlnt
EL CONS ELLER G ESTOR
Alvarez donarà una. conferència que Cinc pessetes 81 no ols convé, els larà retornat l'import.
ARRIBARA AVU I
2:';
dia
divendres.
el
l,.,..,luiblament
acaba
d'admtutó
termini
El
versarà eobre el tema: cEl proletaEl senyor Jo,cr N(,¡Dell, conseller
riat men:anW davan' la vulneradó a tes noli del • ...,...._
gestor de GovernaCió, .:guia ahir a
'1
del descans dornlnh:aJJ.
Madrid. Segons· ens manifestaren en
• Partit Republlcl d'Esquerra • Panet& de Gràcia, 42 1er de 10 a aquell
Són pregats d'assistir-hi tots els
centre of1c:lal, avui al matí
'
'
1t clel matf, I n 4 a t del """"·
treballadors mercantfl.s.
e esperat a Barcdona.

--......,-....---:*

GOVERNACIO

'

la humanitat

•

LES LLETRES • INF~ORMA ·C ,IO
•

CINQUANTENA·
RI DE VICTOR
HUGO

EL CONSELL DE LA S. DE N •

Ahir 5ocupà de lci qüestió de 1esclavitud
1

o
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EL DISCURS DE HITLER
(Ve de la pàgina 8 )

te, els periòdics recorden aquella
campanya que culminà en l'assassinat del canceller Dollfuss.
L'òrgan oficiós «Reichforg», igualment que altres periòdics, declaren
que, si bé en altres aspectes del seu
discurs s'ha. mostrat feliç, el Ftihrer
ha demostrat el contrari del que es
proposava quan s'ha re!erit a. la
qüestió d'Austria, ja que les seves
A GINEBRA HI HA GRAN paraules constitueixen una. nova. inRESERVA
tromiSSió en els assumptes interiors
Ginebra, 22. - Als passadissos de d'aquest pafs.
la S. de les N. els comentaris eren
apassionats respecte el discurs de
LA PREJ\ISA POLONES.\
Hitler. Nombrosos comentaristes li deACULL EL DISCURS Al\ffi
dicaven elogis 1 arribaven a. declarar
GRAN SIMPATIA
que pocs homes d'Estat dels nostres
Varsòvia., 22. - La premsa. polodies són capaços d'expressar-se amb nesa acull amb gran simpatia el
la franquesa. del canceller alemiiJ}y. discurs d'Adolf Hitler.
Encara que es reconeix aquest¡. franTots els periòdics recullen l'elog1
quesa, els cercles ginebrins es mos- que féu Hitler de la figura del ma·
tren molt reservats abans de formu- riscal Pilsudskl, i diuen que aquE>st
lar un comentari o un pronòstic.
homenatge del canceller alemany a
En general, hom declara que les l'Alliberador de Polònia té caracteproposicions de Hitler, contingudes en rístiques d'extraordinària noblesa..
els tretze punts, han d'ésser objecte
També comenten unànimement els
d'un minuciós estudi.
periòdics polonesos Ja comparació que
El senyor La.val, recent· arribat a estableix Hitler entre el naclonalGinebra., s'ha. negat a fer comentaris soclallsme i el bolxevisme, per tal de
i ha dit que no havia estudiat el treure la conclus.ló que alguns païdiscurs del «führer» amb la. neces- sos cometen veritables suïcidis en
sària atenció.
fer enteses amb la U. R. S. S.
Als cercles soviètics de la s. de N.
El «Correu Polonès» declara que la
es fulminen contra. Hitler formidables tesi exposada. ahir per Hitler per tal
acusacions d'haver tractat d'estorbar de solucionar els diversos problemes
les bones relacions entre França 1 internacionals coincideixen exacta.·
la U. R. S. S.
ment amb la. tesi del Govern polonès, aprovada pel pafs. Afegeixen que
UN EPISTOLARI I UN PARAIGUA
LAVAL NO VOL DIR RES el
discurs de Hitler constitueix, no
P ERO ES POSSffiLE QUE solament
un èxit oratori, sinó un
PARLI
polític.
Ginebra, 22. - Els periodistes han èxit
El periòdic de l'oposició «A. B. C.»,
1
abordat el senyor Lava.l i han trac- posa
de relleu que del discurs de
tat de saber la seva opiruó, encara Hitler
es desprèn que Alemanya. està
que fos personal, relativa. al discurs decidida
ben disposada per a fer
de Hitler, però el ministre francès de les paus i amb
però que no
l'Exterior s'ha. tancat en un absolut amaga. la seva.França,
adversió envers el
mutisme.
comunisme. L'esmentat periòdic creu
Un dels secretaris de Lava! ha dei- que
Hitler ha interpretat el Pacte
xat
entreveure
que
aquesta
mateixa
Tots els nostres homes de lletres clinaren a abandonar una vida con
franco-soviètic com «un arranjament
coneixen a bastament Ja gran figura la poesia satisfeia. el seu voluptuós tarda. és molt probable que el minls- amb punta d'acer, dirigit contra. Alet.re francès faci una declaració sobre manya.».
d'aquest mestre de crftics 1 solen ci- misticisme)).
t ar-la sovint en assaigs 1 articles.
«Ningú no és més feble, més mò- el discurs de Hitler.
Al gros públic no 11 és tan familiar bil, més lliurat que jo a. la intelliELS SUïSSOS SATI SFETS
A R O!\IA CONSIDEREN
l per això hem volgut fer-ne la pre- gència curiosa i a. la diversitat de les
P ER LA DECLARACIO DE
QUE
EL
DISCURS
PRESENl;entacló,
aprofitant
l'avinentesa. sensacions)) - et:criu a. Lamenna.1s.
LA SEVA NEUTRALITAT
TA UNA BASE DE DISCUSd 'haver actualitzat Sainte-Beuve la D'acf cal derivar, segons el comenSIO ACCEPTABLE
Bema, 22. - En els cercles otil'ecent publicació, en edició monu- tarista Lalou, el mètode que ha fet
Roma, 22. - La premsa italiana cials helvètics, on el discurs de Hitler
mental, de la seva correspondència.. d'ell el Mestre.
recull, amb especial interès, del dis- era esperat amb expectació, ha. cauAquesta. empreoa lloable ha. anat
curs de Hitler totes les manifesta.- sat gran s~tisfacció la part d'ell en la
a. càrrec de J ean Bonnerot 1 d'«Edi•••
clons del Führer relatives a. la qües- qual el Fuhrer fa protestes del seu
Arsène Houssaye, a les seves «Con- tió d'Austria, les quals inspiren als propòs1~ de mant.enlr en absolut la
.
fessions», recorda un episodi còmico- periòdics italians comentaris que evi- neutrahtat de Suïssa.
1
El «Na.chrlchten> declara que Suïsheroic de la vida de Sainte-Beuve. denclen certa satisfacció.
A Roma. es considera que els tretze sa ha de mostrar-se satisfeta. de
Un cert Dubois, die la «Loire Inferieure», escriptor dolent i presump- punts exposats per Hitler constituel- l'argument exposat per Hi~ler quan
xen
un punt ferm de defensa en- parlà de les armes defens1ves I de
tuós, va. merèixer que el gran cdtic el bategés així: M. Dubois, de la tom del qual podran desenrotllar-se le~. armes d'atac, 1 declara. que, els
«Gloire Inferieure». Aques ta. lletra en l'avenir importants negociacions Sl!~ssos fa.n completament seva 1 opiintrusa, va. jndignar el vanitós i va Consideren que Hitler ha. deixat 1'1 mo de Hitler a. aquest respecte.
reptar Sainte-Beuve a un duel. El terreny ben treballat perquè s'en-~
LES OPINIONS ALS E-5critic, no massa amic de moixigan- taulin noves negociacions de gran
TATS UNITS DISCREPEN
amplitud que assegurin la pau d'Eugues, va acceptar, però.
Washingt?n, 22. --:- Els comen~ans
El dia fixat, el3 dos antagonistes, ropa.
Ha produït particular satisfacció dels periòdics al discurs de Hitler
amb els padrins, es trobaren, de bon
maU, al bosc de Romainville. Plo- als cercles oficials italians la segu- són discrepants. La declaració de
via. Sainte-Beuve, que no desempa- retat donada per Hitler q~e Alema- Hitler respecte a la poUtica mes
rava el paraigua, va obrir-lo, 1 men- nya. no ocuparà de nou la. zona des- apropiada per tal d'estabilltzar h\
pau, divideix la premsa en dos
tre amb una mà el tenia per la ti- militaritzada.
camps, els que consideren que Hitlc:.r
ja, amb l'altra sostenia la pistola.
NO OBSTANT, A AUSTRIA ha cedit molt en les seves coneguHom tractà de convèncer-lo de la
NO ESTAN GENS SATIS- des pretensions i el que opinen que
improcedència de batre•s sota un pael seu discurs no constitueix cap
FETS
raigua obert. Però ell va dir:
nova aportació ben definida per a la
----Jo no llençó el meu escut, com
Viena, 22. - La premsa del mig- realització
d'un programa. ::onsHoraci; jo accepto que em perfori dia d'avui es mostra molt severa en
tructiu.
una bala, però no que em refredi jutjar el discurs de Hitler.
una mullena.
Els periòdics afectes al Govern deEL DISCURS JA FA EL~
Hom va riure. Les dues bales va- ciaren que el discurs de Hitler, an•b
SEUS EFECTES A GINEren ésoer engegades per pura fór- les seves protestes pacifistes, es comBRA
mula. 1 no va passar res més.
peginen molt mala ment amb la carnCal remarcar que Dubois havia es- p:mya terrorista realitzada pels naGinebra, 22. - En els cercles de la
tat professor de Sainte-Beuve, al col- zis a Austria, el 1934. A aquest efec- Societat de Nacions, comentant el
SAINTE· BEUVE
legi «Charlemagne» 1 més tard l'ha· ¡ - __ " _ _ __
ttons Stock». En ella res no ha es- via acollit al «Globe» que ell dirigia.
~t bandlejat. Fins curtes missives,
Salnte-Beuve 1 el seu paraigua va- secretari 1 que viu prop de casa vosNOTICIARI
~·aparent intra.nscendència, hi figu- ren deverur inseparables. L'aigua de tra, us el durà.
ten amb tots els honors i ajuden pluja. esverava el gran c'l'itic més 1 Ben vostre, Sainte-Beuve.»
Ha estat repartit durant aquests
a. reconstruir, dia. per dia., l'existèn- que tot el del món. Hom atribueix 1 Armand de Pontmartln arribà a dies el número XIII corresponent a.l
cia del gran amic dels Víctor Hugo. l'afecció de Sainte-Beuve al més in- dir de Sainte-Beuve 1 el &eu para!- darrer meo d'abril dels «Annals del
En escriure uels» Víctor Hugo, ens còmode del3 estris, al fet d'haver- gua «els germans t:iamesos», 1 aixf, periodisme Català», la notable rer eferim a la llar matrimorual del se criat a Boulogne-sur-Mer, terra hom podria contar-ne mé3 que un vista que edita l'Associació de Penogran poeta, de la qual va ésser Sain- molt castigada per les pluges, on el foc no en cremaria.
distes de Barcelona
te-Beuve, durant molts anys, un en- paraigua. és un adminicul que no
L'epistolari de Sainte-Beuve ens
Aquest nou quadern de la primet~nt assidu. Aquesta familiaritat pot deixar-se de la mà. Tota. la vida ensenya. que era un gran home, i ra. revista catalana de period!isme fa.,
'èfústva va determinar en certa ma.- la pluja. 1 ell foren lnconc111ables. l'anecdotari del seu paraigua palesa com tots els anteriors, un gran ho#ièra, una s.ltuació dramàtica. A ella Aixi, una. de les lletres de la «Cor- : que els grans homes solen tenir mo- nor a la Premsa de la nostra terra.,
,ts refereix René Lalou quan en un 1 respondence Générale» escriu a un noma.nies.
1 manté els «Annals» en el primer
' rticle a. «Les Nou velles Littêraires» I amic, el 19 de març del 1821 :
1
Fr.
rengle de leo publicacions professioriu que un drama. d'amor i dé : «Havia. d'anar a veure't ahir, en
na.ls de Catalunya.
osia emmetzinava les relacions en-¡ rortir de la pensió, com t'havia. pro- :
El seu contingut és molt interesdos homes, i que-remarca ara m ès dimecres. Però la pluja m'ha. ' T ... és un periodista molt poc jo- .sant. Cal esmentar d'una. manera esinte-Beuve-no gosaven anomenar privat de sortir... »
I togènic El seu. rostre és de boxador pecial un notabllissim estudi sobre
seu nom el tema veritable, tan
Visitant de~ Hugo, de Nodier, de I d'aqueUs que han sojert la fractura la personalitat de se.rdà 1 Sa.ivany.
orable, de tota aquesta. d!lscuss.ló. Mme. Recam1er, de Josep Delonne, del nas
En la part gràfica, molt copiosa
ltugo estimava Sainte-Beuve, que el paraigua era el seu acompanyant.¡ un dia compareix a la redacció també, hi figura el facs1m11 del mis"'avia estat company seu d'armes, 1 Quan va produir-se la revolució del . amb
m6
ta
satge de salutació que els periodls1 f i
~òlgué slmult~ejar l'afecte a. l'amic 1848, ana':'en «tots dos», segons Trou- I l 'ha ~r:n.;~t :er~~'f"rallf
con
que tes catalans trameteren a l'ex-Preb l'adorac1ó per la. dona estima- bat, a co.lir noticies.
u
do
tt
· d 'b
sident de la Generalitat, senyor
. D'ací va derivar-re la incòmoda.
El casquet de vellut, defensa exf- N- s en no vu - 1a e1 1 ulxant Lluís Companys amb motiu del seu
uació esmentada. Sainte-Beuve va gua contra la calvfcie, precoç 1 to- , ·-Fet--diu l'altre agafant-«> pel empresonament.' Com hom pot veununciar «l'atmosfera de flotant re- tal, compartia la seva predilecció. mot.
•
re, el conjunt d'aquest quadern dels
igl.Q&itab que trobava a casa dels Un dia va dir a Louis Nicolardot, l Tracte/f són tractes El dibuixant «Annals del Periodisme Catalb és
ugo 1 anà a cercar-la prop de La- que <to.1r paraigua «dóna. continèn- paga f lf'enduu l'ani~al6 Aleshores d'un interès extraordinari. L6 seva
mennals, privant-se aix1, prudent- ela... :anmateix, en determinades algú u pregunta si vol donar-li lli- ¡ preoentació és, com de costum, acutñent, cdels més agradables perills, ocas10n~ fou tot el contrari, ja que bertat
ra~ima.
o, pel cap baix, fent-los tan rars va esgrimir el paraigua ~m a. arma
-NÒ. Penso crus ir-me'l amb arrólf
- Carles Riba acaba de publicar
l dlficlls com fos pos.,"ible»...
contundent, contra més d un contra- -respon,-, Però J:•empipava que el en una edició meravellosa, editada
, De la «Correspondència general», dictor tossut.
devorés T amb la seva cara de bull per «Editorial Joventubt, una selecP.l curs de publicació, ha aparegut
Quan ~anvtava el seu amb algun dog.
.,
- ció de Contes de Grtmm. El català
el primer volum, amb 510 lletres, altre, s apressava a. reclamar-lo.
• • •
incomparable de carles Riba merelèscrites entre 1818 1 1835. Comença Sembla que era verd i groc 1 va doEl poeta P. i v. és fill de Reus i xia, certament, les !Hustraclons de
Jlmb epístoles escolars i acaba amb nar lloc a infinites anècdotes curio- va viure fins molt ran al Jorn de ' Rackhman que decoren el llibre.
Jlet.res filosòfiques. Amic 1 defensor ses. Teòfil Gautledr va rebre d'ell pa que ht tenien elf seÚs pares
I Cal agrair a «Editorial Joventut»
:dels romàntics, 1ntlm de Víctor Hu· aquesta nota .el 7 e juliol del 1857:
un dia va imprimir un recu.iz de aquesta aportació a la nostra litera- '
ko, va exercir poc a poc un mestrat«Car poeta. Tinc a casa un pa- poemes L'impreslfor lf va trametre tura infantil. Aquest recull és, pel
'ge damunt del públic francès i va. ralgua que no em pertany, més Iu-I l'edició· de cinc-cents a casa seva ¡· text l pels dibu1x08 en color i en
,.a.ca.bar lliurant-se a la cdtica, quan xós del que és ordinari veure a la Hom l~ va arrenglerar en pilelf da~ negre que conté,.. un magnlfic- lllbre
~ls deeenganys 1 l'amargor dels fets, rue Montparna.sse. Seria vostre?
munt del taulell
'
•
1 de pro;a 1 el wbre imprescindible
que ell considerava fracassos, l'inSi és aixl, el jove que em fa de
-<:oses del nOt---va respondre la per als vostres fills. No és únicaI
mare a una compradora curiosa-. Elf ment per Rels que cal posar llibres
eU qui ho ha escrit.
1 a les ~ans dels nostres infants. Pen-Tot?......,eguntà esverada la bo- seu-hi.
britàrucs es manté gran reserva sobre el discurs de Hitler.
Oficiosament hom sap que les declaracions de Hitler en el seu discurs
d'ahir no modificaran en cap de les
seves parts el programa del Govern
anglès de reforçar la seguretat aèria.

EI drama i el sainet en la vida
de Sainte •Beuve

~
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~
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Exhaurida ràpidament
la primera remesa de

na dona, guaitan4e l'embalum de
volu11l.l sen,e obrir.

Madrid, 22. - A darrera hora de
la tarda. ha mort, en un sanatori
del carrer de Rfos Rosas, l'escriptor Joaquim Belda.

és esperada d'un moment
a l'altre la segona expedició que serà posada im·
mediatament a la venda
venda:

Llibreria Catalònia

Demà, divendres,
es posarà a la
venda la
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Ahir, dimecres, s'a·
oompllren clnquan·
ta anys de la mort
del gran Poeta, a la
seva casa de la pla·
oa dels v o a 8 o s.
Amb aquest motiu,
Franoa ha Iniciat
grana solemnitats
commemora t I ves ,
que duraran fins al
!1181 que ve. Al costat. un dels darrera retrata del po~
ta. A baix 1 la tom·
ba de Vlotor Hugo,
al Panteó

Administració

. •n-.
DE L'ESTRANGER
DIIOUI, •

de

PERE

FOIX

4 Ptes. exemplar
A TOTS ELS QUIOSCOS
I LLIBRERIES

discurs pronunciat ahir al Reichstag pel canceller Hitler, es mamfesta l'opinió que conté un valuós
programa, especialment pel que fa
referència a la revlsló dels tractats.
Es declara que el Comitè dels Trelize, que fou nomenat per a. l'estudi
de les sancions econòmiques que
s'haurien d'aplicar als Estats culpables de violació unilateral dels Tractats, i que es reunirà aquesta :etmana, hauria també d'ocupar-se de
la qüestió de Ja revisió, a més que,
segons l'article 19 del Conveni de
la. Societat de Nacions, aquell és perfectament legal quan les revisions
es refereixen a Tractats antics.
S'afegeig que la. revisió constitueix
el printipal problema de la separació del Covenant dels Tractats de
pau, suggerida en el discurs de Hlliler, el qual considera les actuals dificultats com de suficient magnitud
per a. una. convocatòria. d'una nova
Conferència. de la Pau.
MES CO!\IENTARI S FAVORABLES DE LA PREIUSA
I TALIANA
Roma, 22. - El periòdic uCorrte.re
della Sera)), parlant sobre el discurs
pronunciat ahir pel canceller Hitler,
declara que constitueix l'eix deL':l
més greus problemes europeus, com
la. no intervenció a Austria, relacions amb Itàlia, Pacte de Locam'J,
i Zones del Rhin.
«La Stampa» publica. el discurs integre 1 posa. de relleu que Hitler
ha expressat la. bona disposició d'Ale
manya per a. concertar pactes de no
agressió amb tots els països, excepte
Lituània.. .
ELS COMENTARIS OFICIOSOS DE LA PREMSA ALEMANYA

Berlfn, 22. - Tota la premsa alemanya., comentant el discurs del
canceller , coincideix a declarar qua
té una gran importància. històrica
1 és el rn1llor dels pronunciats per
Hitler.
Rosemberg, en el periòdic <<Volklsche Beobachter», declara. que to~
els que escoltaren el discurs, tant
amics com adversaris, han de reconèixer la formidable lògica. dels
arguments emprats per Hitler.
El «Deutsche Allgemelne ZeiutungJ
declara. que el discurs del cancellet·
és tan complet 1 convincent, que tot.4
la. nació s'uneix amb alegria. a. les
paraules de confiança. pronunciades
pel general Goering en tancar b
històrica sessió celebrada. ahir al
Reichstag. Afegeix que el canceller
exposà un programa pràctic, el qual
pot ésser portat a. cap sense r;ra.ns
esmenes i que està dintre de la declaració franco-britànica del 3 dc.
febrer. Continua dient que Alemanya
podia. haver enclòs a Ja. Societat de
Nacions el Pacte Oriental 1 les mesures de seguretat considerades necessàries per altres països per a Austria, en una negativa; però que cons.ldera tot això necessa.ri per a ella
mateixa 1 per a les altres potènc1e:~.
dintre dels llmits fixa.ts.
----------~*-----------

LA CONFERENCIA
DANUBIANA

•
I

dels mandats

El Consell no s'atreveix a encetar la
discussió referent a Abissínia •.. Men.
trestant, Laval i Eden fan gestions prop
d'Itàlia, però aquest país es mostra
intransigent
ENTREVISTES
Ginebra, 22. - Aquest mati, a. les
deu, 1 sota la. presidència del cap de
la Delegació Soviètica., senyor Litvinov, ha quedat r eunit el Consell de
la. Societat de Nacions.
Abans de la reuruó han desdejunat
plegats els senyors Lava.l 1 Eden. El
ministre francès ha celebrat, a més,
una. altra. entrevista amb el can de
Ja. Delegació Italiana., senyor Aloisl.

venint en el conflicte italO-ablss
topen amb greus dificultats
In~
sa. que Itàlia. seguia avui ferma. cau.
oposada. al fet que la. Socie~ent
Nacions nomeni ponent 0 e de
assessor per a la. solució de Olll!tè
ves diferències amb Ab1ss1nia les se.
Sembla ésser que l'únic é
seguir és el que el Consell ar a
S de N. accepti el punt d e la
italià, segons el qual la !ne llllra
ció d'aquella s'ha. d'ajornar f~en
L' ESCLAVITUD :: ITALIA es coneguin els resultats de n Que
APROFITA L'OCASIO PER clons directes entre ambdós epag~ia
A ATACAR ABISSIN IA
en litigi.
lSOs
Ginebra, 22. - Amb tot i que encara no es pot fer amb la deguda
LA SITUACIO ES MOLT
amplitud la ressenya del Consell cePREOCUPADORA
lebrat aqust mati, hom sap que hi
Ginebra, 22. -El senyor Lava! ha
ha estat adoptat el «rapport» relatiu començat
a participar activament
a la qüestió de l'esclavitud.
negociacions relatives al conruen
Ha. intervingut en la. discussió el les
te italo-a.bisslni.
ecap de la delegació italiana, Sr. AloiCom que clarament s'han Posat d
si, el qual, en referir-se a la qüestió manifest
dues
tendències
OP<>Sad
de l'esclavitud, ha remarcat que el una. d'elles la. Italiana, ¡ l'altra ~e
«rapport» confirma que subsisteix britànica.,
el senyor Lava! s'esfor
com a institució reconeguda en dife- per tal d'establir
un acord entça
rents països, entre ells Etiòpia.
ambdues parts.
re
Unànimement es considera que la
EL CONSELL S' OCUPA DELS situació
és, quan menys, molt preoMANDATS DE L'AFRICA
cupadora.
Ginebra., 22. - En Ja. sessió celebrada. avui pel Consell de la Societat
de Nacions s'han dlScutit les relacions entre l'Africa Occidental i la
Unió de l'Africa del Sud. S'ha aprovat l'informe presentat, a tal efecte, per la Comissió de Mandats, que
FINS ARA NO HA PASSAT
fixa. la posició legal de l'Africa OcRES PERO LES TROPES
cidental amb referència a la. Unió.
SEGUEIXEN AQUARTERA·
Recollint la suggerència dels poDES
nents, el Consell ha. decidit prendre
Lisboa., 22. - El Govern segueix
en consideració les reclamacions mantenint grans precaucions a. tot
contingudes en l'informe de la Co- el pafs per tal de prevenir l'anunmissió, les quals critiquen la poUti- ciat moviment revolucionari.
ca de la Unió de l'Africa. del Sud.
Les tropes continuen aquarteraEl Consell s'ha ocupat també del des 1 la. ciutat es troba presa esterritori de Tanganika, que es troba. tratègicament per la policia.
unit accidentalment a l'Africa OEl ministre de l'Interior ha der iental britànica.. La representació clarat als periodistes que es tracta
anglesa a. Tanganlka té funcions me- d'un moviment que havia estat prerament consultives.
parat per agitadors professionals i
Mr. Eden ha dit, parlant d'aques- extremistes, i que havia d'haver esta qüestió, que la unificació dels ser- clatat a les deu de la. nit del diveis postals de les dues regions ha- lluns.
via. estat inspirada solament per
Fins el moment de comunicar, la
raons econòmiques i que Anglaterra. tra.nqu1H1tat és absoluta. a tot el
en cap cas no s'excedirà de les fa- pafs.
cultats que 11 foren conferides.
Mr. Eden ha. presentat després
EL GOVERN PORTUGU~
l'informe de la Comissió contra l'EsNO LES TE TOTES
clavitud 1 ha expressat la. confianLisboa, 22. - Les autoritats ban
ça que tots els Estats que accepta- declarat l'estat d 'alarma a tot el
ren el Conveni Internacional sobre territori portuguès, com a mesura de
l'esclavitud, el 1926, procediran ràpi- precaució en vista dels projectes que
dament a la seva ratificació. El Con- planegen els elements de l'extrema
sell aprovà l'informe, que declara esquerra
com a protesta contra. l'acque encara existeix esclavitud a A- tuació
bisslnia, Yemen i part de l'Aràbia. soneria.del 'Govern enfront de la maEn els cercles oficials es declara
LA PR EMSA ANGLESA FA que
l'Exèrcit es troba en la seva toOBSERVACIO NS A ITALI A talitat
al costat del Govern.
Londres, 22. - «El Times» escriu,
referint-se al conflicte italo-a.bissinl,
que es manifesta molta simpatia a. Flandin demanà una am·
Itàlla. a causa. de l'obstrucció amb
pliació de poders
que topaven les missions italianes en
París, 22. - L'Agència semioficial
les seves temptatives per a. crear relacions comercials amb Abissinis.. de Premsa declara que el senyor
Però -afegeix el periòdic-, aques- Flandin ha demanat al Parlament
ta obstrucció no justifica les mesu- una ampliació de poders per tal de
res bèHiques adoptades pel Govern reamzar els plans financers del Govern, que excedeix Ja. solUcltada
italià.
Examinant el problema en un al- l'any passat pel senyor Doumer¡ro.1e.
Segons la mateixa agència, les retre aspecte, considera. «El Times»
que Itàlia no ha examinat amb el formes han d'ésser portades a terme
degut deteniment les dificultats que dintre aquest any, 1 hom projecta
suposaria per a l'avanç de les se- que el Consell d'Estat les autoritzi
ves tropes una. toponímia tan com- primerament, per tal que el Parla·
ment les ratifiqui el novembre, desplicada com la d'Abissinia.
«El <<Daily ExpresS», declara que prés de les vacances.
Hom diu, també, que el cap del
els itallans es troben decidits a reduir Abissínia amb la força dels seus Govern sotmetrà el seu programa al
en la sessió del dia 28 de
homes, canons i avions, i referent Parlament
maig, 1 que demanarà l'aprovació ura això recorda que en la. seva llui- gent
dels crèdits mllitars.
ta amb els rebels del Marroc, pafs
més fàcil que Abissini&., França preLes eleccions de Txecoslo·
cisà de diversos anys.

*
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ENTREVI ST ES PR EPARATORI ES
Roma, 22. - S'anuncien nombroses i pròximes entrevistes internacionals preparatories de la Conferència Danubiana.
L'entrevista entre el cap del Govern iugoslau senyor Jeftich 1 el sotssecretari italià de l'Exterior senyor
Suvich, tindrà lloc, probablement, a
començaments de juny, a l'anada o
tornada de França del senyor Jevtich. Aquesta Conferència serà seguida d'altres entre els representants dels altres països de la Petita. Entesa.
Per altra part, a Ginebra, s'entrevistaran aquesta mateixa setmana
amb el representant d'Itàlia baró
Alolsi, els senyors Benes 1 Titulesco.
S'espera que d'aquestes entrevistes
sorgeixi l'a.cla.ració 1 resolució completa dels problemes que planteja. la.
vàquia
ITALIA ES MANT E EÑ LA
participació de Txecoslovàquia. 1 RoS EVA POS ICIO DE NO VO• HENLEIN, CAP DELS ALEMANYS
mania en la Conferència Danubiana..
LER INTERV ENCIO
Es probable que els ministres d'ATXECS, FA UNA DECLARACIO
fers Estrangers de Txecoslovàquia i
Ginebra, 22. - En els cercles in- DE LLEIALTAT A MASSARYCK
Romania s'entrevistin amb Suvich ternacionals es declara que els esPraga, 22. - El cap del partit aleen una 'ciutat del nord d'Itàlia.
forços que realitza Mr. Eden, inter- many del sudest, Konrad Henleln,
que triomfà en les eleccions del dl'JiLa vaga minaire de Bèlgica
menge passat, ha dirigit al Pres •
dent de la República de Txecosl,ovàquia, senyor Massaryk, la segilent
ELS OBR ERS HAN AB ANDONAT
Important declaració de lleialtaodt, ~
QUATR E POUS
to respectuós de la qual ha pr u
FESTIVAL
BENEFIC
força impressió als cercles poUtlcs: al
Brosselles, 22. - Els miners va«En aquesta hora, de triomf per
guistes que s'havien apoderat de
A la Coopera tiva Obrera
partit alemany del sudest, e~
quatre pous 1 de les seves installa«L A L L E I A L T A T » •
obllgat, en consciència, a exp
de
cions exteriors, els han evacuat sen(Montseny 1 Leopold Alas)
vos, senyor President, com a cap tes
se incidents. Els obrers continuen
l'Estat
i
garantldor
dels
preceP
GRACIA
ocupant un cinquè pou, però s'especonstitucionals, els nostres tesr;~
ra que l'evacuïn d'un moment a
Dissabte, 25 de maig, a les deu
ments del més profund respec
l'altre.
de la vetlla
neració.»
El senyor Henlein afegeix !.?..t~t!:~
Programa:
Les modistes de París volen
despatx que els qui com.- v:- 0
I
amb el partit alemany del sud'a~
continuar la vaga
virtut de Ja Constitució I de Ida UnS
LA BONA G E NT
tòria la responsabilltat dels es r
Paris, 22. - La vaga de les moObra en tres actes de Rusli'lol
de Txecoslovàquia, han de cons!d~el
distes s'ha complicat, ja que s'han
Direcció escènica: LI. Soldevila.
que els resultats de les eleccio~er
unit al moviment els obrers de deu
diumenge constitueixen elni P de
cases més.
li
element d'una unió harffiO osa'fXe"
En la reunió celebrada anit pels
R E CITAL DE POESIES
les nacionalitats que mtegrend resvaguistes aquests acordaren prossecoslovàquia, dins un esperitt e
per la seva autora., la poetessa
g'!ir el moviment fins obtenir el
pecte mutu, pau 1 humanita ·
senyoreta
M
a
r
I
a
del
carme
tnom! absolut en llurs reivindicaNicolau I Masó
clons que són: revocació de la proPersecució dels catòlics
posada. disminució de salaris; sum
pressió del treball a preu fet 1 nou
alemanys
D
'
A
B
R
I
L,
C
L
A
R
O
R
contracte de treball.
D ' ALBA
Berlfn, 22. - Els tribunals de
Ucla han condemnat a tres m~~ual
Obra en un acte
S'anuncia un Consell del
presó un capellà catòlic, a trOde Lluls Capdevila
s'acusava
d'haver fet des de laperjt:·
Govern francès al qual es Direcció escènica: Ll. Soldevtla na., afirmacions
inexactes que
dóna molta importància
- - - - - - - - - - - - - - ' diquen el nacional - soctalls~
Paris, 22. - Es confirma que el ~~~~~~~---dilluns, dia 27 de l'actual mes, o el
dimarts, dia 28, es celebrarà un lmportant Consell de Ministre sota la
presidència del senyor Lebro.lll. Aquesta reunió serà consagrada. exclusivament a. l'exposició que farà el senyor
Laval sobre pollt!ca 1nterna.c1onal.
També s'anuncia que els projectes
financers seran exposats a l'aprovació del Gabinet en una reunió posterior, 1 que ambdues Cambres solament tindran coneixement del tractat
després de les festes de Pentecostès.
També se sap que el Govern ha
decidit, el dia que es reprenguin les
tasques parlamentàries, de !er una
important declaració al Parlament 1
al Senat. El Govern demanarà la
inclussió en l'ordre del cUa 1 la votació urgent per la cambra dels projectes de llei sobre el manteniment
en rues dels soldats que havien d'ésser llicenciats. sobre els militars i la
nova taxa dels espectacles.

JOVENTUT «PATRIA NOVA»
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Un discurs impressionant de
l 1 escriptor Klauss Mann

AHIR, AL PARLAMENT DE LA REPUBLICA

Es reprengué el debat sobre política interna·
cional i es donà per acabada la discussió
de totalitat de la Llei de Premsa

LA QUESTIO DELS SERVEIS QUE
NO ACABEN DE TRASPASSAR-SE

(Ve de la pàgina prl,era) dels serveiS d'obres públiques, ji!.
que el Govern ha fixat a la comis(Ve d . la pàgina primera) d'enyorança aquella que li dóna dret
slons del Congrés es reuni la mino- sió un termini de vult dies per tal
a un interès internacional. Calen esr ia de l'Esquerra Catalana per tal que ncabl la valoració del servei d'opubUques.
acional que serà. r eparllt a tots deveniments catastròfics que ultrade tractar de fixar el seu criteri so- bres
LI preguntàrem sobre la forma. en
tern
Clubs. Dóna compte també passin en desmesura tota civilització
bre els pressupostos. També els reu- què
fet l'esmentada valoració
els Ya~emblea d'un telegrama del per jústificar la seva crida adreçada
nits examinaren el projecte sobre 1 enss'havia
contestà. que de moment no po& 1 club polonès excusant la seva al món. Es un fet conegut que a
ampliació de termini concdit a la Codia
precisar
res
1 que tampoc no es~
Alemanya
no
poden publicar els seus
ren tència per causa de dol namissió reVisora dels traspassos fets dria dir res sobre
el particular f
t\SS15al El senyor Wells diu que l'ex- escrits cap dels autors les idees dels
a Catalunya. Es mostraren contraris
que el Govern parlés sobr~ aqu
clon ·de la sessió d'ahir no reflexa quals no estan d'acord amb les del
a
l'esmentada
ampliació
de
termini
Madrid, 22. _:_"A les 4.40 comença tentava sol8Jllent amb Tànger 1 ne- alguns anys que es desconeixia la 1 defensaran al Parlament la necessi- valoració, una vegada que llag1 pe&
tracteexactamem les seves manifes- Ministeri de la Propaganda, o bé, que
prof ns ¡ prega que sigui rectificat. la seva sang no respongui a les exi- la sessió de la Cambra sota la Pre- cessitava alguna cosa més que era importància que té aVUI la premsa tat de la reintegració de tots els ser- sat a POder seu 1 l'hagi aprovat et
sidència
del senyor Alba.
0
Gibraltar. Ningú no pot dubtar que 1 la palanca que aquesta representa? veis.
tac enyor Crémleux dóna compte gències raciStes. Cal negar i abdicar
Consell
de Ministres~--'-"
de ~¡
Al banc blau, els ministres d'Estat, Gibraltar és una espina que porta S'ha de procurar saber quin és el
LI preguntàrem
WülliJO
El sel senyor Chnéour ha adreçat públicament les pròpies conviccions;
S'estudià el projecte d'atur obrer
Obres
Públiques
1
Comunicacions.
manera
es produïa la Com1ss16,
clavada
Espanya
llavors
en
el
més
és
possible
¡¡rofund
que
tingui
una.
capital d'un periòdic per a garantia especialment l'omissió que a judici
que salutació al Congrés juntament
Els escons 1 tribunes, molt animats. del seu cor, però és una espma que dels propis redactors i dels ciutadans dels reunits existeix en el projecte digué que sobre això no podia
un~ una comunicació sobre la lite- certa possibllltat d'ésser admès de
Es llegida 1 aprovada l'acta de la per molt estorçoS que es faci, no
nou als diaris I a les cases editorials,
Cal procurar saber, per mitjà en no atendre l'atur obrer a Cata- res, però el que podia aflrma.r és q ~
~
hebraica a Espanya.
s'atendran estrictament a aliO que
se la podrà treure. El Tractat de de la llei 1 amb t()ta claredat quins lunya.
ratur~enyor Marinetti fa una expo- que, en realitat, estan en mans d 'un sessió anterior.
marquen la Constitució de la Repú;
Utretch no concedia a Anglaterra són els mteressos d'empresa que exis~ sobre la literatura italiana con- sol home: el doctor Goebbels.
CONTINUA EL DEBAT SO- res més que el Penyal de Gibraltar, teixen en un periòdic i quins lnteresPerò no tothom en té prou amb
&Ic rànla 1 analitza, sota els tres
REUNIO DE LA COMISSIO blica 1 l'Estatut de Catalunya. No
violaran ni l'esperit ni la lletra d'aBRE
POLITICA
INTERNA1 avui té una zona molt més extensa. sos s'amaguen i quins propòsits. I
telil~es de la noveHa, el teatre 1 la negar les seves pròpies conviccions,
R EVISORA
Estatut, I sl fos lndlspensa·
CIONAL
L'amistat d'Anglaterra és convenient tot això per a garantia dels clutaas~ després de la qual proposa. la encara que alguns ho hagin fet d'uMadrid, 22. - Des de dos quarts quest
Intervé el ministre d'ESTAT. Exa- per a Espanya, i la seva po5seSSló, dans que són els qui paguen. Si en de set; de la tarda fins les 10 de la ble rescatir algun serve!, es f~
poesl~b d'una oficina Internacional de na forma ben clara. No és tant fàcU
CJ'ed~cclons 1 insisteix en la conve- suprimir un avantpassat. Existeixen mina en línies generals l'actuació de dissortadament per a nosaltres, no ordre a la llei d'Associacions l'Estat es nit, estigué reunida a la Presidència però sense sortir de les atrlbuciotil
tra la de crear el Premi Pen Club. una mena de botxins especials que la República a la Societat de les Na- és qüest1ó de fet, si no de cjure». preocupa de quina manera s'inver- la Comissió que ha de revisar els que marca l'Estatut
ntènc roposta del senyor Crémleux, es dediquen a aquestes Investiga- élons i el contacte del nostre pafs, des I sobre això no puc exposar punts teixen els fons d'aquestes Associa- serveis traspassats a la Generalitat
L'AMPLIACIO DE LA CO•
~e~lblea acorda encarregar al Pen cions, 1 dissortat d 'aquell que 11 han de l'adveniment de la República, amb més concrets a la Cambra, fent un clons, eXisteix el mateix dret per a de Catalunya.
MISSIO
major desenvolupament de la qües- Investigar el capital d'un periòdic.
En acabar la reunió preguntàrem
l' b italià. l'estudi d'aquestes dues trobat alguna à.vla jueva; ja es pot els problemes plantejats a Ginebra.
1
Recorda l'actuació del senyor Ler- tió, perquè això seria mancar als
Madrid, 22. - Amb relació a l'a·
Quan el règim sigui Igual per a al senyor Oonzàlez Parrado sl el terdonar per perdut, per més que siepr~l
~posicions.
senyor Achà.va.l, en nom del gui un geni de primer ordre. Fins roux com a ministre d'Estat de la deures que valg contraure les vega- tots serà quan existirà. la ventable mini de tres mesos concedit pel Oc- nunciada ampliació que s'ha. d'in·
club de Buenos Aires, ratifica la potser bastarà. que ell s'hagi casat República 1 elogia la seva actuació des que valg jurar el càrrec de ml· llibertat de Premsa i no podrà im· vern per tal que la Comissió conti- troduir en la Comissió revisora dels
a Ginebra i manifesta que els dis- n!Stre d'Estat i crec que he dit bas- portar als periòdics aquestes investl- nués els seus estudis, era perquè l'an- serv:iS traspassats a Catalunya, hem
re~tació per tal que el Congr~ del amb una jueva.
esbrinat de llavis autoritzats, que
pronunciats pel senyor Lerroux tant perquè se ¡:n'entengui.
gacions 1 tampoc no podran preocu- terior havia acabat.
~36 tingui noc en aquella cap1tal.
Per exemple, un periodista emi- acursos
la Societat de les Nacions produïEl senyor Oonzàlez Parrado ens dita ampliació no serà rectificada,
El senyor GOICOECREA: Massa. par les invest1gaclons quan les cam1 El senyor Cr6mieux diu que el Co- nent, és «ari» -per servir-me d'a1
que amb tota seguretat, demà pasren
sensació.
ltè Executiu Internacional de Pen quest nou terme dubtós-, la seva
El senyor FUENTES PILA, en to panyes que preparen siguin licites contestà. que el termini assenyalat sat
u publicarà. a la uOaceta» el
Es refereiX després al discurs pro- exaltat: Derrotista! La v. s. és un
tres mesos era momentani, ja
Q uant a la fiança per a poder pu_ de
~Iub ha decidit per unanimitat recol- dona, per contra, t é sang semita.
decret ampliant la Comissió amb fl
blicar un periòdic, diu que és indis- que acabava el dia 28 d'aquest mes senyor
la proposta del J?en Club de Bue- Ja n'hi ha prou; l'home ben con- nunciat per l'ex-comte de Romanones derrotista.
Turell, enginyer de lll Gei posa de relleu les obligacions que
hl havia necessitat de prorrogar-lo,
zar Aires 1 que creu Interpretar el siderat perd la seva posició.
El PRESIDENT DE LA CAMBRA pensable regular això al projecte.
Nosaltres no volem fer d'aquesta perquè la Comissió, ni molt menys, neralitat de Catalunya, Pi i Sunyer,
per al nostre pafs representen els crida l'atenció fl.l senyor Fuentes
~t¡ment' de l'Assemblea acceptantsecretari
de l'Ajuntament de Barcehavia
acabat
la
seva
tasca.
Cada poble, direu, té dret a fer tractats del 1902 1 1904.
amb agraïment. Expressa a conPila 1 U demana que tingui calma.
llei una arma política, sinó dotar
Després ens digué e1 senyor Con- lona 1 l'ex-ministre d'Obres Públi·
seva politica cultural, però hi ha
Elogia l'ocupació d'Ifn11 posa de reEl senyor FUENTES PILA: A cap l'Estat d'un text que eviti les extra- zà.lez Parrado que en la reunió d'avui ques, senyor Rafael Guerra del Rfo.
~uació que el P~n Club de Pra~, la
havia de temr lloc el Congres circumstàncies l fets pels quals es lleu la directa Intervenció que tingué Parlament del món s'hauria passat limitacions de dretes i esquerres. La havia seguit l'informe tècnic quant al
solidaritzen de cop els Interessos de en aquest fet l'aleshores cap del GoELS GESTORS TORNEN
1 1937, desitja. que sigui aj!>rnat tots aquells que es senten encara vern, senyor Lerroux. Amb aquest sense protesta les manifestacions de llei, a la fi, serà. el que la Combra servei d'obres públiques 1 havia quer al 1938, 1 que per al Congres del
l'ex-comte de Romanones.
vulgui.
Madrid, 22. - Aquesta nit en l'exdat ultimat. La propera reunió que
responsables davant la civilització motiu fa grans elogis del senyor Ler7
el
senyor
Stromberg
adreçarà.
Si
les
oposicions
El
senyor
volen
ALBA:
collaborar
No
s'espanti
celebrarà
la
la
Comissió
serà.
per
a
deli·
pré.
marxaren
cap a Barcelona els
3
roux 1 del coronel Capaz.
una
comunicació a l'Assemblea en moral.
per a aconseguir una llei que permeti berar sobre aquest Informe 1 deixar consellers de la Generalitat, senyors
v. s.
Després
comenta
els
discursos
dels
om del Pen Club suec.
El senyor FUENTES PILA: La V. les convivències, estem disposats a acabat tot allò relatiu a la valoració Vallés I Pujals i Jover 1 Nonell.
n El senyor Stromberg dlu q!le, sl Llegiu LA HU MANI TAT senyors Ooicoechea 1 Ventosa 1 Cru- S. no s'espanta de res, 1 per a trac- això, però no estem disposats que
bé condicionant-bo a la resoluc1ó que r ........ • . ~~~<Lo. Cert que la nos- vell i recull els principals passatges tar d'aquest assumpte, hauria de bai- s'impideiXi l'aprovació de la llei, la
ugui prendre el seu Pen Club, es tra paraula és feble: hom ens ho fa dels discursos d'ambdós diputats, so- xar en un escó, 1 aleshores s'enfron- qual tendeix a evitar les campanyes
bretot el pronunciat pel senyor Ven- taria amb ml.
difamatòries, els atemptats i les reVa l'honor d'Invitar el Pen Club per- sentir amb menyspreu. Potser no tosa,
per al qual té molts elogis per
~uè es reuneixi a Estocolm l'any podrem canviar res; l'època passa
L'EX-COMTE DE ROMANONES: voltes. (Aplaudiments en la majoria
VIES URINARIES - BLENORRAOIA • VENERI
l'altesa
de
mires
amb
què
es
produí
pel damunt de la nostra còlera, de
he dit que no era una qüestió Molts diputats d'aquesta feliciten el
IMPOTENCIA • CURACIO ABSOLUTA
9
estudiar els problemes Internacio- Ja
senyor Oil Robles).
~~Àssemblea, per unanimitat, l a les nostres lamentacions, a l'inexo- en
de
fet.
erva de les modificacions que pu- rable ordre del dia. Tant ml\1 per a nals i la posició d'Espanya davant
El senyor PELLICENA rectifica. El
Consulta de 12 a 1 l de 6 a 8 - Carrer SANT P AU, 66, pral., L•
El senyor FUENTES PILA: Els
l resin exigir circumstàncies imprevisnosaltres com per a l'època! Més d'ells.
són els que són una vergonya. senyor OU Robles ha recollit les paParla. de l'Estatut de Tànger i diu fets
raules
pronunciades
per
tots
els
oraf:s aprovà, com a calendari dels tard hom podrà. retreure'ns haver
Senyor comte, vós sabeu que això que
dret civil vigent a Catalunya», per
UNA BIBLIOTECA JURIDICA
/prÒxims congressos: 1936, Buenos mancat de força, però no pas d'ho- que l'ex-comte de Romanones no te- s'està fent, encara que Sigui cert, no dors que han pres part en aquesta
Ramon Roca 1 Sastre; «Comentaria
D'AUT ORS CATALANS
~t.lres; 1937, Stocolm, 1 1938, Praha. nor... Atenim-nos al que ha passat nia raó en dir: «Les coses es saben s'ha de dir, perquè en fer-se m'auto- discussió. Necessàriament ha hagut
o
no
es
saben».
El
ministre
d'Estat
a la llei de capacitat jurídica de la
\ Llegiu ara les enèr giques 1 adolo- a Alemanya... «Que altres parlin de
ritzeu per a anomenar-vos mal espa- que fer una slntesl sense que s'hagi
sabia
el
que
ll
preguntaven
però
no
dona
1 els cònjuges», per Franc~
rides paraules de Mr. K.laus Mann, la seva vergonya, jo parlo de la me- podia ni havia de respondre
nyol 1 mal ciutadà.
pogut rererir concretament a cada B't blioteca Jurídica Catalana Maspons
perquè
1 Anglasell; «L'adaptació
un d'ells. Es, per tant, molt dificll
(ó'ue varen provoc8;1' en l'auditori una va!» -ha escrit un poeta alemany a.
(Altres
diputats
de
Renovaclón,
enalxi ho aconsellava la discreció.
de serveis a
la Generalitat.,
assentar sobre la teSI d'aquestes deemoció profundíssuna.
S'anuncia
l'aparició
Imminent
de
titol de lamentació.
tre
ells
el
senyor
Honori
Maura,
asProclama la necessitat 1 la conve- senteixen a les Interrupcions
Closes;
«Eiemen\8
Un escriptor no ha comès altre niència
del se- claracions una posició que ha estat d<>& volums de la Biblioteca Juridl· per Rafael
d'una
amistat
amb
Portugal,
COMUNICACIO DE KLAUS crim que escriure sempre I sense
nyor Fuentes PUa 1 també Interrom- ja fixada per nosaltres en la nostra ca catalana que serà. dedicada a pu- de dret Industrial», per Emlll Colom
germana
en
el
solar
Ibèric.
MANN
compromls en interès de la pau. Però
el senyor Flgueroa. El President prlmera Intervenció. Nosaltres estem bllcar obres d'autors catalans sobre i Segarra; «Estudis juridics», d'EnTà.nger, afirma que quan pen
ric Prat de la Riba 1 «Dlctà.me~
agita diverses vegades la campaneta disposats a totes les coHaboraclons temes juridics diversos.
el dret de parlar de la pau és reser- elRespecte
«Senyores, senyors:
comte
de
Romanones
plantejà.
Els dos prtmers volums que sortl- de Jaume Carner 1 Romeu, Mag!
No és de bon gust parlar dels vat avui, al nostre país, a aquells aquest debat, el ministre d'Estat ha- per tal de cridar a l'ordre els In- sobre el principi de llibertat 1 responsabUitat de la Premsa, però ran són els següents: «La llei de Sandiumenge 1 Navarra, Joan de
propiS afers. Cadascú té els seus que preparen la guerra. Als altres gué de callar, perquè estaven en- terruptors) .
Segueix parlant l'ex-comte de Ro- creiem Indispensable que la Premsa règim transitori davant el Tribunal Déu Tries 1 Giró.
neguits 1 tracta d 'esvair-los. Uns es que volen defensar la pau honrada- taulades negaclacions amb Anglatermanones 1 diu que en el Tractat de no ha d'estar subjecta a l'arbitn de Garanties Constitucionals», per
(roben encara en un estat passable, ment, els és prohibit sota la més ter- ra. Ara
ministre d'Estat ja pot Tànger
hom concedeix l'administració governatiu l ha de respondre dels Rafael Closes, membre de la Comis- ------~·--~·:------------~
l\ltres estan ja arruïnats. La situa- ribles penes. El pacifista l.ll.ustre, co- dir que el
Anglaterra
no
denunciarà.
d'aquella zona a Espanya en el cas seus actes davant els tribunals com- sió Jurldlca Assessora de la Generaçió dels que ban perdut la seva pà.- ratjós, 1 enemic de tot compromls, l'Estatut de Tà.nger.
la sobirania del soldà desapa.- petents. Nosaltres, en això, estem lltat 1 Secretari que fou de la co- ANUNCIEU A
~rla és poc envejable de tota manera. no va ésser solament privat d'esDiu que Espanya veu amb sim- que
regués, és a dir que és un cas con- d'~c¡o~~j.ous passat, hl hagué una d
-Es un fet, sobretot, per als escrip- criure i parlar públicament -això patia
missió Mixta del Traspàs de Serveis;
la
polltica
Internacional
d'An·
';t!Jrs expatriàts. Unicament dintre el podria ésser encara considerat com glaterra sense oblidar-se d'Itàlia, que dicional.
e- «Comentaris a la llet de majoria i
El senyor OOICOECHEA: Això és claració concreta del ministre de la hab1lltac!ó d'edat», per Francesc
que és el seu, hom comprèn del una politlca cultural que hom des- és un factor Important en la poli·
Governació en la qual va dir que era Maspons 1 Anglasell, ex-president de ....,.,
¡tot els encisos 1 els misteris de la aprova però no té possibUitat de tica de la Mediterrània. També hem Inexacte.
L'ex-comte de ROMAN ONES: Olc més convenient procedir ara a un l'Acadèmia de Jurisprudència 1 Le~engua que forma la substància de combatre sinó que es troba em- de mantenir aquesta estreta amistat
que
és
exacte
1
ho
puc
provar.
presonat
des
de fa molts anys 1 s'es- amb Portugal 1 exaltar la polftlca
nou exàmen del projecte, a un nou glslaoló de Barcelona, 1 membre de UNA NOVA FI LIAL DE L'I NSTI·
~a seva producció. L'autor emigrat
I ara valg al més important. El examen del dictamen, mlllor dit per- la Comissió Juridica Assessora de la
lha perdut el seu públic ensems que llangueix dintre un calabós on hom d'apropament amb
TUT D'ESTUDIS CATALANS
l'Amèrica espa- descans parlamentari, no de tres dics, què
després en el s! de la Comissió, oenerautat.
ha perdut la seva. pàtria. Però no el tortura. ¿Qui sap quan temps po- nyola, que constitueix
una
de
les
sinó quatre, ha permès al mlnlstre on són representants tots els parA continuació seguiran: «La re'fs pas aquesta circumstància plena drà. resistir encara?
caracterlstlques Internacionals.
documentar-se i preparar el discurs tits de la
s'arribi a una ln- forma de l'Estat», per Josep Roig 1
La Societat Catalana
Espanya afirma cada dia més la que ací ha. pronunciat 1 que amb teHigèncla Cambra
o a una coincidència a n Bergadà.; «Problemes de la vida de
seva personalitat moral, 1 arribarà tanta atenció ha escoltat tota la Cam- que el projecte
pugui
ésser
d'instrucatalunya»,
per
Lluls
Duran
1 vende Geografia
ésser el més ferm sosteniment de la bra.
ment del Govern 1 defensa per e. la tosa; «Les Companyies Anònimes»,
pau.
Dilluns, a la nit, va tenir lloc a
El minlsre d'Estat, en preguntar-li llibertat etc., etc.
per
Fellp
de
Solà.
1
Cañizares;
«EsRECTIFICACIO DE L'EX· jo quin era el criteri definitiu del
El senyor RECASENS SITJES rec- tudis d'història juridica catalana», l'Institut d'Estudis Catalans, una
COl\ITE DE RO~lANONES Govern espanyol respecte a la polí- t!fica
també.
1 reunió encaminada a constituir una
L'EX-COMTE DE ROMANONES tica Internacional que s'havia de seDiu que ja ha parlat en dies an- per Ge~andr ~ail\ 1 Tayern¡r;. ;~e nova. entitat filial de la més alta Insrectifica. Comènça dient que està sa- guir, ha contestat que ll semblava tenors I ha assenyalat els defectes men J
Q e t nt ~~clona ~u t
titució científica catalana. Entre els
tisfet d'haver plantejat aquest debat, molt bé seguir la coHaboracló amb tècnics del dictamen per a oposar-se pelrll osept iue oial odaresc; t ¡re a- reunits hl havia els senyors Puig 1
que hauria d'haver-se produït fa tres Anglaterra 1 amb França 1. a més, al projecte.
m ar pa r mon
e
a a unya11, Cadafalch, els doctors Fontseré, Fau.mesos. El considera oportú 1 exemp estar bé amb tots els altres països.
Pel que fa referència a la prohl per Ramon Coll 1 Rodés; «Dret In· ra l Sans, Bataller, Soler, l'ex-mln.isblció de l'edició de diaris per estra • ter-reglnonal», per Josep M. Tries de tre senyor Santaló, Gonçal de Repa.• La. l ectura d'aquest missatge pro- la votació el senyor Crémieux diu de perill, i també necessari per a
El senyor ROCHA: I amb Itàlia.
n- Bes; «Diccionari tècnico-jurídico de raz, els enginyers
duelx una viva emoció 1 hom acor- 1que no està. en el p ensament del Pen formar una opinió, la qual cosa pot
senyors Filella,
L'ex-comte de ROMANONES: Amb JZ"!'r• el senyor Oil Robles s'ha oblidat la indústria», per EmUl
Colom 1 Jau'da per unanimitat que el seu espe- Club d'excloure de la revista els ldio- aconseguir-se amb la discussió a la Itàlia 1 amb Portugal; però això no que la Constitució diu que totes les me Martorell; «Origens 1 fonts del Creus Vidal, el cap dels serveis carifit, concretat en una proposició serà 1 mes italià i espanyol, en els quals Cambra i amb la coHaboració de la és una politica Internacional 1 jo persones tenen dret a l'edició de dia- dret català», per Josep Maria Prats togràfics de la Generalitat senyor
premsa, que és precisa 1 valuosa.
torno a Insistir i pregunto Sl creu
'diScutit en la sessió d'avui.
podran ésser admesos textos.
Ferrer de Franganillo, etc. etc.
Vaig a recollir -diu- les «carícies» que aquella politlca internacional Ini- ris, però no diu que hagin d'ésser 1 Oibert; «Els problemes moderns del
\ A contmuacló es posa a discussió
El senyor Crémieux expo3a a contiEls reunits acordaren constituir-se
precisament espanyols.
dret marftirm>, per Rafael Oay de
que
em
dedicà.
el
meu
correligionari
ciada pel senyor Antoni Maura el
el projecte de revista del Pen Clubs nuació que un dels punts més imEs refereix a l'article 19 del dicta- Montellà.; «Un gran jurista català.: en nucli de fundadors de la novella
a
mitges
senyor
Ooicoechea.
El
se1907, dient que convindria estar en men l diu que representa no sola- Marqullles», per Jaume Cots 1 oorcs, Societat Catalana de Geografia, afií.f.ormui~t pel Pen Club flamenc i .en portants del projecte de revista és
~om d aquest el !!enyor To;tssamt el relatiu al mlnim de subsc-ripció nyor Goicoechea deia que Espanya bones r elacions amb tots els països, ment una anormalitat sinó àdhuc la «Regles 1 principis generals del dret» llada a l'Institut d'Estudis Catalans.
~dóna unes eJ~:plicaclOns sobre 1 esmen- que cal per a assegurar-ne l'èxit 1 no estigué dintre de la triple aliança, però que per circumstàncies especials mort de la Premsa a. mans, no d'aEl domiclll de l'entitat serà el mateix
~at projecte planyent-se qu.e no ~ots prega els assembleistes que meditin 1 jo dic que hl estigué des dc l'any Espanya havia de tenir una major quest Govern sinó de qualsevol altre per Joan Mart! 1 Miralles; «Dret sin- de l'Institut que la recolza. Es no~ Pen Clubs responguessm a 1 en- aquest punt per a poder donar de- 1897 fins a l'any 1904.
amistat amb França 1 Anglaterra, 1 que pogués aplicar aquest projecte. dical», per Alexandre Oallart 1 Folc; menà una junta provisional presidida
Es mostra. conforme amb el senyor m'interessa saber si tot i estant bé Aquest precepte està. en opo:;ició amb «El contracte de wmpra-venda. mer- pel senyor Pau Vila i formada pels
questa. aue es farà per a redactar-lo. mà una resposta.
cantlb>, per Manuel carrasco 1 ForOoicoechea
que
Tànger
correspon
a
amb tots els països tenim una sl·
1 En tau at un debat sobre si la reEs suspén la discussió i s'aixeca la
34 de la Contltució que de- miguera; «Principis successoris diel senyors Pere Blasl, Lluís Soler, EnEspanya. Tànger ha pertangut a Por- tuació més especial amb Anglaterra, l'article
,yista ha d'ésser una revista de tra,
ric Ribes, amb el senyor Josep Iglétermina
que
no
podrà.
ésser
suspé¡
$lllcclons en anglès, francès i alemany sessió a. dos quarts d una de la tarda. tugal, després a Espanya, després França 1 Itàlia. Però això no és el
sies de secretari 1 el doctor Eduard
cap diari sinó per manament i seno sl simplement ha de publicar els
una
altra.
vegada
a
Portugal,
desque
ha
dit
el
senyor
Ooicoechea,
el
Fontseré com a delegat pel ple de
tència ferma dels tribunals. HI ha un
PR OGRAM A PER A AV UI, prés, durant 54 anys, a Anglaterra,
jk eballs en l'idioma original, intervé
qual es mostrava partidari d'una ma.- altre article en el projecte que no és
l'Institut d'Estudis Catalans.
DI J OUS
èl senyor Marinetti que es mostra en
la
qual,
després
d'aquest
temps,
rejor
Intimitat
amb
Itàlia
solament.
Hom anuncià., com a unes de !es
anticonstitucional, però que és monsA les 10 del mati. Ses3ió de Clau- nuncià. a Tànger espontàniament,
Ptlncipi partidari de les traduccions
Aquesta Intimitat, sense anar unida a truós. Sl s'arriba a l'aplicació d 'atasques Immediates a emprendre per
lli bé creu que la revista hauria d'és- sura del XIllè. Congrés Intemacio- éssent la primera vegada que Angla- una igual relació amb França I An· quest
la societat, l'organització de la viarticle, que permet suspendre
serbé oberta a totes les llengues. Troba nal de Pen Clubs al Casal del Met- terra renuncià. alguna cosa. (Ria- glaterra, seria una politica dolenta
sita que la Comissió Inter-Un1verslun diari després de tres condemnes,
. que aquesta sigui en francès 1 ge (Via Laietana, 31).
lles).
per
a
Espanya.
tà.ria Francesa de Geografia té anunes pot afirmar que no exlstlria cap
A dos quarts de quatre de la tarda.
anglès que són Idiomes de gran difuRecorda que éssent ell mlnlstre
Abans d'acabar, vull tractar un
ciada per a finals d'aquest any a
sió, però no comprèn perquè l'espa- Excursió a Terrassa. Sortida de la d'Estat aprofità. l'oportunitat que se punt, 1 és el de les Interrupcions de diari dels que actualment es publiCatalunya.
Els radicals acabaran
nyol i l'italià. per exemple han d'és- Plaça de Catalunya davant l'Hotel li oferia en un moment psicològic les quals he estat objecte. El que jo quen.
El senyor MAEZTU diu que troser d'Inferior condició que l'alemany. Colom.
durant
la
guerra
europea
per
tal
de
he
dit
aquesta
tarda
no
pot
6sser
quavotant-la
----------~*k-----~~~
que en el projecte es podria de•pa avinent també la convenléncia A dos quarts de cinc. Visita a les reclamar Tànger per a Espanya. Jo, lificat de derrotisme, com han dit va
clarar amb respecte a la Premsa que
que la revista sigui realment apoli- Esglé;ies romàniques de Terrassa.
Madrid, 22. - La minoria radical
-afegeix-, en aquells moments que alguns diputats, sinó que solament aque3ta no pot
mentir ni injuriar.
NOTES POLITIQUES
tlca.
A dos quarts de sis. Te ofert pel eren els més diflclls de la guerra, és l'exposició d'uns fets veritables, 1
s'ha reunit avui, I ha acordat presen(HI
ha
un
Incident
entre
els
sePosada a votació la proposició, senyor Francesc Salvans a la seva vaig demanar Tànger per a Espa- la veritat no és derrotisme.
tar diverses esmenes al dictamen de
nyors
Maeztu
i
Pérez
Diaz
1
entre
Conferència de l\tanuel Galés al
l 'Assemblea es declara partidària residència de La Barata.
El senyor OOICOECHEA rectifica. els dos es creuen paraules violentes la Llei de Premsa, que seran estudia·
nya, 1 la contestació que valg tenir
A les nou del vespre. Sopar oficial fou una negativa rotunda. La negaPer majoria de les traduccions. Han
El ministre d'ESTAT rectifica I diu en relació amb l'actuació polltica d'un des per una ponència que s'ha desig- Centre Català. Republicà d'Esquerra
nat, formada pels senyors Igleslas, del districte IX (Avinguda Gaudí,
votat a favor d'una revista en llen- a l'Hotel Ritz, ofert pel Pen Club de tiva de França fou menys enèrgica que els anteriors s'han referit a l'a1 altre.)
Samper 1 J?érez Madrigal; en les 79). - Avui, dijous, dia 23, a les deu
gües originals les delegacions d'Ità- Catalunya.
cord franco-britànic del 1906 I no han
que la d'Anglaterra.
El senyor MAEZTU diu que mec- esmenes es mantindrà. e1 criteri ex- de la nit, Iniciarà aquesta entitat
Ua, Buigà.rie. 1 Argentina.
A tres quarts d'onze de la nit. Ball
El senyor Goicoechea no s'acon- tingut en compte l'anterior projecte tres
la parauieria no deixa d'ésser posat per la minoria sobre aquesta una tanda de conferències, la priEn donar-se compte del resultat de de Gala als Salons del Ritz.
espanyol del 1902, que s'ha de tenir
parauleria és Inofensiva, però quan matèria. en el Parlament.
mera. de les quals anirà. a càrrec
present en tot moment.
s'arriba
a la Injúria o a la difamació
Les esmenes afecten pr incipalment del diputat al Parlament Català., seAcaba expressant la seva considea
tot
el
és
que
necessari
signifiqui
comptar
un
obstacle
amb
els
nyor Manuel Oalés, sota aquest anun
mitració cap als senyors Golcoechea 1 jans per a Impedir-ho.
ceta». - Sessió Radlobenèfica.
que impedeixi emetre el pensament ciat «Postulat dels partits d'EsquerFlgueroa.
Discos escollits.
El senyor BARCIA pregunta al se- amb plena llibertat i responsabUltat. ra en el moment actual».
Queda acabat aquest debat.
•••
nyor Oil Robles que Sl de veritat vol Alxi mateix es formularan les que
TAROA
En la darrera sessió de Junta geLA LLEI CONTRA LA que les oposicions el dlscutelx:l s'ha mantinguin la dignitat de la llei per neral
16: «La Paraula», emissió de les
que
a
corregir
acaba
fet
de celebrar-se ha
ràpidament
d'una
forma
l
enèrgica,
que
aquestes
pe.
no
poPREMSA
quatre de la tarda. Informació gerò amb tota garantia, les Infraccions quedat elegida la següent J unta Di·
den presentar Ja esmenes.
DISSABTE,
NIT
neral. - Programa de discos.
Continua
la discussió del projecte
El senyor OIL ROBLES: Se'n po- que es cometin per mitjà. de la Prem- rectiva:
UNIO RADIO , S . A.
18: senyals horaris de la Catede Llei de Premsa.
President, Eugeni Riera; vice-presa, per tal d'acabar d'aquesta maneden presentar.
dral. - Programa del Radioient. El senyor GIL ROBLES Intervé 1
El senyor BARCIA: A ml el que ra amb l'espectacle de l'impunlsme 1 Sident primer, Francesc Cañellas;
a petició de senyors subscripcomença exposant les raons per les m'interessa és que hl hagi un pro- la tnsolvèncla.
Emissió Ràdio Barcelona Discos
vice-preSident segon, Em1ll Farré;
tors de RADIO BARCELONA.
quals el Govern no ha retirat el dic- jecte viable.
tresorer, Josep Amlll; comptador,
18,30: Suplement de «La Parautamen.
Volia
el
Govern
que
es
d.lsEduard Cinca; secretari, Manuel CasPROGRAMA PER A AVUI ,
El
senyor
ROYO
VILLANOVA:
Sl
la»,
dedicat
a
la
Secció
Infantil
de
cut!s en linles generals el proJecte el mlnlstre de la Guerra sembla el
tells; sots-secretari primer, Llui.s
DIJOUS
RADIO BARCELONA: Rondalles,
amb els torns de totalitat correspo- minisLre de la Pau, és perquè ha. clons fetes pel senyor Barcla en re- Raff; sots-secretari segon, Josep Vi·
'1,15: Primera edició de eLa Pa- contes, consells útils, etc. - Contir.ents
per
a
després
donar
a
la
ma.la; bibliotecari, Samuel Casamlqueestat un triomf dels agraris. (Rialles). lacló al cam1 a seguir.
d'Amichatis
~a», dlari radlat de RADIO BA.R- nuació del Programa del Radloient.
joria una orientació a fl que aL.'d s'aEl senyor BARCIA segueix dient
El senyor OIL ROBLES torna a la; vocals: Salvador Sancho, Antoni
v.:.LONA. - Discos.
19,15: «La J?araula», emissió d'un
nés discutint aquesta llei.
que no combat el procediment que rectUlcar, 1 diu que el dictamen es- Tarruella, Josefina Bofarull, Antoni
Senyals horaris de la Cate- quart de vult de la tarda.
El Govern té pressa que s'aprovi la hom segueix, per amor propi, sln6 en tigué Imprès dins el termlnl de les Araguas 1 Joaquim Valls.
RAQUEL MELLER
,_..,_!. - Lliçó de gimnàs radiat, a de l'estranger, Barcelona,Informació
Madrid i
llei de Prem.sa perquè l'Interessa te- defensa dels seus drets. Insisteix en 24 hores reglamentàries, 1 que, per
U cec de la Federació de Gimnàs· provtncies. Obertura de la Sessió de
nir aquest mitjà. d'arribar ràpidament el fet que la Comissió ha de portar tant, es podrien presentar totes les
ca.
Corts.
TINO FOLGAR
a la normalitat constitucional, que és un altre dictamen perquè sigui pos- esmenes l vots particulars. La Co- ------------~*:--~--------8,20: Segona edició de «La Parau19,30: Parlament a càrrec d'an
un dels desigs del Govern.
sible la diScussió.
missió va discutir dues vegades el
, diari radiat de RADIO BARCE- membre de la Junta de la Unió Es·
Recorda que el senyor Recasens SitEl senyor QlL ROBLES rectifica. projecte I no es presentaren vots par.
JOAQUIM MONTERO
NA. - Discos.
portiva de Sants, sobre la propera
ges fou un dels que amb més enPregunta al senyor Barcla si tenen ticulars, no sé per què. VV. SS. poden
dl9: Senyals horaris de la Cate- Volta Ciclista a Catalunya.
tusiasme intervingué en el sl de la més raons que exposar que aques- presentar esmenes sl és que van a
a.1
19,45: Cotitzacions de monedes.
Comi~sió en la discussió del projecte ta de la tramitació del projecte. :1!:1 discutir el projecte, però ja serà. una
ANIT, AL NOU MON
11: SenY$15 horaris de la Cate19,50: Retransmissió des de Roma.
1 en tot; cas a ell hauran d'lmplltar-11 senyor Lerroux en la declaració mi- altra cosa sl el que voleu és anar a
23,30: Transmissió des de l'Hotel en gran part els errors que ungul.
~1. - Servei Meteorològic de la Concert Si.mlònlc, dirigit pel mestre
nlsterial
digué
que
es
procuraria
la
una
obstrucció.
neraUtat de Catalunya.
HUdebrando Pizetti: Simfonia nUme- Ritz. Discursos que al final del banRespon al senyor Barcia 1 li diu coincidènCla en major nombre de
El senyor LARA: Jo no be pronun- Logan, en la seva reapariro 39, en Ml bemoll, V. A. Mozart; quet ofert als congressistes del Con- que no es pot dir que el projecte es sectors en Interès del projecte. A- ciat aquest mot.
grés Internacional «Pen Club» pro- basa en una intransigència de 1,es quest resultat es pot obtenir per
M
I
G
D
I
A
Concert
en
Do,
per
a
violoncel
i
orEl senyor OIL ROBLES. Al Oo- ció, va vèncer per aban·
In1
Senyals horaris. - Secció Fe- questra, Pizzetti (solista, Enric May- nunciaran algunes de les personali- dretes, ja que el projecte, desprOI de- diversos camins. Sl el que vol el si: vern
urgeb: l'aprovació de la Llei de
donament de Royer
tats
presents
a
l'esmentat
banquet.
h3o :· -«PlMatUsdicael sedlale;tadeelnRestadiscosu: nard!); Concert de l'Estat, Pizzetti.
laborat pel senyor Vaquero, cou ~r nyor Barcia és que no es discuteiXi Premsa per tal d'anar a la normall24:
«La
Paraula»,
emlssló
de
les
ra
w
21: Senyals horaris de la CateAnit, al Nou Món, 1 després d'Uel
projecte
tat
al
que
Consell
ho
digui amb ela- tat constitucional.
de
Ministres,
que
a.
nt Tivoli. - Continuació del Pro- dral. - Servei Meteorològic de la dotze de la nit. Darreres Informa- provà per unanimitat.
redat; però si es vol que s'arribi a
El Sr. ROYO VILLANOVA: Jo na llarga estada a l'estranger, féu
trama de discos.
Generalitat de Catalunya. - Con- clons.
Afegeix que al Govern 11 tntrressa una coincidència, es pot aconseguir vaig presentar vot particular al pro- la seva crentrée» el fillp! Lluls Lotinuació de la retransmisSió. A l'tnFI DE L'EMISSIO
tant com a les oposiciona el que per mitjà de vots particulars 1 es- jecte. La mateixa cosa pot !er el gan, el qual fou acarat al francès
EMI SSIO OE SOBRETAULA
termedl, noticiari des de la Redacció
senyor Lara. El dictamen va estar Royer.
quedi ben determinat 1 aclorl' tot menes.
drl~: Senyals horaris de la cate- de «La Publicitat». Cotitzacions de
La victòria fou per a Logan. que
Respecte a allò que m'ha dit e1 imprès per a la presentació dels vots
-39
RADIO
BADALONA
et
que
es
refereix
al
capttol
(lmdamercaderies, valors 1 cotons.
EAJ
cional d'un periòdic. ¿Es que un pe- senyor Barcla que l'acord del Oo- particulars. Sl VV SS. volen mUla- posà de manifest la seva superiodr '.05: «CocktaU del dla» de Pe21,45: Orquestra de RADIO BA.Rvern ha estat un triomf meu he de rar el projecte, haurien d'haver-se ritat des de la prrmera represa. oAvui, dijous. -A les 12: Obertura; riòdic pot ésser considerat cuJn !a dir-H que jo sóc llnlcament un home mostrat més dili~ents a presentar bligà els cuidadors del francès a
va~ia~hlcote. - Programa de discos CELONA: Dansa espanyola nllm. 1
senyals
de
horaris;
«La
llençar l'esponja a la meitat del seVida
mUsica
Breve»,
de
flamenc.
M.
de
Falla;
de bona voluntat 1 he de recordar aquestes e.smenes.
ta 13 ·25 : «Coctall d'avui» del Res- cVals amb sordina», H. Ackermans; A les 12,30: Música variada. A les
l'aforiSme que governar és transiEl senyor OIL ROBLES prega gon round, en senyal d 'abandonan~ra\nót-Brasserte Tívoli. - Conti- «Bagatela», per a violi, A. Abad Al- 14: Música selecta. A les 14,30: Fi de
gir. Nosaltres hem arribat a un a- la Presidèncm que respecte a aquest ment, després d'haver sofert Royer
e del programa de discos
day.
l'emissió. A les 19: Obertura; senyals
cord ! aquest acord és el que ha projecte J)('rmeti la presentació de dos k. o. al prrmer assalt.
En els altres combats Tarré, MesC 13:50: Secció Cinematogràfica. 22,05: «La Paraula», emissió de les horaris; mllsica simfònica. A les 20:
vingut a la Cambra.
vots particulars en la matelXS. forJ ~ 1 ver s a cinematogrà.tl.ca, p e r deu 1 cinc minuts de la nit. Directa- Cotitzacions. A les 20'03: Mllslca vaEl senyor LARA intervé 1 es quet- ma 1 termini que per a les esmenes. tres i R.Qdriguez venceren per punts
. uesta Ridaura.
ment des de MadRd. Sessió de Corts. riada. A les 21: Noticiari I servet Mexa del procediment seguit per la
El Sr. LARA contesta dient que Jack Contray, Arambellet i Jlm Terclu1• : , •La Paraula», emissió de les R esum de les informacions radiades teorològi,.. A les 21,15: Concert selecComissió respecte al dictamen Ja no necessiten d 'aquestes habilitats. ry, respectivament; en el prel.im..lnru',
~·t"' t:e la tarda. Informació de Bar- durant el dia.
te, pel e Quartet Badalona». A les 22 :
que W ha dificultats per a la pre- AgraeiX al senyor Oil Robles les fa- L!tter 1 Oil feren matx nul.
CAMISERS
22,15: Recital per la cantatr iu cJazz». A les 22,15: Noticies de Premsentaeió de vots particulars.
cilltats, per bé que queda ben clara
81 ~~is~' - Actualitats teatrals i mu"
BARNUSSOS
sa
des
de
Mercè
NOVETAT
Madrid.
Plantada.
A les 22130: «Jazz».
:Programa Beethov. S., senyor Oil Rotlles, ens tnvl- la veritable finalitat de les oposil:ic14.~o: «Butl!ctl Oficial» de la Ge- ven: «Dintre eixa fosca tomba», «Da- A les 22,45: FI de l'emlssio.
Des de 12 peasere•
ta a una coHaboració, 1 jo us he de clons.
nú~lt.Bt de Catalunya. Samari del Ien, cOoig en la tnstoa, cCançó de
dir que la questló per a nosaltres és
El PRESIDENT diu que han queVESTITS BANY LLANA
d.ia·~·Uo Pt:bllc~t a\'UL - «El fet del Maig», cAmor nou, vida nova.
Important,
1 el que voldriem és co- dat presentades les esmenes que
Dll
de
8
peuet
Pt
nu,J¡ .~"'! J(.,afl Ala\edra. - Conti22.45: Orquestre. de RADIO BARnè1Xer un text del Govern. Aqu~t permet el reglament a l'article pnGeT u, t:e l N Actualitats. - Borsa CELONA. Programa Mendelssohn:
text no existeix, L per tant, no es mer i declara acabada la discussió
LLEGIU
CADA
DIA
•
fè¡¡¡¡ll
de
,
:¡¡:
A
J
-1.».
cAtaluu
(obertura>,
e Primavera»,
pot discut.lr sobre una cosa tnexis- de totalitat..
15
lle.;
·.. _tLl P~rll~là», emissiJ de les Nocturn de «El somni d'una n1t d'est.ent
S'aixeca IJl .I;CSS!ó a les 9'05 de la
l!otclzid ln t.'\.rdn. Dlrectament des de tlU», :Marxa de «El somni d'Una n1t
Acaba adberlnt-se a les manifesta· olt.
I
Ministeris. Resum de la cOi!.- ; d'estiU».
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Per causes absolutament alienes
a la nostra voluntat, no podem
publicar la part més interessant
del discurs de Klauss Mann
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Aquest número ha
estat v1sat per la
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DIJOUS, !3 DE MAIG DEL 83$

MEs DE LA v1srA DE LA
CAUSA CONTRA EL GOm
VERN DE LA GENERALITAT
s'adheriren a l manifest del senyor
Companys.
També demanava el senyor ()ss(}.
rio fos passat a un gramòfon el disc
del discur3 pronunciat pel senyor
Madrid, 22. - El dilluns passat Companys des del balcó de la Geneel senyor Angel Ossorio i Gallardo, ralitat.
advocat defensor del President de la
Generalitat de Catalunya, senyor
Es possible que la priCompanys, presentà davant el Tribunal de Garanties un recurs de súpli.mera sessió del dica contra l'aute dictat pel mateix
lluns comenci més tard
Tribunal el dia 1 dels corrents desestimant part de la prova proposada
de l'hora anunciada
per la. de!ema.
Demà. dijous celebrarà sessió el
El dilluns que ve, al saló del Ple
Tribunal en ple per a tractar entre del Tribunal Suprem, tindrà lloc la
altres assumptes de règim exterior, vista de la causa Instruïda pel Tribud'aquest recurs del senyor Ossorio.
nal de Garanties, contra els senyors
La prova proposada per la repr~ Companys, COmorera, Gassol, LluW,
sentac1ó del senyor Companys, i que Mestres, Barrera i Mart! Este. Es gaiel Tribunal desestimà, aplega els rebé segur que es celebraran sessions
següents punts: Adnussió de diver- al mati i tarda, i que la vista com a
sos llibres i retalls de periòdics pre- minim durarà. tres dies, malgrat l'essentats pel senyor Ossotio que es re- cassa prova testifical.
fereixen al senyor COmpanys, i que
El senyor Angel Ossorlo I Gallarel seu advocat defensor considerava do, aquest mati ha manifestat a un
d'interès per a perfilar exactament periodista que era possible que la pril'actitud i postc1ó del senyor Com- mera sessió del dilluns es retatdés
panys durant els dies d'octubre pas- una mica en l'hora anunciada. Alsat. Petició als Tribunals civils i mi- menys aixl pensa sollicitar-ho demà.
litars de Barcelona de diversos tes- del Tribunal, perquè el dilluns, a la
timonis per tal de veure com havien mateixa. hora, ha d'actuar en una
qualificat aquests Tribunals l'acti- altra. vista davant la Sala. Quarta
tud dels alcaldes de la provincia que del Tribunal Suprem.

El ple d'avui per a tractar del recurs del se·
nyor Ossorio i Gallardo

UN DOCUMENT

Demanant la llibertat del Sr. Echevarrieta
Madrid, 22. - En la visita que alguns directius de la Societat «El Sitio», de Bilbao, han fet aVUi al ministre de Justlc•p. per a soH1c1tar la llibertat del senyor Echevarneta., li han
lli~rat el següent document:
«El Preslctente honorano de esta.
Soeiedad, el bilbaino Horacio Echevart·ieta, està sufriendo prisión provisict~al por causa del contrabando de
arV}aS desde antes de octubre del próxilflo pasado.
¡.¡o es ànimo de la Sociedad inter fe~rese en el camino de 1:\ administrllción de J ustícia, y puede tener
la. pretensión de que su voz se alce
en este debate y pueda ser atendida
de)ando a un lado lo que se reiiere
a la culpabilidad o inculpabllidad
del Sr. Echevarrieta y la responsabilidad que pudiera. esberle, como cosa.¡ propia del fallo del Tribunal que
en< su dia juzgue el proceso.
~ta Sociedad, por deberes de gratityd y de patriotisme que todo el
m"ndo ha de r econocer y de alabar,
ve con profunda pena la situación
angustlosa en que se halla su presidente honorario. Recuerda. con este motivo los grandes servicios prestades por él a la Patria. y a la economia nacional, y entre los .Primeres, con gesto culminante, la liberación de los cautivos de Axir, dQnde
puso en peligro su vida. y su llbertad personal. El pueblo de Bilbao le
es deudor de grandes iniciativas y
numerosas empresas disemínadas en
toda la nación atestiguan la acUvidad y el dinamisme de quien supo
impulsar tantos negocies y dar ocupaclón a tantos brazos.
La aspiraclón de la Sociedad «El

JUSTI CIA
MILITAR
*

CAUS ES QUALIFICADES
Han estat qualificades les causes
de Torelló I Oris. El fiscal en les
seves conclusions provisionals demana per a cadascun dels dotze processats, la pena de 12 a. 20 anys de
presó.

• • •

També ha passat a. qualificació la
causa. de Vic contra el diputat senyor Lluis Bru i d'altres. Demana
el fiscal la pena de 6 mesos a 6 sis
anys, segons la participació que es
dedueixi de cadascú en els fets.
Avui dia 23, tindrà lloc la lectura de càrrecs.
PER A VISTA I VERED ICTE
Han quednt enllestides les proves
de plenari de la causa. que es segueix contra Jawne Clua. i Joan Piquer, pasant a l'auditor per acusació 1 assenyalament de vista.
INTERESSANT UNA PR E·
SENT AC IO
El jutge m111tar que porta. el sumari de la causa. del cap d'Administració Local senyor Josep M.• Espanya., ha decretat Ja. detenció d'Alexandre Forcades, a causa d'haver
canviat aquest de domicili sense haver-ne donat compte a l'autoritat
milita r.
APROVACIO DE S ENTEN·
CIA
· Ha passat a. l'auditor per a l'aprovació la. sentència que r ecaigué
en consell de guerra contra Camil
Roca 1 Domènec Sillero, en la. causa dita de Telègrafs.
CAUSA A PLENARI
En rebre els periodistes ahir a
migdia, l'auditor els manifestà. que
havia estat elevada a plenari la
causa 449 del 1935.
S ENTENCIA APROVADA
L'auditor ha aprovat la sentència
recaiguda en la causa 546 del 1934
contra J oan Recasens Calull, I d 'altres.

Sitio» es únicamente la de presentar respetuosamente al Gobierno de
la Repli.blica estos antecedentes y rogarle que cuando elles sean compatibles con la recta administración de
Justícia y con las ex:lgencias de la.
ley de Procedlmlento para que sirvan de justificadón a. que se le otorguen al Sr. Echevarrleta todas las
benevolencias y todas las atenciones que quepan dentro del enjuiciamlento. La Socledad «El Sltlo» se
permite señalar especialmente la concesión de la libertad condicional como medida. que cree seria. vista con
gran simpatia en todo el pa.!s y que
no representaria riesgo alguno para
la efectividad del tallo que en su
dia recayese si este no fuese absolutorio.
Tampoco serà inoportuno rememorar la consecuencia politica del señor Echevarrleta que toda su vida
ha sldo un republicano leal I un liberal entusiasta y que ba. sabido
atraer para estas ideas todos los prestigies y los afectes personales.
En su virtud suplica a Vuecencia
se sirva dar las instrucciones que
estime convenlentes al sei'lor fiscal
de la República para que dlcta.mlne
la posibilidad de solicit\lr del Tribunal competente para. el sefíor Eehevarrieta, la concesión de la
libertad condicional y el otorgamiento de todas a.quellas facilldades y
a.tenclones que le a.yuden a dirigir
sus numerosos asontos abandonados por su misión.
Gracia que espera alcanzar de
Vuecencia. a quien desea larga vida.
Bilbao, para Madrid, 21 de mayo
de 1935. - Antonio Grande.»

TEA TRE 1 e 1N EM·f\.
TELONS CURTS
LAURA

DE

SANTELMO

Ha donat el segon r ecital de da n-

ses a l teatre Barcelona. I, com en el
primer, el seu gest agradable, el seu
temperament artistlc, l'eloqllència d e
les seves mans I el ritme dels seus
peus han agradat extraordinàriament. Laura. de Santelmo és una
autèntica exponent de la dansa espanyola, i el públic, que ho ha reconegut, no ll ha regatejat pas els seus
aplaudiments, als quals afegim els
nostres. I prova que aquests aplaudiments són veritat és que aquesta tarda la Santelmo donarà un nou recital de danses.
NEGOCIS ...
Una vegada h1 havia un empresari que pogué pescar una. forta sabvenció oficial per a portar a terme
una temporada de teatre català.
Aquesta temporada, aneu a saber per
quins motius, no resultà tan bé com
hom podia suposar, I, en acabar-se,
l'empresari, enfurismat, féu unes declaracions sensacionals, en les quals
digué que pensava fer cinema immediatament que acabés la seva actuació certa companyia, que suara treballa en el seu teatre. Bé. Cadascú pot
fer el que 11 plagui a casa seva. Pot
fer teatre, cinema o titelles. Però,
com a negoci, aconsellem aquest empresari que vol fer cinema que miri
al seu voltant: Espanyol, Palace... 1
veurà que en el primer, si no tossin
uns contractes, ja. potser no hi farien cinema, I, quant al segon, es diu
per les Rambles que és possible que
immediatament torni a les seves cactivitats8 teatrals. I encara més. Sl
demana Informes veurà, segurament,
com els cinemes del centre passen
una crisi tan aguda, que no fóra gens
d'estranyar que qualsevol dia esdevingués un cataclisme. I no ens referim
a l'obra teatral d'Igual titol ...
CALMA ABSOLUTA
El Paral:lel, redòs de la frivolitat,
del drama, de la sarsuela I de la
comèdia, sembla. una bassa. d'oli. Sl
no fos perquè hi canta. un gall, res
no donaria senyals de vida... HI ba
una tranquiBitat que enamora. I tampoc no ens referim al cafè d'aquell
nom.
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DRAM ES DE T ELO ENDINS
A 1\.iadrid, a l'Hospital, ha. mort el
vell autor Ceferino Barrajón. Recentment h avia estat acomiadat de la
companyia de Carmen D!az, al costat
de Ja. qual havia aconseguit grans
èxits. Ha mort, l'actor Barrajón, d~..t
na malalUa greu. Una malaltia que
feia temps el minava, però que s'avivà quan fou acomiadat de la companyia de la senyora. Díaz. Aquest
gest de «Dofia. Carmen» parla amb
prou eloqüència del que és el teatre
per dins: desagraïment.
El diari «La VoZ», de Madrid, ha
obert una subscripció per tal d'auxiliar la família del finat actor I la
d'un altre artista - Salgado, - també actualment en desgràcia, i la primera adhesió rebuda ba estat la següent:
«Nuestro querldo amigo: Adjunto
envia.mos a usted 100 pesetas con qae
contribuir a la. suscripción ablerta en
pro de nuestros infortunades compañeros Barrajón y Salgado. En cuanto a la. iniciativa de reunión de los
primeres actores, preíeririanlos que
ya que es de usted, lo sea también la
invitación, a la que, desde luego,
acudimos gustosos, y para la que puede disponer de esta. su casa del Español, que lo es naestra circunstancialmente.
Ya sa.be son sus siempre afectislmos, Margar ita Xlrgu, Enrlque Sorràs.,,
Ah I La. senyora. Díaz també ba
AUDIENCIA
tramès cinquanta pessetes... Amb deu
PRDIERA SECCIO
Suspensió.- En aquesta Secció ha- duros es paga. el comiat d'un artista
via de celebrar-se ahir la vista de la vell, al qual es condemna a la. misècausa contra Francesc López Gómez, ria.
acusat del delicte d'homicidi, per al
<<LAS V A M P I R E S A Sn A
qual el fiscal demanava. la pena de
PUNT D'ESS ER S UBV EN·
14 anys de presó 1 s'hagué de susCl ONA DES
pendre per malaltia de l'advocat deSi. senyors. Les coses, en aquest
fensor.
pafs, van aix:f. Per un seguit de comSEGONA SECCIO
A porta tancada. - Es veié la binacions d'un sots-secretari, resulta
vista de la. causa contra Joan Amat que no es podien donar unes pessede subvenció dedicades a. donar
Cerdà i Oàndia. Ma.rtinez Sanjua.n tes
més representacions, l, en canvi,
acusats del delicte d'abusos deshones- aquestes
pessetes anaven a parar als
tos. El fiscal retirà l'acusació.
senyors empresaris que represental'ERCERA SECCIO
«Las Vampiresas» i «Los marldos
l\Ialversació. - Es reuní el jurat ven Lídia».
L'embolic s'ha desfet a
per a. fallar la causa instruïda contra de
temps, però, 1 Lope serà homenatjat
el cart~r Josep Ferrer Sa, acusat dignament.
Cal felicitar-nos del fet
d'haver-se apropiat de girs telegràel bon sentit s'hagi imposat. I
fics que importaven unes 3 mil pes- que
~<La Naclón», diari que s'anomena pasetes.
i que no ~ altra cosa que
El Jurat va emetre veredicte d'in- triota
un cantor de la. «Espanya de pandeculpabilitat i el processat fou, per reta»,
aquesta Espanya. endarrerida,
tant, absolt.
mercat fàcil per a certa gent que, E'O
QUARTA SECCIO
aquests
Homicidi per imprudèn cia. - A la. car com moments, no podem qualifies mereix, publica el següent
carretera de VIc a Manresa el proces- solt,
sat, Josep Barrarem Saborit, atrope- llegir:que us preguem que volgueu
llà, amb l'automòbil que menava, una
nena, la qual mori.
«E L DJN ERO S E ARREBATA
El fiscn.l demanà per al del banAL GENERO LJRJCO
quet la pena de deu mesos 1 un dia
Nos aseguran que es un hecho lo
de presó i cap indemnització per ba- del regalito de 100.000 pesetas a 1a
ver-la ja percebuda la mare de la vfc- actriz que estrenó aquella desmedrada obra titulada «Fermin Galàn» y
tima.
que tiene como director art!stico a
Ciprla.no Rlvas Cherlf, el c-uÏlado de
TRIBUNAL D'URGENCIA Aza.ña.
Se pretexta para este lmporCrits slsbversl118.- Acusat d'h aver tante regalito - cuya cuant!a es mapromogut avalots i donar crits sub- yor de las reclbldas por esta actru
versius el dia. 8 d'abril a la. Rambla,
comparegué Balbi de Esparza davant
d'aquest Tribunal.
El fiscal demana.va la pena d'un
mes i un dia de presó i el Tribunal
li imposà únicament 50 pessetes de
multa per considerar l'ocorregut com
una falta.
TARDA I NIT
Tinença lHícita d'ai:'IDes. - FrañDEL
cesc Callejón Vivas i J oaquim Ru- CASINO
blo Sàez, foren pmce...~.ts per l'esamb
mentat delicte.
GRANT I BENETA HUM E
Foren condemnats: el primer, a
TARDA SOLAMENT
quatre mesos 1 un dia d'arrest, i el
segon a 250 pessetes de multa o a
un mes de presó en cas d'insolvència.
Injúries a l'nutoritat.-El processat
Moisés Broncbl acusat d'ha.ver insultat uns agents de policia fou condemnat a un mes i Sis dies d'arrest.

VISTA I VEREDICT E
Ha estat acordada la vista i veredicte de la causa 439 del 1935, en
consell de guerra.
A més a més, també s'acordà la
NOTICIARI
vista i veredicte de la causa 185 del
Diven.. - Ha tornat de Madrid
1934, en consell de guerra d'oficials
el fi&cal del Tribunal de cassacló de
generr.ls.
Catalunya senyor Gonzàlez Prieto.
El nou conseller de Justícia visità
A L' ARXIU
Hap estat arxivades després de la ahir l'Audiència.
Exàmens. - Per a.l dia 2S, a les
&Cvn tramitació, les causes 226, 253
del 1934; 90 del 1933, i 183 del 1935. quatre de Ja tarda, està anunciat el
començament dels exàmens de ProL'ALCALDE PO P ULAR DE curadors dels Tribunals.
MA NRESA A LA DISPOSI·
T1ndran lloc a la Sala Quan.,. de
CI O DEL JUT GE MILl· l'Audiència.
T AR SEN YOR PEn ALVER
Tribunal de Cas:;aeió. - Aquesta
Es troba detingut a la presó de tarda, a les quatre, es veurà al TrlManrem I a la disposició del jutge bunlil de Cassació de Catalunya. la
mll1t.ar senyor Peilalver, l'alcalde po- qüestió de competència entaulada pels
puJar d'aquelln ciutat senyor Fran- jutjats de primera instància de Reus
cesc Mlircet.
·
i el núm. 11 de Barcelona en el juSembla que el motiu de la seva dicl ordinari entre Pau Pere 1 Mldetenció obeeix a un article que pu- quel Martí.
blicà en un diari local.
En ésser det mgut gaudia de lli- ----~------*~---------bertat provisional de la causa que
CAU SA DESA RXIVADA
6'! b segueix a conseqüència dels darHa estat desarxivada la causa que
r ers esdevemments.
s'instruí per atracament a un cafè
INSTRUINT UN ES DILI· de Badalona.
Ha estat degut a unes detencions
GENCIES
Ahir est1gué a la Presó CeHular el efectuades per la policia en l'esmenJ utjat especial militar per tal de tada localitat 1 que h om creu t'enen
relació amb t esmentat !et,
~racticar unes dlllgèncles.

1

on h1 havia el Casal d'Esquerra, totes les altres dependències, aixi com
el cafè, encara estan clausurades.
En algun poble encara hi ha
suspès del carrec l'alcalde popular
sense que se sàpiga el per què fou
suspès ni el per què de Ja seva llarga
suspensió.
- El dia 15 del corrent, mor!, víctima d'unes cremades que s'ocasiona
en caure a una caldera que té instaHada el bunyoler per a la fabricació de bunyols, quan estava bullw~
l'oli, la nena. Carmet.a G~ll, de dos
any:; i mig, la qual bavia.vingut'Uns
dies abans amb la. seva. mare per tal
de veure l'~ent.at bunyoler, que 11
era oncle. També resultà amb cremades de menys importàncJ.a la filla.
del bunyoler. Rebi, Ja dissortada. mare i altra familia, aild com el nostre
amic I. popular p rop1etari d e la bunyoleria, el testimoni del nostre més
ll'lllllU~ COl_ldol.

IV CONCURS INTERNACIONAL DEL
MILLOR FILM D'AMATEUR 1935
LA SESSIO DE GALA DEL FEMINA
se cele- d.a. vle est un rêve» film fr anbrà al Cinema FènÍ!na una. Sessió cè::~ de Mr. et Mme Monier es ja., per
de Gala en honor dels clneiste3 es- un amateur, un llim força. gosat . Al
trangers, amb projecció d'una selec- principi l'argument adolei.x: de mancló dels millors films estrangers pre- ca de continuïtat. L'absència de l'es~entats al «<V COncurs Internacional cena
lntermitja produeix alguns
del millor film d'amateurs, 1 935>~, salts. Després però s'aferma viSiblel'organització del qual és a. càrrec del ment 1 hom pot observar-li un n tme
Centre Excursionista de catalunya adient. La. fotografia és impecable l
(Secció de cinema> la qual ha posat bell l'escenari. Com tots els amaa la seva. tasca el més viu interès teurs, però, quan bl ha. quelcom que
a. fi d'assolir l'èxit moral 1 material els plau 1 els sembla encertat, abuque calla a. una obra com aquesta.
sen una mica de la. repetició de les
L'ambient creat entom d'aquest mateixes escenes. Amb tot, però, cal
«COngrés de Cineiste3 Amateurs», convenir que es tracta. d'un film
l'atenció vlvlssima que el públic ha. molt digne, ensems que agradable.
vingut prestant-li-, àdhuc d'aquell
A remarcar taml:lé «Stormy Weapúblic que viu al marge de tota ac- ther» de R. Reynders 1 el film portutivltat de l'amateurisme clnemato- guès «Sonbo infantile» l'estil dels cograflc-, l'èxit rotund 1 afalagador neguts films de dibuixos. Molt sugde la. Sessió de Gala del Fèmina 1 de getiu quant a. la seva forma externa
tots els altres actes celebrats diuen és técnlcament molt apreciable. Pota favor del «Centre Excursionista de ser, per la. seva composició, 1 per la
Catalunya» (Secció de Cinema) molt seva. agradabilitat !ou un dels films
més I millor del que nosaltres po- més celebrats.
,
dr!em fer des d'aquestes columnes.
«'l'rols petits tours» de Mr. Plerre
Els delegats dels països concursants Boyer ha cercat la seva base d'insplhaumn tomat a casa. seva plena- ració en el sentit de rotació de les
ment satisfets de la no3tra ciutat 1 coses que ens envolten. L'autor,
de les atencions rebudes per la. part doncs, disposava de matèria at>unàel «Centre Excursionista de Cata- dant per la. seva execució 1 amb eVllunya» especialment.
dent enginy ens ha ofert escenes
La sessió celebrada al Fèmlna ha bellament suggeridores muntades
tingut pel públic un interès especia- amb elevadissim sentit del cinemalisslm: el de conèixer les diverses ca- gràfic. Es tracta, certament, d'una
racterístlques del cinema amateur pelllculata de força Vàlua. que no ens
en els diversos països concursants. faria. pas res de tornar a veure per
Hi ha mancat, val a dir-bo, l'aporta- a poder copçar-ne tota la. seva. belleció del cinema amateur japonès sa 1 el seu idealisme.
triomfant en l'anterior concurs. DlFinalment es projectà el film aleficultats sorgides a la duana pel des- many «Eine Kleine Konlgstrogodie»
patx dels seus films ens han privat de Richard Groschc;>pp. La Idea que
d'assaborir-lo. Amb tot 1 la. r ecança dóna vida al film és d'una originaque ens ha quedat d'admirar algun lltat 1 \ma solidesa manifesta. Sobre
dels seus films representatius, hem d'ella l'autor ba. donat vida de forde fer constar la nostra satisfacció ma impecable a. escenes meravelloses
per l'interès i.la. vàlua. de la selecció de matís, admirables de concepció i
presentada en la sessió de referèn- d'enginy. Es un joc d'escacs. Les ficia.
gures es mouen sobre el quadrat
D'entre altres ens plau destacar el blanc-negre a la. manera de persoreportatge de «L'Exposició Universe- natges vitals. Les jugades tenen una
lle 1935» film on, si bé hi ha un ex:- emoció pure., sense enfarfecs. Tècnicés de repetició dels mateixos prl- cament és un film excel:lent.
mers plans, ens dóna en tot moment
El públic nombrossissim que omla impressió de rrebroslta.t, de dina- plenava la sala del Fèmina. aplaudí
misme d'aquell certamen. Fotogra- xardorosament tots els films. Valia
fies preses en general, des d'angles 1 la pena. Es tmctava, en efecte, d'una
plans d'innegable gust artistlc 1 aco- selecció d'innegable vàlua..
plades amb força encert.
J OSEP SAGRE
El òilluns pas;;at a la nit,
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FANTASIO
AVUI

ESTRENA

en los tiempos del blenlo, - no sabemos qué combinaclones artistlcas a. ¡
base de Lope de Vega.
Nos parece mal. Muy mal. Por va.rias razones; la principal, porque ese
dinero se da. porque si, sln concurso,
UN ANIV ERSARI
ni publicidad en la convocatoria de
d'Ex-alumnes i Alumnes
ninguna clase, y, porque con éJ, con- deL'Ateneu
l'antic CoBegi de Sant Josep, cetribu!mos todos los espafioles a esas lebrarà
les seves festes del seu
temporadas de la sefíora Xlrgu, a las xxx.m
aniversari de la fundació,
que no todos los públicos puedeo con- dissabte vinent,
dia 25, amb un socurrir.
par de germanor i també en homeY nos parece mal, porque esas natge a l'ex-alumne Albert Piera, gua
100.000 pesetas es dinero que se arre- nyador del premi I gnasi Iglesies de
bata al género lirico, a. ese pobre gt- la Generalitat de Catalunya. 1934,
nero lirico, cada dia màs abandona- amb la seva obra «Homes Forts» la
do y desdlchado.»
qual serà representada diumenge viAquest «género lirlco tan abando- nent a. la tarda, a l'estatge de l'Anado y desdicbado», com hem dit més teneu.
amunt. són «Las Vampiresas», «Los
marides de Lidia» i «La camisa de ~----------------*:--------~~
la Pompadour», que eren el «género
lírico» que aspirava a. la subvenció
de cent mil pessetes... En una cosa
estem d'acord amb «La Naclón»: en
allò de «desdichado»... I tant!

TEATRE
AMATEUR

DELEGACIO
D'HISENDA

UN DRAMA A RIO JA•
NE IRO
El professor d'orquestra M. Porto,
estimava. amb boja passió la gentil
sopran Ada caluccl. Els dos actuaven al mateix teatre. La conducta
un xic lleugera de la. cantant, sovint
provocava passionals escenes de gelosia., retrets, i, fins l tot, amenaces
de mort.
Una nit - fatal nit!, - durant la
representació de «Fedora», el fogós
Porto, en un exaltat moment de roma, des del mateix lloc de l'orqaestra on tocava, disparà un tret a la
Ingrata estimada, mes, all, que el tret
- mal dirigit - feri mortalment el
corneta Víctor Perales en lloc de la
CaluccL
Ens plau d'aclarir que el Víctor Peraies, v!ctima mnocent d'aquesta. tragèdia. amorosa, ni de prop ni de
lluny, no li toca res al V!ctor Perales Magar. popular home de teatres
de Barcelona.

PAGAM ENTS PER A AVUI
Enric Arigon, 333'16 pessetes: Josep Albages, 266'11; Emili Batet,
500; Francesc Benito, 2.185'50; Casimir Busquets, 598; Josep Clopés,
2.195'50; Comercial Pirelli, 5.944'06;
Josep M.• castellvl, 4.836'30; Llorenç
Ca.bos, 443'52; Pere Garcia. Gomera,
186; Secció Sementals L'Hospitalet,
1.200; Hispano Suiza, 1.44S'42; Patologia Vegetal, 7.500; Angel López,
96·24; J osep Ma.rtin, 998'06; Albert
Miró, 2.300; H. Mergard, 19.888'05;
Antoni Montserrat, 460'30; TeòfU
Prats, 500; Joan Puigdomènec,
2.195'50; Manuel Tamayo, 11'30 ; Administració Loteries núm. 42, 3.500 ;
!dem idem, 31.000; Enric Argimon,
40 <or>.

LA POLITICA I EL T EA·
TR E
A Bilbao, Rafael Rlvelles I Eugeni& Zuffoli han estrenat la comèdia.
de Benavente. «Cualqulera lo sabe».
cCualqruera lo sabe» el que passar.i.
quan s'estreni a Barcelona després
del discurs antirepubllcà pronunciat
pel senyor Jacint a Màlaga.

SARDAN ES ORGANITZADES PER
GERMANOR CATALANA
El proper diumenge, dia 26, a. les
cinc de la tarda, tindrà lloc al Saló
de Garcia Hemàndez, cantonada. Indústria, una audiCió de sardanes a.
càrrec de la Cobla Montseny, amb
un escollit programa. L'organització
a càrrec de German or Catalana.

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

QUI CONTRACTA A QUI 'l --~-------*:----------No ès cert cr.te Lola Membrives ha-

gi contractat Ernest Vllches.
En canvi, ningú no sap sl Ernest

Noticiari

Vilcbes contractarà Lola Membrives.
Però, h om dóna com a. segur que
Manuel Herrera ja ha contractat ErDiumenge, les dotze del mati,
. Vilches per a filmar una pelli· es descobnrà unaaplaca
a l'estatge de
l'Antic CoHegi de Sant J osep dedicaSANTP ERE, INT ERNACIO · da al seu fundador I plorat mestre,
NAL
Josep Segura Bayarri, obra. de l'arSantpere, que sortí de Catalunya, t!fex serraller, ex-alumne, Josep ADfa poc temps, per a anar a València dorra.. Es prega l'assistència a tots
a. pro~ fortuna, ara pica més alt. els associats, ex-alumnes 1 alumnes
I, segumt la seva «tournée» per ter- del CoBegi.
res catalanes, actuarà a Perpinyà., I,
- D'ençà. de diumenge passat s'ba
segurament, a altres poblaciOns .del encarrega~ de .la direcció de la culMigdia de França. Repertori? El que na del Restaurant «Lloo d'Ou el
ve ~ent aquests dies: «Aquesta rut I nostre bon am1c i correligionari jaumal més~. «Roda el món ... i torna al me Soler. L'enhorabona.
Born» i el «Tenorio», sonor.
RETAL L ~---------*:----------De «L'Instant» d'ahir:
cJa sabem per què no s'ha fet «El
poble no vol la guerra» al Teatre
VIctòria.
CO MPANYIA T ELE FONJCA NACJO•
Fou l'actor cumelles qul s'bl va UA L D'ES PANYA
CAPITAL
oposar.
DESEMBORSAT : 600 MILIONS DE
Motius? No li agrada el ParaHel.
PESSET ES
Es va espantar, segons altres.
A partir del ter. de juny proper es
pagar~ a les accions preferents con~---------*:----------- tra cupo número 43, un divident a
compte de pessetes 7'16, Ja dtdults
tots els 1mpostos.
El pagament s'efectuarà ats sanes
que a continuació s'expressen o en
qualsevol de les seves sucursals, Fio Agencies.
MENJAR BE I ECONOMIC ll&ls
Hispano Americano - Urquijo • Bll·
bao
•
Internacional Banking CorporaAL RESTAURANT
tlon - Español de Crédito • Hispano
Colonial - Marsans, s. A , • S A. Ar·
nús Garl • Urquíjo Catalàn - Herrero - Guspuzcoano • MercantJI • Pastor.
Madrid, a de maig del 1935 • F.
Rue Geoffray Marle, 11
Martin de Hicelb, wke-secretarl geCUINA CATALANA I ESPANYOLA neral.

I

ANUNCIS OFICIALS

APA

IS

El Rector accidental, eap a ~ladrid .
-Amb el ràpid d'aquest ¡nigdia sortirà en direcció a la. capital de !a
República, el Rector accidental de la
Universit at de Barcelona senyor Josep Mur.
El viatge del Rector accidental té
per objecte assistir a la r eunió convocada pel ministre del ram.
Durant l'absènCia. del senyor Mur,
s'encarregarà interinament de le3
funcions del Rectorat, el degà. de la
Facultat de Farmàcia., senyor P alomas.

MAGISTERI
Secció Administm tiva de P rimer
Ensenyamen t de Bar celona. - Anunci. D'acord amb el decret del 20 de
desembre del 1934 i ordre de l'esmentada data, ha. esta.t nomenada mestressa interina de Sant .Mart! de
Tous, vacant del 25 d'abril proppassat, la senyora Elionor Torras i Gill
que figura amb el número 284 a la
Ulsta d'interins.
També pel concurs especial disposat per ordre-circular del 29 d 'abr il
proppassat I l'anunci inserit al Butllet! Oficial de la Generalitat de
Catalunya de l'onze de l'actual mes,
ha quedat nomenat el senyor Angel
Riart i Gulset, que compta amb
onze anys, un mes i dotze dies ue
serveis interlDS, per a la suplència
de Finestrelles, i el senyor Bartomeu Cardona 1 Torres que compta
amb set anys, un mes i vint-i-set

o

•

dies de serveis interins per a ¡
titució de Gargallà, amb pref!z,èn
S\lbs.
& tots els altres soHícitants
Cia,
Per a la suplència de Ú Hosp·
let ha estat nomenada la sen ltaAnna Carbonell 1 Terrades
Yora
r esideix a la localitat de L~~l'll.taUè
let, primera de les Prifribles 1 •
nyalades, h avent estat deixada ~~
erecte la petició de la senyora ~
Borr às per haver estat fonnu¡ ...
fóra de termini 1 per tal com laa,...
n yora Carbonell és la. que ostenta sellors drets entre els altres so"~·
tants.
o:uc¡.
Les interessades hauran de p
dre possessió, en el term.lni de ren.
tre ~es, a comptar des de la ~
Cló d aquest anunci al ButlleU e :i
cial de la Generalitat de Catal · •
i podran recollir els seus tltols
nistra.tius en aquesta Secció els di •
feiners, de les dotze a leS tre~

=·

CONFERENCIES

El doetOl' Serra Bunter conleren
ciant . - Demà, divendres' a les •
de la tarda, i a la Sala d'Actes ~!
l'Escola Social de Barcelona <Amadeu VIVes, 3, entresol), el professor
d'Història de la Cultura de l'Escota
doctor Jaume Serra Hunter, donarà
una conferència sobre el tema· «El
p~og~és de la cultura». L'acte ' serà
pubhc.
Nova sessió a. Conferència Club. _
L'11lustre professor Italià i gran his·
panòfil senyor Artur Farinelll de
passada per Barcelona, ha estat' SOl·
lic1tat per ConferènCia Club per tal
dc dedicar una dlSSertació destinada
als assoclll.ts d'aqu~sta enUtat cUltural .. Havent accedit el professor A.
Fannelli, :; ha fJ.Xa.t per a. tenir efec1te aquesta nova. conferència demà
divendres, a. les set de la tarda,
l'espaiosa sala de l'Hotel Ritz.
La p¡ems.'\ al senel de la medicina
- El doctor Ramon Torra I BassolS
donarà demà, divendres, a un quart
de vuit de l:l. tarda, a. la sala d'actes
de l'Ateneu Barcelonès una conferència pública sobre el tema: «Necessitat
EL CAP DE POLICIA, OP- de la. cooperació de la premsa per a
TIMISTA
solucionar més eficaçment el greu
El senyor Alvarez Santullano, en problema. de les malalties sexuals».
rebre, ahir a. migdia, els periodistes,
D'un curs de bioKfafies. - Demà
els digué que no tenia r es per a divendres, a les vult del vespre
comunicar-los, puix que la tranqull- l'Associació d'Idealistes PràcUcs (S~n
litat és absoluta 1 la policla segueix ta. Anna, 28), el senyor Artur Me.
els seus treballs per tal que duri.
nèndez dissertarà sobre «Ensenyaments a treure del curset de biograDETINGUTS CAP A BILBAO fies d'homes cèlebres
suara afectuat
En automòbil, sortiren ahir a la a l'esmentada Associació».
tarda, acompanyats de dos agents 1
L'obra de Concepció Arena l - Dedos guàrdies, dos individus que s'ano- mà, divendres, un quart de vult de
menen Muñoz de cognom, reclamats la tarda, Mariaa, Pi
de Folch, amb la
pel governador civil d'aquella ciutat seva dissertació sobre «Concepció
per creure'ls complicats en uns re- Arenal I el dolor social», clourà el
cents actes extremistes ocorreguts a cicle de conferències que h a. dedicat
Bilbao.
a. la Ulustre pensadora en el present
curs.
CAPITOL D E R OBATORIS
Acadèmia d'Higiene de Catalunya.
Baldomer COsme denuncià que del - Aquesta. Acadèmia
celebrarà sessió
seu domicili del carrer de Rosselló nú- solemne anual
demà,
mero 377, ban desaparegut 35 vestits divendres, dia. 24reglamentària
del corrent mes, a.
i 190 pessetes en metàllic.
les set de
al gran saló
-D'una botiga del carrer de la DI- d'actes del la tarda,
del Metge, Via Laieputació, n úm. 401, propietat de J o- tana, 31, enCasal
la. qual el secretari docsep Delcor Rovir alta., els. lladres s'em- tor Nebot donarà
compte de les tas·
portaren mitges per valQr de 2.700 ques i orientacions
de l'Acadèmia
pessetes.
el curs passat, i l'acadèmic, dl·
-El «serenm> de l'Avinguda Mlstral en
rector accidental
l'Institut MuniIsidre Amadir va denunciar que del cipal d'Higiene dedeBarcelona,
doctor
seu domicili havia. desaparegut el re- O. Yanguela I Martinez
dis·
vòlver que tenia per a prestar servei. sertarà sobre l'important Aleson,
per a
-Enric Gades i Grau i un altre la història sanitària de tema
Catalunya.:
foren detinguts en el moment que «<Actuació del Consell de Cent
en les
anaven a. robar en una casa de Sant epidèmies de peste de Barcelona».
Adrià del Besòs.
L'acte
serà
públic.
El primer explicà al Jutjat que
Al Patronat Escolar Bor i i Fonquan se li estava tr amitant un su- testà.
- La. tercera conferència del
mari per un furt que havia comès i cicle que
el Patronat Ess'esperava. per a. parlar amb el seu colar Bori organitza
Fontestà del Poble Nou,
advocat defensor, aprofità. l'ocasió per tindrà lloc idemà,
divendres,
a les deu
a. emportar-se 150 pessetes i una. plo- de la nit, a càrrec de l'ex-rector
de
ma estilogràfica que hi havia. al da- la Universitat de Barcelona, senyor
munt de la taula.
Jaume Serra Hunter, el qual disser·
sobre el tema: «Cultura poACTE INCIVIL tarà
pular». L'acte tindrà lloc al local
Dos passatgers denunciaren a la. de
l'esmentat Patronat, carrer MaPolicia que poc abans d'entrar el tren
en agulles, procedent de Mataró, en rià Agulló, 27 (C. R. D. Federal).
el qual viatjaven, uns desconeguts
feren dos dispars contra el convoy,
CURSETS
sen~ que, afortunadament, resultés
cap viatger ferit.
Curs complementari. - El curset
de tres lliçons, sobre la «Crisi de la
Democràcia», n. càrrec del doctor J e·
sús Sànchez-Diezma, començarà demà, divendres, a les dotze del mati,
i continuarà els dies 25 i 28, a. l'esmenada. hora. L'assistència queda. reservada als que hagin sollicltat oportunament la. corresponent inscripció.
ELS CON CERTS DE LA
CULTURAL
NOTICIARI
Associació de Cuit.ura Musical posarà fi a les seves activitats musiL'Institut d'Est udis Catala.ns.
cals dels curs 1934-193S el proper El dilltms,
de maig, la Secc~ó
mes de juny, celebrant així, amb el de Ciènciesdia.de20 l'Institut
concert de fi de c.:urs, quinze sessions Catalans celebrà per primerad'Estudis
vegada
en les quals han actuat artistes de
seva sessió habitual a la casa.
fnma universal. Bauer, Mischa El- la
de COnvalescéncia de l'Hospital de
man, Hofmann, Francescatti, Segò- la Santa. Creu. S'utilitzà
el local que
Vl&, QUartets Lener, Dresde i Barcel'InsUtut
ha destinat a la seva filial
lona, Grup Instrumental de Brossel- la Societat
de
Biologia,
el qual ja
les, Chor de Cosacs del Don, sota la
solemnement inaugurat per res- •
direcció de Serge J aroff, Antoni SaJa, fou
Rachmanínoff i Cort{)t. Serà Inobli- roentada. societat el dia 10 de maig.
dable en els socis de l'anterionnent Cal tenir en compte que ja es troba
també lnstal·lat a. la Casa de Con•
dita. entitat musical.
El dia 29, al Palau de la. Música. Ca,. valescència el Seminari d'Estudis Ma·
talana, la Cultural celebrarà el seu temàtics 1 que els locals destina.~ a
concert de maig, el qual serà dedicat a. sala de sessions i secretaria de la
Secció de Ciències estaran enllesU·
a eminents compositors catalans.
El Quartet de Corda. de Barcelona des dintre de poques setmanes.
Escola d'ASl>istènda Social per a la
I l'Orcbestra Clàssica dirigits per l'eminent mestre Josep Sabater, han Dona. - A totes les senyoretes que
estat els encarregats de la. interpreta- els interessi Inscriure's a l'Escola
d'Assistència. Social per a la Do~
ció de les obres.
Lotte Scboene, la gran cantatriu per a les carreres d'Assistència Soc
Sanitària
1 d'Industries 1 Laborotèc·
austnaca, actuarà, el dia 8 de juny.
L'Associació de Cultura. Musical ciau- nica, pel pròxim curs 1935-36, pod~
surarà, amb aquest concert, el seu passar per secretaria (COrts, 1169, pr
quart curs d'actuació a Barcelona.
cipal) tots els dimarts I dijous, d~~
ze s una. on se'ls facilitaran
COMM EMORACIO DEL 250 mena de dades.
-:
ANIVERSARI DEL NAIX ECrida. d'un alumne. - S'interesss J
MENT DE J. S. BACH
la. urgent presentació, a la Facul¡:lt
Una audició d'obres de Bach és de Farmàcia, dels farmacèutics
•
sempre un atractiu per al nostre pú- dre Sala 1 Junyent I senyora :?rall•
blic, el qual potser com cap altre cesca. Bosch I Homar.
del món. sent la. força i la sublimitat
d 'aquell geni que, sense cap exageració, podem qualificar d'incommensurable.
El bon comerciant té el
S1 a l'atractiu de les obres h1 afegim el prestigi d'una execució minudeure
d'anunciar als diaris
ciosament preparada 1 acurada I una
interpretació plena. de foc 1 entusiasque pel seu ~iratge of~
me, no és sorprenent l'immens intereixen garantia de difUSIÓ
rès que ba desvetllat l'anunci del
gran concert que en commemoració
del seu article, sense pre·
del 250 aniversari del naixement de
J. S. Bach donarà l'Orfeó Clltalà el
ocupar-se de la seva ideo· ·
dissabte, dia. 2l> del corrent mes, a la
nlt, al Palau de la Música Catalana.
logia.
amb el concurs de nombrosos solistes
vocaJs i instrumentals i una orquestra de setanta p.rofe:;sors, sota la dlrecció del mestre :Mlllet..
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La Música
*
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ELS QUARTETS DE BEET•
HOV EN, A LA SA LA MO•
IART
El c.Quartet de Corda de BarceloIlt\.lt interpretarà, en audició integral,
publica, tots els quartets de Beethoven. Hom podrà concórrer a l&ll
tran.~endental esdeveniment, com el
constit\lelx la. singular avinentesa
d'escoltar les disset magnífiques
obres de tan interessant cicle bectbovenlà (organitzat i patrocma\. per
l'~iació Obiera de
COncert.sJ,
mitjançant un reduït abonament \"à.lid per a les c:,l.nc sessions que se celebraran a la 'Sala Mozart, a les deu
de la nit, del dies 28 i 31 de ma1g i
5 7 i 11 de juny. Per a mscnpcloD::>,
a' la Secretaria de l'A. O. de C., Alt
de Sant Pere, 27, pral .; Sala M OZ:lrt
1 als principals ma.gat:tA!ms de música.

El projectat trasllat del mo..
nument a Clavé

La protesta
de «Catalunya Nova»
L'entitat coral «Catalunya N~é
fundada l'any 1895 pel mestre uetra
Mo~re. ens ha tramès una . bO
en la qual manifesta -com JS. ....
ban !et d'altres organitzacionsseva protesta 1 el seu disgUt ds
la pos."lbilltat del trasllat ciel ~
nument del músic i pèeta tnsl~ e&
un altre noc d e la ciutat. perc¡t: t é5
tenen .:¡ue l'actual emplaçamtfe ual'únlc que li ~u per raons
cHció I d'història.
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El «Giro» italià

Soler i Torra G.ns Ybarra y C. S. en C.
3

=

!estlvals han despertat un com ja. hem dit, un partit InobliMilà, 22. - Aquest mati, a les
~ tan remarcable com els rea- dable.
7'30, ha estat donada la sortida als
lll ts la. ~a setmana a la pisDe l'equip local sobresorti Cruells, C?Uedors que havien d'efectuar la
)ltza del c. N. Barcelona. La pro- el qual hagué d'actuar constantment cmquena etapa sobre el recorre¡ut
cU:a vàlua de l'equip visitant era per a deturar els xuts perillosos que Cesenatico-Riccione, de 35 quilòmera arantia absoluta per a obtenir ll valgueren molts aplaudiments. Ens tres contra el rellotge. Ha vençut
una è~t complet ambdues jornades; demOl>trà ésser -malgrat el nombre Olmo, el qual, degut a. l'avantatge
~ elS afic10nats a la natació te- de gols que li pasaren el prlmer dia, aconseguit, s'ha adjudicat també el
. nta llur uurada en els esdeve- quasi tots ells imparables- el por- primer lloc de la classificació geneDl:ents que s'apropaven en recor- ter insubstituïble, d'una classe tan ral.
,n la majoria d'ells la formidable elvaeda com la del porter hongarès
A la tarda, el grup ha disputat la
:pressió que produi l'equip d'Mon- de l'equip campió del món. Gamper sisena etapa, entre Rlccione 1 Portoespecialment en el water-polo, i Borràs, a la defensiva, cuidaren de civitanova, de 136 quilòmetres. En
passat. Veritables mestres de lo. perillosa davantera hongaresa 1 la. primera part del recorregut el
. entat joc, compten ara amb especialment en el segon partit, 'fe: grup s'ba mantigut compacte. Unes
1
jugad?rs ol1mp1cs 1 ac~ual ren gala de la seva experiència en temptatives de fuga per part del
,
tq t és l'eqUIP campio d'Hongna..
parti&S internacionals.
corredor Montes!, que no ha donat
nostres jugadors, malgrat ha-Cabrejas 1 Brull taren dos dels ju- resultat. Desprès, a la costa del Pi' r mtenslficat llurs entrenaments gadors que més es diStmglren. Brull, nocchio, el trancès Lauck ha Intenrefer tot el que els recomanava el actiu, mcansable, amb !acllitat en el tat tambe fugir, però la intervenció
seu entrenador, no pogueren doffi.l- desplaçament, no parà un moment d 'Olmo i Martano ha anu.Hat l'estotalment l'efecte que els va. 1 va realitzar dos grans partits. Ca- forç del francès. Aquest, però, ha
~~uir les noticies més amunt res- brejas no fou la revelació, smó la repetit la. temptativa a uns 25 qui~yactes, 1 succei el que era lògic consagració en ferm de l'equip na- lòmetres de la meta I ha arrossegat
ue passés: els semblava una casa cional; en ambdós partits la seva el belga Demuysere 1 l'italià Falco
{holt grossa poder guanyar els cam- tasca fou de molta valua. I, quant a l, a pesar d'una enèrg1ca reacciÓ
pions del món, tot i trobar-se amb l'actuació dels altres dos davanters de l'escamot capdavanter, no han es¡:ondicions sobrades i tenir prou clas- Sabata i Giménez, hem de dir qué tat aconseguits 1 l'ordre d'arribada
se per a poder lluitar amb els cam- foren els xutadors perillosos de se.m- ha estat el següent:
1. Falco, en 3 h. 47 m. 59 s.
pions. Sortiren, doncs, a la llll!ta ~re, 1, precisament perquè foren pe2. Demuysere I Lauck, ex-sequo.
amb l'ànim oprimit, però ben aVlat rillosos, els defenses contrariS acu3. Guerra, a 10 segons.
tmgueren ocasió de veure que el diren a. mitjans i.He¡als dintre les
Després, Bini, Altenburger, Binda,
seu joc era poc eficaç per a contra- lleis del water-polo per tal de poder
restar el dels seus adversaris, i aixi contenir llur impetuositat 1 anu.Har Di Paco l Olmo, 1 60 corredors més
amb el mateix temps de Guerra.
transcorregué la. primera part del la seva tasca. ofensiva.
Degut a la poca diferència entre
De l'equip visitant cal assenyalar
rtit amb el resultat de 2 a 1 en
rontra. Al començar la segona part, Nemeth com a un element de vàlua els tres prtmers i el grup seguidor,
conserva encara el primer lloc
Olmo
pn gol fet pels hongaresos desanimà insuperable; ràpid en el desplaçael nostre equip, al qual li semblà im- ment, gran domini de pilota i una de la classificació general, aconsepossible d'obtenir un resultat tan precisió en el xut perfecta, ensems guit en la pr imera etapa d'avuL
A remarcar que els directius de la
honorable com el que havien acon- que molt forta. Bozsi, HaJassy 1 Keseguit durant la primera part; els sem foren els jugadors que demos- Casa Maino, per la qual corre GuerhOngaresos en tragueren profit 1. traren palesar unes condicions ex- ra, han presentat una. reclamació
veient la. desmoralització, apretaren cepcionals, que els quall!ica com a contra Olmo.
ae valent fins a aconseguir cinc gols veritables mestres, 1 això ja bo vol
més. El partit, doncs, fou una mag- dir tot. La defensa Szlgett1 1 Heren- L'equip femení «Belgian Opnmca exhibició dals campions da- di fou, en moltes ocasslons, massa
baté el del Polo
~ant un equip cohibit en l'última part bruta, 1 en molts moments oblidaren timiste»
de 1encontre. Ara bé, el que succel que jugaven a. water-polo. Kutassy,
per 5 gols a 2
en el segon festival és la part con- a la porta, .fou un digne substitut
trària a la QUe acabem de resenyar. del porter titular Brody, ja. que féu
al camp del Polo
al
Ahir,
podem assegurar, 1 no creiem exa- parades d'una categoria internacio- es jugà unmati,
partit d'hoquei femen!
gerar, que l'equip del C. N. Barce- nal de primer ordre.
l'equip belga
entre
internac1onal
JOAN BRAU
lona mereixla haver guanyat. Féu
cBelgian Optlmlste» 1 el del Polo.
fet
un partit com potser no n'havia
L'encontre fini amb la victòria de
cap més en el seu llarg historial; el
l'equip belga per cinc gols a dos. Els
nombrós públic all1 reunit no ho
gols foren marcats per Itner (3) l
ESCACS
hauria pogut esperar mat; canvià la
L. Watson <2>, per les visitants; 1
tàctica i en lloc de jugar a la defenpel Polo marcaren P. BlascO 1 M.
siva procurà sempre portar l'atac, 1
Matx telefònic
Blaso.
·això li valgué moralment la v1ctòria.
Eas equips !oren:
'en un partit perdut per un gol de
Comtal • Selecció Madrid
cBelglan Optimiste». - Duvigneau,
~lferència amb adversaris de tanta
Comuniquem a l'afició catalana Caesens, Boelaers, V. Der, Esplde,
!categoria 1 en les circumstàncies en que el matx Comtal-selecció Madrid Ad. Spirlet, Addamas, Cortant, Itquè es desenrotllà. La iniciativa nos- que tant d'interès havia desvetllat 1 ner, Ibulmen. L. Watson 1 B. Wat\ra de portar sempre l'atac descon- que s'hagué de suspendre per causes son.
certà de tal manera els hongaresos alienes a la voluntat dels organitzaPolo J. C. - Pla, Xauradó, Garque després d'haver jugat nosaltres dors, tindrà. lloc definitivament el rigosa, Milà, E. Parson, Batista, M.
una primera part molt millor que la d!ia 25 de l'actual, a les 10 de la. nit, Blasco, A. Parson, Noble, E. Blasco
del primer festival, i essent els pri- en el seu local social Ronda St. Pau, i M. Blasco.
mers de marcar, es veieren apurats 17, «Cafè Olympia».
per a sortir airosos de la lluita aferDonada la. transcendència que pels Ahir a la tarda arribà el nou
rissada que els oposava l'equip local.
escacs tenen els actes que a}>otser creien que en la segona part nostres
d'anunciar, moments abans element del Barcelona Enric
augmentarln el resultat, com feren cabem
festa farà tís de la
començar
de
en la. primera jornada., però la deci- paraula. per lalacomissió
Fernàndez
organitzado~16 dels nostres jugadors els destord'honor
soct
Garrigosa,
senyor
el
ra
bà totes les jugades 1 estigueren
Ahir a la tarda, a bord de l'cAu{IOC encertats xutant, igual que els de les Federacions catalana, espanyo gustus», arribà Enric FernAndez, el
nostres davanters, els quals en di- la, senyor Aluja, president del Club nou element contractat pel F. C.
verses ocasions veieren com llurs Comtal i el senyor Bosacoma, pres!· Barcelona. procedent de Montevideo.
L'acompanyava el delegat del Bar~ts anaven contra el pal. Els de- dent de la. Federació catalana.
El doctor Rey, campió d'Espanya celona senyor Antoru Gallart, que
fenses hongaresos jugaren molt dud'aúnic
àrbitre
designat
e3tat
ha
és qui ha cuidat del seu traspàs al
¡:ament, i la. resta de l'equip hagué
lle treure el titol de veritable cam- quest torneig, el qun.l jutjarà. les par- cercle blau-grana. A la seva arribada acudiren els directius senyors Nopió per a confirmar i acreditar que tides ajornades.
No dubtem que tots els veritables neU, Guardiola 1 Bo.
h'eren mereixedors. Fins als darrers
Avui el nou element barcelonista
moments, 1 fent un esforç extraordi- aficionats 1 amants d'aquest noble
nari, no pogu6 vèncer la resiStència joc es donaran cita pel dia 25 al ca- s'entrenarà a Les Corts per tal de
debutar en el partit de diupoder
del nostre equip 1 decidir el r esultat fè Olympla, on pod·ran gaudir de
menge contra l'Espòrting de Gijon.
de l'encontre. L'equip català féu, l'e~pectacle que hl tindrà lloc.

f.:y
:fre
Fbs

Rambla dels (studis, 11 i 13, i Bonsuccés, 1 i 3
Preu líquid a què negociem els cupons
venciment primer. de juny del .1935

usant

Hn•a••Y
TUb¡ 6'10 ptes. Escudellers, 11;

casa

A!sma, Passatge del Crèdit, 4, 1 aitres Farmàcies l Centres d'Especif1cs

lA FA B RIC A O E

NEVERES
"GLACIAL 11
VEN BARATJ SSIM, DIR E CTE
lmmens
AL CONSUMIDOR.
assortit per a. tots els usos, des
dels preus mes lnfiiDS
~evera¡ patentades de maxima.
tefr!geraciò 1 sense mescla de
llustos 1 olors. a preus modlcs.
B~et 1 Mercade, 26 \al costat
d'Estació Gracta 1 Teatre Bosc)

Ob. Enllumenat de PoblacionOil 6 •¡,
sèrle K. ..........................;
Ajuntament de Castelló 5 •¡, ......
li
Bons SUcrera d'Espanya 6 •¡, ......
»
Carburs MetàHics 6 •¡• .........
»
Catalana Gas 6 •¡, sèrie Q .. .
li
Colònia Güell 6 •¡, ... .........
»
EaectrometaHúrgica de l'Ebre 8 '/•
,.
Renault, S. A. 6 •¡, .............. .
»
Barcelona Traction L. & P. c. L.
•
6 '/• trim.... .............. .
Barcelona Traction L.& P. c. L.
lt
5 1/ 2 •¡, semes. ... ... .. .......
» Cia. Hispano Americana d'Elect.r tcitat 5 1/2 •¡• ...
Aigües de València 5 '/• ... ... ...
•

6.922
6.203
12.938
6.298

menti
Net

I

8BR VB1 RAJ?W f:NTRS 8A.IWELONA 1 lill..liAO
Sortl<lee tota el.a DIMECRES a 11 nit cap a Va!énc1a, Alacant. Mt.la¡a,
6efW&. Vl&O. VUlagarcla. Corunya. Musel, Santaoder I BUbao.
AltelnanHe lea escales de:
.l'arraaonA. ceuta 1 Huelva caaa dues setmanoe
San$ Carloe 1 Ferr01 cada duoe setmanea
8ER VEl OORRENT EMTttB BARCELONA l Bil..BAO
cada duee setmanea.
SOrtl<lea ea DIVENDRES a la nlt. cap a rarragooa. t:Sant Carles ¡
VlD.arOQ, Va!éncla, CUllera. AlACant, Canageoa, AguUaa, Almerl.a. M&o
uua. Motru, Wla¡¡a, Ceuta, Cédlz. Sevtua.. Huelva, Vlao. MD.rill, V1lla¡arc1a, l"errol, Coruo1a. AVUee, Musel, Saol.atlder, BUllllO 1 Pasa.l~
SE.RVKl EN'l'B.C 8A.!WELONA. t>lrrJJ: 1 .Y.AR8&..J..A

5.51

7.201
6.976
7.218

90'93.711
101'103'50
97'99'97'-

6.438

99'-

5'20

SERVE! RAPW CAP AL li~lL-PLATA
per moto-transatl&otlca correu.a eapanyol.a
tlOrtlllea taea callA :ü óloe
Cap a SANTOS, MONli:VIIlEú I ~UcNU$ ~tiRE S sortirà el dla
11 de juny del 1935, la magnifica. motonau

5'24

«CABO SAN AGUSTIN»

7.068

5.52

4'98
6'46
5'93
5'63
5'95

11.656

6.823
20.998

104'-

7.794
26.45
14.887
10.421

112'186'-

SOrtlaea QuJnzeoa!a ea CUJoua cap a l:>éte 1 Marsella
Servei Qu.lm~enai cap a UENOVA
tA ct.rreaa ea rep rl Tillal&do ae la ComP&nJlB. MoU aeJ. Rells.U.;
TelttO.Il 13586
~

Que aaruetra passllt~ters l mercaaeclea
rep tlnll la vetila. del <lla ela sortlcl!-J._a! till&laclo nQm. 1
del Moll de Balears, Telé!on 1~1•
TELEFON ~111
VIA LAIETANA, 7
Cona1gnatarta:

La càrrega •

ACCIONS:
Cia. Telefònica 7 •¡ , preft. cupó 43
Aigües de Barcelona. cupó 33 . ..
Gallega d'Electricitat, sèrie A. cupó 21
Gallega d'Electricitat, sèrie B. cupó 15

5'56
5'21

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.
VIA LAIEfANA,

Principals operacions
COMPRA I VENDA DE VALORS
NEGOCIACIO DE CUPONS I TITOLS AMORTITZATS - AGREGACIO DE NOUS FULLS DE CUPONS, ESTAMPILL.ATG~ I
CANVIS - CANVI DE MONEDES I BITLLETS • CARTES DE CRE·
DIT I GIRS SOBRE ESPANYA I ESTRANGER- ORDRES DE
BORSA - SUBSCRIPCIONS A EMPRESTITS - PRESTECS SOBRE
VALORS· COMPTES CORRENTS· CAIXA D'ESTALVIS· FACILITEM OR PER A PAGAMENTS A DUANES

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI
DE MOBLE2, PIANOS, RAD10S, CAIXES Dl!l
OABALB, MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE C0.
SlR. MALETES, DISCOS, eto.

Admetem dipòsits de va'ors tn custòdia
DRETS OE CUSTODIA
A l'anJ'
VALORS DE L'ESTAT
Per cada titol de 500 pessetes nomln.a.ls o fracció 10 cènl.l.IIlS
2 pessete,
Per cada Resguard. mlnlmum ... ... ... ... ...

TOT D'OCASIO
CORTS CATALANES, ~14

ALTRES VALORS

Per cada titol de 500 pessetes nominaLs o f raccló 13 cèntima
Per cada Resguard, mln.lmum ... ... ... ... ... ... ... 2 pessetea

Cambra cuirassada

Caixes de lloguer

Telèfon 3U422

Compra-venda i administració de finques
La seva conservació; obres 1 reparacions; cobrament de lloguers:
revisió de contractes; desnonaments; pagament de contribucions;
1n1postos 1 arbitris, etc., etc.
AGENTS DE PRESTECS PER AL BANC HIPOTECARI
D'ESPANYA
~A.IWI!:I...ONA: Vla Laietana.
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA CADIZ • CANARIES
8ortl<lea setmanals el.a a1ssaotes, a tea 1~ e:tectuaran et servei lea motonaua
a CIU ~AD DE SEVILLA• I «VILLA DE MADRID»
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · PALMA DE MALLORCA
Sortldea cada cUa tUevat • 1.e <11uwengea¡ de Barcelona • Palma. a tea
19 nurce, per les motonaus
•CIUDAD DE BARCELONA» 1 cC IUDAD DE PALMA•
SERVEIS Rt.GULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA. ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA MAO I BARCELONA· EIVISSA
L1N1A t:UMhltClAL AMl:l ESCALES A rura EL8 PORTS IJB LA M!:UI•
TERRAN1A, NORD O'AFRICA 1 CA~AR1.ES. - Sarttdea QUUIZenal8 Cie Bat•
cetona el.a CUJoua. WNlA CUMEROUU. BlLHAO 'OADIZ- OANARlES 4MB
ESCALA A roTS l!:l.B PORT~ IJEL NOHU U'E!:lPA.NYA. - Sor~ldea' QUID•
tteUal8 de l:lllllao ela diJous. UNU\ RAPliJA REUIJLAR ENTRB: ESPAN YA
1 TERHl'lOR18 US: LA UUlNEA E~PANYOI...A (F'ERNANOO POOJ - Bortlaea el dia 17 ae cada mea, amo escales a Valéncla, Càell.Z, Las Pallliaa, San.ta
Cruz de Tenerlte o Freetown, 6aut~~o Isabel de Fernando Poo, Bat&, Ko¡o 1
Rlo l:lenl to pela vapors
t. PLUS UL TRA11 t t.LEGAZPb
LINIA RA~IDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
8orttaea ae l:larcelooa eLe dllluna 1 diJOUS, a lea 20 borea
•CI UDAD DE VALENCIAt
Preu a ooberta; 8'110 11essetu. Bttlleta d'anadl 1 tornada_a .Prlut rtdulta
URAN • MKL!r.IA
IU.A<JAN'l
WN1A REUUI...AH ENlHI!. l:IAHCELONA
•
VlLI...A ALHUCE~ · CS:U'!A l VlC&oV11:H.BA
l:!l.lrtldea ae liarce!Uua cada cuwneoge, a 1ea 11 tlorea· d'Alacan' ea ll1marta,
d'OriUl el.l dJmecrea, d 'Orau cap a Alacant el.a euaiarte. 1 d'Alacant cap a
Ba;ce1ona. el.a dlmecrea

114Auruu: rasee1a ae la Cflat..uana. a . -

ENDERROC l.

ptes. miler

2•

CASA SUBI ROS

BARCELONA

per a ¡uarao.r valors, documents. Joies 1 altres ooJectes de valor
Compartiments des de 22 pessetes anuals
Pot vlsita.r-se en les hores d'oflcina

Iot

DOS LOTS DE GRAN INTERES

~IAONS
a

'I

Revisem curosament les amortitzacions

Jacint Verdaguer, «La Atlàntida». - Pere Mata, «Los
moros del Rlflt, (dos volums). - O. Junyent, «EgiptoJt.
- A. Junco, uFisonomias». - L. C. Bosch, «Almas geVia Laietana, núms. 60 I 62
melas». - «Safo y Faon», (història grega). - Goethe, «La serpiente vervenc portes, bigu~. maons, jàsseres, de». - Oka.kura--Kakuzo, «El llbro del te». - Un franciscà espanyol, «Licolumnes, mOOI\ics, etcètera
bra del canocimiento». - E. Barriobero, «La leglslaclón de Moisés». ENDERROCS BALAGUE
Almogàvers, '76 (xamfrà a Marina) J. P. Forner, cOración apologètica por la España. y su mérito literarioli.T. Mlchelena, «Débora». - Erckmann-Ghatrian, «Los dos hermanos», cEl
lustre doctor Matheus111, (dues obres).
15 obres de gran interès amb un total de 2.490 pàgines, l'import de
les quals és de pessetes 42'50, el donem per pessetes 5. A reemborsament
pessetes 6'75.
38
"" VENDA I CLINICA
o. Núfi.ez de Prado, cLos apaches». - F. Mould, cVia00
Plaça catalunya, 11
U'ENCENEUU!W
jar...». - E. Estevez, cNuevo escenario». - J. L Caso,
BALAGUER
«Nueva defensa de Claudlo FontanellasJ. - A. Guardiola, «Los últimes bohemlos». - Ouida, eLa Rodrigona» 1 «Los malhecho- E. M. Martínez, cVida muerta». - Pujó, cEa juramento de S1b1Hospita , 42 • Tel. 13651 SAC GUARDA·ROBA res•.
la», (dos volums). - E. Pagan, «Tres ensayos sociallstas». - R. J. sen" SIEMPREFINO"
der, clman». - J . Arquer, «Evolució problema agrari a Rússia». - Dídac Ruiz, «Missatge a Macià». - Ll. Capdevila, eLa falç al punY». F. Soler (Pitarra), «Dotzeua de frare». - J. Colton, «Xang-Hai». - P.
Foix, eLa classe obrera». - J. Duran, «El destajismo». - A. Serrana, cLas
pellculas españolasJ.
20 noveHes interessants l'import de les quals és de pessetes 76'90, amb
un total de 3.460 pàgines, les donem per pessetes 5. A reemborsament pesMETG E ESPECIALISTA
setes 6'75.
PELL •• VIES URINARIES
2 LOTS APENDIXS. lAt prim.er.-un lot de periòdics 1 almanacs anDEFECTES SEXUALS
tics, integrat per 60 nl1meros diversos d'cEl Tiburón», cEl cañón Kruppll,
Rambla de canaletes, 11, primer
«Lo xanguet.», cEl noi de la. mare», cUn tros de papen, «L'Esquella I eLa
Campan.all. Ea lot pessetes 4.
Lot segon.-Un lot de 30 obres diverses de Pitarra, Gumà, E. Aulés,
Vilanova, etc. Ptes. 3'50.

CAMISERIA

lot

Batlles
Ferrer
36, Soqueria, 38
Especialitats - Camises a
mida - Adam l model RAGLAN (patentada)
MITGES «FERRO»
<de garantia)

PREUS BARATlSSIMS

FARRE PIJUAN

APARELLS
FOTOGRAFICS
PRISMATICS · BINOCLES · CINEME:S
PATHE BABY
PEl.· LICULéS
FONO GRAFS DE TOTES MEN ES

MAQUINES
DISCOS, eto.

RELLOTGES - OBJt:CTES DE PLATA

JO lES- BRILLANTS
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

CASA BAGUES

Canvi Rendl·

Llquld

per CUPÓ dia lG
Pessetes ma1¡r

er

Furóncols, Eczemes, <.ll~elles 1 IIJtre~
malalties de la pell. Es guareixen

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

BANQUERS

*

GRAN

,

•

IMPRESSIONS DELS DOS FESTIVALS OlMO I FOlGO, SON ElS
AMB L'U. T. E. DE BUDAPEST, CAMPIO GUANYADORS DE lES DUES
ETAPES D'AHIR
D'HONGRIA

M~r~n~~, fí~tulet Uagne~

7

Carrer de Sant Pau, 6
lPl'OP Rambles)

TeL 14137

B AR C E L ON A

el millor i el de major gorontio
per o protegir els seus veshts o
pells contra els estralls de les
Arnes. de lo llum i de lo pols.
Exigiu sempre ~ Soc Gu~rdo·
robo "Siempre(ino" úntc de
paper impregnat (po tentat).
Coda Soc "Siemprefino" va
provist d 'un segell nu~e;ot d.e
legitimitat, que el dutm~etx
d'AlTRES SACS INEFICA OS
PER ÉSSER DE PAPER CORR NT.
Ptes. 1.50 coda un. Tomany 160
X70 cms. Pes 110 grams. De
ven do en " lo Viii o de Porò ",
Fiveller (o bons Ferran), 32; C. A.
Vicenç Ferrer, PI Catalunya;
J. Uriach & C.0 , S. A., Bruc, 49
i en altres establiments. Venda
o l'engrÒJ: C. E. P. A., Sant
8oudili (Barcelona).

DEULOFEU

CAMISERIES

Oferta de diversos llibres nous i valuosos a preus d'ocasió
«<conografia de las ed1C1oncs del Quijotet (reproducció en facslmil de
les portades de les 611 edicions d'aquesta famosa obra). Conté totes les
notes bibllQirafiques, un «Homenaje a cervantes», pròleg de J. Glvanel,
y cGénesiS del Quijote», per J. Martínez Ruiz (Azorín). Tres volums en
foll, relligats en tela cmateur». Ea seu preu éS de 50 pessetes 1 els donem
per 12 pessetes. A reemborsament, 15'60 pessetes.
cLas Prisiones de Europa.t, primera obra d'aquesta classe a Espanya,
redactada a la VISta d'obres, documents 1 dades fideclignes. 003 grans volums en tela, amb un total de 1.928 pàgines l 63 gravats. Ea seu preu és
de 50 pessetes. Els donem. en tela. per 15 pessetes. A reemborsament,
17'50 pessetes.
Pérez Escrlcb, eLa Envidia», 4 volums de 350 pà.glnes, l'import dels
quals és de 20 pessetes, els donem per 8 pessetes. A reemborsament per
8'75 pessetes.
cEl libro de las vacactoneu <anuari de la Joventut>. Un gros volum
relligat amb nou:.bro505 gravats en negre 1 color. V&l 10 pessetes. Ea ~
nem per 3 pessetes. A reemborsament, 3'50 pessetes.
cEl Proceso de la Commune de Paris», relació c<Xnpleta 1 detallada
de totes les causes aeguldes pel Consell de guerra, contra els caps de la
històrica Insurrecció comunJsta. 1 voL en 4.0 , en tela. Ea seu preu, ~
setes 15. El donem per pessetes 6. A reembOrsament, pessetes 7'25.
M. TORROELLA I PLAJA: cllistòria de Palafrugell 1 la seva comarca», 1 voL de 198 pà&. El seu preu, pessetes 7'50; el donem per ptes. 3. A
reemborsament, pessetes 3'60.
cCuentos de Claudio Ferrault.», amb nombroses i.Hustracions de Gustau Doré, relligat. El seu preu, ptes. 6; el donem per ptes. 2'50. A reemtorsament, ptea. 3o. Martínez campos, cPàjaroo de acero». La guerra aèrea 1gu-1g1a;
207 pà¡. 107 fotngrafies documentals. El seu preu. ptes. 10; el donem per
pessetes 4'50. A reembOrsament, pta. 5.
Wernu Reumelbur¡, «Barrera de fue¡oll. (Breu història de la Gran
Guerra 1914-18). Un gros volum en 4.•, de 418 pàg. 112 fotografies, en tela.
El seu preu, ptes. 18, el donem per pt.es.. v. A reemborsament, ptea. 10.
• Gracian, cEl Cri~u:oo», edició reVisada per J . Cejador, 2 voL en a.• de
678 po.¡. val ptes. U. El donem per p¡,es. e. A reemborsament, pte& 7.

Llibreria Central: Muntaner, 42 •• Barcelona •• Tel. 35255

ANUNCIS PER PARAULES
HOSTES
i PENSIONS

MENJAR lfOI!SOa abun.
<!ant, 10 ptea. mea. Lale.

DIVERSOS

a·oterll.l
VIAT.IANl
a cawunra. ram
FACILITO an.tl.l pen- punt Amb bones rol3.alans 1 ballltactons. &bla. C1ona cu en tet.a.
Eacrl uPlors, 10, entresol.
re a LA BUMANITAT
pe¡

<te tel&lta 1 ¡¡éoer• ae

no.m.

J.W.

PENSIO LAIETANA, nJ:OI 1 na'aera. tot colltoñ
MODES, conreccto acu.
mO<lecn. Preu <1e1 Cie 7'50 t'Ida
~eatlta 1 abrlce
cua. Vl& Laietana, 29, PL. per a Cie
aen¡-ora 1 nena
Be~er. 2.
Rocamoderar.a.
PreUI
.
ton, lM. Pral.. ta..
PARTICULAR
CASA
Uoga llabltactO, amb penVENC BOTIGA come.
1110 o sense. Escriure aDIO
reteréneloe a LA B OMA· tlblea amb llabltae.IO, bo.
oea COD<1.1ClODJI, per DO
NITAT níJ.m. 208.
poeer at.endre ne&OCI.
.Eicr1 ure I...A au M.AN lPENIIO NIZA, bonea 'T AT núm. 2U8
habltaelona e1e1 Cie 7'60,
b&l17, duua, tel., asc. PeHABITACIO, 20 ptee..
la!' 58, 3er- :ma. (clam u ot la GranJa Royal)..
mce amb roba.. COrdera,

a

HABITACIO

pr, ~ pt.ee.
13, 2on. 2na.

per a llaHonaTtl\a,

FAMILIA CATALANA
Clelitla un o CI08 amJ.ca a
tot eet.ar b. c. be.n7. te1,.

tana, 411, ser.

1 16, Sé. 1ra.

ANGEL MART I.

U.l.ler

VENC AUTO

<l 'ocaal~

10 HP. Don eatat I
<IICiODJI

con-

lmmlllorat>lea. a LA HUMANl•

Ellc.rlure
TAT DUm " lGl.

OFERTES
i DEMANDES
MODISTA 1utere.JJ: a
caaa t a domteU!. Preu.
ccooOmlca. Rocalort, lS.
pral. 1.a

MOSSO O COBRADOR.
Q~ltJa cocucac1o 4fl anyj
1 oonea reaerénc:Jea. &..
cr1ure a LA UUII.lANI·
l 'Al num 6al.
SENYOHTA taqulm&o

a ·enqua4ernado (loJ.arU. ca.DOIP'Illa amb O<llleu&o
na oe J.a ac:.a, 11. 1• meu..- a llllc:J ua e1ow.w.a.oC

1e1on

1baó~

- lJVcelUJlat

c.t.G.Ia 1 C::U...liA. 8 Oleret.&.

Ellcrlure a LA a u MA N~
TAT num 1~
.tlAl.ET mO<lern, espa..
1011 Jan11 1 tlurta, a :l8
•ovE. eabeot cata16 l
auout.- Plaça eawunrL
5 PESSETES DIA tot Venc o uoso lmmlllor... castell& a'olerela per ll
t!l!tar 1 o 2 amJca, bab. bles COD<IlClODe. O!rtgtr- de&~,.~~iotL maaatzem o colndepen<leot b. o. Nota- NI a LA HUMANITAT bracor. fX. I..A HUI.IANUAT oum ~b
núm. 163.
~· -~~l.
du~.

BorreU, as. 1er.

Dijous, 23 de maig Cfel 1935

Bafceronà -

Any IV - Numero _
1.015

•

EL DISCURS DE HITLER
•

La premsa de tot arreu · d~Europa li dedica comentaris

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~!!!o

rrATA[UH'A..f/\MnANV/j

PER ALS AMICS EMPRESONATS

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

Baldwin, en_ u~ discurs, recul! les paraules del ~~ichführer ...
\t\'n 1V\~Vfli"'MII I)//
La premsa 1tahana troba el d1scurs de tons conCiliadors •.. La
La tmm lnent celebració del procés del Govern oe la Generalitat, ha¡ premsa francesa es divideix en dos fronts, els mateixos que
vingut _a donar al llibre de Gómez Hldalgo una actualitat palpitant que
formaren els amics i ene mies del Pacte amb Rússia
pocs llibres polltlcs han conegut.
La biografia, fidellsslma de I'IHustr& President de catalunya, a traL'ACTITUD DE PARIS ES nya 1 les altres potències, principal- de Hitler en què el canceller aleman
vés del llibre ccCatalunya - Companys>> acreixerà el seu pres t igi davant
DE GRAN R ESERVA, PERO ment Anglater ra, ha. dit: «N~altres afirma el decidit p ropòsit 1 d esig d[¡
dels qui el coneixien 1 estimaven 1 alhora potser farà mudar de criteri
LA PRE!\I SA P ARLA SE- r ealitzarem tot allò que est1gu1 de la seu poble de mantenir amb Angla
,
'
'
G ONS EL CRITERI QUE nostrp. part per a avan çar tot el pos- ter ra. les millors relacions per tal d'e:
alguns med is no catalans que I a cusaven sense conèixer-lo.
T E D EL PACTE AM B EL S slble en el carni que porta a. l'Entesa vi tar que mal més no pugu¡
1r
50
Sabem que l'obra és demanadlsslma de tot Catalunya; 1 la resta d 'EsS OVIETS
Internacional>>.
entre les dues grans nacions caprgu
panya, hi palesa, alxlmatelx, un marcat Interès.
P arís, 22. - Als cer cles oficials es
tlgi greu. Considera el «Mally Maib
Per a la nos tra terra té la concessió de venda com saben els nostres mant~ la. r eserva. respecte al <l;iscurs
LA PREMSA ANGLES A AC U- que una. entesa entr e Anglaterra 1
.
'
'
de Hitler a. causa de l'absènc1a del
SA LA PART D EL DISCURS una. Alemanya forta. i lliure seria la
lectors la ccLIIbrerla Catalònia »: Rda. St. Pere, 3.
senyor La.val, el qual sor tí ahir cap
ADREÇADA AL SE U PAlS
més gran garantia de la pau
a Ginebra. Per altra. part, és h àbit
«Dally News>> atribueix al · discurs
del Govern francès no pronunciar-se
Londres, 22. - Tota. la Premsa bri- de Hitler una gran importàn cia soen aquestes qüestions fins a. conèixer tànlca. comenta. extensament l'impor- bretot per l'afirmació que Ale~
PENA
MORT
els textos oficials impresos dels dis- tant discurs pronunciat ahir pel can- reconeix no solament el Pacte dell!
cursos d'aquesta importància polltica.. celler Adolf Hitler al Reichstag, i ca.rno, sinó que està disposada a com.
En general, i donat que els sectors el quallflca. de «crida a. la pau enca.- pletar el Pacte aeri.
polítics segueixen també en això l'e- minada. a desfer definitivament l'ato:DaUy Telegraph» r ecull amb
xemple del Govern, la. impressió pro- mos!era de desconfiança que es res- ticular Interès, la part del disc~
dwda. a Paris pel discurs del cance- pirava entre la nació.
«führer» que afirma que Alemanya
Uer alemany és, per ara, de gran reTots els periòdics convenen que el no vol arribar a cap cursa dels arserva..
discurs de Hitler és d'enorme trans- maments navals amb Anglaterra.
((La. V1·cto;~
elog·a
~e>>
1,. el discurs del cendèncla. perquè evidencia. que h1 ha.
Aquest periòdic creu que despr'canceller H 1·tler , del que di u q ue és per part d'Alemanya. la voluntat de
Q
del discurs del canceller alemany S'imun notable esforç a. favor de la. pau pau.
posa
convocar
una
Conferència
de
opea
«The Times» qualifica les propoeuf.òrg~n comunista. «L'Humanlté», siclons constr uctives de «Hitler d '«o- la. Pau a. fi d'establir els fonamenta
·
t h onra.t », que creu que h a. de la nova pau europea..
ataca dur¡¡.ment Hitler per la part f enmen
del seu discurs en la que dirigí atacs d'ésser examinat amb ampli esperit
També l'òrgan laborista «D¡úly Hecontra la. Rússi a soviètica. quan la- de comprensió.
raid» té !ranses d'elogi per al discurs
menta que F rança tingués aliança.
«Dally Mail» analitza. minuciosa- de Hitler.
amb Moscou.
ment les ofertes de Hitler i no pensa.
«Le Figarm> analitza. un a. un els ni remotament que es p ugui tractar
NO HI HAURAN MODIFI·
t retze punts del discurs de Hitler i d'u na. maniobra . Creu aquest p eriòdic
CACIONS EN LA POLITICA
diu que d'ell es desprèn la clara im- que s'imposa per p¡..rt de totes les
AERIA ANGLESA
pressió que ha. arribat el moment d'as- potències la presa. en consid eració del
senyalar una aturada en les nego- discurs de Hitler.
Londres, 22. - Als cercles oficiala
elacions europees actualment en curs
Aquest mateix periòdic recull parper tal d'enca.min¡¡.r-les per altres via.- ticularment aquella. part del discurs
(Passa a la pàgina 4)
ranys. Aquest periòdic creu en la !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111!!!!!!!!!!!!!!!!!!111!!!!111!!!!111!!!!
darrera part de Hitler, que indica
clarament un desig de pau 1 d 'lntelMISS FRANÇA 1935
llgèncla. a. totes les nacions.
«Excelsior» no està sahsf~t totalment per les declaracions de Hitler
El dia s d e maig fou afusella t a santa Clara (Cuba), a cusat d 'assas•
i creu que aquest ha. iniciat una.
sinat, e l súbdit cubà José Costiello. La foto mostra tot l'horror del
maniobra per a intentar Ja separamoment s uprem, quan el piquet d 'execució, a pun t per a e xecutar Ja
cló de França 1 Rússia.
t errible sen tència, espera l'ordre de «foc!»
«Le Populaire» diu que Ja. decla.ra<Foto Keystone)
ció pacifista de Hitler resultarà vana.
·-~ si Alemanyp. no entra també en un
sistema d'organització de la pau, el
~!~re de gravitació de Ja qual s'a.-¡

Pte s.
J. M ......•...
0'50
F. M ...••.. . .... . •....•..•
g:~g
Suma anterior . . . •. . 87.195145 P.T.... . .. ......... . ....... .
Un antlcatòllc .. . . . . . . . . ..
2'- J . B. O ....•. • ••.•.••••• . ••••
0,50
M. B V., el deure setmanal
3'- M. S...••.•.• . •.••. . ..•.....•
0'50
J osep Ramon Castells .. . . .
3'- A.M .... ......... . .......•
0'50
Gregòrla Cantainés . . . . . . . ..
3'- M . P .... •. . •.•..•• . ......•
0'50
2·- J. M. P .••••• •• . • ••••.•.••..•
Maria Ramon (quarta veg.)
0'50
2·- J. c .......... ... ... ........ .
Mercè Ramon ..... . ..... . .. .
0 50
Isl;lre Tomàs Euste . . . . . . . .•
l''
Una esquerrana . . . .. . .. . . .•
3'- UN GRUP DE CATALANS
Una esquerrana ........... .
D'ESQUERRA;
3On admirador de Gassol...
3"·- J. s ....... ......... ...... ...
1'x x. x .... ............ ...
5'M. F . .•... . •....•.....•.. •
0'50
Oennans Vidal (tercera vr.o·so
g&òa, ............ ....... .
0'50
Maria Artesana. . . . . . . .. . . ..
,E. B .....•. .•....•..•.••....•
0'50
J oan Font ......... . .. ..... .
1
0'50
Joan Font, fUl .. . . .. . . . . ..
0'50
Enric Font ............ ... .. .
0'25
Sabi Font .............. .
0'25
Un a catalana. 1 un francès .
0'50
Un grup de teWdores (de3'75 J. F ....... . •.•.••....••... . •
0'50
sena vegada) ......... . . .
L. O ........•• . ....•........•
0'50
J aume Calduch, esposa 1 fill
(tercera. vegada) ... ... . ..
2'Uns assistents al casament
Un grup de dones de la. fàbrica Fabra 1 Coats (setcivil dels joves d'esquerra
mana 16) ... . . . ........ .
15'60
J osep Torrens Martorell 1
El nostto ajut als catalans
Brlglda. Gavaldà Solanas,
(quota. setmanal) . .. ..... .
3'Arcàdia Mas . . . • . . . . . , • • •.•
5'de Re1.1s:
Un matrimoni 1 filles d'esJaume Mestres . . . . . . . . . . .•
1'querra ................. .
10'- Josep
Espanyol Güell . . . . ..
2'Familia Petit (segona. veg.)
5'Joan Fortu ny Magr1nyà.. . . ..
1' Un esquerrà de Sant Pau de
Narcís Peix ................. .
1' Segúrles ................. .
2'- Pere
Bergadà
Sans
.
.
.
.
.
.
.
..
1'J . M. M ...•...............
5'- Joan Borràs, vells federals ...
0'50
Germnnetes Maria 1 Berta.
Antoni Orau . . . . . . . .. . . . . ..
1'Corbella. de Rocafort de
Pau
Torrents
.........
.....•
1'Queralt ......... ........ .
s·- Josep Almeur Ferré .. . . . . . ..
1' Un grup de companys de
Marcelltna 1 M. Rosa, germaMyrurgla (tercera vegada) .
29'netes
de
la
núvia
.
.
.
.
.
.
.
..
2'Maria Aroca . . . . . . . . . . . . . . . ...
1'- Antoni Torrents, federal .. .
1'Una quota setmanal (vegaJoan Pujol ......... ........ .
1'da 18) ............ ..... .
2'- Emll1
. . . . . . . . . . . . . ..
2'Pam!Ua a. s .............. .
5'- .Macià Brunet
Martorell . . . . .. . . . . ..
2'Rosa Bou. a la memòria de
Rata
el
Fortuny
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
2'la seva mare . .. . . .
2'50 Pau Gil Rlvalt. ex-empresoJ . B ............••.... • ..•
1'nat
....
............
..
.
.
.
2'Miquel Lanna ........... .
2'Rovira. . . . . . . . . . . .•
2'Un vulenc1à . . . . . . . . . . . . . ..
2'- Casimir
Josep Ri bas . . . . .. . . . . . . . ..
2'Rosa. Costa . . . . . . .. . . . . . ..
2'- Joaquim
Tarrlda.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2'Mercè Pons (primera veg.).
1'- Josep Roig Curull.. ......... .
2'Margarida Farr6 (primera veLlUls Bofarull Vallvé ........ .
2'gada) ................. .
1'- Josep
Ràfols
Roig
........
.
2'Esperant el dia 27 (cinqueM. Bofarull I Teresina.
na vegada) ......... ..... .
1'- Josep
Roig .................... .
2'El deUI·c deLs esquerrans (7
Josep
Sanahuja. 1 Florència
vegada) ................. .
rEspanyol
.
.
.
...
...
........
.
2'F . K .......... ...... . .... .
1'Maria Jové Nicolau . . . . . . . ..
1'Uns catalans del carrer de
I
BALDWIN R ECULL EL DISRoig Rlvalt 1 Carme
Tamarit 1 Urgell (14 veg.)
11' - Lluls
Rovira Plana . . . . . . . . . . ..
'
CURS A LA CAMBRA D EL S
2'Nltus I xata de les Tres
Lluls
Torrents
Martot·en
..
.
COMUNS
2'Ton·es (8 1 9 vegades) ...
10'- Angeleta Ollvates Borràs .. .
1'Londres,
22. - A la. Cp.mbra dels
Un esquerrà . . . . .. . . . .. . ...
2'- Feliu Tarrlda . . . . . . . . . . . . . ..
2'Comuns s'ha iniciat l'anunciat debat
Una ramllla. d'esquerra. ..... .
6'- Francesc Gavaldà . . . . . . . .. . ..
2'Joan Roca Aulina ........ .
1' - Enriqueta Sans Solé ........ .
relatiu a la defensa nacional. El se2'Antònia Pons Trullols . . . . ..
1'- Matrimoni
nyor Baldwin h a. fet aHusló al disSebastià Torrents
1' Jaume Font .............. .
I Roig, I Maria Martorell
curs pronunci¡¡.t pel canceller d'AlePere Dalmau 1 ramUt a ( 16
............... ..... .
3'manya, i ha. fet una. important afirsetmana) ..•...............
3'- El Massó
novell
matrimoni
Josep
J ordi Pedrol ... ........... .
0'50
Torrent 1 Brlglda Gavaldà.
3'Joan Pedrol . .. .. . .. . . .. ...
0'50
Neus Pedrol . .. . . . . . . . . . . .•
0'50
més completa 1 lleial consideració per
J oeep Coloma .............. .
1' - GRUP DE TREBALLADORS
2'Una esquerrana . .. . . . . .. ...
del disD'UNA IMPREMTA I LLI·
1'A la memòria de compte ..•
BRERIA (desena vegada):
1'J . Onclns ................. .
1'Montserrat Salvador ........ .
Caixes:
J . A. (per dos Clavells) .. .
d'Alemanya davant els diversos pro1'J osep Simó .............. .
5,_ Josep Xl cola. . . . . . . . .. . ..
l'blemes importants del moment actual,
5'- Josep Girona. . .. . . . . . . . ..
A la memorla de Mart! Aupi
0'50
exposant en cada. cas l'actitud que
a·- Manuel Borruel . .. . . . . ..
A la memòria de l'Avi ...
~:50
es troba disposada. a adoptar el Reich.
2'- Miquel Vl<n;l . . . . . . . .... .
Antoni Campmany . . . . ..
l ' - Amador Garcia ... ... . ..
o·3o Intervencions dels acadèmics senyors Roig t Bergadà,
Parlant Baldwin de Ia part del disF. Cabré, de CambriLs ...
0'46
2'Jaume
Torres
...
........
.
curs de Hitler en què aquest va. reUn comunista . . . . .. . . .
2'- Florenci Rovtra . . . . . . . ..
0'50
Noguer
i
Comet
i
Garriga
i
Massó
·
ferir-se a 1a. cooperació entre AiemaUn Isidre .............. .
1'Josep Vlladomlu ........ .
o·5o
Un de Palma .............. .
Jaume Catalan . . . . .. . ..
0'25
Dimarts, a les set de la tarda, a exclusivament sobre un determinat I
Un grup de litògrafs de T.
10·- Joan Cnstailé . . . . . . . .... .
O. LI. «S. A.» (18 vegada)
0'25, l'Acadèmia dc J uris prudència i Le- nombre de matèries, entre les quals
l
'
Alfons
Marcé
..............
.
Angeleta Vllaglnés . . . . .. . ..
0'50 glslació de Catalunya es continua- no figura el Dret Obrer. En canvi tes dues matèries són perfectament
R. Canylst\ . . . . . . . . . . .. , .... .
Cnstro, admlrndor de Como:25 ren les discussions entorn del pr o- afegi l'o~dor, - en les matèries que delimitables.
2' - A. Ferrer . .. . . . . . . . . . . . . . ..
panys (tercera vegada) .. .
blema plantejat amb l'anunci de la n_o es leg1slen exclusivament es men- 1 El senyor Garriga 1 Massó examinà
5'- F. Barranquera . . . . .. . . . . ..
Una tam illa esquerrana .. .
5'- Ignasi Navarra .............. .
clona el Dr~t Obrer . Passa a examl- les característiques que ofereixen
0 •50 I reforma constitucionaL
Una altra. familia esquerrana
0'60
Mag!
Ros
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
1·
,
P er a aquesta setena sessió hi ha- na: el contmgut_ de l'article 12 d'a- I ambdues matèries. La. distinció entre
Fortuny .................... .
Josep Cañete .............. .
Penya Ulficlls del Catalunya
l ' - ¡ via assenyalada la discussió de Ja questa Constituc1ó i afirma que els I el Dret Civil i el Social - continuà
65 _ Joan Gil . . . .. . . .. . .. . . . . ..
(vegada 19) ...........•..•
0'50 , ponència del tercer tema que redactà Estats federa~ _poden legislar ,sobre dient _ no vol dir que es puguin ex2'- Joaquim Cañlsà . . . . . . .. . . ..
J . B .. .... . ............ . ....•
o:~5 ~ la Junta de Govern 1 que tracta de qualsevol_ m~tè~1a de la qual 1 Estat cloure del primer certs aspectes.
Emili Centelles . . . .. . . . . . ..
Un grup de ciutadans d'es8·2~ si les facultats legislatives del Par- central s'mh1be1xl.
Manuel Gutlérrez ........... .
A continuació es referi a la posició
querra del poble de Cer30'Elies Bosch ................. .
0'25 lament català, en matèria de Dret
Tot seguit passà a. ocupar-se de la del Tribunal de Garanties en aquest
velló .................... .
MàQuines:
«Agrupació Obrera Republicivil, res ten suprimides o no, després nostra Constitució, 1 remarcà les as- problema, i digué que aques t orga18'ao c. a. s. . .. ... . .. .. . . ..
cana J;ederab (9.a llista) .
Ja sentència del Tribunal de Ga- piracions de Catalunya en aquest as- nisme - com que no té fonament Emili Moreno . . . . . . . ..
00'50
25 de
Familia catalanista federal
'
ranties
contra la Llei de Contractes pecte. Féu esment de les campanyes no pot fer jurisprudència, sinó que
14 óO Tomàs Solsona . . . . .. . . . ...
laica (tercera vegada) ...
._
J
osep
Vllaró
c
............
.
d eEClosnreenyuo.r NOGUER I COMET ta. pro Estatut de l 'any 19, de les quals únicament pot resoldre causes conRo<.a Gascon . . . . . . . . . . . . . ..
1
E hcrran ................. .
0"25 · .
el senyor Noguer i Comet treu ati- cretes.
Antònia Checa ........... .
1._
us de la parau!~ per tal de . respon- nades conseqüències.
Antònia Marti .............. .
1,_ Joan Amat ................. .
El Parlament de Catalunya - afeTere~a Roig (vegada 13) .. .
o·?o d_re a una aHus1ó de la sess1ó anteA continuació l'acadèmic que fa g1 _ pot legislar dintre el Dret Ci1
Madrona Casas (íd. ld.) .. .
g.~~ rwr, feta pel senyor Duran i Ca- ús de la paraulS: dedica dures frases vil matèries sobre bases agràries.
Una companya de Cornellà
1'J osep Vilascca .............. .
0'50 nyameres.
. a la resolució sobre aquest aspecte
La ?RESIDENCIA: Té la paraula
(veg.1da 13) .. . . ....... .
1'
V.
O
.
. . . . . .............. .
0'25' L'orador digué que el Dret Social de la Constitució 1 l'Estatut i enal- el senyor Roig i B ergadà.
Una altra (ld. ld.) ........ .
1 ,_ Pere Muns ................. .
Fam11111 Ramonet ... ... ..... .
0'25 prové del C1vil, però amb caracte- teix en diverses consideraciÓns d'orL'ex-president de l'Acadèmia. de Jul'Minerves:
Ferran Longàs . . . . . . . . . . .. . ..
0,50 rístiques pròpies, fms al punt de te- dre 'jurídic les lleis socials dictades rlsprudència. començà el seu parla.M. Barca ... ........... .
Esteve Juvlnyà .......... ..
1,_
0.50
nir,
avui,
una
subsls.tència
pròpia.
pel
Parla.m'ent
de
catalunya.
ment
dient que es sentia. absolutaA. Benmonte ........... .
1,_
J . M. Rovira .............. .
J. Madrid ....... ....... .
0,50 A.fegl que el Dret SoCial té una. moEl senyor Noguer cabà la seva In- ment identificat amb la Ponència. de
1 ._
Eduard Barrem ... . .. . . . . ..
bilitat, i que, per aquesta raó, no es
.
1"Rell1gament;
a
la Junta de Govern.
Joan Ardêvol . . . . . . . . . . . . . .•
l ' - pot emmotllar a una codificació.
tervencio demanant a la Junta que
l 'J . Sangenlt< ........... .
El senyor Josep Roig i Bergadà,
Josep Duró .. ............... .
l
'
J
.
Planas
.....
.
1'Seguidament
s'ocupà
de
l'anomenat
faci
_le~
oportunes
esmenes
en
les
tot seguit entr à a. fons del problema,
Joan Sànclle;¿; .............. .
J. Cortés ... . . . ... ... . ..
0'25 Codi de Treball de l'Aunós. El se- conch.lslons presentades.
1 ._
N. N ............ .... .....•
i
declarà
que el Tribunal de GaranV. Abella ... .............. .
1 _ J. Garcia .............. .
~;~ nyor Noguer i Comet qualifica. de
El senyor HURTADO concedeix Ja ties no estava. autoritzat per a quaAntoni Trigo . . . . . . . .. . . . . ..
1,_ F. Ràfols .. ............ .
0.25 poc adient a les matèries que C'al ¡>araula a l'acadèmic senyor Garri- lificar de nulla la Llei de Contractes
l'Josefina Comns ........ .
Claudi Parc.erisas ........... .
ga I Massó, que ja la tenia reserva- de conreu, perquè digué que es trac0 .25 legislar.
Marlan Gual ........... .
1 ._ C-1rme Martinez . . . . . . . . . . ..
l'R.
J
over
....
................
.
0'50
També digué que una de les altres da. des de la sessió anterior.
tava de matèria social. Digué que no
Encarnocló MitJans ........ .
.
A.
Majó
.....
.
..............
.
Josep Mart1 ... . .. . . . . . . . ..
0'50 caracterlstiques del Dret Social és la
0.50 J osep Vllaró . . . . . . . . . . ..
El senyor GARRIGA I MASSO volia parlar del contingut de la. Llei,
0._
Maria ?-.U tats .............. .
50
0'25
seva
internacionalitat.
Parlà
dels
dipronuncià
un
discurs
tot maniles- si aquesta era bona. o dolenta.. . El
Llibreria .
1
Un traductor .............. .
0'25 versos tipus de lleis socials d 'arreu tant que lamentava moltissim de po- company Garriga 1 Massó sap prou
La seva. esposa . . . . . . . . . . ..
1 .45 J oan Batalla . . . . . . . . . .. . . ..
.
del
món,
1
s'entretingué
en
preferènsar-se
en
dissidència
Tomàs
en
Folch
gairebé la bé que no és la primera vegada. que
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
0
25
Una d 'es¡¡uerra, a la memò1"Frnncesc Nadal . . . . . . . .. . ..
0'25 · cia, sobre ia relació que 'hi ha, en majoria. L'orador plantejà novament ho dic. En uns articles que vaig puria de l'A,·! .............. .
.
Josep
Rovira
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
..
0'25 aquesta matèria jurld1ca, entre els Ja qüestió que es suscitava. El pro- bllcar a «La Vanguardia» valg emeUna venedora de la Bo<¡uerla
0 50
l 'Mo.rJartda XIcoia. ........... .
A la memòria. dels asturians
o:5o Estats federals i Estats centrals.
blema - digué - està a fer destacar tre la meva opinió sobre aquest pro1 _ Marin XIcoia . . . .. . .. . . ..
Per Karl Marx . . . . . . . . . . . . . . •
0,50
El senyor Noguer I Comet posà com quina és la diferència que hi ba en- blema.
0'30 Mateu Vnllverdú ....... .
0 50
x. x ................... .. .
_ __ _ a exemple Ja Constitució del Weimar, tre el Dret Civil i el Social. Expresà
Digué que s'ocuparia concretament
Una t<Ue no és de cap partit
0"25
8 7.740' - Ja qual diu que el Reich pot legislar que, des del seu punt de vista, aques- del Dret Social ... La Llei de ConSuma I ucu•lx ...
1'Una. entusiasta de Companys.
o-25
El retoño ................. .
tractes de Conreu - continuà dient
El nano de la casa, a la meel senyor Roig i Bergadà - liimta
mòria de Ja seva àvia ..... .
0'25
aquest dret. Hi ba articles que dePer In Republlca . . . . . .... .
2' mostren que no és una llei de classe.
Limita els drets de propietat, però LLISTA 20 DE MAIG ;
1' afegi - els protegeix. L'article ja
J . M . Lloà . .. .............. .
1'Plus Montulleda ...... .. .
parla de revisions. En altres aspectes
3'Dos federals . . . . . . . . . . ..
de la. Llei acusa proteccions per r.l
Un d·esquerra ........... .
2'propietari.
2'Jaume Vnlles¡¡l . .. . .. . .. . ..
L'orador s'estén considerablement
2'Jósera Dalm:.u ... .. . . ..
1 afirma que el Tribunal de Garan1'Joan Pous . ................ .
ties no podia considerar aquesta Llei
Joan Prat ................. .
1' Carolina Fuentes . . . . . . . ..
5 'de classe.
Esperant que torni l'esquerra.
4'- Què vol dir legislació social?
Pal adi Escapa., de Girona .. .
1'L'amic Garriga i Ma.ssó ha dit que
1"Joan Matheo. de O Irona .. .
fugissim de la condició d'ell. Legisla1' Nena P..osa VIdal. dc Girona.
ció social - remarcà l'orador - és el
1'Nen Marl.m VIdal. de Girona.
1'Nena Montserrat Jo ........ .
que s'entén per legislació obrera.
1" Tere~a Farró
L'article 46 de Ja nostra Constitució
l'VIctòria Jo • . ..•..........•
Ja defineix perfectament.
El senyor Roig i Bergadà digué que
GIRON.A.;
a Catalunya, en virt-ut de l'Estatut
Una. d 'esquerra, a la memòvotat per les Corts Constituents, han
1'ria. de :Macià . . . . .. .•. . ..
Una. admiradora de Comdonat facultats de legislar I execupanys 1 consellers ........ .
l'tar sobre polltica. agrària. Es que els
Una que no votarà les drecontractes de conreu no són de refor1'tes .•....•.... ....... . ,.
ma
agrària?
Una esquenana, ad.ml.radom.
Sl això - afegi humorísticament
1'd'Azaña . . ......•.. · ·· ...
- és reservat a l 'Estat, ¿serà fer poUn català d'esquerra, al cos1'tat dc PI 1 Sunyer ........ .
lltlca parlar sobre el cult!-..1 de claUn republicà català que revellina o sobre la rosa de maig?
1'corda !'tacll\ ....... .... .
El Dret Civil, avui - digué, - és
1'Ro~send Rabell, d'esquerra.
eminentment social, prescindint de la
Pere C03ta, admirador de
legislació
social. El Dret ba canviat
Companys ... .......... ..
2' molt, contra el que creu el meu amic
ELS .MATEIXOS D'AVINYO:
Garriga i Massó ... Duqul i Jettz... bo
1' Ramon Bevià ... ... .. . .. . ..•
han d1t d'una manera mestrívola.
1'Miquel Molins .............. .
A continuació, el senyor Roig ma1' Jacmt Riera .. . . . . . . . . .. ...
nifestà que el Tribunal de Garanties
1'Joan Palau ........ . ..... .
11 Inspirava molt poca con1lança.
1'Roser ......... ··· ··· ··· ··•
0"50
El senyor GARRIGA: Avui per
Ant.ònia ......... ........... .
1' avui, tampoc a mJ ...
Vareta ...... ... ··· ··· ··· ···
1'Un oUbal ............ ..... .
El senyor ROIG: J a som dos ...
1'F'lguerol& .. : ...... ··· ··· · ··
L'orador acabà la. seva br illant in1'Joan 5egui .......... .. ..... .
tervenció dient que votaria en blanc
1' Pau Bove ...... ... ...... .. .
la ponència, per cons1derar-la encer1'ROS':end Forch •. . .. . . . . ...
tada.
La
ma¡nlflca
aeronau,
orgull
de
l'enginyeria
aovlètloa,
quedà
deltruld&
en
un
tràglo
aooldent
ocorreaut
A les nou 1 cinc minuts de la nlt
UN URUP D'ESQUERRANS:
o·50
s"aixeca
la sessió.
el
passat
dissabte
en
el
curs
d
"un
vol. L'accident, degut a la temeritat del pilot d'un avió de
M . P .....•• ••• ... ··· ··· ···
o·50
oaoa, que
EI senyor HURTADO anuncià per
M. S . ..... . ·· · ... ···•·•···
topà
amb
el
«Corkl»,
costà
la
vida
a
47
persones.
El
•Gorkl»,
als
hangars
de
Moscou,
diu
0"50
abans de a la. propera sessió les intervencions
A B .... ••.•••••. ••• ••• · •· •••
0' 50
J . T ......••.• . . ...• ..••..•.•
la catàstrofe
dels senyors Jaume d e Riba, Pujol l
0'50
A. M .
Font, Roca 1 Sastre, Ga.ssot 1 altres.
(Foto Keys tone)
0'50
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Els debats de I ea em1a
de Jurisprudència
DimartS es prosseguí la discussio"
de la Ponència sobre la capacitat
legislativa del Parlament de Catal uny a i la legalitat de la Llei de
Contr. actes de Conreu

~~~ó d~n4tí~~r~~eo~~e:ct~e~~rr;_

par1o!~o~~é~rn~~~à~~ls

~~~adee=~~ ~~~~~~~e~~~~¿

¡

---- ---*·-- -----

g.gg

~:= ~-i: -~_::·:::.::_:_..-_.:.:-'.:_:_.

·: : :::

I
g:gg
1'-1

LA CATASTROFE DEL «MAXIM GORKI»

A M . •• •.•• •· · ••· ••• •• • •••

La senyoreta Elisabeth Pltz, natural del Sarre, elegida Mlss França. 1935
(Express-Foto)

EL VOL DE POM BO
M ES DETALLS DE LA TRA·
VEStA DE L' ATLANTIC

Rio de Janeiro, 22. - Telegrames
rebuts de Puerto Natal declaren que
l'arribada. de l'aviador espanyol,
Joan Ignasi Pombo a dita ciutat
resultà veritablement apoteòsica. Tan
aviat com pogué ésser assenyalat fl
pas de l'avioneta sobre les immediacions de l'illa. de Fenando de Noronha, a 350 quilòmetres de la costa
brasilera, hi hagué temps de sobres per tal de preparar una grandiosa. rebuda oficial i popular al
joveníssim pllot.
La ràdio donà la noticia que Pombo havia salvat la part més perillosa del recorregut i s'apropava a
gran alçària i gran velocitat a. les
costes d el Brasil.
La gent es llançà al carrer 1 aviat
l'aeròdrom quedà envaït per una
compacta massa d e públic.
Pombo fou rebut triomfalment,
amb bandes de mús ica. I passejat.
La premsa brasilera inserebt
grans columnes relatives al vol dc
l'avlador espanyol al qual prodiguen
els elogis, principalment per tenir
en compte la joventut del pilot del
«Santander».
La notícia del feliç aterratge de
Pombo a. Puerto Natal es va rebre
a Rlo de Janeiro transmesa simultàntament per la companyia d'aviació
Candor i l'Air France.
Pombo cobri el recorregut d 'Afrlca al Brasil (Bathurst-Natal) en
16 hores de vol.

!

GOVERN GENERAL

•

ELS VIATGES DELS CONSE·
LLERS-GESTORS
NO HI
HA NOTICIES

El conseller-gestor d'Economia 1
Agricultura de la Generalitat h a tornat de Madrid, on havia anat , junt
amb altres consellers, a. fer gestions,
segons ells, de molta importància, reJacionades amb els traspassos de servels. Justifica. la importàn cia de les
gestions del senyor Sedó a Madrid
el fet que els periodistes no s'interessaren n1 tan sols per a saber e1
motiu del viatge. Pensaran, sens dubte, que els traspassos del departa·
ment d'Economia i Agricultura t.enen una. efectivitat tan reeixida com
els d'Obres PUbliques, exposats pel
1 senyor Vallès i Pujals als
repòrters
en la darrera. entreVista. Caldrà ve~
re també sl el conseller d'Obres Públlques és més afortunat aquesta vegada en fer manifestacions referen~
als traspassos que no han passa
de ... maniiestiÍ.cions.
• • •
El senyor Pic i Pon ah ir no va rebre els informadors. El seu secretari
manHestà que s i no tenien res per a
dir al Governador general, in~
aquest tampoc no els diria res.
periodistes entenimentats, evitareDéS
més «escenes» de riure... Sl c~:espr
EL CAP D EL GOVERN FA de tot, el senyor governador dtu rtg~
L 'E LOGI DE L'AVIADOR no el faran enfadar per més que
SANTANDE R I
gu1n 1 facin ..
Madr1d, 22. - El cap del Govern
en abandonar a. primera. hora de
El «Butlletí Oficial»
la tarda la Presidència conversà amb
En
Ja
seva
edició d'ahir publlct'
els periodistes.
Els informadors parlaren amb el entre altres, les següents d.lsPOS t oncap del Govern del vol realitzat a clons:
Decret <rectificat> nomenen e
bord d e l'avioneta ~santander» per
seller
de
la
Generalita
t
.
de
Caï.B.~:
l'aviador Joan Ignasi Pombo. El
president del Consell digué que com nya el doctor Ra.Ul Roviralta 1
a espanyol estava. satisfet de la. tou! el qual exercirà intennru;nent la
conselleria d 'Assistència Soclal.
gesta.
Ordre rectificant diy~rsos. erro~
Seguidament es referí el senyor
Lerroux als preparatius fets per a advertits en la composiCIÓ d al~
Ajuntaments
de les circwnscnpcl~~
la realització del raid. A aquest aviador hom oferí - segui dient---Qbrir de Barcelona i Tarragona, estatUllel
una subscripció per tal d'ajudar-I ~ per Decret del 26 d·atril 1 Ordres e
_
econòmicament en l'empresa, p ero 9 1 11 de m a ig proppassats.
s a n itat. - Decret facultant el co~
no sé que ningú hagi donat res. com
sigui ànlillS. En Ja vislta. que a ml seller de Sanitat per a du_r 'd·=~
Cssàcm va fer li valg lliurar 10.000 pes- arran del traspàs de se~lS
setes, i posteriorment valg comple- Departament les gesuons nec de
ries
a
fi
de
Percebre
dc!
Goventbuc
tar aquesta quantitat fins a Its
25.000 pessetes. Ha estat un vol la República. les quantttats.e!tit.a.t.
sermagnífic en el qual a m és de la les ja. bestretes per h Gen
sort, ha contribuït notablement l 'em- d estinades al mantenlme~t dels
velS
de
Lluiti\
Antiven~
na.
de
penta dels 21 anys de l'aviador.
Decret facultant el conse11 1Ullb
Respecte d'aquest assumpte hi
oor·
h a molt a parlar, principalment Sanitat per a disposar. d'aco
quan hom li negà el control oficial l'Ajuntament de Barcelona, la e en
pels organismes aeris, que ententea dinació dels serveis sarutans
que la realització del vol era una aquesta ca.pttal.
t.emerit&t par les caracterísUqt.:es
de l'aparell. Jo en tot, m'he mantingut en el peu de la. balança. No
..,~tre tll
elS
volia empènyer el noi a una des- En fl rapareU el porta .,....
gràcia, ni tampoc desanimar-Jo. S"ha mateix. Altres desp-aciats, co~<Jl:l~
herOlCS
B
arbere.n
I
Collar,
dh';ñ-!a
d e saber que és !Ul d 'un expert aviador 1 q ue en la p reparac!ó del vol de millors elements no Unguef 1113¡;hi haurà posat tota la cura 1 co- matei.XB. sort. La. gesta h a est;a.
0
n~ents com a p are l aviador . nif! ca. Encara hi ha ~panl ~
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