EL TEMPS. - A Catalunya el cel està cobert I plou pel Pla de
Lleida, La Segarra, conca de Barberà, Priorat, camp de Tarragona
1 Baix Ebre; les boires es presenten per la conca de Tremp, Penedès
1 riberes del Segre.
Durant les da rreres 24 hores han estat generals tes pluges a cata•
funya.
Gruix de Ja neu1 TO om. a Envallra I 50 cm. al Port Bonalgua.
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ELS PREPARATIUS DE LA VISTA DE LA CAUSA CONTRA EL GOVERN DE LA GENERALITAT

El T. de G. refusa el recurs de súplica del defensor de Companys
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El TRIBUNAL DE CASSACIO
DE CATAlUNYA

UNA INFORMA ~
ClO POLITICA Primer aniver. .
SENSACIONAL san de la seva

. . . v.u<··· •

rera. Esteve 1 Mestres. La. vista es produirà en un ambient d 'enorme expectacló 1 de viva emoció, que trasllueix ja aquests dies en les informaclons de Premsa 1 en els preparatius de la. vista.
El seu caràcter fonamentalment politlc; la personalitat dels encartats;
1n trajectòria de la seva vida pública; la jerarquia dels càrrecs
que ocupaven en el moment de produir-se els fets que els porten a la banqueta dels
acusats; els antecedents que constituïen l'ambient del 6 d'octubre; el
curs dels esdeveniments d'aquella data ençà, tot justifica plenament la
febrosa expectació amb què la República en general 1 Catalunya en particular esperen les sessions de la vista.
El sumari és densíssim; les penes sollicltades, molt greus. El judici es
produeix quan la realitat ha portat, en el curs passional dels dies i dels
!ets, moltes ensenyances. Es pronunciaran paraules definitives davant
del Tribunal 1 davant de l'opinió, l veredictes d'extrema gravetat. Fins
ara, Ja passió 1 el rancor, l'adhesió incondicional o l'odi sistemàtic, l'esperit de partit 1 la polèmica política han creat en l'àmbit del pafs una atmosfera densa 1 espessa, en la qual l'equànime serenitat, en relació amb
els homes que van a compar èixer davant dels jutges, era impossible. S 'han
falsejat fets 1 propòsits; s'han subvertit, amb alevosla, intencions 1 fins
realitats; s'han fabricat ambients de derrotisme; &'ha qualilicat 1 s'ha
condemnat sense oir totes les veus. La nostra - que podia ésser veu
autoritzada perquè 1~ dramàtica cruesa dels fets 1 l'entranyable vinculació amb els homes, podia donar-li aquesta executòria - no ha arribat
mal, integra, al mig del carrer.
No per això hem perdut l'optimisme ni la fe. Quan en l'àmbit silenciós
de la pròpia consciència hi han arrelat conviccions profundes, servides
per ln lògica del raonament i per la visió clara lla fe absoluta de posicions
1 designis patriòtics, no es perden mal l'optimisme 1 la fe. La. seva permanència és més forta que l'amargura de les hores dels dies que siguin;
que el dolor de les ferides, que el desconsol de moltes aurores sense llum.
Al llarg d'un camí de calvari pot resistir-se tot sl perdura la fe en les
consciències tranquiles. Per això no ens han impacientat massa, en cap
moment, ni la cridòria dels insensats, n1 la lleugeresa dels inconscients,
ni l'agressió dels enemics. Per damunt d'Uns 1 altres, més ençà 1 més enllà
dc la petita anècdota, de la covarda esgarrapada, de la t rista claudicació,
del miserable engany, hi ha d ues coses: la consciència neta 1 aquesta cosa
fina i sensible, en constant alerta i clara percepció, que és el nostre poble
català.
El nostre poble, les masses que viuen l treballen, 1 pensen 1 esperen,
al ritme nou de cada jornada, és superior a tot això. I perquè és superior
ha. observat, ha callat 1 ha esperat. Ell també té la consciència neta 1 la
fe arrelada. Ell també sap el valor de l'honor dels homes 1 de les conductes. Sl aquesta és precisament la. seva qualitat més fina 1 mlllor l
I bé. Ha arribat l'hora. Es farà llum 1 es parlarà alt 1 clar. Sabrem
els propòsits i les intencions. Ja podrem sentir totes les veus, ja podrem
eXli.DUnar totes les conductes, ja podrem judicar tots els homes. ¡Quina
~ca ocasió per als impacients, per als enemics, per als fariseus!
I quin silenci en el poble, en el nostre poble català, que ha esperat amb
te, 1 que desitja escoltar, aquest sf, amb emocionada 1 pulcra atenció, les
veus que es disposen a parlar davant dels Tribunals!
Falten pocs dies per a. la vista de la. causa. El pròxim dilluns començaran les sessions. Enmig de l'atenció eXPectant de l'opinió pública, set
homes entraran a la sala del Tribunal que haurà de jutjar els seus actes.
Els mòbils que els impulsaren són clars. No pot haver-hi misti!1cacló n1
equivoc. Parlen per als acusats vides senceres de clara 1 r otunda executòria. Aquí són les cèdules de cadascú. Aqui són les vides 1 les conductes.
Sobretot la .del President COmpanys, aquest h ome que digué, en una hora
que dir això podia costar a preus d efinitius:
- No s'acusi ningú. Aqui hi ha un responsable de tot. Sóc jo.
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lA CONSTITUIRA LA VISTA
DE LA CAUSA CONTRA El
PRESIDENT I CONSELLERS
DE. LA GENERALITAT DE
CATALUNYA

u

L'interessantíssim recurs de súplica
d'Ossorio Gallardo al T. de Garanties

que es celebrarà a Ma·
drid, davant el Tribunal
de Garanties, el proper
dia 27 i successius

Els llocs reservats a la Premsa, durant
les sessions de la vista, són limitadíssims

constitució
El dia 24 de maig de l'an11 passat
Uoc, en la grandtosa Sala
dels passos perduts del Palau de
Justícia, la cerimònia de la presa
de possessió dels Excms. sen11ors
President t Magistrats del més alt
Tribunal del territori autònom, amlJ
assistència dels honorables sen11ors
PreSident de la Generalitat, president del Parlament català, conseller de Justícia t Dret t gairebé tots
els funcionaris judicials de Barcelona, aplegats per a retre honor a
aquesta institució representativa del
retrobament de la ;ustfcia catalana
desapareguda dos segles enrera per
obra t gràcia del conegut Decret
de Nova Planta.
Ningú no podrà atribuir al Govern
de Catalunya que en organitzar el
Tribunal de Cassació es tes ressò
d'interessos polftfcs ni de partidismes de cap mena. Els nostres aàversarts hagueren de reconèixer la
tmparcial.itat amb què toren triades
les personalitats que el composen,
exemple ben poc seguit pels sectors
que ens combaten. Amb la vista tita
en l'interès suprem de Catalunya, el
Govern volgu~ crear l'organisme interpretador f aplicador no sols del
nostre Dret venerable. conservat r."nb
amor a través de vicissituds seculars, sinó de la legislactó naixent i
progressiva elaborada i a elaborar
pel Parlament de la nostra terra.
No han estat pas propicies les
circumstàncies pel normal desenvolupament del Tribunal, restat fin8
avui en el principi de la seva organització; malgrat tot sa sabut
atendre el seu comès amb aquell
encert i aquell prestigi que arreu
lt són r econeguts.
Enmi g de les runes de les nostres
institucions autonòmiques, els cat alans, en posar els ulls en els simbolismes que el Tribunal de Cassactó
encarna, sentim els benifets d'un
consol i d'una esperança.
ttngu~

y que la acÚsación versa sobre una
rebelión militar. Si no se le permlte
al Sr. Companys defenderse de esas
VENTURA OASSOL
Madrid, 23. - Donem a continuació lmputaclones,
las pruebas
el text integre de l'escrit de súplica necesarias, a aportando
Conseller de Cultura
qué quedarà reducida
que el defensor del Sr. Companys, la libertad de su defensa?
DIARI DE LES ESQUEROssorio i Gallardo, ha presentat al
La. tercera prueba documental se
RES CATALAN ES
Tribunal de Garanties, 1 que, en el refiere a. otra realidad fatalmente enPle celebrat avui, ha estat refusat cadenada con este proceso. Desde el
per aquest organisme en el sentit de momento en que ocurrtó en BarceDEDICARA A
VISTA UNA ATENCIO MAXIMA
mo hi ha lloc»:
lona el suceso de 6 de octubre de
1934, surgió un problema de tipo juEl nostre director, Josep M: Massip, i el nostre
«AL TRffiUNAL DE GARANTIAS ridico. ¿Qué era aquello? ¿Una. reCONSTITUCibNALES
corresponsal especial, Alard. Prats, ~~dran. perso.na!·
bellón militar? ¿Un delito contra la
Don Angel Ossorio y Gallardo, abo- COnstitución? ¿Un acto lnocuo? En
ment cura a Madrid de la mformaCJo, articles, mer·
gado defensor del Honorable St. Don el curso de los meses han tenido que
LUis Companys en la causa seguida pronunctarse sobre este extremo los
dències i aspectes de la interessantíssima vista.
contra él y los demàs Consejeros de Tribunales de Justicia. Claro es que
la Generalidad de Cataluña, digo: yo no he de cometer la lrreverencla
El poble de Catalunya trobarà
les edici.ons
Que al amparo de lo dispuesto en el de suponer que el criterio de esos
articulo 236 de la Ley de Enjuicia- Tribunales hayan de regir las orienextraordinàries
de
LA
HUMANITAT,
mentre
dur1 la
miento criminal, aplicable a este pro- taclones del pensamiento de este a
cedimlento, con arreglo a lo que pre- quien me dirijo. Mas restoy seguro de
vista
davant
el
Tribunal
de Garanties, una informació
ceptúa el 100 de la orgànica del Tri- que los proplos señores vocales del
de primer ordre i articles i comentaris apassionants sobunal de Garantias, lnterpongo re- Tribunal, todos sln distinción, pero
curso de súplica contra aquella par- màs especialmente los que han debre el fet més important, políticament, d'octubre ençà.
te del auto de 14 de los corrlentes, dica.do su vld~ a las actlvidades luque desestima toda. la prueba docu- ridicas, miraràn con la necesaria conmental propuesta por ml. La Ley de sideración el razonamiento de los TriEnjuiciamiento, en el art. 659 sólo bunales, tanto civiles como militares, prueba d e convicción un diSCo miEl preu dels diaris
autoriza a rechazar aquellas pruebas que han tenido que enjuiciar aque- r àndole seria tan ineficaz como preque no sean pertinentes al caso con- llos casos nacidos como consecuencia tender examinar
un
pwíal
oyéndotrovertido; y, como dijo la. senten- del acto de la. Generalidad de Ca- le. La realida.d tiene sus fueros Y
cia. del Tribunal Supremo de 11 de talufia. que se perslgue en el presen- cuando el Tribunal
a su
enero de 1886, «en tanto, debe ser te proceso. Se miden por docenas, sl disposición el disco deconserva
que hablo es,
considerada pertinente alguna dill- no por centenares, las causas vistas sin duda alguna, porque en él se
Manresa
~encia. de prueba en materia crimi- y fa.lladaa. ¿Tan lnnecesa.rio cree es te encuentra el mejor
reflejo de lo que
nal, en cuanto sea conducente o Tribunal saber lo que han opinado el Sr. Oompanys leyó
la. noche
concemiente a la causa en que dicha los de J usticia? ¿No se da cuenta del del 6 de octubre y de laenactitud
del
diligencia se proponga, pues este es caso extraño que se daria si el pen· público al escucharle,
Madrid, 23. - El President de la
cosa esta últiel sentido forense que se da a la samiento jurfdico suyo marchase por ma que no puede reproducir
ntngún
Republica
ha retornat Ja a la mesa
un
camino
enteramente
distinto
del
palabra pertinente».
recorte periodistico.
de la Cambra, per a la. seva promulVeamos ahora. si las pruebas que que hablan seguido los otros TribuSl
a
todas
estas
razones
-tan
evlpropuse son conducentes o concer- naies? Y el medio de &aberlo, ¿no dentes, según mi entender- se une gació, la llei que augmenta el preu
Manresa, 23 (per telèfon).- AVUI,
serà el que la lógica indica, o sea la conveniencia judicial y pública de dels diaris a 15 cèntims.
nientes a esta causa.
En la ses- a les deu del mati, el jutjat s'ha
Los dos libros que acompañé tie- conocer lo que tales Tribunales han que no aparezcan regateados los elesió d'avui ba estat donat compte de person~ a. la redacció del diari «El
nen referencia abundantislma y com- dicho?
mentos de defensa en un proceso de la comunicació
Me permito indicar que al estable- esta
del President de la. Dia», per a fer l'embargament equ1•
probada a la conducta y la. actlviindole,
el
optimismo
del
letrado
valent a la quantitat de la penyora
dad de don Luis Companys en re- cer el Tribunal esta negativa se pone lnfrascrito tendrà motives para es- República. ·
Imposada per l'autoritat militar, a
la.ción a la autonomia de Catalufia. en contradicctón consigo mismo, pues perar un cambio de criterio y una
Ara la. llei haurà de publicar-se a l'esmentat diari per haver encaixa~
Y como en este proceso se va a. dis- durante el periodo sumarial estimó modificación del auto. Por ello,
una pàgina de LA HUMANITAT en
cutir cuàles fueron los actos y las necesarlo conocer los datos a que me
SUPLICO AL TRffiUNAL que, te- la «Gaceta» i al cap de cinc dies de
lntenciones de mi defendido en el reflero y reclamó certificaclón de la nlendo por formulado este recurso la seva publicació al Diari oficial la qual figurava el document de
protesta que l'Ajuntament popular
resultancia
y
situación
de
las
causas
ejercicio de gobernante de esa prode súplica, se slrva t ramitarle y en
adreçava a l'Ajuntament gestor.
pia autonomia, la relac1ón entre el seguldas contra los concejales que se su dia reformar el auto recurrido y entrarà en vigor.
libro y la materia controvertida es hablan sumado a la declaraclón de admltir toda la. prueba propuesta por
evidente. Me permlto llamar la a.ten- la Generalidad. No menos que 50 tesjusticia.
quantitat que ara cedeix el senyor ción del Tribunal respecto a que no tlmonlos trajo y en el sumario se ml parte. Pido
8
5
UNA MICA DE FORMAliTAT,
Marraco.
presenté los libros para. que se tuvle- encuentran ocupando los fol!os 416
al
487. Pues sl en el sumario juzgó
Ni
val
la
pena
de
fer-hi
comentaran
en
cuenta
las
opiniones
de
sus
SENYORS •••l
ris. La nota -hi veiem la mà de autores, pues, por muy respetables conveniente conocer cuàles eran las
: a: : : t la
Duran i Ventosa!- se'ls fa ella sola. que sean, claro es que no pueden causas en tramitación (dato que, por
~~---------------Heu-vos-la acl :
sl
solo,
no
sirve
para
nada)
,
¿cómo
constituir demostración de hecho nin«El Consell de la Generalitat ha guno. Presenté los libros y lo dije no ha de tener mayor lnterés en cocelebració de la vista
celebrat la seva. reunió setmanal, expresamente asi porque en ellos «se nocer cuàl fué el resuitado de esas
despatxant diversos assumptes de encuentran antecedentes documenta- causas y de otras semejantes cuan·
Madrid, 23. - Tal com està anuntràmit, dels quals s'anirà donant les del hecho de autos y de la con- do llegaran. a periodo de sentencia? ciat, dilluns començarà la vista. de
1
compte oportunament.
Pudo
el
Tribunal
no
querer
enterarse
la causa contra l'ex-President 1 exducta del Sr. COmpanys». Y, efecEis consellers que han estat a
por ser esas publicaciones de nada referente a tales procesos, consellers de la Generalitat de CataSense conèixer l'estructura étnica i política de T xecoslovdquia
Madrid tractant amb el Govern de tivamente,
pero
sl
comprendió
que
era
pertinente
lunya.
documentadlsimas, el Tribunal balladiferents problemes relacionats amb rà
no
és
possibte de t onnar-se una idea clara dels r esultats electorals
saber
su
estado
sumarial,
¿cómo
ha
en
elias
para conoHi ba expectació en tots els cirel traspàs de serveis, comunicaren cer los hechosfacilidades
a que la defensa ha de entender que es lmpertinente co- cols politlcs, de les diverses tendèn- del passat diumenge. El tet cabdal, com a novetat, és la victòria
una impressió favorable, deduïda de de referirse en su
informe. De modo nocer el fallo recaido?
cies, pel desenvolupament de la cau- del partit alemany dir igit per Conrad H enlein; però aquesta vict ò·
la bona disposició en què es troben que esos libros constituyen
Por último, el Tribunal ha recha- sa, que hom suposa. que serà interes- ria es refereix exclusivament a la població de raça germdnica que
una fatots els elements polítics que inte- ciUdad
para el estudio de los hechos zado también la prueba referente a sant1ssima.
gren el Govern, prova del qual és
ltabita en aquella R epública. La proporció global entre els diputats
pasar el disco donde està reproduciS'anuncia l'arribo.da a. Madrid de de raça germdnica i els de raça txeca no ha estat alterada.
l'acord de donar entrada a la CO- enjuiciados.
otro tanto digo de los recortes pe- da la alocución que el Sr. Companys nombrosos
missió revisora dels esmentats tras- riodisticos.
de diaris
referlrse a hechos rea- leyó en el balcón de la Generalldad barcelonins corresponsals
A Bohèmia --{lue ve a ésser històricament com eL Principat de
passos a elements representants de lizados porPor
amb el fl de fer inforel Sr. Companys como y que constituye la materia única de mació
la Generalitat.
sobre
el
desenrotllament
de la Catalunya en r elactó amb la nacionalitat total- cadascuna de les
este
procedimiento.
funcionario
El
de
Tribunal
la
República
dice
españoEs lamentà, malgrat tot, el Condues races té els seus partits, els seus diaris, les seves escoles, el s
causa.
sell, que en la qüestió concreta de J_a la y como Presldente de la Genera- que esta prueba, como de todas las
seus teatres. Adhuc el socialisme intemactonali.sta presenta a Bo ~
lidad de Ca.talufia, son todos ellos demàs, cque no r esulta su congruenvaloració dels serveis d'Obres Pu- utillsimos para formar opinión de la cla con las cuestiones que son ob(Passa a Ja pàgina S) hémta aquesta bifurcació: hi ha el partit social-demòcrata alemanl/
bliques, l'haver-se consignat en l'Esi el partit sociaL-demòcrata txec, tots dos pertan¡¡ents a la Segona
tatut que per aquestes valoracions persona. y de los hechos. No ha de jeto del juicio.» Tal afirm.ación es
es pe?dria com a base el cost dels olvidarse que todo juicio criminal sig· incomprensible. El objeto del juiclo
Internacional.
es
esa
nifica
alocución.
un
enjuiciamiento
Por
ello es absolupersonallsiserveiS traspassats representi una
No ~s. doncs. que el-a alemanys hagin guan¡¡at terren¡¡ damunt
dificultat per a. sollicitar un aug- mo y los Tribunales deben agotar los tamente imposlble sostener que no
els txecs. Es que un partit alemany, el de tendències nazis, ha gua~
es
congruente
medios
con
a
el
su
juicio
alcance
lo que es
para
conocer
al
e Ahir a la nit, a la sortida del ment coOS1derable de dita valoració, sujeto enjuicie.do.
Afiàdase a esto que materia. única del Juicio mismo.
onsell-estir de la. Generalitat fou com procediria en justícia i com
n¡¡at terren¡¡ damunt els altres partits alemanys, que són princf~
facilitada. la. nota que reproduïm a ¡ indubtablement hauria resultat d'ha- se ha querido formar en derredor del
Adverti en mi escrito que el co?opalment el social-demòcrata i l'agrari. Tant de terren¡¡ els ha gua~
continuació:
ver-se partit d'altres bases, totes Sr. Companys una leyenda de sepa- cer esa alocución con la palabra VIva
e I n11at, que els ha pres més de les dUeS terceres parts dels llOCS.
Els fets són els següents: quan elles més equitat1ves que l'adoptada ratismo, de caprichoso ataque a. las es tanto màs necesarlo cuanto que
Cal tenir en compte que l'existéncia d'un grart nucli d'alemanys
esencias de la legalidad republicana el documento original lefdo en el bal~bfer-se la valoració dels serveis pels que confeccionaren l'Estatut.
res Públiques, en ésser traspasL'única base justa 1 equitativa
ES CONFIRMA LA PETICJO a Bohtmia no és deguda als canvis territorials portats per la gran
cón de la Generalidad no ha llegado
sats a la. Generalitat d'acord amb hauria. estat la de la tributació.
a los autos. Todos los encart¡¡.dos han
DE PODERS EXCEPCIO· guerra dels an11s 1914-1918. E s tracta d'una immigractó vella de
els Preceptes de la COnstitució 1
La justícia distributiva exigeix
tenido la lealtad de reconocer que,
NALS
segles, que ha creat a la terra txeca un delicat problema interior.
l'Estatut, es fixà la xifra. -evident· que hi hagi una relació entre els
en efecto la alocución era esenc1alParis, 23. - Als cercles oficials es
:ent insuficient- de prop de trenta- tributs que es paguen i els serveis
mente la' reproducida en los perló- confirma
noticia referent al fet
OS !Ollions de pessetes en xifres r o- que es reben, al qual obliga, per aldicos, no se sabe cómo. Pero sin po- que aviat la
serà presentada al Parla·
dones. A desgrat de tots els esfor- 1 tra 'part, la consideració que si bé
der afirmar que en todos sus extre- ment·
D e tota manera, la victòria deL partit de Henlein té una gran
una. proposició encaminada a
ÇOs, no fou possible, per part de In una major tnbutació demostra mamos y detalles estuviera exactamente concedir
al Govern poders excepcio- tmportdncta en la política txecoslovaca. La representació propor~
delegació catalana fixar una xifra jor nivell de riquesa., exigeix a la
reflejada. Sólo bay un medio de comlllés alta.
cional distribueix en tal forma les torces dins la Cambra de dipu~
'
vegada una major intensitat de serprobar con exactitud la realidad de nais, de tanta importància com els
, Vingué el 6 d'octubre. Es paralitzà vels.
que, en el seu dia, foren concedits 81 1 tats t dins el Senat de Txecoslovdquia que només les dmpztes coa~
la alocución y de impedir que los Prestdent
Poincaré,
per
tal
que
re.
. .
, •.
.
! autonomia. L'Estat s'incautà dels
Ara .~: Catalunya paga més .de
procesados desconozcan la legitlmi- solgut els problemes econòmics de lictons
parlamentanes permeten l extsttncta de Governs més o
serveis que havia traspassat. Es for - 900 milions, la qual cosa Slgniflca
dad del text.o: oirlo tal cual quedó la manera que cregui més conve- men¡¡s torts i duradors. I l'èxit del partit nazi de Txecoslovdquta ve
tllU!à la Llei anomenada de «règim que contribueix amb un 25 per 100
reproducido en el fonógrafo. La nels
tats od
~nsitori», que, en el futur, regula- a la totalitat dels ingressos del Pres-~
a ter insuficient la coalició que servia de base als darrers Governs
gativa coloca a este Tribunal en otra. nient.
Hom creu q;~e e esmen
P ers
Ja el moment en el qual es creiés supost espanyol.
·
desviación dialéctica de su cnterio excepcionals els sollicitarà el Govern de Praga.
COov~Itient tornar a Catalunya eis 1 I . com, en total, s'inverteixen 700
anterior. Ese disco està, desde el pri- d ·ambdues Cambres, 1 que. en virtut
Aquesta coalició, en efecte, contenta, no solament partits txecs,
dels quals s'havia incautat milions en Obres Publiques, a. ~ata
mer momento, unido al sumario. ¿Por d·aquells, podrà adoptar, per decret, ans encara partits alemanys. E l tacte polttic del Presi dent lrfasaryk
l~rveiS
'Estat central
lunya li correspondrien 170 milions,
qué y para qué? ¿Ha sido por mero
!.lo!t bé. vmiué que Vallés 1 Pujals en lloc dels 32 que se li assignaren.
ha tet el miracle de la coUaboració txeco-germdnica en el Govern.
capricho del sr. Vocal instructor?? les mesures que cregui urg~nts ~
LA HUMANITAT de demfl pufou nomenat per p 1c i Pon consellerSi en lloc d'atendre a la trièut!lDe ninguna manera. Ha sido en cum- la. rjcf~cció financem eco m - I els dos partits aleman11s collaboracionistes, el social-demòcrata
çestor d'Obres Públiques I un bon ció es volia establir una proporció
bllc~rà un Interessant I docuplimiento de una obligación inexcu- caEne rfrerència a aquest proj~te. el i l'agrari, han perdut la majoria dels l locs que tente1l. El primer
ala ¡·home, en plena eUròria 1 no equlva.lent a la que hi ha entre la
sable a que se refieren los articu- cap del Govern, senyor J:'lanrm,. ~ passa de 21 a 4, i el segon de 12 a 6. Per tant, llur torça dins la
mentat reportatge del nostre
6abem a base de quines prom t . _ població de Catalunya 1 la d~ la
los 334 y 338 del Enjuici¡uniento crices de Malrid
.
e 6il resta d'Espanya, aquells 32 milions
corresponsal a Madrid, Alard
minal cuando mandan recoger desde celebraf ~t~~~u~~ ~~~or Cambra de diputats serd molt més petita. Els grups de la majaria,
donant
• publicà un decrt:t haurien hagut d'elevar-se a 70 mlPrats,
sobre
Ja
vista
que
ha
de
los
prtmeros momentos las armas, ~~:in Martin el Go\· •rnador del que sumaven 178 vots en una Cambra de 300 membres, només en
lllaig _r.r fet que el dia 15 de llons.
instrumentos o efectes de cuatquiera a!nc de França: senyor Tannery, 1 sumaran 152 a la nova Cambr a. Seria di!icUfsstm que amb una
celebrar-se, a partir del d ia 27,
d.Obres a.q uest maig- els serveiS
S'adaptà la fórmula pitjor que és
clase que puedan tener relactón con el director del moviment .~~eral de majoria tan minsa pogués sostenir-se un Got:ern.
lllent.
Públiques quedar1en nova.- la de tenir en compte el qué l'Estat
davant del
el delito. Es, pues, ese disco no ya. Tresoreria, senyor Baumgou ..uer.
Passà ~ftraspassats a . Catalunya. i. despesava en els serveis 1 aixi reuna pleza de convicción, sino la úni~tre ;tò tan divertit: que el
sultà Catalunya sacrificada, ja que
LES
MATERJE8 SOBRE
Posar d Obres Publiques començà a a causa. que les Diputacions priTribunal de Garanties ca y fundamentalisima pleza de con•
LES QUALS FLANDIN VOL
~Ucst dificultats al , r etraspàs, que mer, i la Mancomunitat deSprés,
vicción. Sl no lo fuese, este Tribunal
Es natural que, en vista del resultat de les eleccions, el Go~
CARTA
BLANCA
_
le
habria.
mandado
dcvolver
hores d~ncara no s ha realitzat a havien constru\t gran part dels cao
romLa personalitat dels defensors,
vern Malvpetr hagi dimitit.
en . ara, 1 que dels 32 milions mins 1 els conservaven, l'Estat inper. CUando le conserva es para utiparis, 23. - En el Con!>ell de Mila sala on se celebraran tes
Encarregat novament de formar Ministeri, Mal¡¡petr nomes po\i¡è~L:è estaven valorats durant la. vertia poc en aquesta atenció Aixi
lizarle como tal pieza de convicción. nistres, que es celebrarà el dimarts
sessions, Ja tramitació del sur 1en lCi~ de !"Estatut, no se'n dona- com també l'Estat, cosa ben sabuda,
¿Y cómo se utlliza ese disCo? sen- que ve es flxarà ractitud del Govern dria reelzir ampliant la base de la coalició. Henlefn s'ha apressat
tl cas~e;> r que uns vint milions en deixà. abandonada Catalunya en macillamente haciéndole funcionar en en rel1Íc1ó amb la petició de poders a declarar el lleialisme i el constitucionaasme del serL partit, però
mari, al tres vistes transcen·
I
e ectuar-se.
un fonógrafo. Digo yo que para mi- especials per a. la realitzcló del P~ no és de creure que aquest coHaòori en el Govern ni que el sostintèria. d'obres hidràuliques, de ports
dents celebrades a ta mateixa
&ort:~0 se U ac~t al Consell altra i de ferrocarrils, mentre que les
rarle no estarà p.hi, pues utillzar como grama de sanejament de Jcs finances.
sala del Suprem, etc., etc.
que da que publicar una nota - la realitzava abundantment en altres
Segons sembla, es trac:Ullà. sobre- gui. Hom ha parlat de ter entrar a la coalició el partit anomenat
hr onem a continuació- fent ~- indrets.
Extensa
lnfonnacló
gràfica
tot, d'una reforma completa de la dels menestrals, que a la Cambra dissolta tenia 12 llocs i q ue en
1 a. 1~lats trencats a l'Esquerra
Gràcies a la desgraciada fórmula.
Llei d'Assegurances SociaLs i. de dls- tindrd 17 a la Cambra nova. AiXò resta bltria gairebé del tot l'equili0 Ue
tuti La ~ria, per sistema econòmica de l'Estatut, aquesta prepOSicions tècnicr.Ies, per tul d alleujar bri parlamentarL
Llegiu, demà i cada dia,
l!e ~y~r. és dellcl<na: del fracàs terició anterior, qu• hauria d'haver
el dèficit dels !errocarril!.el
E l Jet inquietant, però, és q ue en els ale1TUlnliS de Bohtmia
tl ret~.,L Pujals, en no obtenir ni estat motiu per a desprendre més
En la mateixa sessió..
r;enyor
LA HUMANITAT, diari de
:rac:6 ..,.... al seu dia ni la valo- en el ¡¡ucce~~ lU. és la que dificulta
Flandin llegirà a la camnra una de- h agi t r iomfat l'esperit n a2i. El$ t x ecs hauran de vigilar mts que
r~~btel nor al 8 d'octubre, n'és obtenir l'elevació d e la xifra de :l2
cJamció rovernamental, l ~s possible mai a l'interior del p ais i a la frontera.
les esquerres catalanes
~el
e l'Estatut. en la vigènqa milions que encara a alguns eleque es doni començ a Wl gran deA. ROVIRA I VIRGILI
'&lo~ els serveis d·o. P. foren ments, no politlcs, els sembla elebat.
en ¡airebé el doble de la vada.»
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Encara l'afer SchiroKauer
Al Jut jat de guàrdia. es rebé ahir
una nota del Jutjat municipal número 9 refe rent a la d esaparició
d'uns documents dels quals es valgué S chiro-Kauer per a aconseguir
la. uacionalitat espanyola.
Segons les noticies q_ue hem pogut
inquirir, el senyor Schiro-Kauer presentà uns documents al Jutjat 1 aconseguí el certUicat de bona conducta i un altre de residència a Barcelona. necessaris per a nacionalitzar-se i que, segons es veu ara, d esprés de tot l'actuat, els documents
que presentà. Schiro-Kauer són falsos.
Tot l'actuat serà afegit al sumari
que actualment s'està instruint pel
delicte de falsedat de la nacionalització.

Vlnaroç. ~ ,.,....,..,_
Preua en raia els u Quhoa.
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PRIMERA SECCIO
Ho.nlcldl per Imprudència. - El
processat J aume Rius Ros, conduïa
un automòbil per la Plaça Universitat i va atropellar una dona. que,
després, mori a causa de les ferides rebudes.
El fiscal demanà per al de la
banqueta, la pena d'l any i 1 dia
de presó, I 15.000 pesetes d 'indemnització
SEGONA SECCIO
Corrupció de menors. - Es veié a
porta. tancada un judici per jurats
contra Mariana Lozano Eradlo, acusada del delicte de corrupció de menors.
El jurat emiti veredicte de culpabilitat i la Sala condemnà a la processada a 1 any, 8 mesos l 21 dies
de presó.
TERCERA SECCIO
Furt. - Acusat d'aquest delicte I
d e dos d'estafada, comparegué davant el Tribunal d 'aquesta Secció,
Josep Emanuel Protopapas. Després
de la prova portada admirablement
per la defensora senyoreta Escoda,
el fiscal retirà l'acusació.
QUARTA SECCIO
Danys I lesions. - El fiscal demanà per a Joan Solà Garcia, acusat d 'haver-los causat amb l'automòbU que menava per la carretera d 'Igualada, a un altre vehicle.
Quedà pendent de sentència.

NOTICIARI

Testament sagramental. - Aquesta tard& a les quatre es constituirà
&
Jutjat núm. '1 a l'Església dels
w el
Sant.s Just 1 Pastor per tal de procedir a les provea del testament sagramental instat per la senyora Enriqueta Carné Pruna amb motiu de
mort de la seva germana Carme.
ReferintPels fets d'octubre. nos a la causa 1.066 del 1934, de la
qual parlà.rem. dies enrera, ens cal
que el processat Pere ArboU i
42 6(¡ dir
Vilaseca ~ troba encartat en els fets
42 li6 d'octubre.
44
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TEATRES
TEATRE BAdeRCELONA
Comèdies dt
Cran Companyia
LOLA MEMBRIVES

--------------------·Dllllarts vinent, dla 28, a les

10'15 de la rut. DEBUT de la
Companyia amb l'estrena de la
cowèdla:

L A CASA
DEL OL VI DO
de l'autor de MADRE ALEGRIA,
Fernànde1 de Sevilla.

COM lC
TEATRE
PALAU DE LA REVISTA
Tarda, 5'15. Butaques platea,

3 ptes.: LAS VAMPIRESAS, per
Laura Pinillos, Alady I Lepe. Nlt,

I

Frontó Principal Pala;

CAPITOL. - Tarda. a las 4 I
nit, a les 10: LA HIJA DE NA·
DIE, per Ann Hardlng 1 John
Boles{· HOMBRES DE PRESA, per
Ferm Gemler 1 DIBUIXOS.
EXCELSIOR. - Contínua de 4
a 12'30: MATANDO EN LA SOM·
BRA en espanyol, per William
Powell; OON ENREDOS, en espanyol, per Wlll Rogel'8 1 Zazu
Pltt.s; ELLA ERA UNA DAMA,
un.. comèdia deliciosa 1 DIBUI·

Avui, divendres, tarda· ~l
NA I - MAGUREOUI i va. O.
LIZARRAOA ll • ALDAZ~tra
Nit: AROARATE _ CELAYA I AL.
~~EA~TIGARRAOA • OOAa~

xo s.

COMTAL - Continua de 3'45
a 12'30: LA ESTRELLA DEL MOU·
LIN ROUGE, en espanyol, per
Constance Bennet; LA CENA DE
LOS ACUSADOS, en espanyol
Wllllam Powell; DE CARA AL
PELIGRO. per Tim Mac. Coy l
DIBUIXOS.
WALKYRIA. - Contlnua de 4
a 12'30: VIVA VILLA!, en espaEL
nyol, per Wallace Beery;
AMULETO (La nrra del mono),
un !llm d'esglai; UNA AVENTU·
RA DE SHERLOCK • HOLMES,
una pellicula poUclaca 1 DIBUI·

xos.

ESPECTACLES PER

A AVUI

AL CANTAR EL GALLO
triom! de Laun Plnlllot. Alady
i Leot I tota la Companyia. Gran presentació.

T I VOL I
TEATRE
Direcció: CIRCUITOS CARCELLE
Avui, tarda., a les 5. Nit, a les
10'15. CINQUE DIA SETMANA
HOMENATGE A

GRAN

MODA

AMALIA DE ISAURA
Tarda i nit, l 'emlnent artista
que actuarà amb el le&"antl ts·
pectaclt, de RAQUEL • Divendres,
dissabte 1 diumenge, per a soleDlnltzar els

3 DARRERS DIES, 3

MARYLAND
Plaça UrquJnaone. 6-Ttl. 21988
Tarcla, continua: 3'30, 5'30, '7'30.
Nit, a les 10:
DOS CORDERITOS (Dibuixos>

El expreso de la seda
1
CABO DE JAVA
Anna Mu Won1
Butaca: 2'20. A LES 7'30: 1 pta.

FANTASIO
Avui, tarda. 4 I nit. a les 10.
REVISTA FEMINA • UN NIOO
BIEN APROVECHADO (Documental) • PATHE .JOURNAL • DIBUI·
XOS - Dick Powell en la com&dla musical:

20 MILLONES
DE ENAMORADAS

amb Pat O'Brlen i Ginger

Ro~:ers

1 l'¡iADEO A BARCELONA!! de

RAQUEL MELLER
Que tindrà lloc lnajornablement
dh.une~ vinent en un FESTIVAL SENSE PRECEDENTS. Clou.
rà l'homenatge l' Ulustre poeta català JOSEP Ma.. DE SAGARRA DILLUNS, 2'1, no hi ha funció
per tal de donar lloc al muntat¡e del super-espectacle del t:aDlÓS

RAM PER
amb la seva Companyia d'atraç..
clons - DEBUT: Dimarts, IS

PARIS
CINEMA
I
Avda. Pta. Anael.
13

t1

lal•ton 14544

Sempre el programa
més atractiu
Tarda, 4'31. Nit, 8'45: REVIS·
TES PATH. • FEMENINA - .Ja·
mes Dunn en

ldentidad desconocida
Frederic March, en
El burlador de Florencia

en espanyol -

TEATRE

PO LI ORA MA

Companyia de Comèdiea ck Marta
Fernanda Ladrón de Guevara
Avut. tarda, a les 5:

Amores y amoríos
O I N E R O

de Rafael López dt Haro

TEATRE
ROMEA
Talèlon
22028

amb Constance Bennet • DIBUI·
XOS - Diumenge, matinal a 181
10'30. PREU UNIC, 1 PESSETA.
Dilluns vinent: ESPIGAS DE ORO
BASTA DE
(Richard Arlen) ~U.IERES (Viotor Mac Laslen).

POL
METRO
Tet•ton
Lluria. 116 ·

112211

INAUGURACIO DE LA TEMPO·
RADA DE GRANS REPRESES
a
AVU1 tarda, a les ol 1 n1t,
tes 10:

EL HOMBRE INVISIBLE
PAPRIKA

A les 6'30 I 10"15 (Tarcla, la
millot· butaca, 4 ptes.), 71 I 71
representacions de;

ESCANDALOS ROMANOS

MORENA. CLARA

per l'lnlmltable Eddie Cantor
Prau: 1'50 pessetes.

de Quintero i Guillen. 80.000 espectado¡·s proclamen aquest èxit
exceoclonal. Magní.!lca creació
d'Antònia Herrero. Rafael Bar·
dem I tots els 1nt~rprets. Demà,
tard~ 1 nit: MORENA CLARA Diumenge, a les 8'30: MARIA LA
FAMOSA. A les 6 1 10'15: MORENA CLARA.

TEATRE fHlVETATS
Companyia VILA • DAVI

-

per Franoisca Gaal

SESSIO CONTINOA DES DE
LES 4'15. a les 12'30. NIT: 8
GRANS PRODUCCIONS, 3 :

BOLIC HE

(En espanyol )
Ratael Arcos 1 els cèlebres C6ti·
llstes lrusta. Fuaazot i Oemare •

Tarda, 6'15. Butaques, 2 p tes.
Nit, 10'15. Butaques. 3 ptes. Extt
sorollóe de:

EL NEGRO QUE TENIA
EL ALMA BLANCA

RE IN A

lEn espanyol)
per Antoftita Colomé 1 Anselillo.

de ol. Ma. de Sanrra - Protagonistes: M. Vila i Pius Oavl -Demà, tarda: LILI VOL VIURE i
REINA - Nit: REINA - Dimecres, 29. DEBUT de la Companyta
del Teatre de sarsuela de Madrid,
amb l'estrena: NO ME OLVIOES,
PrOtaiOnlst.a: MARC REDONDO.

OLYMPIA
Grandiós Festival a Benefici dt
la revista «Liberación " - Demà,
dissabte, nit. a les 10:

LOS ARLEQUINES
DE SEDA Y ORO
d'Amlchatis, interpretada per En.
rlqueta Torres I duat Gómez •
Fi de Festa a càrrec de Raquel
Meller, Tino Folnr I .Joaquim
Montero.

CINEMES
COLISEUM
Avui tarda, a Iee ':

EL CASINO DEL MAR
amb Cary Grant, Benlta Hume 1
.Jack La Rua;

Tres lanceros bengalíes
per Cary Cooper, Franchot Tone,
Richard Cromwell I Sir Guy Stln·
dln1 (Bores de proJecció: 5 tiU'·
da). - A la nit no hf haurà U·
oectacle cinemato~rilfie per tal de
donar lloc a la celebració de la
Sessió ESPecial d'Opera. ornnit·
uda Dtl .JUNIOR F. C.

El burlador de Florencia
pets grans artistes Constanca Bennet i Frederic March.
Compareu tots ela prosrames de
llarcelona I .aqut•st» serà el millor

PUBLI • CINEMA
SCIISlò continua. Seient UNA P.f.I:J
SETA: NOTICIARIS· DOCUMEH·
TALa · VIATGES. ete.

FROHTO NOVETATS
Avui, Cllvencl.res, tarda, a lea 4:
CBISTUS 1 - VILLARO contra
GALLARTA II - QUINTANA m .
Nlt. a les 10'15: IZAGUIRRE CHIQUITO OALLARTA contra SO
LOZABAL - QUINTANA n - ONAM~O . - Detalls per cartells.

Palau Música Catalana

--Detnl,-------CIJ.ssabte, a les 10'20 nit.

Commemoració clel 250 aniversari
del nelxement de BACH: CANTA·
TA núm. 18t - GLORIA • SANC·
TUS • BENEDICTUS i AGNUS,
de la

Gran missa en si menor
Orfeó CatalA, Orquestra, Grans
Or&ues. SoliStes vocals 1 ln~tru·
mentals - Dlreccló: Mestre LLUIS
MILLET - Locallte ta. de 4 a 7
de la tarda a u. M. casa Werner
(Pa.seta de Grt.Cla, 54) umtrà
Araaó - Cond.lctons especials per
ala senyors socis de l'ORFEO CA·

C 1 N E
SESSIO CONTINUA des de les
4 de la ta.róa
Ttt el pr oarama en espanyol

Diumange, 2L Tarda. a Iu 4' 30.
Gra.ndiosa corn~uda de braus
SENSAClONAL ESDEVE.''ITMENT

DUES FOR..'d.IDABLES Ll:iTR&'il!:::í
A BARCELONA

6 f~SI b1:tRNc¡,eN D~n 6

GLORIA QUE MATA

Unic: matador:

l iiC RANERO!!!

MANOLO BIEHVENIDA

SOBRE EL CIENO
d.IH;;rlbutda per Mundial Filma
HORARI de proJecció. - Tarda :
A les f l a les 7"25: GLORIA
QUE MATA ,¡G RANERO !· A les
4'4.3 I a les 8 · SOBRE EL CIENO.
Nlt. A les 10'60: SOBRE EL CIE·
NO - A les 12 GLORIA QUE
MATA ( JCRANERO I).

un

,\Itret

~

Còmic, - Tarda: ct.as Vtunptr
Poliorama. - Tarda: t.Amores 1 ~··
mo.
rioa». Nit: «Dtnero•.
Poliorama. - Tarda 1 nit: «Amo-..
J
Ainorlost.
Romea. -Tarda 1 n it: t.Morena el
Tlvoll. - Espectacles lnternaclon~'
I
Raquel Meller.
Novetat•. - cTarda I nit: «Reina».

·=

Gran programa, OÒlll1
Amèrica. Actualitata. - Betmana de Dlbuiy,.!•
--.
•Pooeye» 1 Noticiari FoJt.
Astòrla. - cLo que loe Dloaea cl.utrll)'en• I •La pequena Dorrth
Avin&uda. - •La peque& Oorrit) ILo
Que Joe 0106C8 destruyent 1 aétU!l
•
cto personal de Lola Cabeuo
tt.Barcelona. - «La POrtera de
brlca». •Asl ama la mujer 1 cBt cou
•
Qulstador lrreststlblet.
Bosc. - cLo Que los Oioses clestrurent
I t0ecl61.
cSu mayor éltito1 c.Et
Bohèmia hiJo perdldo» 1 •Juventud trtunran.

la

tel.

Broadway. - «Tarzàn r su compafte.
rat, cHoy o nunca1 1 cEl doctor x.
Capltol. - eLa b1,1a de nadlet 1 «Hom:
bres de presa•.
Coliseum. - «El casino del mar. Tar.
Qa: «Trea lanceros benaaUeat.
Catalunya, - «Bajo preslón• .
Cèntrio Cinema. - cEl lago de lll8
damas». «Asl es BroadwaY• 1 eLa da.
ma del Bouievard».
Comèdia. - «Los hljos de la caue1
cuna aventura de aherlock Boi.
mea• I •Trepadores de montst'uls•
eLa estrella del Mouun
Comtal. RougeJ 1 eLa cena de los acusadosJ
Diana. - cA la aombra de los mue.
llest. cEl pequefio reyt 1 cEl nl·
t!o de las eolest.
Entanoa - tCampeonea ollm,ncos•
«La lsla del teaoro» 1 «Hombres dei
wati.ana».
Espanyol. - cll.¡encla O. K.». &Cblco
o cblca1 1 tEl aru e¡¡:perllllcntol.
EsPlai - «Las vlrgenes del Wlmpo.
le StreetJ. cEl novlo de mamà» 1
cDéjame querertet.
Excelslor. - cMatando en la sombra•
«Don Enred011 1 a.Ella era una cl.aIIl&l.
Fantbio. - cVelnte millones de ena.
moradast.
Filmina. - &El don de la Lablu.
Foc Nou. - Gran programa còllllc.
Goya. - Onze peWcwes comlque~o.
lntim. - •Asl ama la mujeu, dllil·
slca y wujeres» I eLa Casa de Rod.sclllldit.
Iria. - cSra. casada neceslta marido»
«Ona tlest.a en HoUywOOcl» 1 «El con
Qulstador 1rres1stlble».
Kursaal. - cEl enemigo público núm.
h, «DéJame quererte» I tVIaje fe.
1\zJ.
Laietana. - cLulstanu, cVIudas habanera&» l cEl negro que tenia el
alma blR.!lca».
MaJèltlo. - cEl novio de mamb, cBou
boull' I, rey nearo• 1 cCasados J re.

ces•.
Marina. I!

•Viva Vllla!J, tKiondllte»
1 cEl fantasma del oro•.
cEl expreso de la se·
Maryland. da• 1 •Cabo de Javu.
Metropol - cEl hombre 1nvtstblet,
tPnprika» I cEscAndalos romanoso,
Mistral. - cEl enemtgo públlco num.
l», «Cruz. Olablo» 1 cUn perro c¡c~
trae cola».
«La Dolorosa». ILt.
Monumental. !avorHa del batallón» 1 cEl fantas.
ma negrot
Mundial . -cTe Qulero y no se Qulen
eres» 1 ccnarue Cb.an en Londren.
Núr1a. - d:susco un mlllonartot, aLa
fam.llia lo desea» 1 cNo es pecsdot.
Paris. - «El bw·lador de Florenclu
1 cldentldad clesconoclda».
Padró. - cSu mayor éxito•, «Juven.
tud triun!ante» 1 cEl hljo perdi·
do».
Patht Palace. - tEl es ella», cEntro
la espada y la pared» 1 cEl noveno
mandamlento•.
Prmclpal. - «Lo Que los 010114!8 destruyemt I «Oedb.
Principal Palace. - cEl burlador cie
Forenclaa. cEl ne¡ro que tenia el
n.lma banca» 1 «Bollcllet.
Publi Cinema. - Reportatges d 'actua·
U tat.
Rambles. - eLa tercera alarmat. •El
re!uglo:a.
Royal, - cNada màs que una nm •
Jen, •Juan Lana.s» 1 cEl jlnete del
0ca80»

Select Cinema. - •Te Qulero y no se
Quien eres», tCho.rUe Chan en Lon·
Circs».

Smart. - «Receta para la tellcid:ldt,
eLa estrella clel Mouiln Rouge».
Splèndid. - cViva Vlllslt, eLa cuca·
rachaa I •La &efiol1ta de los cuentos
de Hotfmnnn».
Talia, - «El treo de las 8'47» 1 rSe.
cucstro sensacional».
Triomf, - •Tocla una mujeu, cD1eZ
dla.s millonarla» 1 cOn bravo entre
bmV06».
Tetuan. - «Busco un miUonarlot, eLa
familia lo desea» 1 cEl gavllànt.
Uraumaona. - cCUrvas petlgrosas»
«Vuelta atràa al reloJt.
Volca. - cDedé1 1 tBroaclwaY par den·
tro».
Xile. - «Sra. casada necesita maridOJ
1 •Campeón? Nartces».
Walknla - «VIva Vlliall, tEl amuletoa 1 cOna aventura de Scber!ock•
Holmes •.

VARIETATS

TALA •

BOLICHE

~e ri

CINEMES

RAQUEL MELLER
Dedicat a lea senyores per RA·
QUEL amb un PROGRAMA EXCEPCIONAL;

_,ce
,.,..

TEATRES

10'15. El gran èxit:

BR AUS -AREN ES

Carters detinguts

•

EMPRE SA CAPIT Ol

____________*____________ GRAN TEATRE ESPANYOL

16 Brigada d'Investi¡ació Social
posà ahir a la disposició del Jutjat
de guàrdia els detingUts, que ho !oren a la Central de Correus, Tomàs
castellete, Josep Rubio 1 Enric Gutiérrez.
Els esmentats detmguas són carters suspesos de càrrec l sou per estar. sotmesos a un expedlent governatiU amb motiu dels successos que
ocorregueren a la dita central durant els esdeveruments polities.
Sembla que, malgrat estar aeparats del cos, visitaven els seus companys 1 ahir el cap de la Carteria
demanà l'ajut d'uns guàrdies, que
orocediren a llur detenció.

L 1t¡¡

===::::::::~
============== =====

Nit, a les 10. ESTRENA de la
comèdia. en tres actes:

11/-

71 2~
60t2/-

Cotització mitja dels p¡·eus de la
setmana, del 18 de l'actual.
Oli d'oliva
Del pals, 1 grau acidesa, 25'50; 2
fdem, 25; 3 ídem, 24'75; 4 ídem, 24'50;
5 idem, 24'25; 6 idem, 24 ; d'Aragó,
menys d 'l grau, 2'7, i fdem, d '1 a. 2
graus, 26. Tot pessetes el cantlr de
15 qullos.
Arr òs (Diverses classes>
Arròs zero, 58 pessetes; núm. 1,
60; superior, 63; perla, 67; Hèrcules,
seleccionat, 90; matitzat, 59'50; matitzat superior, 62; extra, 85; sublim, 69; Hèrcules, satinat, 92; mitjans d'arròs, núm. 1, 44; !dem número 2, 42; ídem verds (esquellat) ,
36; morret, 40, 1 arròs clofolla que
es paga a 39'10, menys 6'60 d'impostos, total liquid 32'50. Tot eis
cent quilos.
Patates
Novelles de Tortosa, superiors, de
20 a 22 pessetes els cent quilos.
Cigrons
De Màlaga, superiors, a 75 pessetes els cent quUos.
Garrofes
De qualltat de Benicarló, a 6 pessetes els quaranta quilos.
Llonguets per a pollets
De Daimiel, a 65 pessetes els cent
qullos.
Farines de btat
Corrent, mitja torça, 68 pessetes;
força magna, 74; d'Aragó, primera
força, 68; ídem mitja força, 68; !dem
blanca, 63, i idem Cabezuela, primera, 32. Tot a base dels cent qullos.
Cereals, quartes I despulles
Farinasses blanques, 38 pessetes;
!dem sense barrejar 30; farina d'arr òs, 48; segó de fulla de blat, 38, i
sagonet, 35. Tot els cent quilos. Quates corrents, 21 pessetes; extra B,
22; superior B, 23'50, i superior e,
24. Tot els seixanta quilos. Ordi comarca i civada extremenya, 18 i 15
pessetes, respectivament, el docle decalitre (quartera). Polpes de remolatxa corrent, 9'50 pessetes, 1 idem
superior, 10'50.

Amb ocasió de trobar-se a Barcelona la nena Juiieta Calatrava Bermejo, contractada per la Metro Goldwyn Mayer per les seves reconegudes aptituds de recitadora, la Residència Internacional de Senyoretes
Estudiants ha soHicitat la seva collaboració per a obsequiar els socis
23 d'Assistència Infantil.
Diumenge vinent, a les sis de la
tarda, al Casal del Metge, (Laietana, 31), tindrà lloc un recital de poesies a càrrec de l'esmentada Julleta
Calatrava.
Hem obtingut també la coHaboració de la nena. Carme Bermejo Antic, alumna del mestre Frank Marshall, la qual Interpretarà al piano
60 diverses peces musicals.
El Montepio «El Socorro Graciense», convoca. a tots els seus associats, a la Junta General ordinària que tindrà lloc el proper diumenge, dia 26, a les deu del mati, en el
local «Zorrilla1, Menéndez Pelayo,
26 (Gràcia).

!:'l'eus en ~ la ouartci .. de 7u Utres

l1~

t ..I I

~·

1151 ~1

Banc d 'Espanya ........ .
S ane Eltt. d 'EspaoJa ••.
Clllleot tAslandt orcl ...
Ciment IASIBUdll pret.~
Cllllcnt cSnusónt ord .•
c . tSan.eón», pret. 'l •¡.
Cros, s. A................ .
Cons t. Ferroviària ..... .
Cobertes 1 Teulades •••
Espanya Industrial -··
Ca~·burs MetàHics .... ..
Foment d 'Obres ........ .
Tabacs Filipines ........ .
Hispano S uissa ........ .
Hotel Rltz 6 •¡• .........
Industries A¡rlcolcs .. .
Maquinària Terrestre.. .
Nonopoll Petrolis ....... .
Salinera Catalaua ptea
Telefònica '7 •¡. prcr ...
Telefònica orólnArtes ~
Unió SsUnera Espanya

ARROSSOS

-rre.nce.t ..................,._••••

2lj

~eò

Se¡O .............. , •

................................. .

BeU·llOC O. , .. ._.._,,u.. .___.,
Flore\ ........... ""_..,__.,,,~u ~ ••

~5

95 25

IJ 60
100-

1

Maocb.a ......_...._. ......... ._........_••
Navarra .................,u.··
Penedél ··~···a.•.,•••• .. •·• ..
:Ko
Oraell •••, ••, ........._,,........
1-re\13 en p tee eU 100 <JUllce.

Ü<Jn!ba

~·-

113-

u......

(crulxer)

LdeDl

8925

102 ~

DESPUUES
23 bL
Segunea ..............
21
Terceres _ .. ,..............
tu,.:.t
~uartea •• •• .............. •• .
••
um.. 3 •••••. ._..... ........._,
'JI
Nú.m. ' ,.'-.... _,.............
Prou¡; on Ptes ela 60 QUllO&.
<J u lloe.

60

1111116-,
85-

oeo

1114-

~4

11860
11950
1!9-

P. o. onwa Pendents
Funlculo.r Montjuïc ...
Tramv. Bare. pret. '7 'I•
Trainv. Bare. pret. 6 •¡,
Tramv. Elèo. Granada..
AlgUes Valencta.. pret_
Catalana Oaa 11. O •••, ..
Cata.lllllll Gas s. E ••••••
Catalana 01111 a. F 6 •¡.
Blsp. Amer. Elec. ABO
Htsp. Amer. Elec. s. o
Btsp. Amer. Blec. a. .R
Ai¡¡Ues del Uobregat .. .
108- Elec. Oas LcbOn B. B ... .

103 75
/IS-

ll5-

11:)~/-

1'8 25
101 25

~~-

llit

,_

,_

88-

u1C4-

11;)lfl 5(.

~2 b(l

IlO-

112-

88 ¡5
88-

Acciona lnduatrlale

fi8-

flj 1iJU/S-

~

65 ])

111 ¡:;
tll-

112 75

103-

119-

1211112!>

Obll&aclons lndustrlala

1~2-

6S 50

fil

fi)

rransatlàottca ~ •¡• •••
Transatlànt. 6 •¡. 1920
Trnn~:>atlànt. 8 •¡. 192;.!
Trans. 6 l/~ •¡, esp.11125
Trans. 6 1/2 '/• cna.lll:.t5
Transatllnt.. 6 •¡, 1926
Transatlàut. 6 •¡, 19'.l8
Bons Transme<11t. 6 •¡.
u. Naval Uevant 6 •¡.

110611
111

Avui

Ant.

as

ta 60
611-

··········-·········
OUtella
(corrent) .
Ezt.rema4un.

t

•

61 IS 15

&6 75

A!Biil'O • •.&.• • • • t •.a.•» ,, • ~, • ._u...,

RS - 1 9S 1 94
5C

1l( -

____________*____________

&8-

8LATS

$\ ~~~ -

Oautea 1 Obhacloru
155
06Ciwes Argenu.au _ ..
BIII.Pr•t Araenti 6 •¡, A HO B tOl t
•
lll ¡¿
0
I
t
.EIIlpr Austrtac t1 •¡, A ~
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de la Generalitat, repetiren canvis.
Diputacions 1 Provincials, sense cotització. Les ferroviàries, han sofert
un petit retrocés general degut, sens
dubte, al fet que els optimismes forjats aquests darrers dies sobre el decret autoritzant les companyies per
a poder emetre nou paper, sembla
que no és tan fàcil com sembla 1
que és un problema que ja es veurà
en quina forma es resoldrà, i en cas
de no ésser resolt fóra un dels moments que les companyies ferroviàries quedarien més al descobert. Les
industrials, amb una gran manca de
negoci, no feren m és que sostenir
canvis.
En les Accions tract:1des a Ci de
mes, el rotllo ferroviari, amb un gran
encalmament, només repetí els canvis
baixos de la sessió anterior. Al rotllo
d·1ndustrlals, hom notà força calma,
excepte les accions Explosius, que tingueren intervals de puja 1 baixa i quedaren a la. tanca de la borsa quelcom
més ferms que en la sessió anterior.
Els canvis de la plaça de Madrid no
foren pas massa falaguers. Hem de
fer constar que els canvis que ens
dóna en aquests moments aquella plaça ja són pròxims. Els Ford 1 p~
trolets, p erderen terreny.• Les Filipines, sostingudes, amb escasses transaccions, 1 les Chades, amb sostenim ent a darrera hora, però amb tendència. quelcom expectant.
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EL SR. .JAU MAR HA, PO:
GUT COMPROVAR LEFEIS
CACIA DE LES MONG
El conseller-regidor Sr. Jau.::f ~~
$.'5Vl
Bofarull, president de la e
de Governació, ha. realitzat una. •
stt.a a l'Hospital Municipal
l a l'Hospital de l'Esperança, pedr ur
d'assabentar-se personalment e
funcionament. Conversà així mateiS
amb els malalts, els quals li expresi
saren que estaven molt satisfer
comportament de les m~l!;~ 1 dt~
.serveis que obtenen del 1"'"'~.,~
rectiu. Algunes pet1tes dehcJènC~
que li foren indlcades pels met~
•
prometé el senyor Jaumar 9ue
nen corregides com més aVJs.t m1
Uor

Mant::
u
d'!¡.

A DARRERS DE MES , H ~
H AU RA PRACTIQUES O AR
T ILLER IA A LA PLAT~
La Delegació Marftlma de AI~·
lona ba comunicat al seo~ci·o[at q-Je
• ac·
de, per a la degudA pUblt
en els tres darrers dies del mes •Jlr·
t.ual les forces del Reglme~~
~
tilieria IJeugera num. 7 el
11
exercicis de foguel'< de canóí tit'8"
platja del Camp de la Botadist.An~
ran sobre el mar a una
mAxlma de 4.0C.O me~_:__..., )J$.rl·
També la dll.a De~ d1ntima anunci& que el Reg1m.w~.ró·
~
!antena nüm. 3• efectuara .
e~ de tir amb morter 1 ~ al
~
platja de Can Tunis. en
mar, els dimecres de cada SC::-~
durant el mes actaal l el povrde Jun\'.
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¿Sàben els conreadors de blat de la Penín·
sula el que es pretén fer sota l'empar de la
Llei d'Autoritzacions.per a la venda del blat?

LA PREMSA
-··
==== -

~OC::ZZ!

•

No hi ha res
a discutir

rt

5

.::c::::z

Propaganda
nord americana

«Ells»

nosaltres

La. Llbertad posa la. .següent re-

marca a una tn/ ONilacíó p ublicada per l'òrgan de la Companyia
de J es1ls:
cEl Debatea, órgano de la. Ceda, 68
- no sonrian usl.edes-- un d1ario r epubllcano. Sl ha aceptado la Repúbll·
ca. y s us cola terales los cedlstas la goblernan, 1ust.edes dlràn I
Sin embargo, ayer martes, cEl De·
bate» da euent..'l. de los actos de propagaud.'\ pcl1tlca cclebrados el dom!ngo
eu unos negros tltulos de tres colwnnas, en los que dlce:
cGran numero de e.ctos p(lbllcos eu
toda Espatla, el domingo. • Clncuenta
y ocho actos de la Jap en casttlla
para la Asamblea de Uclés. - MIUnes
de Ja Ceda en Nlljera, Antequera Y
Alcafil:G. - Varlos mittnes de Renova.
clón y una A.sainblea carll.stn. - un acto de Falan~re de Jas Jous en Madnd •
As1: los cedista.s y los roonàrqulcos
y los fasclstas. Nada mà.s. En sus tl·
tulares, de los rcpubllcnnos, ni una
palabra.
Luego, en el tuto, al 11nal, dedl-::~
dlez llneas al acto ce cDr1.d0 en Alceria por el sefior Sànchez Romàn. A los
dcmàs, ni una sola pnlabrn. ¡Como no
son rcpubllcanos de su Repllbllca I. ..
N>J pueden remedlarlo¡ ni parece lnteresarles disl.tnulnrlo s qulem: cada
d1a que pasa nos otreccn una nueva
prucba de que la confuslón no es poslble. Ellos bOU •• ellos. Nosotros somos
nosotros.ll

Un collega madrilen11 recull la
M és sobre la L lei de Premsa, a
f avor de la qual El Debate -$empropaganda que r ealitza per aquespre El Debate !- trenca noves
tes cprov!ncien la CED A. Val la
Uances. El Liberal de M adrid inpena de reparar-hi:
listetx en la. seva. campanlla concSigue la prop:t¡anda cedista.
tra la llei que Gil Robles defensa
t tracta de 1mttJtcar davant del
Con respecto al paro obrera d1ccn
pats:
ot ras hojas:
cMieutrllS !os partldos polltlcos excNo lucbamos por el huevo, slno
por el fuero. Es que la Constltuclón tremlstas ban perroanecldo l.tnpasibles
aropara en au articulo 3-l la llbertad ante el hambre y el paro de los trade peusamlcnto por medio de la. de baladores, la Ceda puede r ecordar esel m oment de taxa. més reduïda. tar mètric en totes les transaccions 1tt'prenta o de cualquler otro medio tas fecba.s :
Cie d1fuslón.
19 de dlclerobre de 1933.-Diseurso
- - . . ! . -_ _ _ _...;__..!_~:..:....; Com es pot veure, l'efecte és total- de blat que es verifiquin.
Dlce que puede eje;·citaJ ese derecho
GU Roblrfl en el Parlamento: •P!lra
.
ment contrari al que es pr oposà el
Acaba. dient el senyor Fwgèncio ctoda persona» en Ja plenitud de sus de
remedlar
el paro, lo que aea preCISO.
F
I
¿Dinero? A buscarlo donde lo ha.ya..
_....::::__ _ _ _ _I___:.:..:..:..::..:.. Parlament
ntzacions. en aprovar la. Lici d'Auto- Diez i Pastor que, d'haver continuat derechos.
Y de aprobarse Ja. J~y como està d!c- con el hambre de los hOIDbres bay
al Ministeri d'Agricultura. el senyor
El diputat del partit «Unión ~pu
Els perills per al m odest conrea- Bellllyas, a. hores d'ara el problema tnmlnaC:.o el proyecto, no bastaria la que acab.1r de una vez.ll
(¿Se ba aeabado acaso? ¿Se ha. busblicana», Fulgencio Diez 1 Pastor, ha dor són greus, car amb la. creació estaria. resolt, amb un préstec als pJenltuc' de los derechos, sino que senecesnrio adeiDAs alguna.s peseta.s. cado el dlnero donde lo bay?)
declarat que, el Parlament del senyor d'una gran companyia, amb tota una. conreadors, per a. la qual cosa. seria yr1an
esto no es constltuctonal. La libre
s de jun1o de 1934.-Ley que conGil Robles, en votar la. Llei d'Autorit- xarxa d'interessos oue haur à de c rear, suficient cent-cinquanta. milions de e~preslón del pensamlento està re<:o- ced1ó
50 mlllones contra el p~, ya
zacions, pretenia arbitrar, d·una. ma- i que, per tant, serà molt diflcil des- pessetes en atenció a aquesta finaU- nociJR. y ampa.rada para todos los ciu- empcza.dos a. a:astar en obras publlcas.
lladanos. Y la. ley que regule ese '.Jenera. ràpida 1 eficaç, la. protecció plaçar el mercat blader en l'avenir, tat.
(¡No se conoce!)
recho no puedo ohllgarles a. deposltar
17 dc mttrzo de 1935. - Discurso
als conreadors de blat, assegurant-los hom pot veure a.mb tota claredat • •
ninguna flo.nzn para eJercltarlo.
de Gil Robles en Granada proponlendo
la. venda lmmecl.iata. dels seus produc- afim1a. el senyor Dlez-- qlle el conEs como sl para ser elector se exlgle. el gnsto de o·~ros 250 mlliones para
tes p er tal que tinguessin mitjans r eador de blat estarà agre 1jat amb
Hem r eproduït aquestes manifes- u pagar una. contribuclón deteriDi- allvtar t1 paro obrero.
per aten d re els treba.lls del un nou unpost, que Iii wutàrinment tacions del diputat del partit «Unlón nada. Pugn:~.rta con la Constituclón,
(i y veng'ln wlllonesl A&l da gusto.)
camp, especialment les labors de la no sembla molt elevat, en definiU· Republicana» per considerar-ho d'in- que atrlbuye el dere<lb.o de suir.liiO a
26 ma.rzo de 1935. - Proposlclón de
collita, que són els més cars. Des- va suposen 35 milions de JX)ssetes terès per als conreador s de blat, en· todos los cludadanos, &In distlneJòn ley recoglendo esta Iniciativa. y pro),IOnlcndo los remedlos urgentes con·
prés, retirar del mercat el blat so- arrabassades a. l'economia agrària, sems que marca tot una or ientació en entre ricos y pobres.
Tamblén los seflores dlputados pue- tra. t'I paro.
eLA FOR M ULA CONTRA EL PARO brer de la. collita pussada per tal consisteix en deu cèntims per quin- la polltica econòmica. del país.
den cxcederse, y no es raro que lo
(Siguen sln lnteresarse los lnteresad'evitar que fes baixar els preus.
haaan en su publica actuae1ón; t:lm- dos.)
LA muer te. - No os impaclcntéis, Precisament per això, molts sectors
blén ell011 1.1\.ieèen ocaslonar en tl Pol·
28 roa1zo dc 1935. - Memorandun1
qUI tas na clones, cuando h ablan do de la Cambra, que no està\·em molt
lamento los mis.mos daflos que los pe- al Goblerno sobre llneas generllles de
guerra, en lo que p lensan es en convençuts -diu el senyor Dtezriodista.s y 1011 escrltores en la. Preu...a. una 1,10lltlca econóiDica contra. el paro
11
Y a. nadle w I<' lla ocurrldo pedlrlcs obrera lnvoluntarlo.
acabar con el paro forzoso.Jf
sobre l'eficàcia de l'esmentada llei,
una nanza. Antes por el contrano, lo
La Ceda ha orgnnlzado en toda.s par.
<De «El Sol»)
no férem cap oposició a una llei que
que se nlt.o fué e tuies 1nmunldad ;>nr- tes o!lclnas de aslstencla social para
Només les esquerres possibilitava. en camí d'éSSer famosa 1 que és
lamentkrla. para que no tuvlemn nada nevar a.tgún all vio a los parados.
ren la realització de l'autonomia
que t.emer de los poderes que deben
coneguda per Llei d'Autoritzacions.
Sòlo en Madird ba lnvertldo pesede
Catalunya. Amb la monarquia,
tlscallzar. La Pren.sa tlene tamblén una tas 272.768'35.»
En preguntar al senyor D1ez quu1
cataltmya trobà sempre tancat i
IDisl.ón tlscallzadora. Y no obstante,
y de los colchones ¿no ha bla? Hay
ús es volia fer de la Llei d'AutorituLes declaracions del diputat Ful- estaven d'acord amb tot allò que han se le ata de pies y manos para Que se quo
hostil el cami de les .seves reivindinftadlrlos a 1!1. cuenta.
cions, contestà que el que aleshores gencio Diez 1 Pastor, que represen- dit els diputats de l'oposició.»
puedn cjerccrla si u rlesgo de su frlr
y e¡; lo que dlce la. gente: Con tan·
cacions. Ara, amb les drel es al
regentava la cartera d'Agricultura, ta a les COrts el districte de Salaa-raves
quebrantos.
to
dincro
no
deblera
existir
ya.
un
solo
Poder, estem veient la realitat.
Per altra. banda, el ministre d'AgriY lo de la lndlvlduali.Zaclón uel ca- pobre en Madrid ... •
senyor Jiménez l<'ernànde:t, utllitzà manca, han causat sensació en els
Sobre
aquest tema La. PubliCJtat
cultura. ha. fet p ública la següent pital de las empresa.s edltoras, ¿qué
la primera. autorització amb poc èXIt medis poUtics de Madrid.
escriu
el següent tnteressant conota:
falta baee? ¿Es que nqui no nos conoTaroblén
en
Justlcla
ha
hecho
lo
1 publicà a la <CGaceta» un anteproEl plet est à plantejat. El Parlatodos? ¿Es llUe no sabe cEl Dc- suyo la Ceda.
mentari:
«Siendo el dia 26 el señalado para. cemos
jecte del plec de concl.ic10ns per a. ment votà una llei que no s'aplica
batea qulénes son los editores de cEl
Sostlene que ha actuada:
cEls que siguin parcials podran pal·
atorgar l'autorització segona i que o, el que resulta. pitjor, s'aplica al presentar proposiciones a l concurso Llberah? ¿Es que no sabemos nosaContra Jo. aetunclón de las masas. llar
o deformar aquestes conclusions
assoleix a. 500.000 tones de blat. revés. Es a. dir, que el blat que no de regulactón del mercado triguero, tros qulénes son los de cEl Debato»?
En la reorganJ:taclón del Supreroo.
que
d 'una maneru. 1rrt!slsconforme
a.
las
dispoSiciones
que
¿Hay
lllguna
empresa
en Espafia conEn la !dem de la justlcla. municipal. t1ble s'Imposaran
Aquest anteprojecte servia. de base s'havia de vendre per a. poder man·
la seva conscléncla.; podran dlr
trolada por el capital extranjero? ¡NI
contra el predonllnlo de los socla.- que auna
a una informació pública, a la qual tenir els preus i afavorir els conrea- aparecen en la. «Gaceta de Madrid» en
autonomia
vinguda per
el extranjero 1nterés en tener ese listas cu dlijtln tos organlsmos, etcè- aqu~ts camins I amb aquesta.
signi·
concorregueren gran nombre d'enti- dors, segons la lletra de la llei, ara del 12 de este mes, y ante la posibl· controli
tera,
ete.
lidad
de
que
el
concurso
quedara
ncacló
disgustava
un
sector
catlllanistats interessades en el problema i,
Lo
hay es llUC se qulere IntimiVergüenza da pensar en que todo
desierto, el ministro sigue ocupàn- dar alque
capltnl para que no eontribuya so proclame como una. gloria nacio- ta· roal no podran demostrar, però,
t ASI EN LA TI ERRA CO M O E N EL especialment, algunes que tradicionalque n1 la monarquia ni les dret.es esdose de la cuestión t r iguera, y pre- al desarrollo de los perlódicos llbera- nal.
CIELO
ment es dediquen al negoci de la
panyoles haurien reconegut a.ls catacaviendo aquella contingencia. està les; para que se reconeentre en los
Nos parece oir las voces del mo- lans
compra
i
venda
de
blat
i
importació
eis dreta que la República es·
- Veo a lredodor do Marte much os del moresc.
adopt:mdo las medidas necesarias rcacclonarios; para que huya. de la narqulsmo llundldo:
ql'.errista els reconeixia. Les dretes esIndustria e.!ltorn. Esto es todo. Y esto,
millones do estrellas que tle nden a
¡Ley
de
jurlsdlcclones!
¡Ley
del
tepara.
que,
si
no
hublera
postor
en
el
Posseïdors de tots aquests antecesól;> no es constitucional; es que rrorlsmo 1 ¡ Ejecuclòn de Ferrer I i Re· panyoles, Igual que la monarquia, son
es1umarsa.>1
concurso, ir seguidamente a la re- no
no es ni siquiera dec<'ntE:.
dents -continua el senyor Diez-- la.
preslòn dc .Mnrtlnez Anldol ¡Dietadu- antiautonomistes per definició; a
(De «La Libertad»)
gulación
del
mercado
en
alguna
de
¿Prensa
revolucionaria? ¿Dónde està ra de Prl.tno de Riveral ¡VIva. Espatla! aquC!"ta actitud irreductible es degué
COmissió encarregada de verificar la.
el desastre colonial 1 altres que en
las formas que t!enen en estudio y para. justificar los rlgores de una ley
subhasta, la qual Comissió tinc
perquè per desgràcia. sense
que somet.erà a la aprobación del draconiana?
; Pues y en el mlnlst.erlo de Trn- vindran,
l'honor de representar a les minones
¡•antecedent de convulsions
greus,
Lot; faetores de empuje a los movl- ba1o?
consejo de Ministros.»
parlamentàries, va procedir a. redacd'esrcrcos
de tota mena, el dretlsme
mten tos revol uclfluarlos fueron las deLey de asoclaclones, supreslón del espanyol no
s'avlDdrà.
a
admetre
qual·
Res més per a avui. Tindreo1 al recllas con su actuación en el Parla- dcrecho de huelga, supreslón
tar el plec de concl.icions per a la
de los sevol a\·enç pràctic de l'Ideal autonocorrent als nostres lectors del curs mento, en su Prensa y en la tribuna jurados mixtos, o casa anàloga ...
subhasta. Es molt interessant adverlllista.
Les
dretes
ca:.alanls;;es
no
ban
pública.
Los
factores
ae
resistenel:~.
e.
;.
d'aquest embolicat afer.
;,Y en el mlnlsterlo de Agricultura?
tir que, en començar la sessió, en què
tuvleron en los pe11ó<11cos de l.zquiE-r:Arrend!I.!Diento, supreslón de la Re· planyut res per a donar entenent que
fou aprovat el plec, la Comissió va
da, que condcnaron sl.empre la. vlçlcn· forma a¡rrarla, revlslón de la. polí- sense tro71 L·Jlla C(lllSiderables I dintre
assabentar-se d'una carta adreçada
w1a. pohtlca dreUsta Catalunya. pocln.
tica del blenlo.
dria obt.enlr Igualment ela mateixos
pel senyor Gil Robles a l'aleshores
¡Esto lo sabe todo el mundo y el
drets; teiiUJ. en va, perquè l'experlén·
mlsroo colega vaticanista. no Jo Igministre d'Agricultura. senyor BenaMuchas de estas eosas las ha hecho ela
cs complau a tlmr per terra tota
la Ceda. Pero otras ba. querido ha- la. sen
yas, en la. qual carta., en evident coac((Excelentísimo sei1or ministro de nora!
.. argumentació.
Està todo dlscutldo. Lo únlco que
nada. roàs. De todos modos, el
cló, es recomanava. que en el plec
Del
6 d'octubre ençà has.
Agr icultura. Mi distinguido amigo: E l p1ccede es reUrar d dictamen pa.ra cerlas
pas.~at
programa es edlflca'lte pam la. Repú- prou coses
perqué es puguin donar
de condicions restés assegurada la
criterio que usted tuvo Ja amabllldad líla~e~· otro con orleutación dlametrJl· blica....
fracassades aquesLes lllusl.ons. Tant
venda de blat motiu de la subhasta,
1de adelantar hace dos dias, en orden meutc opuesto o para. dejar en paz a Habrè. que conservarlo como pleza per
val que es proJectin dolls d'elo1 que, de no fer-ho, nosaltres seriem
al concurso previsto en la. ley de la Prcnsa, que buena !alta. Ie na~e y de convicclón. ¡Como en l!;spa1!.a lo se
ql\éncla en mitlngs l actes pubiles;
qo.1c
bien
ganada.
la
tlene.»
olvldamos
todo
tan
prontol.
..
els responsables del gravissim pro«SUPE RSTICI ON
Autorizaciones para la regulaclón del
tant se vlll que es vulgui disfressar la
blema que es plantejaria. en no premercado triguero, me hace temer, y
realitat amb diversions marginals: els
-Sl, para r e nova r tas negocla.c io· sentar-se
rets
són els fets, 1 es posen davant
oferta.
I
I
conmigo
a. las entidades agrarias,
nes lnternaclonales, Hitler t ija las
dels ullS amb una conslsténcla, amb
Ha sortit el número
Diu el senyor Diez que sembla. que
dispuestas en todo momento a. colacondiciones e n 13 p u n tos.
una.
l.tnpassibllltat
contra la qual a·es.el senyor Gil Robles era posseïdor El d iputat a Corts Fulgenci Dlez I borar con los Poderes Públlcos, que
EL SUPE RSTICIOSO. l¡ Vaya del secret,
tavellen tots eis enginys partidistes.
del
15
de
maig
de
extraordina.n,
de
conèixer
Pastor
dicho
concurso
va.
a
quedar
!orzosaLa qüestió do la relncn.utacló dels ser•
punto !lli
per endavant els possibles soHicitants.
mente desierto por falta de postavels d'Obres Publiques n'és un testi•
(De «El DilUvlOl!)
Organ de la Fede ració d 'Emplea ts de Comero 1 Tècnics de la In·
I encara. el que resulta més extraor- ¡ es podrà vendre. I el ~à vendr.e res.
mon! de llUillltat; h~ calgut una nova
dústria de Catalunya <F. E. T.), Ronda de Sant P er e, 4, primer
cl.inari, conelxi.a. també les concl.icions una. comp~yia a la q':lal s ha adjudt·
llet pet• a ampliar el teriDinl que la
A un cua.ndo usted nos advierte que
llei del 2 de gener fl..xnva a la. CoPARLA DE L C. A. D. C. 1.1
que els soHicitants exigirien per a cat l'exclu&va en ev1dent perjudici tiene un media supletorio de resolCOMPREU·LAI
Inlssló creada per aquesta llei per a
poder realitzar el negoci, la qual cosa per ~ls conr~adors. En adjudicar ver el problema. que qulzà fuese màs
Es ven al «Quiosc Hospital», de Josep Palau (Rambla d e les Flors,
decidir quins serveis havien de tornilr
demostra. que GU Robles defensava a.ques.a excluSlva, l'Estat fa. el sacrl- · eficaz que el concurso prevista por la
a. l'El!tnt i quins havien de quedar ,.
davant casa CUadros>; als quioscos de davant del Ca!é d e la Ramaixò que no representava l'int.erès fic! de 45
50 milions de ~ssetes. ley de Autorizaciones, no hemos de
la Generalitat. Arran del nomenament
bla. i del Teatre Principal, de la Societat General de Llibr eria., 1 als
general dels conreadors, en defensa
govnr.atl u del senyor Vallés i PuJals
La premsa comenta. apass:onada· ¡ uegar que nos p roduce verdadera sosor1.1a
un deeret perfectament ajustat
dels quals s 'hav1a. votat la llel.
I ment aquest afer. El corresponsal bresalto el efecto psicológico que soprincipals de Barcelona
al r~l.tn transitori, referent a ObrCll
Efectivament es celebrà la subhas- d'w1 diari local a Madrid tramet des • bre el mercado va a producir el hepúbl\ques;
semblava. correcte 1 llis,
ta, 1 el senyor Gil Robles tingué raó. I d~ la capital de la República el se- ¡ cho de . que el concurso pueda queVuit pàgines Preu: 20 cèntims però ja hemtotvist
llUc allò que era pla.
Com sigw que el plec no assegurava 1 guent escnt:
dar des1erto.
com el palmell de la mil. s'ha tornali
la. venda preferent del blat, no es
«El Par lament ha. corregut avui
Por muy ràpidamente que viniera
gairebé Intransitable talment que bl
1 una aventura. ben estran~·a: s'ha el medlo supletorio nada impediria
perdrem bous I esquelles. I aixl eu
presentà cap soHieltant.
cada. una. de les qüestions que es preEn preguntar al senyor Diez quina desautoritzat ell mateix. Explicarem el dailo extraorcl.inario que durante
tén vitalitzar.
és l'actitud de l'actual ministre d'A- el que ha. passat. Per tal de redac- tm perlodo màs o menos corto habria
El pitjor mal és que les dretes ca·
<<¿ PROX I MO SUCESO?
gricultura, dlgué que aquest havia tar el plec de condicions a qué ha.- de produclr en el mer?ado tr1guero.
Constituirà una magnifica i cla- tatanes ban cregut de bona re quo
condemnant
expressantent
al
Parvia.
de
subjectar-se
el concurs per a
Hasta. ~al P':Jnto es 1mportante el
tVan derechos al gr ano !»
mc,rosa manifestació republicana. serien compreses pels seus afins n G
lament l'intent de constitució de l'cm- adquirir el blat sobrant, fou dcsíg- factor pstcológJco, que .la simple soseatalans; la decepció present és molt
(De «Heraldo»)
De totes les terres espan11oles acu- més significativa perctuè ve després
pr esa bladera, però que, rectificant nada una Comissió de la qual forma- pecha de que la. política de usted
diran representacions i delega. dc trenta. anys de desenganys. Els dreplenament els seus punts de vista, ven part tres representants de les pudi era marchar. por derroteros cl.iscatlllans s'bavlen .ret la illusió
va. convocar la COmissió per tal corts. Un d'ells, diputat agrari, va tintos a los previstos por las COrtes
ctons. La paraula d' Aza.ria serà, tlstes
UN ESTUni ANT NACIONAUSTA
que després de les sotragades d'aquests
que redactéS un nou plec de condt· dimitir, i els altres dos, els senJors al a.prob~r la ler ha causada ya una ens ha. tramès quat re Yolums ;
una vegada més, veu de la demo- ultlm.S anys els seus afins haurien
clons més favorable per als lnteres-- ¡ Dlez 1 Pastor 1 Alvarez Mcndl2àbal, para.llzac1ón ca.s1 genen:.l de las v~n
aprés alguna cosa; esperaven que, sl
uHamletn, de Shakespeal"e.
cràcia republicana espanuola.
més no, eis interessos catalans que resos dels possibles soHicltants. Res han vingut aquesta tarda a dir a la. tas. Imaginese us~d lo que ocurnrà
uEl alcalde de Zalamean, de CalEl Dlluv1o, en constatar-ho, es presenten, gràcies a la seva nexlbutno tindriem per a opooar a aquest Cambra, de la QUal havien rebut el dia que la S11Dple sospecha se derún de la Barca.
tat, trobarien, no una proteccló, però
desig, si les modificacions del plec els seus poders, que el plec de condi- vea. con!Jrmada. por la reahdad.
formula algunes reserves. ¿Podrà sl
<<Cu~ demental de lengua. franun respeete que els recompensaria
s·haguessin limitat a. elevar el be- cians no s'ajustava a la Llei d'Auto- I Después de pensar con mucho de- cesau, de Perrier.
en
p.u-t dels acataments I de la feina
celcbrar-.!e l'acte?:
nefici comercial, per a la qual cosa ritzacions. La seva. m1ssió com n re- tenhruento, me creo en el debe~ de
demolidora
que ban ret contra l'autouEI Virreinat~ de San Francisco de
cEl
despertar
de
IM
lzqulerdas
es
w1
1
estava autoritzada la. Comis:;ïó; però presentants de les COrts era. prec1sa- ins1st1r cerca .de us_!ed en la PQSiblll· Borja en Cataluñan, de P. J . Blanco. hecho evldente en toda Espafi:l.. Los nomia portada per les esquerres. Tot
ha.
estat
en
va· n·hi ha hagut prou
no fou això el que es va fer: es va. ¡ ment aquesta, vetllar pel compliment dad de que sm dano para. el mercaE. C. R. h a fet una. apor tació d e nlltlnes Jzqulerdlstas vense concurrt. que les dretes bagln tornat a. agafar
assegurar la venda. preferent del blat 1de la llei votada per les 1m.tcixcs d<? triguero en runguna. época. del sis volums:
dlslmos y en cllos se desborda el en- el tiiDó de la polltlca espanyola pertuslnsmo de las masas popule.res.
retingut per excéS, d'acord amb els Corts. El seu dictamen ha estat ter· ano agrícola se podria dar una gnuSous la Rafalen, de l'\IlgnarcL
El acto de Valencla proroet.e ser apo- qué Catalunya. es torni a trobar en la
deslgs del senyor Gil Rob!E:s 1 en minant.
¡ rantia P05!ble a los conc~trsantes en uEI
cercla mà.gicn, de Puig i Fer- teósico. En las màs lmportantea pobla-- mateixa situació d'abans de ta· Repúperjudici dels agricultors 1 contràna- 1 Malgrat això le::; COrts han desau- forma. de las transferenc1as de ven- reter (dos volums) .
Aquests homes han sacrificat els
clones dc Espatla. es ora:anlzan expe- blica.
ecus prejudicis dretlstes els guanys
ment a l'esperit 1 a la lletra de la tontzat els dos' diputats i s'han mos- ¡' tas prevtstas en la a.utorizac1ón de
dlclones republlcana.s hacla la capital d·una
ulmatgeriesn, de Joan Ferraté.
«POR ALG O SE E M PIEZ A
victòria popular catalanista, relleL
trat conformes amb el plec de candi· la ley. aprobada en las Cortes.
ul\làs allà. del Amor y de la. l luer- levantlna. En Barcelona. se eontaràn nats que sabrien aprofitar alguna cosa.
por rolles los expcdlclonarlos.
El repòrter pregunta al cl.iputat cians 1 l1an aprovat despres la infrac·
Temendo en cuenta. que el màxl· ten, de Poedro l'llata.
- Lo prlmero es crear mon opollos,
d'allò
que
han estat els primers d'ar·
Pero, sc nos ocurre una. duda: ¿Aur_~espués pcdlrentos el m onopolio de senyor Diez quina dUcr~ncia. ex1ste1x ció legal. L'afer l'ha. plantejat el mtml de la retenc¡ón seria. de 500.000
«La can(ó del \ell eabrèsl>, de Ven- torl:z:arà el Gobleruo la celebraclón del ruïnar. I s'han enganyat com sem·
..,. monopollos.ll
entre el plec primer del senyor Be- senyor Diez 1 Pastor, diput,at d'Umó toneladas, . y que el consumo anual tura Gassol•
pre.
Aviat
seran elS politlcs qui
acto de Valencla? ¡,Podrà Azafia, tan els ho farannosentir,
sinó els que, a
nayas 1 el de l'actual mmistre senyor Republicana, el qual ha. pogut posar es, en n¡yneros. redoudos, de tres
UNA CATALANA ha aportat cinc odlado por los que abora gobiernan, contracor
(De «El Liberal»)
sl voleu, reconeixeran que
Vela.yos.
fàcilment de manUest renornutat de millones y media de toncladas, el volums:
hablarle desdc Valencla al pueblo es- mentre e!dstl
l'autonomia.
1 les espa1!.ol?
A aquesta pregunta contesta el se- l'afer. Es tracta, com és sabut, de porcenta.je podria ser baj<;>. tanto màs
uSin trabajon, de Zola,
querres espanyoles l'avlllaren, tenien
No vemos clara. la COSil. Pero en els
nyor Diez:
retirar del mercat SIS-centes mil to- cuanto que no habria. dif1cultad pa~a
uLa. voluntad de una muerta>1, de verdad
seus
interessos
molt
més
que al a estas altw·as se des- vtts llUC quan el dretleme ben ser·
-EssenCialment dues: en el P~tmer nes de blat sobrant que seria adquint pr~rrogart.~a. opfac:3n t~~~ t~r al~~ Zola.
ha. pogut
colgara el Goblerno con una prohlbl- satisfer
0
els seus sentiments I els seus
plec s'afirmava que el blat retmgut per una entitat a la qual n:stat m s, sus t uyen .
.
uSombras•>, do Delly.
clón, Justt!lcada.s cstarlan las màs al- compromisos
eontrarls
al
rêgl.tn
autoradns
proteatas.
•1Aorenturas de Robinsón Crusoéll,
no podia ésser objecte de prefer~nCJa garantiria. al seu tom la compra a :fe~os en ti~d c~~f~O: ~~ ~:.f~to
llUC les esquerres tindran la
Los organlzadores de la. peregrlna- nòmic
de venda.; en el segon pl~c .s esta- preu de taxa del blat que no pugui eEsfa ~n ración habrfa de ser màs de Daniel d e Foe.
glòria
indiscutible
d'haver
realitzat.»
clón rcpubll~'llna. a. Valencla Uenen
ul'\liss Doon , repòrter11, de Guy de controldos
bleuc 1 es regula. la. preferenc1a que vendre, assegurant:U un ~tcres del fàcil stf~u:io toda vez que, por descompromisos llrmes COll
abans es negava. En el pnmer es quinze per cent. L operac16 no resol grac!i sabemos que la. cosecha. con Tenm ond.
partlculcres y Empreaas de transporte. con prevla entre¡a de cantldades
respectava. plenament a~ò que dls· res perquè no retira. res del mercat, diiicuÍtad va a o!recer un exced.ente.
en ca.ao de que los \'ia- aqul postble bajo la dom.inaclóu de
posa. quant ~ ~ mvel'Sló deki foi?s tota vegad:l que el matcL-.¡ blat que
COn esta garantia, que las cortes
Esperem n oyes aportacions a Ja nos. que perderian
deJaran de etec~uar.
las derecba.s.
que al servet d aquesta. autontzacJó l'entitat adqUll'elxi éS el que ha de expre~amente qWSleron consignar en t ra Redacció, Ronda Unh·ersitat, 25. jesY setalu
perjulclos,
¡ Serian lndemNada haJ a que no se crean autori·
assenyala la llei; en el segon, per posar immediatament a la venda. la ley' con ~eguridad hebrà postores.
nlzadOII por el Ooblenio sl se probi- zadas, en vista de la debUidnd de sus
nutjà d'una habi.lissima mterpreta- Però juguen en aquest afer grans De otra. m7>.nera. el con<:urso va a
blera el ac to pollttco dc Valenc1a? allados, a los que se proponen suplanLA CAMPANYA DE LA T A RONJA ¿Pueden 1011 republlcanos de izquler- tar. Cometua.ron preatàndole au aparo,
ctó, es destiner;t ~uests fons per, tal mteressos polítics, puix que els avan- uedar des1ert.o.
d·a~segurar a. 1 ent1tat a la. qual s ad- tatges atorgat~ pel plec de co~~l- q Seria verdaderamente lamentable V ALENCIA NA, A LES ACABALLES da, los que en abril do 1931 !mplan- después colabomron en el Gob1erno y
taron et actual régtmen, ser objet:l ahora cuando menos lo plen.sen qulejudiqw, el poSSlble nsc d UIUI. b~:t cians a l'entitat concess1onàna \.m- que en un lnstante en que el efect.o
de tal veJam en?
nes accptaron su concurso, se encon·
en els preus, per a la. qua.l cosa. sex- dran a afavorir els smd1cuts agnco- moral es tan declsivo pucl.iera lleLo que se pennlte a los monàrqul- trnri.n desplazados, dc patitas en la
tinge!X l'únic per111 possible de l'ope- ' tes catòlics que aspiren ~ I~ conces- gar al ànima de los ~gncultores la
eos de la viapern, a los republlcanos calle, cacarea.ndo y stn plumas, como
rac~ó.
apóC11fOb, ¿con qué derccbo ba. de el famoso sallo dc Morón.
sió 1 que. disposaran, Sl l obtenen, sospecba de que se iba. a redactar
negan!C a los cludadanos de auténtlco
Si aquesta subhasta es porta a t.er- d'un !orlll.ldable element de domini
Pero esta.s conalderaciones nos ban
llego de condiciones con el prorepubllcanlarno?
¡,Qulén es el osado apartado del tema p rlnc!oal de la
me -afirma. el senyor D1ez- i polític i d'uns coflSlderables guanys. ~sl~ dellberado de que el concurso
El
negoci
de
l'exportació
de
la
tacrónlcn.
de boy. Y le ponemos fl.n in~~:a.r:ro~trcva
a
cometer semeJante
s'atorga. a. UIUI. qualsevol company1a,
El senyor Otez 1 Pastor ha donat
t viera efecto.
ronja. valenciana ja. s'acaba. En les
qulrlendo nuevamente: f·Autorlzarà en
els llauradors n o obtindran els di· a conèixer l'existència. d'una lletra. noA u ue sé lo aquilatado <¡ue es el darreres setmanes ha minvat
Pero, asl y to<lo, utamos prevenl- defl.nltlva el Ooblemo e acto republ!·
el
«LOS ESPLENDI DOS
ners necess!U:U per a. atendre les del senyor Gil Robles a l'ant.enor •
u~'k, que u.s ted tle.ne de su pro- nombre de caL'tes enviades a l'exte- dos. Temamos lo peor, pues todo es cano lzqulerdlsta de Valencla?
.
ministre d'Agricultura1 .s enyor Bena- c~~cie
m:tbilidad, no he vacllado rior. Molts magatzems han acabat
, 1- Ahora, como està asl ol llempo, despeses dl:. la collita.
Els posse1dors de blat que venguin yas, en la qual sollic1tava que es P hacsrr un nue,·o llamamiento a la la feina. Naturalment, les expedifttemos paraguas.>~
a
aquesta
companyia,
empresa.
o
endonessin
les
garanties
necessàries
~
al
ropio tlempo antlcipando cions han minvat considerablement.
pez, Esther López, Josep Arellano,
<De d.a Tierra»)
NOTICIARI
titat, es veuran obligats a fer-ho en per ta.l de fa.cill~r l'operaCió a l'ob- las
• .b1
con.secuenclas de una
Des del començament de la temNicolau Mittlch 1 Pere Bugglani, que
jecte que no restes va~ant el concurs. polltrc;:u trtguere. que creo, sincera· porada tarongera les expedicions feCRIDA D'ESTRANGERS es serveixin passar per les oficines de
Aquesta delac.Jó ha tmgut el caràc¡vocada.
tes per Via marltlma són de caixes
La Borsa de Treball de l'Ajunta- !"esmentat organisme qualsevol dia.
ter de denúncia, però el senyor Gil men~e. equ arece declrle que mien- 9.182.534, contra 7.423.739 per al mament de Barcelona <Passeig de la feiner d'onze del mati a una de la
Robles, en lloc de contestar concreta- I t~~~ ~e J'aya. Uegado a. una solu· tel.x període de l'any passat. Per via. Indústria, 11), prega als senyors es- tarda, per tal de tractar d'un lmpor·
1ment la intenció que havia inspi- ió d finltiva. en el momento del terrestre han estat tramesos a l'extrangers; ~ra rd Lehman, Magda- tant assumpte relacionat amb llur
I
1rat la seva carta.. ha ai.tuat l'afer 1~~~ yo me guardaré muy bien terior 28.186 vagons, amb 285.634 to- lena Soulier, Franz Lidau, Josep Lap- Carta d'Identitat Professional.
li
en el terreny de I honor acusant el d
t •bull' a. deprimir los ànimos nes, contra ó4.9tl8 vagons amb tosenyor Diez 1 Pastor de cercar un e con n
·
ión indlscreta de los nes 314.829 exportades en el mateix pl, S\"en Olog, G. Anneren, Bernat
CAMBRA D EL VIATJANT,
Baer, Amau Niessen, COncepció LóCORI\EDO R I REPR ESEN•
efecte polític amb imputacions ca.- ~t!~ ~~li~~~ expucstos en esta perlode de temps l'any passat,
T ANT DE CATALU NY A
lumruoses. Els diputats de la Ceda carta Sin perjuielo de ello no le
Aquestes xl!res donen aquest rehan ofegat la. veu del senyor Dlez i extraftarà a usted. que recabe mi U- sultat:
Amb motiu del proper canvi de lo\1
Pastor, i a ajudar els cedlstes han bertad de ubllcar estas mnnl.festa.·
cal soclal, la Clunbra. del Viatjant,
Temporada 193-t-35: 744.760 tones.
corregut els diputats monàrqwcs
clones en f¡ momento oportuna, ya
Corredor 1 Representant de CataluTeJnporada. 1933-34: 686015 tones.
tradicionalistes,
als
q~als
hom·
,·eu
que
al
no
esttlr
ahota
ablerta
la
Ahir al m¡gdla, la. P.la.ça de la Renya, desitja contractar un couser·
SuperàVit a benefici dels 193(-35:
.
Càmara, donde podria y deberia. llepública es va veure molt concorre- interessats en el mateiX afer.
ge cafeter 1, per tant, obre concurs
-QI.M fa ?
El racl.ical senyor Alva.rez Mendi.zà- varse este asunto, no exlste control 58.7i5 tones.
guda.
per a aquesta plaça. d'acord amb el
per
una
manUestac1ó
de
vene-loca e t d os.n
bal, que ~via. ~unclat a la prenlSa. aJauno de las actlvidadCS ministertaEn el que r esta de temporada, pot
dores de carn dels mercats.
plec de condicions que es troba. a
me «La Publicit.ab)
Aquestes, en nombre aproximat de una. opo51cló energlca a aquest as· les. siquiera sea11 tan blen inten- calcular-se que solament vendran el
la. cl.isposició dels que s'interessin a.
800 es presentaren a la. Plaça. de sumpte, ha parlat per a. sumar-se ciouad.as como las de usted.
fruit els exportadors que el passela Secretaria de l'entitat, carrer
la República 1 int.ent.a.ren visitar l'ac- en tots els seus termes a allò dit
Atentamt>nte le sa}ud!\ s. s. y ami- eix.in de superior qualitat, puL"< quo
Quintana, 3, pral., de sis a vult de
calde per a. posar-U a coneu;ement pel diputat d'Unió Republicana, ~rò go q. e. a. tn. José Mnrla GU Ro- la. fruita dolenta. no cobreix n1 les
la. tarda.
•
que s'oposaven que s'autoritzés la. al final ha d1t que per cl.isclpllna bles.»
despeses deis ports.
SINDIC AT D E D EPENDENTS
política no podrien votar la proposl.venda. de carn els diumenges.
DE TA ULELL DE LA INDUS·
La protesta. e ra motivada per ha- ció del senyor Dlez 1 Past.or. l:.'n efecTRI
A HOTELERA
te
en
a.rnbar
a
la.
votació,
els
radi\"Cr-se autantzat la venda de peix
els cl.iumenge, 1 temen que amb la cals. com els ced.íst.es 1 els altres di·
El Sindicat de Dependents de TauMENJAR BE I ECONOMIC carn
p utats de la majoria, han votat amb
no es faci el ma te.1X.
lell de !a lndO.str la Hotelera. 1 Ca·
Amb m otiu de 1& pr otesta., hl a- el Govem, 1 Unlcament les esquerres
retera de Barcelona, posa en conel·
Al RESTAURANT
cudiren algunes camionetes de ruAr· han votat. en contra, mantenint.
xement dels seus associats. que tots
Diumenge,
26
maig
d'una
manera.
p~ca. la seva opodies de aeauretat per a aimular una
eis que en el període legal haguesViatge en a utocar, 31 peuetu, anada I tornada amb reserva d'invltecló
càrrega 1 aclarir l'esmentada plaça.. &lció a. aquest assumpte. En els bancs
sin soHicltat la carta de treball, poper a t'acte
Les venedare.;, avalotant, tnarX&- dels racl.icals només n 'hi h an quedat
den passar a r ecollir-la a l J urat.
ren vers les Rambles pel carrer d e tru o quatre per tal d·acomplir a mb
Sortida : Dem~. dissabte, u, n it • Tomada: Diume nge, nit
Mixte de la. Indústria Hotelera, Tra·
Plftller 1 manifestaren Dur decidl~ el de ure d e dlsdplina, però demosfalgar , H , 2.on 2.•, tot.s els diEs fel·
T lquete: Partit Republlcl d'Esquerra ( PIIIII& de Qràcla, 42)
COU¡ Aue Geofl ray Marle, 11
propQs¡t de defensar el descans d o- Lrant amb això que encara que han
ners, m~nys els diSsabteS. de cinc
A CATAL\...~A I ESPA... ïOLA minical.
estat al c06tat del GO\"ern en el tons
a set de la tarda.
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L'error de les dretes
catalanes

Es pretén crear un Monopoli que costarà
al país cinquanta milions de pessetes
La carta de Gil Robles
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Discurs de Manuel Azaña a València
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«El MONOPOLIO DEl HAMORE SE OTORGARA El
SABADO. LAS COMPAÑIAS
FERROVIARIAS PO DRAH
EMITIR 200.000.000 DE
PE SET AS EN OBLIGAClONES.
HAY CINGO DE lA «GEDA»
EN El PODER.»

la ·humanitat

I

DIVENDRES, U

DE MAIQ DEL
1ta¡

·LES LLETRES·
EL FANTASTIC EN LA NOVEL-LA RUSSA

INFORMAC IO DE L'ESTRANGER
=

(

Ossorio i Gallardo
demanà que fos inclòs
en el sumari que s'instrueix contra el Govern
de Catalunya

B~R(fWH~. ~ D'~[l~BR(
de

PERE FOIX

El Tribunal de l.iOran·
ties Constitucionals
l'ha refusat

Ciutadans!
llegiu tots

Bar[eJona. ~ ~·~un~re
la

HRHR~

num

s'ha posat a la venda

4 PTES. EXEMPLAR
Comandes:

~o[ietat

fieneral de llibïerla

Barberà, 14 I 16 :: Ba rcelona
Telèfon 14186

tes d'Hoffmann.» L'actitud de Gògol
és ben clara. en aquest passatge.
El que ell escull, per a caracteritzar
Hoffmann, és la possibilitat d'evadir-se de la vida quotidiana envers
el meravellós. Es el que ell intentarà
fer en els primers dels seus contes
hoffmannencs, com és ara. en el
«Retrat» que és el relat d'un misteri diabòlic. La influència d'Hoffmann hi és evident, tot i que no és
pas l'única.
Però, en conjunt ¿quin paper ha
jugat Hoffmann en el desenrotllament de Gògol? Els quatre contes
hoffmannencs, el «Retrat», «La perspectiva Nevski», «El diari d'un foll»
1 <<El Nas (traduït al català) es collaquen cronològicament entre la.
Ucràina romàntica de les «Vetllades a la casa de camp prop de Dikanka» i el «Revisor», inici de l'o-

±lEk&: _

UN CANVI EN LA POLITICA EUROPEA?

De com Puixkin i Gògol s'alli·
beraren de la influència
d'Hoffmann
De t ots els escriptors alemanys és,
lndubtablemeniít Hoffmann el qui ha
exercit una in uèncla més profunda
en la literatura russa. Goethe ha est at venerat pels russos, Schiller adorat, però el que és Hoffmann, els
encegà. P uixkin, Gògol, Dostoievski,
Bloc, sofriren l'atr acció del seu gen i
misteriós. Es pot dir que Hoffmann
tocà al viu l'ànima mateixa del poble
rus.
La influència d 'Hoffmann es fa.
sentir cap allà l'any 1830. Pels anys
30 Hoffmann estigué furiosament de
moda a Rússia. Herzen mateix, de
jove, escrivi amb entusiasme una briIlant descripció de la vida i de l'obra
d'Hoffmann. Una mica més tard, el
cèlebre crític Bielinski es mostra
igualment entusiasta d 'Hoffmann.
«Es un gran nom», diu a Annenkov,
cmo comprenc perquè Europa no el
posa al costat de Shakespeare i de
Goethe».
La glòria d 'Hoffmann, que havia
anat augmentant durant els anys 40,
sof ri un eclipsi vers 1850; incompleta,
és veritat. Gràcies al simbolisme tingué, ben aviat, una renaixença esclatant i el primer quart del nostre
segle conegué un renovellament de
la boga hoffmannesca gairebé tan
gran com la dels anys 30. Tpts els
russos, quan van a Berlin, faií el pelegrinatge a la bodega de Luter 1
Vegner «on Hoffmann es lliurava a
l 'embriaguesa». El poeta Kasmin, en
els seus poemes fantàstics del «Bosquet» (Lesok) ha exaltat Hoffmann
al costat de Shakespeare i d'Apuleu.
Tot això, a primer cop d'ull, podria
semblar una mica estrany. Aquest
JDestre màgic de Nuremberg, creador
tle paradisos fantàstics que, enamorat de la bellesa, no té temps de pen~ar amb Déu, ¿com arribà a prendre
un tal ascendent sobre una literatura essencialment objectiva i religiosa? ¿Com és que fou Rússia la que
portà al grau més alt el culte d'Hoffmann, posant-lo al costat dels seus
noms més gloriosos i més estimats?
Sl ho mirem de més a prop veurem que Hoffmann penetra a Rússia
~ l'època en què Schelling domina
l'esperit de la nova generació. Atrau
els russos pel .seu «sentimen~ ~el
misteri de la v1da», com ha d1t Blellnski. Per ells, la seva obra proclama que «la natura és vivent, que el
vent parla amb els arbustos i que la
vella deu conta coses meravelloses».
Es d'observar que Venevitinov, ardent
admirador de Schelling, fa la primera traducció d'Hoffmann. Vladimir Solovlov tradueix el «Vas d 'or»,
amb una introducció filosòfica. Per
ell, C(lm per Biellnski, Hoffmann és
el pintor del «misteri de la vida»,
el seu fantàstic ens mostra la realitat mistica que es mou sobre la
superficie de la nostra vida quotidiana. De fet, tractant de la influèncja d'Hoffmann a Rússia, entrem
de ple en el terreny de la metafísica. La seva influència es confon,
en certa manera, amb la de l'idealisme alemany. Es sabut com aquest
idealisme l'eperit rus no l'ha pogut
pair mai; l'ha canviat i faisonat a
la seva. manera. Els, precisament, aquest procés d'assimilació, atracció i
repulsió simultànies, que es reflexa
~n l'obra dels escript<>rs russos inspirats d'Hoffmann.
Són molts els literats dels anys
80 que han escrit a la manera
d'Hoffmann. Alguns i tot, es limitaven a traduir-lo l modificar-lo al
seu albir. Gògol i Puixkin ens han
delxat també contes hoffmanencs.
Es a ells que ens cal considerar: en
l a seva obra original i profunda podrem observar els trets dominants
cie l'hoffmannisme rus més que no
pas en les imitacions dels autors secundaris.
No és pas que Gògol fos un lector
de Schelllng. Amb tot, els seus «Arabescos» demostren que s'havia format,
per mil intermediaris diversos, una.
estètica que, sense arribar a les úl~imes profunditats de la metafisica,
çra no gens menys molt acostada.
a la concepció dels adeptes russos
de Schelling. Ningú no es sorprendrà,
doncs, de veure'l alludir l'obra
d 'Hoffmann d'aquesta manera: «Em
fa l'efecte que ara sou molt amic
d'Alemanya», escriu en una lletra
a Balabin, «Certament, no nego pas
que, de vegades, un home no senti
el desig d'envolar-se, d'un medi de
fum de tabo.c i de cuina alemanya,
vers la lluna, sobre el mantell fantàstic d'un estudiant alemany. Però
jo em pregunto sl aquesta Alemahya és realment tal o bé si ens
apareix aixi únicament en els con-
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EL RAID DE POMBO

LA VAGA DE cHARLEROY

P ERSISTEIX EL 1\IAL TEMPS
Puerto Natal, 23. - Segueix t'I

PROGRESSA EN DIVERSOS
SECTORS
Brosselles, 23. - La situació a
la conca minaire de Charleroy s'ha
agreujat considerablement, ja que
el moviment vaguista. té tendència
a ésser general.
Dels 25.000 minatres de 36 pous,
n'hi ha en vaga 20.000 de 20 pous.
El Govern es mostra justament
preocupat davant aquesta situació, l
el ministre del Treball senyor Delattre treballa en pro de la solució
del conflicte, però, segons sembla,
topa amb serioses dificultats, ja que
en el si del Govern no hi ha la
deguda unanimitat al jutjar aquest
problema.
A darrera hora s'atribueix al Govern el propòsit d 'acomiadar a 3.000
minaires estrangers de la conca de
l'Hainaut. El lloc dels acomiadats
l'ocuparan obrers belgues sense felna, amb preferència els pares de familia. Els estrangers acomiadats seran elegits entre els solters i es
tractarà de cercar-los treball a les
mines de la Campine.

El COMPLOT DE PORTUGAL La premsa francesa, després d'haver
TENIA MOLTA IMPORTANGIA ajudat Itàlia en la seva política a Abis.
El Govern es refugià en una
sínia, s'adona del perill

temporal a t?ta la zona septentrional
del Brasil, per la qual cosa seria una
suïcidi que Pombo seguis el seu vol
caserna
Detencions a
a Mèxic en aquestes condicions.
LA VAL NO VOL PARLAR
milers
Hom creu que aquest ajornament
DEL DISCURS : : ALS CER•
resultarà lògicament beneficiós per
Lisboa, 23. - Es té la impressió
CLES FRANC ESOS ES COal feliç èxit del raid del jove pilot.
que Portugal ha escapat miraculoME NTA MOLT
santander!, ja que l'extremada fasament d'una gravfssima subversió
Ginebra, 23. - Hom ha prodigat
diga de la travessia atlàntica U feien
que hauria produït noml'roses victl- les pressions prop del senyor Laval
necessari un llarg repòs.
mes. La versió oficial es ilmita a per a tractar d'arrencar-li una deEls butlletins meteorològics predeclarar que les autoritats han ret claració concreta relativa al discurs
veuen la perllongació del mal temps,
avortar un moviment revolucionari pronunciat dimarts al Reichstag pel
per la qual cosa ~s difícil que el «pide caràcter extremista. Per les infor- canceller Hitler. El senyor Laval selot transatlàntic cie 21 anysll, com l'amacions que posseeixen d'altres fonts gueix tancat en un mutisme absolut
nomena la Premsa brasilera, pugui
puntualitzen que es tractava d'un 1 es limita a dir que no farà cap
reprendre el seu vol almenys fins el
complot de tendències comunistes declaració oficial mentre no hagi
dia 28 de l'actual mes.
que ha estat ofegat en la seva ges- llegit detingudament el text del disEls vaixells que creuaven l'atlàntic
tació.
curs de referència. Es sap de bona
quan ho feia Pombo amb la seva
El Govern continua mantenint ex- font que fins després i tot d'haver
fràgil avioneta, confirmen els infortraordinàries precaucions, i tot Por- llegit el text del discurs, el senyor
mes de l'aviador sobre els temporals
tugal està en estat de guerra i les Laval no n'emetrà cap opinió fins
que hagué passar abans de guanyar
tropes aquarterades, igualment que que n'hagi escoltat l'opinio dels tècla costa del Brasil.
nics francesos.
la guàrdia republicana de Lisboa.
El capità d'un vaixell alemany que
Als cercles francesos de Ginebra
També estan en estat d'alarma les
serveix d'ajut a l'Atlàntic Sur als
forces de la marina de guerra l de la reconeixen la gran importància del
hidroavions de l'esmentada nacionadiscurs de Hitler i hom es mostra
policia.
litat que presten servei regular enEl Govern ha instaurat a tot Por- particularment impressionat per l'obtre Bathurst i Puerto Natal, comunitugal una rigorosa censura 1 els in- servació feta pel canceller alemany
ca que Pombo volà gairebé constantformadors estrangers han d'operar a segons la qual el Tractat francoment sota núvols carregadíssims, que Un projecte de reorganització la frontera per tal d'obtenir not!cit:s soviètic és susceptible de crear dubno podia sobrevolar a causa del pes
tes sobre el valor jurídic del Pacte
d'interès.
de la «Citroen»
excessiu dels seus dipòsits de gasoInformacions dignes de tot crèdit de Locarno.
lina. En aquestes condicions, Pombo
Paris, 23. - Ha estat sotmès al asseguren que el Govern ha passat
Als mateixos cercles declaren que
hagué de volar entre una violenta Tribunal de Comerç del Sena un per un moment perillosissim, el punt algunes de les proposicions que ha
tempesta elèctrica que el sorprengué projecte per a la reorganització fi- àlgid del qual fou la nit del dilluns formulat Hitler han estat ja asenmig de l'Atlàntic.
nancera de la Societat Citroen.
al dimarts. La situació arribà a ésser sajades, i a la pràctica han donat
Sorprèn particularment als tècnics
El projecte ha estat presentat a tan greu que el Govern solament es mals resultats.
l'extraordinària sang freda de Pombo, dit tribunal per la Banca de Paris, considerà segur refugiant-se a la
Persones que coneixen els sentiel qual sortí de Bathurst amb temps la Banca Lazard i la Societat Ml- caserna del cinquè batalló de caça- ments del senyor Laval declaren que
satisfactori, però a les dues hores de chelin.
aquest
ja té format un judici exacdors de Lisboa, la lleialtat absoluta
vol topà amb un xic de vent i deste respecte al discurs de Hitler 1 deEn els termes de dit projecte, la del qual no dubtava.
prés amb l'inici d'una tempesta, a reglamentació dels deutes s'efectua
A l'esmentada caserna, el Govern claren que el ministre francès d'Adesgrat de la qual i en lloc de retor- en un 100 per 100: 60 per 100 en estigué en reunió permanent des •ie fers Estrangers, després d'haver-ne
nar al punt de partida, lluità amb els obligacions al 2 i 1/2, i 40 per 100 les onze del dilluns fins les set del llegit detingudament el text, s'ha aelements i segui el seu vol a Amèrica. en títols de fundador que donen dret mati del dimarts. Entretant, la po- fermat encara més en la seva deMentres Pombo reposa, dirigeix la al 20 per 100 dels beneficis de la lleia operà per sorpresa 1 detingué cisió de prosseguir enèrgicament l'otasca dels mecànics, els quals efec- Societat.
bra de l'organització de la pau inmilers d'individus complicats en el ternacional,
per a la qual Lava.l contuen proves amb la seva avioneta per
EI capital social de Cltroen fóra moviment.
CO GOL
tal de deixar-la en les millors condi- reduït a 80 milions de francs, l baique cal fer, en moltes ocaEn contra del que afirmaven le.~ sidera
bra realista. Foren, doncs, com una cions per tal que pugui seguir el vol xarien de 500 a 100 el valor nomi- primeres noticies, el moviment, en- sions, una gran demostració de panal de les accions, i reaugmentat cara que de caràcter comunista, no ciència i bona voluntat.
mena de transició entre els dos gè- cap a Mèxic.
probablement fins 200 milions se- estava dirigit per elements populars,
neres. Gògol, en abandonar el meraPONCET NO HA ESTAT
gons l'homologació de l'acord, l'e- sinó que, pel contrari, han estat
vellós de Dikanka, assaja de trobar
REBUT PER HITLE R
en Hoffmann una altra fórmula de El Consell de la S. de N. missió de les noves accions garan- caps i oficials de la marina de guerParla,
23.
- Aquest mati ha armeravellós. Tot i amb això, aviat
tides pel grup reorganitzador, que ra i de l'exèrcit els que treballareu
l'abandonarà, i si el retrat és «un
es reservarien, preferentment, als per a subvenir les classes 1 soldats, ribat a aquesta capital l'ambaixador
ES DENEGADA UNA PETICIO
França a Berlín, senyor Franconte d'Hoffmann» com deia Bieantics accionistes.
la qual cosa no pogueren aconseguir de
cesc Poncet. Interrogat pels periolinski, els tres altres contes són el
S UISSA
perquè la policia practicà la seva distes
negat categòricament que
testimoni d'un allunyament progresdetenció mentre es dedicaven a dis- hagués ha
estat rebut per Hitler abans
siu de la zona de l'escriptor alemany.
Ginebra, 23. - Aquest matf, a la Les Lleis militars alemanyes tribuir material de propaganda
d'emprendre
el seu viatge a Paris.
Causes d'això? Doncs que el mera- sessió del Consell de la S. de les N.,
vellós del Gògol de la Dikanka ..stà aquest ha rebutjat 111 reclamació pre- DIVIS IO DE L'EXERCIT I DEL
Es NOTA uN cANV I EN
basat en el folklore: l'autor no l'in- sentada per Suïssa contra Alemanya,
PAlS
ELS COMENTARIS FRAN·
venta, només el descobreix. Mentre França i Itàlia relativa a la indemque el meravellós d'Hoffmann, ben nització soUicitada pels danys que soBerlin, 23. - La nova llei de deParis,
Es comenta cada cop
al contrari, és subjectiu, estretament friren ciutadans suïssos durant la fensa publicada el dia 21 de maig
Londres, 23. _ El Ministeri de més bé el discurs pronunciat abans
lligat a l'ànima inquieta de l'artis- darrera guerra mundial.
preveu que la nova classificació de
ta. la set de l'infinit crea en Hoffl'exèrcit del Reich (exceptuada la l'Aire ha publicat aquest maU im· d'ahir pel canceller Hitler al Reichmann i en els seus herois la sensazona desmilitaritzada), queda divi- portants disposicions relacionades tag especialment als cercles polii industrials.
ció del meravellós, la passió pel Roosevelt perd una votació dida en 9 districtes principals, amb arn b 1a. dispoSiciÓ de l'acord adoptat tics
Alguns periòdics expressen l'essomni evoca el somni. El meravellós
219 ctrc1lmscripcions militars. Els pel Govern d'augmentar considerable- perança
que amb el discurs de Bitno és ni ingenu ni l'eligiós, és vol- per
militars són: Koenisberg, ment i amb rapidesa les forces aèries ler hem entrat en una nova etapa
una gran diferència districtes
gut, 1 la seva finalitat suprema és
Stettin, Francfort de l'Oder, Dres- de la Gran Bretanya.
b à
b la
Les disposicions, que han estat de la història, que aca ar am
la sensació estètica.
Washington, 23. - La Cambra de de, Ulm. Brema, Munich, Breslau i
adoptades
pel
ministre
de
l'Aire
Ior.j
solució
de
totes
les
dificultats
entre
L'amor és per Hoffmann el miLiegnitz.
i Alemanya.
llor motor de l'ànima, li serveix per R epresentants ha rebutjat per 322
En el que fa referència a la zona Londonderry, estan encaminades :1. França
El cronista de política internacioa evadir-se al món del somni. Però vots contra 98 el vet del President desmilitaritzada, es creen tres dis- formar
un nodrit cos de pilots tèc- nal del «Paris Soirl> qualüica el dishi ha un conflicte entre la imatge Roosevelt contra el projecte de bons. trictes de reserves, amb casernes ge- nies, que
seran escollits entre els curs de gran calibre mental.
que un hom es fa de la benamada La votació favorable contra el vet nerals a Carlsruhe, Dusseldorf i Co- més
experimentats. Es formarà tam·
«Le TempS>l diu que el més lmi la benamada mateixa. En «la persblenza, regions que, en virtut del bé un nodrit cos de mecànics d'?.- portant dels tretze punts del dispectiva Ncvski», Gògol posa el seu ha superat en 42 vots els dos terços Tractat de Versalles seran adminis- viació, observadors i ra-diotelegrafis· curs de Hitler és aquell en què deiheroi precisament davant el con- necessaris.
trades per les autoritats civils.
tes.
xa la porta oebrta per a unes posflicte h offmannencs, davant «la dis- --"'!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!'!!!!li!!!!!!!!!!!~
Els candidats a pilots, mecànics, sibles negociacions diplomàtiques. Acordança entre el somni i la realiobservadors
i
marconis
que
siguin
fegeix
que el rearmament d'Alematat». De fet, aquesta discordança el ment, estigui d'acord amb la finaelegits, signaran un compromís m1 · nya és un .fet consumat, sobre el
porta al suïcidi. En el <<Diari d'un litat de l'Assemblea perquè avui, dinim de quatre anys per al servei qual no admetrà cap discussió ultefoll», el caràcter hoffmannenc del vendres, a les 9'30, es personin, a
actiu i de sis anys al servici de la re- rior. Acaba dient que el Govern
qual és subratllat per la correspon- l'Ateneu Polytechnicum (c. Alt de
serva.
dència dels gossos, visiblement ins- Sant Pere, 27), a fi d'anomenar les
• •
AOTO(HtAFl:i, UlBU lXOl:i
pirada del Gat Murr, s'empra a fons ponències que han de fixar la deLondres, 23. - Les reials force;;
AQUAR.EL-LES
en la seva lluita contra Hoffmann. finitiva
respecta a cada un
El seu heroi, Popr1txin, esdevingut dels VUitposició
aèries,
actuant d'acord sobre
amb lapolítica
declaI el més Unportant assortlmenl
ració governamental
punts cabdals que en dit
foll, es disposa a possessionar-se del Congrés
de G R A V A T S de Barcelona
de defensa aèria, ha començat avui
han
de
discutir-se
i
que,
seu regn:l d'Espanya, que no és al- per a la deguda preparació dels as·
A SHANGHAI HA ESTAT
el desenrotllament del programa 1
ExposlciO 1 venda a preus In
tre que el manicomi. Per tant, el slstents i aprofitar el breu temps
DETINGUT UN DELS COM•
ha augmentat el seu personal.
versemblants a
que en Hoffmann és evasió vers el que
PL ICATS
resta, recordem que són els seS'han publicat avui tota classe dc
somni, desdoblament de la benama- gtients:
MElktUPOLtfA~A
Paris, 23 - S'ha rebut un missatdetalls sobre salaris i condicions
da i de l'heroi mat-eix, en Gògol és
1er , Herència cultural; 2on, Huper a l'admissió de personal, el qul\1 ge de Shanghai, que dóna la sensaLl1brer1a vella I Nova
follia.
3er, Nació i cultura; 4tr,
serà de 2.500 homes per a cursar ciÓnal noticia de la detenció del iuAl «Diari d'un foll» succeeix cro- manisme;
can
..
da,
:n
l
baixos
l:iata
Mozart
I
els estudis i pràctiques de pilotatge goslau Michael Abramovich, directanològicament «El Nas», el darrer Individus; 5è, Dignitat del pensai 20.000 homes no especialitzats. Això ment complicat en l'assassinat del rel
conte « a l'Hoffmann», i que repre- ment; 6è, Lloc de l'escriptor a la
Societat;
7è,
La
creació
literària;
8è,
està d'acord amb els propòsits del Alexandre de Iugoslàvia, fet ocorresenta una paròdia crudel del meraAcció
dels
escriptors
en
defensa
de
Govern de comptar, per a la defensa. gut a Marsella.
vellós d'Hof!mann. Tot el fantàstic
d'Hffmann hi és desplegat per una la cultura.
Esperem que tots els interessats
aeroplans
anècdota que no té res de merave.
Lord Londonderry ha declarat
llós. Arreu de la brillant fantasma- escolliran els punts que estiguin més
"!- la sor~ldt!- del Casa.! del Metge, !lquest mati que la decisió del G-.l
DIMI TEI X EL GOV ERN
goria un hom sent el buit. (Vegeu: d'acord amb llur manera de sentir ah.tr,
al m1gdta, S., escnptor i poeta vern ha d'ésser ben acolllda per
Nicolau Gògol: «El capot», bibliote- 1 acudiran, a l 'hora anunciada i al pels
quatre
costats,
topa
am~
l
artis-¡
I'opinió,
i
diu
que
això
no
és
cap
Praga,
23. - En el Consell que
lloc
esmentat,
amb
llur
posició
ben
ca literària).
ta R,., eJ qual, ~ltra .escèptiC empe- desig d'una polftica de competèn· ahir celebrat el Gabinet Txecoslovac,
Gògol renegà, donC8, d'Hoffmann. determinada.
dermt, es natunsta a. acció.
ela amb altres països, ni una car- aquest acordà presentar la dimissió
L'anàlisi dels seus contes ho!fmanQ è? T
bé us m teressa el P e~t rera d'armaments. Afegeix que /.n- collectiva al President Massarik.
am
nencs demostra que, lluny d'ésser
segons sembla, el motiu de la dl1u
NOTICIARI
Club: - Ja R. amb un punt de r et!- gla terra ha acollit amb satisfacció missió és el resultat de les darreres
simples còpies són l'expressió d'una
L'Acadèmia de Jurisprudència, en cèncla.
.
l'oferiment fet per Hitler sobre linu·
lluita 1 d'un alliberament. Però, això començar
el segon any de la seva
-Es. clar-repliCa S., amatent-. tació; però que ai mateix temps, eleccions generals.
mateix, implica afinitat. Que no
rau sinó en l'amor d 'ambdós autors publicació mensual titulada «Legis- No fa¡g com vos, que només us in- Anglaterra ha de desenvolupar la
UNA S OLUCIO
politica acordada, no acceptant la
pel meravellós. Només que el de lacló i Jurisprudència de Catalunya», teresseu pel Pen ... tal/a.
Praga, 23. - La crisi es pot donar,
• • •
inferioritat aèria amb respecte als
Gògol no és més que la forma vi- ha editat un volum extraordiinarl que
El nümero 30 del diari de Leipzlc seus veïns. Ha dit també que •a virtualment, per acabada. La nova
sible del món religiós, mentre que correspon als mesos de gener, febrer
abasta tots els partits
el d'Hoffmann té la seva finalitat 1 març del 1935.
«Daheimt, inserei:J: el següent anun- labor d'expansió significa un gra'l combinació
Aquesta publicació mensual, decla- 1 et:
compromís i que el Govern necessita de t'antiga coalició, i comprèn. a
en el mateix l la seva déu no és
més,
el
partit
dels artesans. Hom calla realitat de Déu, sinó únicament rada oficial i d'utilitat pública per
«Filla de pagesos, vint-t-tres anys, l'ajut del poble.
cula que aquesta coalició disposarà de
la Generalitat de Catalunya, és de- cabell rose tosc, talla 1•60, no pas
la idea de la «Bellesa».
Fins que no s'estableixi el nou 172
dels 300 de què es composa la
La hipertròfia de la contemplació dicada a recollir i ordenar les lleis, bella, no pas una nina de moda, no servei d'aeròdroms militars, ser11n
estètica féu que Gògol girés l'esque- decrets, ordre3, circulars i altres dis- pas un cap de pardalets, però sl empleats els civils per a l'entrenu- Cambra
L'únic problema que actualment
na a Hoffmann. El realisme religiós posicions del Govern de Catalunya noia de vella solera alemanya, amb ment dels pilots i mecànics.
existeix és el del repartiment de les
propi de l'ànima russa li privà d'i- 1 a recollir també tota la jurispru/ 'd z 1·
ll b
carteres.
Hom assegura que la Presipur, noia que co a o- Grècia i Turquia efectuaran
mitar fins a la fi el contista ale- dèncla del nostre Tribunal de Cas- un cor I e
ra a la batalla educativa i Ja honor
dència del Consell i les carteres de
meny. Els contes hof!mannencs i <'ls
1
a la nostra COIIdieió. Segueix cursos UneS maniobreS navalS COOr- l'Interior i d'Agricultura, romandran
«Arabescos», amb llur estètica romàn- sa~¡¡ió.
- Va a ésser repartit i posat a la d'ensenyament domèstiC. Com que
a mans dels seus titulars agraris. El
tica foren seguits del «Revkor» i vendla el volum 19 de les Obres de ¡ ta una vida molt
retirada, desitja
dinades
senyor Benes continuarà al davant
de les «Animes mortes»; en lloc Maragall. Conté escrits
que són es- 1trobar un amic que serà més tard un
Estambul, 23. - El periòdic d'a- del Ministeri de l'Exterior. El senyor
de llançar-se vers el regne de !'«Atlàntida», Gògol prengué el carni que perats an1b molt interès per ésser camarada per tota la vida. Condí- questa capital «Tan», publica un ca- Najman, del partit artesà, substituimolts
d'ells
inèdits
1
altres
publicats
1
cions:
Ait,
ardit,
ben
sòlid
damunt
municat
d'Atenes en el qual s'in- rà, en el Ministeri de Comerç, el poel condul a la religiositat dels seus en 1912 foren esgotats immediata- l
.. i
txecoslovac senyor Dostalsk·
ment. El contingut d'aquest llibre és es seves cames f i ntre el III Reïc,.
últims anys.
forma que el pròxim estiu realitza- pulista
que vulgui compartir amb mi totes 1 r an maniobres les flotes turca i gre- dol. Finalment, el senyor Czech, soAcabem aquest article bo i fent
en paraula»
català, i1 l'integren l'«Elogi de les proves (durch dick und dünn). ga, conjuntament. La idea és del cialista demòcrata alemany, cedirà el
constar que es basa en estudis fo· la
l'«Elogt de la poesia» E ·
namentats de Gorlin. En un altre i molt3 altres articles de caràcter li- nvteu lie t ra i foto a «Daheim», Govern grec, el qual creu necessa- seu lloc, en el Ministeri de Treballs
parlarem de la influència d'HoffLeipzie, núm. 1582.'
ri portar a cap algunes mesures de Públic al senyor Taub, o al senyor
ric parts
i narrador que formen una de
Si al,un lector nostre s'hi veu amb coordinació entre les dues notes alia- PakscÍt, del seu propi partit.
mann sobre Puixkln.
les
més
belles
i
atractives
de
r
t
Josep SOL
la producció maragalliana. Manuel 1cor, e t ma ei:&.
des.
de Montoliu ha escrit un magnífic
pròleg, un avenç del qual donà a
CONVOCATORlA
La Paz,23. - Ha estat publicada
conèixer en una. ~essió recent dels
IMPORTANTI SSIMA
Amics de la Poesia.
la. següent informació oficial sobre
les darreres victòries bolivianes:
El volum 20 conté pròlegs i discurLa Secció d'Estudis Econòmics,
El Comandament Superior comuaixi com allocuclons. Serà tamPolitics i Socials de Ateneu Enciclo- sos
níca que les nostres tropes, arran
pèdic sempre Avant llançà, no fa bé un interessant volum que prologa
d'una maniobra eficaç, que culminà
gaires dies, una crida a tots els A- Josep Carner 1 que serà repartit en
en el trencament de la linia enemiga,
teneu i a la Intellectualitat en ge- el vinent mes, i en el mateix juny
han ocupat l'important lloc de SanUna cristalleria?
neral per tal que Catalunya tingut es repartirà també el volum 21, que
ta Fe situat al sector Parapeti. L'ela seva representació al Congrés In- contindrà traduccions poètiques. Se-,
Una ràdio?
nemié, perseguit per les nostres troternacional d'Intellectuals que el rà prologat per Francesc Pujols.
pes s'ha replegat desordenadament
Amb l'aparició immediata d'apròxim mes de juny ha de tenir lloc
Una
màquina
de
cosir ?
en 'direcció a Huirapitindi, i ha deia Parfs, contra la Guerra 1 els Es- quests tres volums en mancaran soxat abandonat important material:
tats que ofeguen la. veu espiritual lament quatre per a l'acabament deUnes
sabates
?
parcs,
municions, queviures l altre3
dels pobles. En una paraula, per a finitiu d'aquestes obres. El pròleg
erectes,
després d'haver sofert moldels
tres
primers
l'escriuen
Carles
U
n
parament
de
pis?
sentar la posició dels Ateneus potes baixes. Amb aquesta victòria
Riba,
Jo¡¡ep
Pijoan
1
Eugeni
d'Ors.
pulars enfront d'aquestes dues amehem aconseguit netejar per complet
El darrer llibre, titulat «Apèndix»,
Un paraigua?
naces.
les dues bandes del ria Parapeti.
La crida lou atesa i es pogué ar- contindrà un estudi general de l'oLa nota afegeix que l'enemic ha
ribar a la formació d'un Comitè in- bra a càrrec dels seus directors 1 a
obtingut algun a\'a.Dtatge al sector
tegrat per l'Ateneu Enciclopèdic més diversos indexs analítics, croMandeyapecua, 1 assenyala que consempre Avant, Ateneu Enciclopèdic nològics, bibliogràfics 1 onomàstics,
tinua el combat aferrissat l diu que
Popular, Ateneu Obrer Martinenc, ultra de notes biogràfiques. En rel'operació no afecta la situació gesum:
serà
un llibre de gran utilitat
Associació d'Idealistes Pràctics. Aneral d'aquest sector, que continua
teneu Polytechnlcum, per tal que a tots els lectors de Maragall 1 prinmolt favorable als bolivians.
portessin a cap tot el degut treball cipalment als que desitgin rea:it.zar
Acaba dient que al sector Central
per a la dita realització.
les forces bolivianes han rebutjat, de
un estudi crític.
Es aVUi, doncs, en nom d 'aquest
manera sagnant, dos forts atacs de
Aquesta edició quedarà acabada
Comlté que convoca novament tota dintre l'any 1936, en el qual es coml'enemic, al Sud de Boyuibe l M.andeyapecua. Continua l'avanç dels bola inte!:lectualltat, sigut de la ten- plirà el vint-i-cinquè aniversari de
dència ¡¡ue sl¡ui. mentre, natural- la mort del poeta.
livians al sector Para.petL

Rearmament aeri
d'Anglaterra
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LES ELECCIONS TXEQUES
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La guerra del Chaco

Necessiteu • • •

Si us voleu estalviar diners
compreu-ho a

HOTEL Dc VENDES-Pe'ai,S

francès ha d 'estudiar detingud
tot el que ha manifestat el acrnent
ller Hitler.
ance.
«THE TIMESll CONSI DE
PASSAT EL PERIL L llA
GU ERRA
DE
.Londl'es, 23. - El periòdic ,.....
Times» diu que amb el dis ~ 4 ue
Hitler l amb el d'anit a la ~~bde
dels Comuns, pronunciat per ra
dwin, ha desaparegut de l'ho~~
d'Europa el perill de la guerra
fa uns quants dies semblava to'qViue
table.
e COM ENTARIS TXE
Praga, 23. - La premsa
CS
mental persisteix en els seusg~~c:nrna.
taris al discurs de Hitler.
enEl «Prager Presse» creu
canceller alemany s'ha batut ~~ el
tirada en nombrosos punts i que
consagrat bona part del seu discurs
a tractar d 'aconseguir que An
1
terra es separi del bloc de les K,!
tèncles.
"~
El mateix periòdic creu que sl
s'acedia a la petició alemanya' de
locali~zar els conflictes, Lituània
restar1a a mercè del Reich.

i:

A ALEMANYA HAN REBUT
MOLT BE EL DISCURS DE
BALDWIN
Berlin, 23. - Els periòdics publiquen amb grans titulars el discurs
pronunciat ahir a la Cambra dels
Comuns pel ministre anglès senyor
Baldwin, 1 alguns el qualifiquen de
contestació conciliatòria l generosa
al discurs del canceller Hitler.
«La Gaceta General d'Alemanya1
diu que ells han estat reptats molt
sovint a Anglaterra per llurs exces.
sos de precaució. Afegeix que aprecien en el que val el canvi d'actitud
que demostra el discurs del senyor
Baldwin.
El «Voelklsche Beobachter» semioficial del Govern, declara que el
discurs de Baldwln és senyal qu&
comença a desaparèixer la tensió entre els països europeus i que cal esperar que continuarà el millorament.
L'ACTITUD D'ITALIA ES
CADA VEG ADA MES EQUI·
VOCA
Roma, 23. - La declaració feta
per Hitler en el seu darrer discurs,
segons la qual entre Itàlia i Alemanya no hi havia Interessos oposats, ha produït general satisfacció
a Itàlia. El discurs del canceller alemany ha contribuït aplanar el caml
de les relacions germana-italianes.
Es diu que el senyor Mussolini té
intenció de pronunciar un diScurs,
quan el vinent dissabte es discuteix\
a la Cambra el pressupost del Ministeri de l'Exterior, que serà, pro.
bablement, resposta al pronunciat
per Hitler. El Duce s'ocuparà també de les qüestions amb Abissínia.
LA VAL ES RE UNIRA AMB
ELS DELEGATS DE ~ E·
TESA BALC ANI CA PER A
PAR LAR DEL NOU CURS
DE LA POLIT ICA EURO·
PEA
Paris, 23. - Segons informacions
de la premsa parisenca, publicades
avui, la setmana vinent tindrà lloe
una Conferència preparatòria a
Evian, situat en el Llac de Ginebra,
on el senyor La val es reunirà amb
els representants de la Unió Balcà·
oiea i la Petita Entesa, que serà una
contrapartida de la recentment celebrada a Venècia entre Itàlia, Austria i Hongria.
El punt principal del que es tractarà a Evian, serà el discurs pronU?·
ciat abans d 'ahir pel canceller Hitler, aLxi com les relacions francoitalianes, que, segons sembla, s"ban
refredat quelcom en els darrers
temps degut a la intransigència d'Itàlia en el seu conflicte amb Abís·
sinin.
En els cercles poUtics es diseuteilc
la possibilitat · d'un canvi de la JlO'
Utica francesa referent a EurOPil
Central, en cas que Itàlia mantingui la seva actual actitud.
Els defensors del pacte franco-rus,
especialment el grup Herriot, aprofiten l'ocasió per a posar de relleu
la gran vàlua d'aquell, alxf com
del signat entre Moscou i Praga.
LA
PR EMSA
ANGL~A
VOL COM PAGINAR EL REES
ARMAM ENT AERI I L
B O N E S PA RAULES DE
HITL ER
Londres, 23. - El uMorning Postt
comenta el discurs de Mr. Bald.Wlll
i es felicita dels projectes de t;~~
car la força aèria anglesa el
tS
per la qual cosa, amb les exceHen
11
intencions demostrades per HiUer ~
el seu discurs de Berlin, es pod la
establir una base de pau . sobre
paritat, sl aquesta és man~guda .es
El «Dally Telegrapbll diu que b
deixi al Govern seguir endavant aro_
el seu programa, cercant amb
ciència els termes sobre els. q cl3
pugui arribar a una colncidèn ció
amb Alemanya, per a la cdoo~·~re.
conjunta en un Locamo e .
amb !"esperança d'una limitació. elS
EI cNews Chronicle» diu que delS
projectes del Govern de re.fo~cuan
seus armaments, no perJU 1 Hitractitud del Gabinet referent !'- que
Ier l a les seves proposicions. Ja és
creu que el millor camí él ~ ~u·
convenient per a Europa, s
nió d'una nova Conferència.
t'sEl «Daily Malli acull amb ~\;'a.
!acció la decisló de mil;lorar 1atarà
ció, i afegeix que ~·opmió res d-'
satisfeta de la cord1al ~~t.a qce
Baidwin a Hitler. A mes, ~cau·
la cooperació d'Alemanya a.
aiJib
sa de la pau, ha d"ésser acollidll
alegria a Anglaterra. tara que elf
El uDaily Express» dec . &\'laprojectes governamentals soore uo
ció, són per a garantir la pau.
per a facilitar la guerra. 'ha d-olEl cDaily Herald» diu que s juntu·
profitar immediatament la ~es sera dels projectes de HiU~r 1 ran~~
ves proposicions, plens d es~ getlepcr tal d"assegurar un ac'kJ·iJidVl'
ral, 1 suggereix, que a . • t. per
d'Anglaterra. el nivell de ~nc.~es.
acord general entre les vv---ha d"ésser reduit.
uardian» d~
El «Manchester G
u.rgè?•
na. al Govern que ambt. t~ qUesU.>
ela plantegi nO\'aiilen .
- de
d 'abolició o radicals }imltac1~d'llll
les forces aèries, acompansad l.Ill~
acord internacional que. ~cio cifil
sible la conversió de 1"'' ...
en màquines de ¡uerra.
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JORNADES EMOCIONANTS

El Consellet d'ahir

MINISTRE nE coMUNicADetalls de la vista de la causa contra e 1ElClONS
DIU QUE S. E. ELS HA
Govern de la Generalitat
noNAT uNAluço DE Pou(Ve de la

v

pàgina.)

Es vol activar el més
possible
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El secretari del Tribunal s'ha abstingut de respondre a aquesta pregunta.
Respecte a les conclusions provisionals, ha. manifestat que ell no les
pot facilita r , ja que amb motiu de
la. publicació de les del senyor Ossorio i G allardo, 1 també les del fiscal, se n'havia parlat en el Tribunal
i per aquest motiu h1 h a algun dis·
gust.

TICA INTERNACIONAl
Madrid, 23. - Des de les 10'30 del
mati fins a tres quarts d'una de la
tarda estigué reunit el Consell de MInistres al Palau Nacional. Primer en
Consellet i després sota Ja presidència
del cap de l'Estat.
El primer a sortir fou el ministre
de Marina el qual digué que el Consell havia estat breu despatx, però
que el senyor Alcalà Zamora havia
pronunciat un discurs sobre polltlca
internacional.
El mln1stre de Comunicacions donà als periodistes la següent r eferència:
Crec que no sóc jo qui ha de
donar la referència de les paraules
que pronuncià el President de la República en els Consellets; no obstant crec poder fiar aquesta vegada
en la meva pròpia descrecló l que no
faltaré a aquesta si dic que amb motiu de la discussió parlamentària d'a.
quests dies hem escoltat de llavis de
s. E . una magistral lllçó de politica.
internacional inspirada en el més alt
patriotisme. No pot existir politlca
internacional, sense esperit de continuïtat, i la garantia d'aquesta continuïtat 1 l'encarnació d'aquest esperit estan constitucionalment en la. Dl·
recció de l'Estat.
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LES UJOVENTu r s~~~ EL PARTIT
SOC~ ALISTA

Un article interessantíssim de Prieto
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AHIR, AL PARLAMENT DE LA REPUBLICA

La discussió de l',artic'eprimer de•la Llei con·
tra la premsa dona lloc aun debat Interessant
d'esmenes 1 vots particulars tots debat sobre la interpretació donada.
1 cada un dels seus articles. Nosa!- per ell al mateix Reglament sobre
tres en votar aquest article comba- el que s'ha de fer amb l'expl!cació
.
tlm aquest projecte d'autor desco- del vot.
El senyor BARCIA 1DSisteix !amen.
negut, ja que encara que ho sabeu,
vull respectar l'opinió aliena, ja que tant-se que hom el desatengui.
El senyor ALBA respon que ell es
11 nega Ja seva paternitat el minJ.stre que el signà i els membres de lllura a la història. seva en Ja Prela Comissió. No existeix relació en- sldèncla, de tolerància excessiva amb
tre allò que diuen els qui d~fensen les minories, àdhuc amb minva de
el dictamen 1 el contm~ut. d aquest. la seva autoritat.
El senyor BARCIA diu que ningú
Allò que es tracta d evttar amb
aquesta Llei està previst en el 0<?d1 no ha atemptat contra la seva autopenal 1 en la llei processal. Es odiós ritat.
Afegel.J: que ells no desitgen cap
que es pretengui crear noves flgures de delicte que no estiguin al mena de concessió 1 volen cenyir-se
lli ·t
ixò
t 1 '
Codi penal. El projecte suposa una ¡ R 1
so c1 ava
per a
eg amen ,
desconfiança en l'actuació dels or- a
ganismes judicials sobre els quals una recta Interpretació de les norexerceix una gran pressió l'autoritat mes reglamentàries.
El senyor ALBA: Oportunament
governativa
El senyo; ALBA adverteix a l'o- s'establirà un crit~ri relatiu a tot
això.
mi·
vint
els
acabar
a
van
que
rador
El senyor GONZALEZ LOPEZ de·
nuts
El. senyor RECASENS: No mireu fensa una esmena.
(Ocupa la presidència. el senyor
l'hora en què comença a parlar, però
accepto les normes de la. Presid.èn- Jlménez Fernàndez.)
El senyor TABOADA contesta al
ela que considero infallbles.
El senyor TABOADA per la. Co- senyor Gonzàlez López, per la Co1 rebutja l'esmena.
missió,
missió refusa l'esmena. Adverteiix
Rectifica. el Sr. GONZALEZ LOPEZ
que l'article primer fou aprovat per
la. Comissió amb el vot favorable breument, ¡¡.lx( com el senyor TABOADA, i hom procedeix a. votar l'esmena
del senyor Recasens Sitges.
Afegeix que més que discursos de nominalment, 1 és rebutjada per 91
defensa d'esmenes, els que s'han fet, vots contra. 30.
El senyor DIAZ PASTOR solllclta.
han estat de totalitat.
El senyor GONZALEZ LOPEZ la lectura de l'article 25 del Reglarectifica. Diu que el projecte era ment per a demanar que es dediqui
CONTINUA LA DISC USS!O més amp11 que ara, I, per tant, el una hora a prees 1 preguntes.
El senyor JIMENEZ FERNANDEZ
DEL PROJ ECTE DE LLEI dictamen el canvia. essencialment.
El senyor RECASENS SITGES s'hi oposa 1 diu que formull la proDE PREMSA
també rectifica, 1 diu que el seu posta que vulgui però que continuï
Es passa. a Ja discussió de l'article vot favorable d'aleshores no contra- la. discussió del projecte de Premsa.
El senyor DIAZ P ASTOR protesta.
primer, que diu que les disposicions diu l'oposició d'ara, ja que en l'art!d'aquesta. llei són aplicables a tota cle primer no s'estableix per sl ma- a grans veus 1 diu que es comet tm
producció d'idees, mitjançant se- teix cap precepte. Allò que interessa. abús gran contra. les minories.
El senyor GONZALEZ LOPEZ de·
ls im t es o sorolls fets per pro- -afegeix- és esbrinar la paternitat no sols de l'article, sinó de tot fensa una altra esmena 1 11 respon el
'
~l~irri.ent aJecànic.
senyor MOLTO.
TEJERA defensa un vot el dictamen.
El
S'entaula un viu diàleg entre els
El Sr. ALBA: Les investigacions
senyor
particular a l'article primer, en el de paternitat, són sempre escabra· senyors Recasens 1 Gil Robles reiatlu a l'acord pres a la Comissió resqual demana que es tregUI la parau- ses. (Rialles.)
El senyor RECASENS SITGES: pec te l'article primer.
test 1
DA li
la «soroll».
RaAtlft·ca el senyor GONZALEZ
perEs que la. Constitució no so~
a
con
El senyor TABOA
""
tu les mves
t inó
s'hi oposa en nom de la Comissió.
• LOPEZ i es vota nominalment l'esque precep a
Es procedeix a votar nominalment me • s
e l vot a petició dels republicans d'o- tlgaclons de paternitat. (Més ria- mena, que és r ebutjada per 100 vots
contra 12
lles.>
El senyor PASCUAL LEONE deAcaba demanant votació nominal
posició 1 és rebutjat per 107 contra
1 l'esmena queda refusada per 89 fens una altra esmena.
35 vots.
"dè
p
t
a
(S'asseu al banc blau el ministre vots contra 18.
res1 nc1a
Ocupa novamen 1e
El senyor SANTALO explica el
de Ja Governació.)
El senyor ALONSO RODRIGUEZ vot de la. seva minoria, 1 diu que el senyor Alba.
El senyor PASCUAL LEONE es reintervé per a. explicar el vot de la encara que el criteri de l'Esquerra
minoria republicana, unit al del se- ja l'exposà en la totalitat parla ara fereix a la interpretació que pot donyor Tejera, adversari nostr~u- perquè vol retardar tot el possible n~r-se als diversos actes dels pe;Ioque ha adreçat atacs a la Repúbli- l'aprovació del projecte, perquè creu dtstes. Exposa com a exemple 1 orca. Nosaltres hem votat ~n contra, que aJ seu costat està la majoria de dre del senyor Ple l Pon que conperò com que és una llei d'impremta, l'opinió nacional, 1 al costat dels sidera delictiva la Interpretació ~e
ens expliquem perfectament el vot que defensen el projecte hl ha in- «Els Segadors» després de les elllll!teressos sospitosos d'Espanya i de s!ons de ràdio, 1 en canvi no conSl·
partlcular.
dera que segui delicte sl és lnt~rEl PRESIDENT concedeix la pa- fora d'Espanva. (Protestes.)
El senyor HIDAL'GO: Cal determl- pretada enmig del programa de 1 eraula al senyor Gonzàlez López per
missora.
a defensar una esmena i adverteix nar qui són aquests sospitosos.
SoH!clta dels diputats que tinguin
El senyor SANTALO segueix dient
q ue havent-n'hi una altra d'igual
cura en aquestes coses, perquè la in·
ha
exposat
ha
que
causes
les
per
que
¡
·t
del senyor Recasens S t ges, es cons • votat a favor de l'esmena. del senyor tencló no es constata. des del punt de
vista del qui executa u,n a obra musldcraran acceptades o rebutjades to- Recasens Sitges.
te~1dusee~y~rla. Í:~~~BgENS SITGES A continuació el senyor SANTALO cal, sinó des del qui 1 escolta. De la
defensa una esmena del senyor Mas- mnteixa manera - dl u ·- el dia de
diu que el Reglament empara el cort Insisteix en els termes cone- demà el senyor Royo Vlllanova pot
dret de les minories, 1 encara que és gats que estan en contra de la Llei considerar delictiu l'acte d'interpreveritat que les dues esmenes són de Premsa perquè és ant!constltu- tar «La Santa Espina». No anem a
iguals, per molt modesta. que sigui clonal ¡ per'què ataca la llibertat d'ex· caure en l'absurd de fer una Llei senla persona encarregada de defensar pressió del pensament. No volem que se sentit, per amor propi de la mala segona, sempre aport arà nous rao- vagi endavant aquest projecte, ¡ ja joria.. La música no és expressió d'u.
naments, que això és l'essència del que la Cambra no ha aprovat la pr!- na. idea, sinó d'un pensament.
mera esmena que demanava. la su- Per la Comissió li contesta el senyor
règim parlamentari.
El PRESIDENT DE LA CAMBRA: pressió de l'article primer, demanem REVERTER oposant-se 1 diu que
Parlarà el senyor Recasens Sitges, que es suprlmelxl d'aquest article el s'ha de recordar que durant la olt
del 6 d'octubre s'utllitzà. l'estació de
mot «imatges».
però sols hi haurà una votació.
El senyor TABOADA li respon, l Ràdio Barcelona per a excitar 1 doEl senyor GONZALEZ LOPEZ d~
tensa 1 esmena. Troba una. contradic- diu que els termes dels quals parla- nar notícies falses. Ja es veu de
ció entre el projecte presentat pel va el senyor santaló 1 demanava la quina manera s'utllitzà. el «sO».
Rectifica el senyor PASCUAL
Govern i el dictamen en allò essen- supressió del mot «Imatges», han queLEONE. i diu que efectivament 1 per
ela!~ ja que s'ano~enava Llei de Pu- dat salvats en l'article 9.
El senyor SANTALO demana vo- la ràdio es pedon donar noticies talblicttat 1 ara s anomenarà d'Impremta, amb la qual cosa hi haurà tac!ó nominal 1 és rebutjad;a l'esme- ses però jo -afegeix- no parlava
d'aquestes coses de paraula, sinò que
alguna confusió, ~ per aix~ demana. ¡ na per 112 vots contra 15.
El senyor RODRIGUEZ ALONSO em referia a la melodia. Insisteix
la supressió de 1 article pnmer.
El senyor RECASENS SITGES expllca el seu vot 1 diu que no con- que sl una obra musical pot tenir
defensa una altra esmena en !gua; sidera 1nútll, com ha. dit la Comis· signlf!cacló politica determinada,
s~ntit demanant q~e els precept~., s-ió, l'esmena presentada pel senyor aquesta no la dóna l'executant, sinó
el que la sent. Tampoc no pot cond aquesta Llei quedm ex_Pressamet.t Santaló.
Afegeix que ells no desaprofita- siderar-se dellctlva una. obra perquè
~xclosos la c!nematografla i la raa!~~:~à que intervingui la co- ran cap ocasió per a demostrar la l'executi aquest o l'altre artista.
Acaba demanant votació nomlmissió per a contestar al senyor seva rotunda. oposició al Pr?jecte,
que ell creu que vulnera la llibertat nal.
Gonzàlez López
El senyor ALBA: Pel fet d'ésser
.
Sl la nostra pÒs!ció -afegeix- fos de premsa.
El senyor BARCIA solllctta que es C?sa certa que no hl ha nombre. su·
de diferències d'apreciació respecte
de diputats per a verlftcar
ftclent
Regla·
del
articles
a la Llei però sl estiguéslm confor- llegeixin diversos
la votació, queda aquesta pendent
mes en el fons, podríem collaborar, ment i aixi es fa.
Després el senyor BARCIA inten- per a demà.
però com que desitgem veure desapaSeguidament, es suspèn el debat
rèixer aquest dictamen de l'àmbit ta estendre's en consideracions, però
parlamentari és natural que trac- el senyor ALBA diu que ell acatant i s'aixeca la. sessió a tres quarts de
tem de fer desaparèixer per mitjà. I el Reglament, no pot permetre un nou de la nlt.

Madrid, 23. - S 'obre la sessió a
les quatre 1 cinc de la tarda sota la
presidència del senyor Alba:
El saló està gairebé desert.
S'aproven tres dictàmens de la Comissió de Guerra.
Tot seguit s'aproven, entre altres,
els següents dictàmens de la Comissió de Pressupostos:
Concedint diversos suplements de
crcdits que Importen, en total, dos
milions 636.214'30 pessetes, al pressupost de Governa~ó amb destinació a satisfer les atencions de personal 1 material dels Cossos de Vigllà · 1 Seguretat que depenien de
•
.
neta
la Generalttat de Catalunya.
Confirmant el decret pel qual es
crea. la Comandància de Ja Guàrdia
civil del Marroc.
A continuació s'entra en la part
dedicada a precs 1 preguntes.
El senyor MARTI N ORUCHA, de
la Ceda, fa una pregunta al ministre d'Obres públiques, relacionada
amb l'atur forçós.
Hom dóna lectura a una proposic!ó de llei del senyor Tuñón de La.ra perquè el Govern escometi la coorÍlinacló dels serveis sanitaris de
l'Estat.
(S'a~seuen al banc blau el cap del
Govern i el ministre d'Estat.)
El senyor TU:f.ION DE LARA defensa la seva proposta, que és finalment retirada.

b tot 1 que ja estem en vigilies
celebració, no se sap concredement si només se celebraran sesal maU o també n'hi haurà de
t~
si bé és criteri dels compots' del Tribunal de Garanties
Dificultats per a la tas~titucionals nctivar tot el poss1bl la celebració de la vista, i aixi,
; seria res d'estrany que hl hagués
ca informativa
~ons mati 1 tarda, de quatr e hoNo és acceptat el re- Com que els periodistes 11 han !et
de durada cada una, és a dir,
~total, vult hores de sessió diàries.
que la seva tasca. es veuria
e El Tribunal prengué l'acord que
curs del senyor Ossorio veure
dificultada, ja que en altres ocasions
més es permeti l'entrada a la Sales conclusions es facllltaven, el seno d'un representant per diari o
cretari hl ha accedit, però ha adveri Gallardo
~gència, la qual cosa dificulta~à Ja.
tit que això ho farà. després de netasca informativa, s! hom té en
Després, el secr etari interi ha. fa- gides i que únicament se'n faciliÇompte el molt pesat que és una
tarà una dels defensors i una altra
5essló d iària de vult h ores.
cUitat als periodistes la. r eferència del fiscal, ja que els extractes fets
de tot el que s'ha t ractat en el ple. per als senyors vocals del Tribunal
~esprés d'escoltar algunes obser va- de Garanties estaven ja acabats i,
La defensa del Presi· ctons
sobre la fo~a com hauran de per tant. només es lliurarà. una sola
collocar-se els penodistes, atenent la. còpia
dels cronistes de Tribunals,
petició
dent Companys
que reclamaven ún lloc preferent, el
ple-ha continuat dient-, en la seUna referència ampliaL'expectació gira al voltant de la va reunió d'avui, ha donat compte
óefensa que farà. el senyor Ossorio del recurs de súplica presentat pel
l Gallarda, defensor del senyor Com- senyor Ossorio i Gallarda, defensor
tòria de la reunió del
anys, ja que l'ex-President de la de l'ex-President de la. Generalitat,
~neralltat de Catalunya s'ha dec-la· eenyor Lluís Companys, contra l'aute
Ple
A MADRID
~t. en tot moment, únic r esponsa- dictat pel Tribunal el dia 14 del corble dels fets.
rent, en el qual hom desestima part
En prime~ lloc el president del
de les proves proposades per l'esmen- Tribunal de Garanties ha fet remarL'acte antifeixista tindrà lloc
car que, realitzades gestions prop del
El pensament dels de- tat lletrat.
la
a
respecte
Justícia
de
Suprem
d'uns
Inclusió
la
eren
-Aquestes
a la plaça de braus
discos?-li han preguntat.
celebració de la. vista. de la causa
fensors
Madrid, 23. - L'acte antifeixista
-Si-ha respost-. Consistia. en la contra la Generalitat de Catalunya,
inclusió de discos de gramòfon, r e- en aquell alt tribunal trobà, per part que el ministre de la Governació ha
En sintesl, j a es coneix el pensa- talls d'alguns diaris i testimonis de del senyor Medina, les més grans autoritzat per a celebrar el d la 1 de
¡nent dels advocats defensors, se- les causes Instruïdes amb motiu del facilitats, i així ha proposat, 1 el Ple juny tindrà. lloc a la nova plaça de
\)yors Ossorio i ~llardo, R uiz F u- moviment a Catalunya, tot això do- ho ha acordat, demostrar llur grati- braus enlloc de l'Estat Metropolità
com s'havia dit en un principi.
nes August Barcia i J lménez de cumental. El Tribunal h a. acordat tud a aquell president.
As&a, els quals h an fet públics els no delibem r sobre aquest assumpte
$eus escrits de qualificació, en els 1, per tant, no és admesa la súplica.
L'escrit del senyor Os- li interessi examinar un sumari, ho
'i ais tots ells h an demanat l'absolu.
Després s'han tractat diversos al16 dels seus patrocinats per consl- tres assumptes de tràmit.
solllcit! del president del Tribunal, 1
erar que els fets de què hom els
sorio és refusat
quan aquest, en el termlnl de qua· usa no són constitutius de cap dehor es no hagi contestat,
No es sap en concret A continuació es llegeix l'escrit mota-vult
cte.
podrà. el vocal examinar-lo lliure·
També és conegut l'escrit del fisd e súplica. del senyor Ossorio 1 Ga~~ de la República, senyor Lorenzo
si hi haurà sessió matí llarda, en el qual diu que és per- ment.
A última hora s'ha presentat un
Qallardo, que considera els encartats
tinent i convenient demanar que altre escrit del senyor Ossorio 1 Ga!Jlcursos en un delicte de rebellió miaquesta
en
lectura,
la
autoritzi
hom
que fa constar que el mateix
llarda
Utsr 1 demana per a cada un d'ells
t tarda
causa, de llibres, retalls, discos de e r:\ dia 27 a. dos quarts d'onze, hauria.
pena de t renta. an ys de reclusió
mòfon i tots els falls en els quals d'inforÍnar a la Sala del ContenC'lós
ajor amb les accessòries correspoEls periodistes li han p reguntat sl hom h a sustentat criteri semblant al del Suprem i potser haurà de reénts.
les sessions per a la vista serien dues que es proposa en aquesta causa.
algunos minuts 1 s'ha
tardar-se
diàriament, i el secretari lnteri ha.
El ponent, senyor Travlesa, diu acordat donar-se per Q.S1iabentat 1 reLa reunió d'ahir del ple respost:
que ha d 'accedir-s'hi, perquè hom no tardar quelcom la vista, sl fos ne-Al matí començaré a les onze, allega cap raó legal per a això. No
1 acabaré segurament a les dues de creu q ue els llibres oferelxln oop cessari.
del Tribunal
la tarda, 1 en cas d 'haver sessió a la. prova, i més encara quan els defentarda, que segurament n'hi haurà.,
podr an llegir-ne alguns paràL'ordre de treball per
Madrid, 23. - Des d e les onze del començaria sobre les cinc 1 acabaria sors
grafs si ho autoritza el president de
.glatí fins a dros quar ts d e d ues de a les nou del vespre.
la Sala.
'I~ tarda estigué reunit el ple del
a la vista
- Aleshores, no ha prosperat el deEls retalls de dilaris tampoc no r e,Tribunal de Garanties, amb assistèn- sig dels lletrats defensors que h1 ha- portarien
res, a judici del senyor
êia. de tots els vocals, llevat els se- gués només sessions al mati?
Finalment, el president ha sotmès
Traviesa, ni poden portar cap llum
~·
al ple, i aquest ha aprovat en prin·
a. la sentència.
Quant als falls anteriorment dic- cipl, el següent ordre de treball en
tats, sobre no tenir el volum ni la la vista de la causa contra els exPER UNA ALIANÇA REPUBLICANO-SOCIALISTA
importància dels que es van a dictar consellers de la Generalitat:
Dilluns: Examen dels processats
ara, no els acompanyen les mateixes característiques, que són pecu- (declaracions, interrogatoris, etc.).
Dimarts: Examen dels testimonis,
liars en cada delinqüent 1 en cada
que són cinquanta.
delicte.
Dimecres: Prova. documental fins
Respecte als discos d!u que res no
podrien influir en el fall 1 es dona- a arribar al punt en què les parts
ria una impressió xarona de sala modifiquin les conclusions o les eled'espectac-les a la vista de la. causa. vin a. definitives.
Dijous 1 divendres: Informes del
El suplent del vocal senyor Sbert
ha. dit que ell reproduïa tots els fiscal 1 defenses.
Dissabte: Es dictarà sentència. o es
arguments que addui en l'últim ple
1 afegeix que donada la ressonància prepararà per a dictar-la seguidaLa Ubertad de Madrid publica, verslas sobre problemns de tàctica. En dels fets hauria de donar-se a la vis- ment.
à i
it d
t t
en la seva edició d'ahir, el primer Espafta, luego de fonnado el partldo
També s'ha acordat, en principi,
socialista, surgle1·on polémlcns de este ta o a la magn u necess r a.
·
Creu que és elemental que hom que les sessions comencin a. les deu
d'una série d'articles del hder so- género allà a comlenzos de slglo, cuanmatí, llevat la del dilluns, que
del
els
demanin
que
el
tot
a
ctaztsta exiliat i ex-ministre de la do Garcia QueJldo propuso la. primera. accedeixi
coa.llclón electornl con los republlca- defensors.
República, I ndalecto Prieto.
serà. a les onze, 1 que es reprenguin
-Potser~u-no tingui transcen- a la. tarda, en cas que cada un dels
L'article, per la posició tàctica nos. Garcia Quejldo chocó en aquella.
e assenyala com a bona i pel ocaslón con el crlterlo inflexlblemen- dència legal adduir els falls emesos aspectes de la vista corresponents o.
nt de vista del seu autor en re- te mantenido entonces por Pa.blo Igleció amb determinades discrepàn- slas en sentida opuesto. A nlnguno de per tribunals civils 1 militars en ca- cada dia no hagi pogut ultimar-se
· · los dos llustres polemlstas se le ocu- sos semblants, però creu que sem- en les sessions matinals.
't
Çies existents dintre l'orgam zacw rrló negar al otro su plena llbertad pa- pre són estimables els falls juridics
política del proletariat espanyol, ra sostener y divulgar su crlterlo. Y lo semblants als que ara. s'hauran de
m.ismo ocw·rló después, cuando, en
és del màxim interés.
Com estarà format el
El reproduïm íntegre a conti- 1909, ya modlflcado por lmperlo de las dictar.
Quant als discos, tampoc no sosté
clrcunstanclas el crlterlo de Igleslns,
nuació:
«Al conmemorarse el cua.rto anlve¡:-- abogé éste por la conjunclón republl· que puguin tenir força legal, però si
Tribunal
sarlo de la. proclamaclón de la Repu- canosociallsta. Màs tarde, en la tribu- Importaria arribar a l'ànim dels jut. _ El president 1 els
Madrid,
amo
fonètica
la
dir,
a
és
to,
el
ges
entre
d1scut16
se
Prensa
la
en
Y
na
articulo
un
publlqué
bllca española
23
1
n1r
d'i
~heamlnado a t!Jar, desde un punto correllglonarlos slgn!!lcndlslmos sl con- què es pronunciaren aquelles proen e
nterve
han
que
vocals
de
Intensitat
la
en
vlsta electoral, m.1 parecer sobretldla venia o no quo subslstlera. la conjun- clames perquè
Tribunal, suposant que no hl hagi
.
.
,
ltud màs convenlente al par o clón. En todo 1nstante la llbertad para
lallsta espaftol. Ese articulo consti· el examen de estos problemns !ué 1nte- les distintes vtbracl~ns es podna tro- dilluns cap cas de malaltia o absènt uta una conteslón de nuestros erro- gra, absoluta, como no podia menos bar cam1 que desXIfrés la intenció ela justificada, seran:
President senyor Fernando Gasset
amb què e3 pronunciaren.
hacerse de ser.
res, :v. entre los que podian
~~~~~1~ê!eaf~: ef~~ghg 1d~~e e~~~ opf~cf~ ~asp~~s~~é~~e~~~~¡~~~ ~~ Per aquesta !-'aó 1 sobretot perquè Lacasaña; ~ce-president, senyor Mamayor parte de las clrcunscrlpclones comenzado a circular un folleto de la l'acord a.f!rmattu no significaria cap nuel Miguel Traviesa; vocals parlaaixò com en el projecte de llei de
los soclallstas lucbaran alsladamente Fcderaclón de Juventudes Soclallstas, retard en 111: data de celebrac!ó de mentaris, senyors Baslllo Alvarez
Per al dia 5 de juny a Madrid Premsa,
perquè ja. sabeu l'afecte que
Gonzalo Meràs Navla
en las elecclones leglsla.tlvas de 1933, en el que se deflende cnterlo contra- la vista, estima que hauria d acce- Rodriguez
jo tinc per als periodistes.
tonslderando dlcho alslamiento como rto. Al ~onerlo yo de eJemplo, se me ha dir-se a la súplica del senyor Osso- Gabriel Gonzàlez Tarte.bull, G!l GÚ
h A
M i t d L
Una de las prlnclpales causas de la argüida. «Las Juventudes no son en1 1 Gall a rdo·
i Gll, Luls ac o e e arroc e, nfi
ó
NOMS
Parlamento tldades suJetas a la disciplina orgà- ro
~mposlclón del actual
El voc~l senyor Mlngulj n a rma tonio Fleitas Santana, Carlos Martan desfavorable a los tdeales de:nO: nlca. del partldo; son entidades, no
~ràtlcos y a las asplrnclones de la oi• . ya autónoma.s, slno lndependlentes, y 1 que no li han semblat cap. disbarat tin Alvarez, Antoni Maria Sbert, MaL'ampliació de la Comissió
~ obrera. Ml articulo ha tenldo u.110 I t.;Ln sólo en el orden moral aceptan Y les raons que s'han add';ltt perquè nue! Alba. Bausano, Franclsco Mahi·
an repercus16n meJor diria una. acatan la dlsclf¡llna. del partldo.» Con- hom accedeix! a. apreciar 1 efecte que que Mah!que Victor Pradera Franpassadissos
els
En
23.
Madrid
Mixta de traspassos
BasterFrancesc
Rebles
Alcón
is
prodiscurs
el
públic
el
an retumbancla', de la cuat son testi- sldero lnadmls ble tan singular sutl- produiria en
•
Co panys mit- e co
onlo lntlnldnd de cartas q ue basta leza.. Sln negar a las Juventudes Sodel Congrés es comentava l'expectaMadrid, 23. - El cap de la Lliga,
rechea Za.ldiva, César Sllló Cortés, ció que existeix davant la conferènm
1;0.1 llegan Nada uene de particular el clallstas ni a nadle, dentro de nuestras nunclat pe1 senyoòr
Madrid, 23. - Els regidors d'elecCambó, ha conferenciat detenómeno" que significa esa. retumban· !llas, el derecho a examinar todos los jançant discOS, per en e 1 qlue no etis- Juan Salvador Mlnguljón 1 Francisco cia del senyor Aza.ña a València. El ció popular del 12 d'abril celebraran senyor
tingudament amb el senyor Lerroux
cie.. Se eJtPllca, porque las gentes, sln- problemas, a formular observaclones tà. d'acord és amb le~ a tres pe • Peceña Gonzàlez.
:1'1\CJUe·
retornat
ha
que
Just,
senyor
una assemblea magna a Madrid el en un dels despatxos del Congrés.
à
t
ta i
lr\ll.armente en el campo obrero, estàn sobre ellos Y a sefl.alar dlscrepancl.as, cions del senyor Ossono 1 Gallardo,
De secre r ac uar el que ara. lla ciutat llevantina precisament dla 5 del pròxim juny.
è els defensors poden recolllr
En acabar l'entrevista el senyor
..vtdas de oir voces que puedan se- no acepto que la edad dlvldn en dos
talls la part que est!- ho és 1nterl, senyor Joaquln Herre- avui. Digué:
Aquests regidors hart publicat un Lerroux ha sortit als passadissos 1
castas a los soci!Lllstas. En cuanto a perqu .
fta!ar orlentaçlones y rumbos.
llegir ho en l'acte ro, per continuar malalt el senyor
davant el manifest en el qual, després d'expo- ha dit als Informadors que la visita
València.
a
-L'ambient
Al volver ahora sobre el tema que la mlslón de las Juventudes, ml con- dels llibres 1. ret
Serrana Pacheco.
•
entonces examlné, he de apartar to- tormldad es absoluta con estas pala- m!n converuen 1
miting és extraordinari. Sense cap sar la situació anòmala en què es del senyor Cambó era per a parlar
das las manltestaclones de conformi- bras que reclentemente ha escrlto des- de la vista.
De taqulgrafs actuaran Felip Ma- mena de dubte, el senyor Azaña no troben, degut a una arbitrarietat de problemes de Barcelona l de l'es1
súplica
la
sat a votació
S'h
1\ad, para. !!Jarme exclusivamente en de la prlslón Ramon Gonzàlez Pefta:
a po b tjada per quinze vots reno, Jull Anglada, Antoni Pérez, ha pogut elegir millor marc. Es re- governativa., fan saber els drets que tat actual de la Generalitat, en tots
las de dlsentlmiento. Porque tamblén cPreocupense de su pecull&.r m1s16n
Eduard Gómez, Josep Gómez, Flo- corda que linlcament quan el dis- els emparen per a llur reintegració. els seus aspectes.
loe jóvenes soclallstas y no pretendan ha quedat re U
las hay.
rencl Carbajosa 1 Josep L. Garcia curs del senyor Alcalà Zamora en S'ofereixen per a formar part de la
1 cinc a favor. t t ls d
contra
en
sólo
Ha afegit el cap del Govern que
Be me ha hecho el reparo de que lnvadlr el campo Q.ue al partldo,
e1 R bi
Els vots a favor han es a e
P<>r I>ertenecer yo a 1a com.islón EJe· a! partldo, correspande. Cuando el ma.
el Teatre Apolo desvetllà igual In· unió de les esquerres, de la qual cosa ja ha estat acordat el nomenament
o.
u
sudel
el
Sbert,
senyor
del
suplent
Juvenlas
creó
Meabe
Tomàs
logrado
debo
no
socialista
partldo
del
CUtlva
terès. Indiscutiblement, davant la. pe- s'ocuparan en l'assemblea que anun- dels tres senyors que formen part
. tició
. tè .
eonstderarme con llbertad suflclente tudes Soclo.J.Istas en Espafta, Jamàs 1 t d 1 senyor Basterrechea 1 sedelocalitats s'ha. pogut tenir la cien. Donen normes per a la for- de la. regió autònoma per a la CoperiO·
de
nOla
L'aSSIS
.
Wa lanzar al públlco en estas clr· pensó que éstas fuesen tan fecundas pen Aleb T a ltabull 1 M!nguljón
seguritat que nl la mateixa Plaça. mació d'un comitè provincial per a mlsló de traspassos de serveis.
d l'or
a,
cunstanclna m.1 oplnlón Rechazo ese en sus lniclatlvas. Màs modesto en nyors
1
e
mar¡e
a
i
continuació
A
con
reparo, relvlndlcnodo la plenitud de sus asplraclones, se contormaba.
de Braus, malgrat ésser una de les organitzar la concurrència a l'as-Podeu dir-nos els noms? - l l
Ini derecho a exponer y divulgar m.1 que laa Juventudes SOclallstns secun- dre del dia s'ba tractat de les atende major cabuda d'Espanya, fóra su- semblea de Madrid.
hem demanat.
distes, limitada
pecuniàries que caldran per a
Oplnlón sobre los tumboe que convle- daran con entusiasmo la.a declslones i
l'acte.
de
celebració
la
a
per
ficient
-Com que crec que no falto a
arescèncla dels testimonis.
ons
l!:n al partido socialista. La dlscreclón del partldo.» Soy testlgo de mayor extant, s'ha elegit el camp de fut- El senyor Portela sent molt cap deure de cortesia nl d'indistre::'¡"POndria -por m.1 propla voluntad- cepclón en lo que afirma Gonzàlez a combéP, ;b trac-tat de Ja possible
concedirà un Per
es
sessions
les
En
cló, us els diré: Són els senyors
S la. durant quart d'hora d'entrada als periodis- bol de Mestalla, en el qual es pos a
Tam
...erta reserva cuando una actitud dis- Pefl.a. Formé parte del primer Comlté
1
al 'h dis
Guerra del Rio, Josep Maria Pi i
dran congregar més de 50.000 per~repante estorbnse cualqulera acclón de la primera Juventud SOcialista de alteració de l'ordre avisat
periodistes
pels
afecte
perllur
reconeguda
tinguin
que
tes
s a
a
en IIlarcha. A esa d1Bcr~lón me he Espafl.a., la. de Bilbao, que se !undó por la celebració de la
sones.
Madrid, 23. - En arribar a la Sunyer i un altre, enginyer,jaelusnom
&Justado slempre. De otra --parte, deter- 1n1clatlva de Tomàs Meabe; y a qule- cutit .:i el president podria nom~ sonalitat per a entrar al saló; un
el
provincies d'Alacant, Caste- cambra el mln1stre de la Governa- del qual no recordo ara;
quart d'hora. després es declararà llóLes
també sancionar.
bre
llúnadas clrcunstanclns, que deben ser nes encauzamos los pnsos lnlclales de
! de la. de València, trametran ció, els periodistes U preguntaren sl diré després.
0
vista pública. Com que el local és
que
El senyor Lerroux ha afegit
al ¡resident petit, sols hl entraran comptades nombro.>es comissions d'autèntics re- havia dimitit el director general de
~e~~cFr~~d~J"~;~d~~~[!~~~~ ~sgr ~~~t~~~~~ ~~ ~u~O:r~c~~~~~ ap~~~= acordat atorgarperqu
aperce- persones.
a su un vot de confiança
publicans que tenen anunciat el seu Seguretat. Respongué el senyor Por- el Consell celebrat avui ha estat de·
1Ueden hacer surglr clerta lncompa- tal exceso de personalldad merced
Cbllldad eutre Ja perma.nencla. t:n la lndependencla. de acclón con respecto belx1 d'arribar al cas, sense perjuviatge utilitzant tots els mitjans de tela que si a1xf era encara no havia dlcat principalment a politica interHi ha quatre pupitres destinats comunicació possible. A més a més,
la sessió perquè es re. d' .
bglllls1ón EJecutlva y la. campafl.a pú- al partldo, que les perm1t1era. convernacional. El discurs que ba pronunals periodistes de Madrid també la regió catalana trametrà arribat a. ell la noticia d'aquesta di- ciat el President de la República ha.
~e;~nt~r~a ~at~o. P~~ d~e;;s~~ ~~~edl~~ec~~~Y ~~~~~oe~oi!:: ~~etxt~lec~~ 1 resolgui sl procedeix so1ament
diaris l agències, l nombrosos correl!glonaris, inclús ne- missió.
representes
que
les directrius 1 as~e In Dictadura dlsentló de la forma cuencla de ello, pudlera llegar el ca- 0 no aplicar sancions.
-El dictamen de la llei de Premsa, estat un acord deGovern
no es permetrà l'entrada a altres tant vaixells espee!.als per a la tra·
té en poll.,. e apreciar la actitud del partldo con so de que en vez de servir para coope- piracions que el
els
preguntaren
modificat?serà
provincies.
de
informadors
estorbar.
para
slrvleran
perar
!mpeentonces
réglmen
al
,oe&I>ecto
Uca internacional.
ves la.
riodistes.
Sl las Juventudes o la Comislón
t&n:te, Y cuando clerto a.cuerdo de la
ve
L'acte -afegl el senyor JustL'assistència del públic
-Es clar, però amb els vots par~mlsion EJecutlva protundlzó ml dis- Ejecuttva de au Federaclón -no està
a ésser com un desgreuge a l'ex- ticulars i esmenes quedarà modificat El diputat senyor Juli Just
., ll!ormidad, dlmlti el puesto. Abora dllucldado sl las Juventudes en pleno
lli·
un
demana
fiscal
El
alguqual
al
Consell,
del
president
::'~~!106 hallamoe 01 en uno u1 e!l otro plensan del mismo modo sue aus dlrecen forma força essencial
a la vista
nes gents hart atacat despietadatlvos, y entre los testlmonlos en con..._,_
- Respecte les fiances 1 el capital ingressa a «lzquierda Repusl
Lt. Comlslón Ejecutlva, ajustàndose tra hay alguno autorlzadfslmo y hnrment l desconsiderada. A vu1 ja es dels
Barcea
publicat
bre
¿continuarà en el pro•
no
que
acordat
s'ba
Igualment
' normas democràtlcas de bonda núz to elocuente de nuestroe Jóvenes correblicana»
sap que lin!cament el senyor Aza. jecteperiòdics,
el que en ell s'indica?
nucstro parUdo, ha publlcado re- llglonarto¡¡ de Asturias-- tlenen llber- gui secreta cap part d'aquesta vissabut
ha.
que
persona
l'única
és
ña
Madrid, 23. - El diputat senyor
prola
S'investigarà
clar.
és
-Sl,
' entemente una circular encamino.ua tad para Influir en la. masa socialista, ta 1 s'ha plantejat ,fínalment, pel
lona
recollir la. politlca republicana de
.d t l'assumpte de J'aslistèncla
de les subvencions 1 capital Jull Just, que havia pertangut al
{uXJ>:orar la voluntad de la mn.sa de ¿cómo no he de tenerla tambtén yo?
l'idol dels valencians, VIcenç Blas- cedència
i que
rdat que h1
ados en cuanto a posl.bles allanzas ¿Es que pueden eJtPresar llbremente prest en •
que tinguin els periòdics. Es de SU· grup autonomista valencià,
deha
República
la
de
Fiscal
El
Ibàñez.
co
toamb
~c:frats
.he laa próxlmns contlendaa electora- su Julclo, como acaban de hacerlo en de la Vista, 1 s'h~
posar que, sobretot en els casos d'in· després ha actuat com a indepenBarcelona
de
l'Audiència.
a
manat
cizde
partit
al
Ingressat
ha.
dent,
en
púb11c
el
coinn{COÓI·rrmea~;I'S
~¡J6Yo re expucsto públlcamente mi ese fo~etoj lncluso con lamentables ex- pugulnels
Preguntat el senyor Just sobre tervencló en els periòdics d'empreses
1 que permet! que li sigui tramès el llibre «6 d'oc- l'actitud
al #'-•• al nombre
al ga, -.
varloedea!Uiados
enguaJe.
que cesos
altanzasectounademàs
. avorable aa los
nextenderse
~Ueda
de les forces que acabdUla que tinguin al seu càrrec serveis pú- quierda Republlcana».
~
multar en
ademàs
Partldo.e porque
t
tubre, l'ensulclada del! jacobins•, el fill de l'illustre republicà valenblics, com són ferrocarrlls, etc.
A~ o~re.os y a elementos republlca- él la edad les conslente aún pertene- glaencaerpacitat de la sala.
u per tal d'Unir-lo als aute.s en el pro- cià, digué que no ll semblava oport
h · t>ïo estorbo acclón al¡una en mar- cer tamblén a la or¡anlzaclón JuveDesprés el senyor Portela s'estenNovament el ple s'ha tornda adioc • cés que es segueix contra el Govern tú donar la seva oplnló en aquests gué en consideracions respecte la llei
e a nt contrarlo ulngún acuerdo tir- nU. y no t>odemos hacerlo qulenes, por
de la Generalitat, la Vista del qual moments, però sens dubte Blasco
~e. PUesto que no està adoptado aún. desventura, hemos deJndo ya de ser ar d'assumptes de l'ordre e 1 a.
Premsa, però pregà als periodistes LA SITUACIO DEL PERU
de
bt en to que respecta a normas esta- Jóvenes? Eso constituiria. un dispara- P Hom ha llemt un dictamen de la tindrà lloc a Madrid la. setmana en- Ibàñez defensà sempre una Repúque no les recollissin perQuè no int interior 1 trant.
...
, et1Clna por nue,;tros Congresos, elias tado absurdo. La llbertad es ~al pa.Lima, 23. - La cr1s! ha quedat so1
blica atrevida, forta 1 en tot mo- tervingués la censura. Digué que més lucionada 1 s'ha format un nou Go11Utorlzan las coallclones, que defien- ra todos los atllladoe. cualqutera q ue Comlssló de Reg aif~ em en exament laica 1 de transformació social. que suggestions seves com a ministre vern presidit pel general Manuel Rovt, hA entrat
s'ha apreciat que e
~g~. De const¡ulente, eJerzo un dere- sea el puesto que ocupen.
A esa Ubertad me atengo para sos- minar aquest reglamen
Visites a la presó
1• Y ademàs cumplo un deber, al
eren un can>i d'impressions amb els drlgucz. La llista del nou Gabinet és
tes que aón privatius del
de ml tnnuencia para Impedir tener un punto de vista en el que ya
e¡
seus amics els periodistes.
In se¡nlent:
canvi,
en
1
~ranUes.
de
~baspecunal
QueJido,
y
I&lesl.:ls
cuando
coloqué
me
adopte
ac~~t el Partldo en que milito
d'a.
dia
el
Durant
23.
,
Madrid
Fou preguntat s! en el Consell de
~·1•.-ló de le4 sePresident del Consell 1. 1\l!nistre
entablaron su llistórlco debate. A ella
~ 0 Udea equivoca.¡¡ y perJudlclales.
con1
l'ex-President
Visitat
han
vu1
ba
els
no
que
r~la.....a
eferents
r
els
fundamenloe
demà es tractarà de la reaparició de d'Obres Públiques, general Manuel
al& acterto a adlvlnar el estrago que me acojo para ampliar
sellers de la Generalitat els senyora
t:anunos espiritus temero:.oe profeti· tos de m.1 oplnlón sobre la convenien- ves funcions sem
«El Soclalistu.
Rodriguez.
~POrque, a cuenta de este tema ela de no exclulr de nueetras coallclo- resolt.
Carles Pi l SUnyer, Aiguader, Soler
-Aquest és el meu propòsit i alxi
Relacton.'l Exteriors: Garles Concha.
tle8 en a aparecer en públlco op!niO: nes a los republlcanoe en las próxt- '¡ S 'hA llegit ta.mbé un informe ets! 1 Bru. Jaume Ferrer, Marial, Mesel
acabar
en
saber
fer
valg
bo
us
Guerra: coronel Burt.ado.
, ,.__ ,Hón sobre là tres Puig, senyora Vilà de Avilés,
èa oontrupuest.as.. Esa. dlversldad se mas conuenda.a electoralee, convenienMadrid, 23. - El senyor Sant&ló darrer Consell. No n'hem tractat anll
Marina: capità Hèctor Mercado.
dA
t~etempre en nuestra.s Asambleas cia q ue procuraré demo.trar en vartos vocal senyor _.... . ....... dr' t d
Esplà,
Carles
Canet,
Welter,
senyors
que
periodistes
~
.man!festat
ha
eam!ne ca ls
per haver estat més bé un consellet;
t !:aa Cio, Públlcamente, se debate en artlculos que aparecert.n en estu co- manera de regular el
Interior: coronel Antoni Rodríguez.
Lel·
1
Irujo
d'Esquersenyors
minoria
basc<ls
la
reunlrt.
diputats
es
demA
e
ar
ex
a
Tr.bunal
del
vocal
\.ort 60l>re talea cuestlones. La h1s- lumna.s.
però tingueu esperances. Ara, el que
Justícia 1 Educ'lci6: Coronel Ernest.
•
Las llneas b oy escrlta.s, ventuando
t$ a del 10Clal1.smo en el Mundo cas1
zaola, Serra Cresoo. Fern1ndee Gó- ra Catalana per a se¡ulr tractant jo no puc saber és sl quedareu des- Montagne.
desde los tlempos de la unA cuestlón prevlll( pueden servir de s~harls. rd • ..... quan a un vocal mer i d 'altres.
l'r~~!orJada,
enera.l
¡
en
polltica
de
Fmances I Comerç: Pola.
en
inten-enctó
contents oer la meva
... a aco a .. q~..
-era Internaclonal, par las centro- próloso.-

J\fa

r

nyors Sberts i Basterretchea, I en lloc
seu hi anaren els suplents.
Un cop acabat el ple els periodistes s'entrevistaren amb el president
del Tribunal amb l'objecte d'interessar -se pels tr~mits que s'hauran de
seguir per a l'entr ada 1 collocació dels periodistes al Tribunal
Supr em dilluns vinent per a la vista contra els ex-consellers de la Generalitat.
El senyor Gasset ha informat àmpliament sobre les mesures preses
per facilitar la labor dels informadors.
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LA MUSICA

•

BARATERIA Palau de Belles Arts: Orquestra Municipal d'Instruments
Fa trent a anys, molts de vosal- de Vent amb el concurs de la pianista alemanya Hildegard
tres no llavLeu nascut. P erò si lla- Knop ••• Sala Mars hali . Re "'ital de pl'ano per la senyoreta
L'ta nascut aquella noble temptatt.
• •
..,
!Ja que va dir-s~ Tea tre Intlm i Maria Canela ••• Institut Francès : Conferència de Mlle Ali·
ambtcionava red1mtr l'escena p dCh
·
tria de la cannclonerta aburqesada ce
esselet, amb el concurs de la cantatriu Mme. Fanny
que començava d'ensenyonr-se'n.
Gonzàl ez I· de 1a planiS
· · ta Mlle. lvonne BUire
·
El ·reatre Intim 110 va prosper ar.

per dissort, però, d'aquell temps,
ens queda el record de moltes
obres excellents. Una d'elles, «Barateria•.
E1t el seu argument hont ens posava en preoència d'uns armadors
sense entranyes que emburcaven
la gent, de cara al negoci, en desterres de vaixells. I a costa del
plor de les vídues i el desempar
dels òrtans, ells, arrodonien ets
seus guanys. Tema actual aleshores i actual avui. L a voracitat de
l'home de presa ultrapassa la de
(luatsevol fel!.
Mireu st és actual el t ema que,
ara mttteix, Oslo, capital de Noruega ha estat testimoni d'un seriós escàndol, motivat per un drama de Nordahl Grieg, el qual escomet amb violència l'actitud criminal dels armadors noruegs durant la guerra gran. En aquest cas
l'autor no denuncia les condicions
materials dels vai.xells sinó la imprudència temerdria de tramet re'ls
a les zones perilloses, per tal de
percebre nòl its elevadissíms. El bu.lanç d'aquetl periode comporta la
pèrdua de més de 500 vides de mctriners, amb una pèrdua del 49'6
per 100 del total de la marina
mercant del país. Cap més nació
no acusa aquest tràgic percentatge. Els vaixells perduts, no cal dirho, estaven as/iegu.rats ...
Nordah.l Grieg ataca i acusa els
111és rtcs armadors de Bergen. A·
fluests ha1¡ mobilitzat els seus resorts defensius i ha aconseguit que
el Comitè del Teatre Nadonal . ordent la r etirada de l' obra. Però el
director, Hans J acob Nielsen, un
dels millors que ha tingut Noruega, ha dimitit, a cop calent, i ningú no ha r eeixit a t er-li retirar la
dimissió. L'escàndol ha estat 'dels
que fan època.
D'ell aprenem dues coses: que el
món continua a les mans de gent
que té instints de tauró. Però que
encara no s'acaben els homes que
saben sacrificar una situació brillant als imperatius de la Dignitat
i lct Just1cia. Iians Jacob Nielsen,
per exemple.
J. M. FRANCES

LA LLEI CONTRA
LA PREMSA
Els radicals votaran la llei
Madrd, 23. - Entre els elements
governamentals, especialment els radicals, que es mostraven disconformes
en absolut amb la forma en què es
volia portar a cap l'aprovació de la
Llei de Premsa, ha produït molt
bona Impressió la forma en què ahir
es produi a la Cambra el senyor GU
Robles, el qual es mostrà disposat a
arribar a. una fórmUla de concòrdia
que pennetl l'aprovació de la I.J.ei,
tot acceptant aquelles suggerències de
la minoria radical que la I.J.ei s'a·
provi sense que signifiqui un atac
violent que Impedeixi el lliure desenvolupament de la. Premsa.
Entenent que es pot arribar a aques
ta fórmula de concòrdia per a l'aprovació de la llei en tonna que al
mateix temps que !¡¡. Premsa tingui
la. màxima llibertat se li exigeixi la
màxima responsabilitat, però no deixar aquesta exigència de la respon·
sabilitat a l'arbtrt dels Governs, Ja
qual cosa podria constituir una arma politlca de gran transcendència
e. mans del Poder executiu, I si que
aquestes responsab!lltats siguin exigides per un Tribunal mL'tt arbitral
en el qual la Premsa tindria la deguda representació.
Un punt en el qual sembla que es
manté l'anterior dictamen en totes
les seves parts és el referent a la
publicació de diaris per estrangers
i en això sembla que s'arribarà
un acord perquè es creu que donat
el valor polfUc que representa avUi
dia la Premsa no és convmient que
d'ell en pu¡r.tm fer üs elements estrangers que poguessin defensar punts
de vista C()ntraris als interessos nacionals o int~rnacionals d'Espanya.
Hom creu, doncs, que, plantejat
aixi el problema, les esquerres, que
E-ncara mostren lltrr oposició al projecte, transigiran i procurar:m millorar-lo a fi que la ponència que presenti el Govern sigui el menys pos5ible atemptatòria a Ja llibertat de
Premsa.
El que sembla un fet Indiscutible és
que el Oovern, tant sl compta amb la
coHaboració de les oposicions o en
contra d 'aquestes, està disposat a
aprovar el projecte el més ràpidament possible 1 apeHaru a la força.
de la majoria.

Novament l'actuació de la nostr a va. d 'aplaudir-los amb gra n entuinimitable
Orquestra
Municipal siasme.
d'Instruments de Vent, atragué una
•• •
Una altra pianista, que fa poc
enorme concurrència. que no deixà
vacant nt un sol seient, ni per om- temps assoli un èxit clamorós en
pUr un pam de la vastfsslnla Sala els concerts simfònics de la mateixa
de Belles Arts on domínicalment ce- Orquestra Municipal, es presentà a
lebra els seus famosos concerts. I la Sala Marshall amb un programa
és que el mestre J . Lamote de Grig- de categoria i amb uns resultats que
non assolcLX amb els seus progra- fan honor al mestre que ha tingut
mes excepcionals l'interès màxim cura de la seva educació musical.
d'tm públic aciençat que reconeix Ben avlat hom descobreix en l'esamb rara unanimitat aquells valor s cola mestrfvola de Ja j ove pianista
no superats per cap altr e conjunt Maria CaneJa, aquella sana orientainst rumental de la nostra ciutat i en ció de l'insigne mestre Frank Marel seu gènere per cap altre del món, shall, no desaprof!tada per la conla qua! co:;a només deixa de convèn- certista posseïda d'un temperament
cer a aquells que deliberadament els envejable, d'una sensibilitat interinteressa amagar-ho i ja comencen pretativa assequible a les més proper no apropar-se mai a Belles Arts. fundes emocions i que ensems agerAfortunadament, aquest a capelleta mana a aquestes excepcionals quano depassa la dotzena de frare i ~~ litats una dicció clarissima, digne
seu buit és ben poc notat. Potser és complement d'una tècnica que no
millor que passin els matins domi- desment l'alta direcció del seu mesnicals engegant pregàries a Déu i al tre. Aquestes condicions m r.gnlfiques
dia ble perquè no permeti aquella de la senyoreta CaneJa es manifes«Novena Simfonia» de Beethoven taren àmpliament en obres de tal
que, malgrat tote:. les males arts envergadura com la «Sonata Appase'ls ve al damunt sense adonar-se'n: sionata» de Beethoven; en la «Tocatta» en re menor, de Bach-BusoMentrestant, el mestre Lamote de ni, i en «La Maja i el Ruiseñor»,
Grignon, que és home vigilant i no de Granados, que digué amb l'adesaprofita aquells valors que r es- plom i profunditat que solament pot
ten per a.ci, trobant tancat el carni exlgrr-se als mestres. En el bell proen les altes esferes musicals, ens ofe- grama que executa la senyoreta Mari l'avmentesa d'un concert en el ria Canela, hom pogué oir encara uiqual fou presentada una exceHentis- tra «Orgia», de Turma.; <eDa11Za del
sima pianista alemanya que a. les Molinero», de Falla, i «Navarra>~,
seves condicions magnifiques es féu d'Albéniz, una part dedicada a Chointèrpret fidel en unió de la nostra pln en la qual interpretà. esplèndiOrquestra Municipal de dos dels dament «ScherzO>>, «Vals» 1 «Andan«Concerts» per a piano més magls- te Spianato 1 gran Polonesa» que retrals, el primer en La menor, op. 54, clamà encara un duplicat obsequi
de Schumann 1 a ltre de Grieg, en que fou coronat amb una ovació d lLa menor també, op. 16, que el mes- fic il d'acallar, continuadora de les
tre Lamote de Grignon tingué l'a- que continuadament li havien estat
treviment de passar a l'ifl.strumen- dedicades durant la interpretació del
tal de vent amb aquella seva admi- programa de tan agradable vetlla.
rabie tranqu!Hltat. Els cas és que
La senyoreta Marta Canela., a la
ambdós «concer ts» sona ren d'una qual foren oferts sengles ramells de
manera tan excepcional que poques 1 no~s. rebé també entusiastes feliclvegades el públic les ha copsades tac1ons de la concurrència nombroamb tan absoluta it.tegr!tat. ¡Qui- slssuna aplegada a l'elegantisslma
nes coses passen!
Sala de l'Acadèmia Marshall, les
.
quals es !eren extensives al seu emiLa s~nyo_reta Hildegard Knop! nent mestre Frank Marshall, les deiCabans d escrmre aquest cognom ens xebles del qual tant d'honor a ssaho hem a~ajat une~ _quall:tes vega- Ieixen per a la seva Acadèmia.
des> posseeLX una d1g1tacio clarfssl• • •
ma que li permet no deixar-se'n cap
A l'espaiosa Sala de l'Institut
i, a m és, és mestres~a d'una formi- Francès de Barcelona, donà també
dable musicalitat. Ja no parlem de una conferència la. professora i emitècnica perquè la primera condició nent cantatriu Mlle. Alice Chesselet,
del tècnic és la de sentir i fer ar- versant sobre «Gluck et son influenribar a l'ànima de l'oient els accents ce sur l'opéra françalse a. la fin du
sense adulteració de les obres que 11 :xvmè Siècle». Mlle. Chesslet féu
són confiades. La senyoreta Hildet d' d l'ò
f
es u I e
pera ra.ncesa predeg ard Knopf (sl al linotl.pl'sta no se 11' un
cessora de Gluck
fins el debut d'aocorre fer-me dir algun disbarat). es quest amb l'òpera «Astagerges».
lliurà a una tasca. totalment depu- Gluck, passà a Itàlia i més tard
rada que permeté a l'auditori escol- a França on desenvolupà la seva
tar un «Concert» de Schumann que obra portentosa que començà amb
encara tornariem a oir de bona' «lphigenle in Aulide», precedida
gana, i una versió del de Grieg que d'«Orfeus» que estrenà anteriorment
podem qualificar de magistral. Així a VIena. Seguidament, estrenà «Ardegué entendre-h:> la immensa ger- mida» que dedicà a la seva protecnacló que emplenava fins l'ültim tora Marta Antonieta, fins que en
recó del gran Palau, ja que les ova- sorgir la. seva rivalitat amb el comclons prodigades a la jove planis- I positor Picclnl, compongué la fata foren tan contundents com no mosa «lphigenle In Tauride» que
es senten gaire sovint als concerts tan contribui a la seva Immortalitat.•
d'aquella alta categoria on «es pot Féu història dels diversos Incidents
anar sense témer profanacions sem- ocorreguts entre gluckistes i picciblants». Per tal d 'arrodonir aquest nlstes, I esmentà la darrera obra que
sor_o llós èxit, el mestre Lamote de Gluck compongué abans de morir,
Gngnon acabà de fer l'arquet als l'any 1780 a Viena, la qual fou «Eco
seus detractors amb una super-audi- 1 Narcfs», amb la qual tancà la. seva
ció de l'obertura de «Cosí fan tutte» producció el gran autor d'«Alceste».
de Mozart I amb el preludi 1 mort
La cantatriu Mme. Fanny Gondel «Tristany 1 !solda» de Wagner zàlez acompanyada per la pianista
que a ssoli una Interpretació de les Mlle. Ivonne Buire, interpretaren dl·
de magnitud a les quals ens té acos- versos fragments de les obres estumats aquesta seva orquestra Mu- men.tades per Mlle. Cbesselet que
nic!pa.l d'Instruments de Vent que sef'Vlren per a lHustrar tan !nterestant d'honor fa al seu mustre direc- sant conferència. La distingida protor i a la ciutat que amb tant or- fessora de l'Schola Cantórum de Pagull pot presentar-la.
ris i les artistes Mme. Gonzàlez 1
Mlle. Bul.re, foren intensament aplauLa senyoreta Knopf 1 el mestre dides i obsequiades amb sengles raLamote de Grignon, foren llarga- mells de flors en acabar la confement ovacionats I cridats al final rència .
del concert, pel públic que no cessaCAMIL OLIVERAS

a

L'Estatut de Tànger
Madrid, 23. - Les notícies rebudes
Tànger donen compte que .davant
1 ev1dent fracàs de la primera reunió
convocada entre els ind!genes amb
\istes a utilitzar-los com a massa per
tal de fer veure que existeix entre
aquests una unanimitat favorable a
l'actual estat de coses, s'ha redactat
un document que posa al descobert
1a t rama. teiXida en aquest a ssumpte.
Diu el document que les potències
que demanen la revisió de l'Estatut
intenten principalment que es revisi
la qUest1ó del «mondulo» suprimint
1a intervenció de les autoritats jerifianes, per la qual cosa protesten
els súbdits del :Sultan, la. sobirania
del qual sobre Tànger no ha d'oblidar-se en cap moment.
Hom dm que l'esmentat document
ha estat redactat pel Cadi, secundant-lo en aquests maneigs un altre
moro que en l'Administració • InternaciOnal té un desta cat í ben r etnbult càrrec.
Els ver itables moros notables, que
a Tàngcr gaudeixen de la protecció
europra. s'han negat a s1gnar el
documen t, però no aquells que depenen de les autoritats ind!genes, tal
:om el Ca.d1, el radl d'acció del qual
es gran i pot resultar perillós.
En general a Tànger es creu lm·
prudent aquesta maniobra que la
majoria de la jovent ut mora es mo>;tra contrària e la m an iobra. Els elements espa nyols l.nsisteL..¡en en la
n ~>re~si tnt que l'Estatut de Tànger
es re\1si donan t a Espanya la preponderà ncia a l'esmentada eiut.at.
~e

------------*:------------NOTES POLITIQUES
Bloc FedeJa i d'Esquerras. - Ac¡ucsta entitat invita tots els seu.-;
ocl:lts a la reunió general que
t indrà lloc al seu estatge social ~ P.Ja...
ça del Teatre, 3, pral.), a rui. a les
<teu de Ja vetlla, sota el següent ordre del dia.: Lectura dels Estatuts,
Nomenament de les Juntes 1 A!ers
generals.

, .,..ORES, 14 DE MAIQ DEL

L'ORDRE

JUSTI CIA
MILITAR

PUBLIC

PRESENTACIO
UN FET QUE S' HA D'A·
Ahir féu la seva presentació daCLARIR
vant del jutge senyor Urnítla, Aie·
xandre Forcades, el qua l havia esF ou detingut 1 portat al Jutjat
tat r equerit per haver ca nviat de de Guà rdia, Enric Blind, el qual
domicili sense n otificar-ho al j ut¡re. viatjava en un automòbil per la
carretera d'Igualada 1 en arribar a
LA CAUSA PER ESPIO· Barcelona, foren trobats dins el cotNATGE
xe uns pa quets que havia perdut un
Ra pa.s¡,at a vista i sentèncla, una ce.mió d 'Una agència de transports.
El detingut digué que ignorava l'evegada enllestit el plenari, la causa que per espionatge l.nstruelx el xistència d'aquells paquets e n el seu
automòbil
1 que segurament hl decomandant jutge senyor Urrútla.
vien haver calgut casualment.
com
sigui
el robatori, en cas
PROPOSTA DE LLIBERTAT d'ha ver estat que
comès, tou en el terEl jutge especial senyor Biblano me d'Igualada, les diligències foren
ha proposat a l'auditor la llibertat trameses a aquella població per tal
provisional d'Antoni Solà. Ca.pdevlla. que siguin continuades pel J utja t
d'aquella població.
L'AUDITOR SENYOR FER·
RER A BARCELONA DE
DENUNCIA CONTRA EL
PAS CAP A MADRID
SENYOR PEREZ MAORI•
Procedent de València, ahl.r a rri·
GAL
bà. a Barcelona l'aud itor de Dlvi·
Ma ria Llena Nazares presentà a l
sió senyor Ferrer.
Els periodistes el saludaren a l'Au- J utjat de Guàr dia. una denúncia. conditoria. 1 els manifestà que havia vin· tra Francesc Pér ez Madr igal , germà
gut de pas, j a que marxa cap a del d iputat, segons digué ell, que
Madrid, on ha d'assistir a la vista s'h avia estatjat a casa d 'ella. 1 se
de la causa contra el Govern de la n 'havia anat sense pagar l'Import
de la ~nsió I, a més, se n'havia
Generalitat, que alli tindrà lloc.
endut robes 1 efectes d'Ulla altra
dispesera anomenada Rosa Sadurni.
PER A VISTA I VEREDICTE
Ha estat acordada. la. ViSta 1 veESTRA NGERS DETINGUTS
r~dicte en consell de guerra. d'ofi.
l EXPULSATS
c1als generals de la causa 616 del
1934, instruïda contra Facundo GrtForen detinguts ahir J oan Camman i altres pel delicte de rebeH!ó pos Clina. 1 J ohn Ma.rdiw de J amai·
militar.
ca. El primer per crebantament de

NEUMATICS
Preus rebentats
Transformacions
~9tes

res

marques

Service ·Station,

·S ~ ~.

Aragó, 270 f 272
f Passeig de Gràcià, 45
Telèfons 11550 1 11559
l'ordre d 'expulsió 1 el segon per ln·
documentat.
Ahir a l m ati foren conduïts a bord
dèl vaixell «August us» en direcció a
I tàlia, J oh an Zobliw l Víctor Ra.tte,
expulsats per indesitja bles. El pr imer és de nacionalitat txeca 1 el
segon alemany.
LLADRE DELS DINERS DE
LES ANIMES
A l'interior de l'església dels Sants
J ust 1 Pastor, tou detingut R icard
Cots Fitó en el m oment que inten·
tava obrir les catxetes d'almoines
de les ànlnles.
D igué a la Prefectura de Policia
que anava a robar perquè n o tenia
treball ni diner per a menj ar.

Els projectes del senyor Pic

Per tal de protestar de la
·
sió d el concurs per a l'adju~~
ló'
de Unies d 'autobusos 1 lliurar-U e
document en aquest sentit ha ,1~ .
tat l'alcalde una comissió ' de , ..s •
de les barriades extremes de la\ ecïn¡ji.
tat.
u-

__...............__.....*

- - ±=,

LES SARDANES
Diumenge, a. les cinc de la tarda,
tindrà lloc una audició de sardanes
al Saló de Garcia Hernàndez crui
lla. a Industria, a càrrec de ta' Cob~
Montseny, amb un excell.ent progra..
ma.. Organització, Germanor Cata
lana.
•

CAMISERIA

o·

Ferrer Batlles

r

da

36, Soqueria, 38

Especialitats - c amises a
mida - Adam l m odel RA·
GLAN (patentada)
MITGES o: FERRO»
(de garantia)

PREUS BARATISSIMS

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI
DE MOBL.ES, P IANOS, RADIOS. CAIXES DE
CABALS. MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE CQ..
SlR, MALETES, DISCOS, etc.

d

M
KADM1U: t'!188el8 de la OUteuana, U . - BARCELONA: VIa Laletan
2
8o LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA · CADI I· CANAR lESa,
rtldea setmanals eLs <1188abtes. a les 1 ~. Efectuaran el servei lea motonaua

«CIUDAD DE SEVILLA• I cVILLA DE MADRID•
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA . PALMA DE MAJ.LORCA
Sortides cada dia (llevat lla d iumenges ) de Barcelona a Palma, a tea
1g nores, per lea motonaue
«CIUDAD DE BARCELONA» a cCIUDAD DE PALMAt
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT 1 PALM A
LlNlA Dj MERCI
MALLOALRCA, BARCELONA · MAO I BARCELONA . EIVISSA
0
A MB BSCALES A TOrs ELS PORTS DE LA MED! ·
TERR.ANIA, NORD D'AFRICA I CANARIES. - Sortides qutnzenale de B •
cetona el8 c1lJous. Lll'l lA COMERCIAL BILBAO. OADIZ . OANARIES A~
Ji:SOALA À TOTS l!lLS PORTS DEL NORD D'ESPANY A - Sortides'
1
zeTnala de Bilbao els diJous. U NIA RAPIDA REGULAR ENTRE ESP~~yo.¡,
l ERRITORIS DE LA GUI NEA ESPANYOLA (FERNANOO POO) - SO
t tdes el dla 17 de cada mes, amb escrues a Valéncla Càdlz Laa Plll.aias San r.
cruz de Tenerife o Freetowo, Santa Isabel de FernandÓ Poo Bata 'Ko¡o~
Rto Ben1to pels vaoors
'
'
«PLUS ULTRA• I cLEGAZPh
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA l VALENCIA
Sortides de Barcelona eLs dllluos l diJous. a lea 20 borea
<~CIUDAD DE VALENCIAa
~'Ua ~8tf!A_.:R8'0ENO Tpessetes. Bitlleta d'anada I tornada a . preus redulta
""'vu , . RE BARCEL-ONA • ALACANT · OR AN • MRJ I!.I &
.....un ALBUCEMAS • CEU'fA 1 VICE-VERSA
~?&~s f.e Jf:celona cada d lumeo¡e, a Iee 8 bores: d'Alacao\ eta <11mart1
8
ecrea, d'Oran cap a Alacant eLl dlma.rte, l d'Alacant cap
Ba:celona. ela <Umecres

a

TOT D'OCASIO
CORT~

CATALANES,

Tetèfon 30422

~J4

BARCELONA

ANUNCIS PER PARAULES
Les dues primeres ratlles .1 '00 pesseta
}}
Cada ratlla de més •••••• 0'30
DESITJO jove a dorHABITACIO, 20 ptes.
/ mir. Fortuny, 6. 2on. 2a. mes amb roba. Corders.
14 1 16, 66. 1ra.
CASA PARTICULAR,
MEN.JAR ¡ossos abunFACILITO gratis pen- toç estar li ))tes. dia. Allcensor.
VUa. VUà, 83, 1er. dant 10 pt cs mes Lale
atons 1 habitaCions. Rbla.
primera.
tana.: 49. Ser.'
·
•
Flors, 10, entresol.

HOSTES
i PENSIONS

PENSIO NIZA, bones
demà, d1ssabte, dia 25, en
VENC AUTO d 'ocaaiO
Primer míting-concert públic cutar-la
lO BP. bon e8tat 1 concommemoració del 250 aniversari del habltaclons des de 7'60. DIVERSOS
bany,
dutxa,
tel.,
asc
.
.PediCions
tmmlllorablcs. ·
naixement
del
més
VIAT.JANT
gran
músic
a'otereiJ
de
per l'Institut Orquestral de
lai, 68, Ser. 2na. (da- per a Catn.IUDJa. ram Escriure a LA BU1.1AN I•
tots els temps.
munt la Granja Royal).
TAT
nOm.
1151.
de Wll.sl ts I ~neres Cie
l'Associació Obrera de Con- Contrastant amb aquesta obra
punt. Amb bones relaFAMILIA
l'Ol'feó
CATA
ha
LANA
escollit
per
a.
completar
ciona cUen tela. Eacrl ucerts
el programa una obra de caràcter desitja. w1 o dos amics a re a LA HUMANITAT OFERTES
estar b. c. bauyi tel., n(Un 160.
Com un assaonat fruit de ram- enterament diferent, però no menys tot
dutxa. Borrell, 148, el'.
i DEMANDES
pli desenvolupament que l'Associació significativa nl menys representaUMODES, contece16 acu.
Obrera de Concerts intenta realit- va d'un dels mültiples aspectes del
5 PESS ETES DIA tot
MODISTA a·orcrcls a
cultural a profit ónTAOIN- _ _ talent d'aquell gran mestre. Aques-- estar 1 o 2 amics, bab. rad" de vestl ts l abrics CIIM l a domJcUI. Preus
a aenyora 1 nena. · econOmies. Rocatort. 164
za.r dins un vast pla d 'expandiment ta obre. és la Cantata núm. 161, ama- lndependent b. c. Nota- per
Preus moCierats.
Roca- oral l.a
cultural a profit de l'estament pro- rada tota elia d'tm sentiment con- l'lat, 3 entresol.
tort, 164. oral., la.
letar!, alhora que com una lmperio- centrat I punyent d'enyorança de la
PENSIO LUCENTUM,
MOSSO O COBRADOR,
sa necessitat que la vitalitat artis- mort, ple de pressentiments de l'an- servei menjador, coberts
VENC BOTIGA comeacococacló 46 ann
tica. i social de tan benemerita As· hel~~ deslliurança del món de la a S'50 ptes., habitacions tlblea amb nabltact6, b~ desitja
t bones rereréoe1ea. E:s.
nes
cond.lclons.
per
oo
balcó
(Catn.lunya),
bany,
s ociació fundada pel mestre Pau ca. matena i de visions angèliques de
crture
a !..A BUM.ANI·
tel. Pelai, 60, 2on. (Da· poder atend.re ne¡¡:ool.
sals ha fet sUAra més incont!nguda la gaubança eterna. Són dos as- munt
Escriure LA flUWANl· TAT nilm. 63~
l
'
A
merican
Bar)
.
el proper diumenge, dia. 26, a la pectes, la Missa i aquesta Cantata,
TAT nClm. :lila
barriada de St. Andreu, tindrà lloc els més extremats del temperament
HABITACIO IndepenSENYORETA taQUlmeArtCEL MARTI . 1'aUet ca.nècra!a amb conelJteuna manl!estació musical d'una gran de Ba<;h, dels quals tindrem el goig dent per a. senyor o dos
transcendència. en els seus aspec- ~e fruir en la Pròxima audició que amics amb pensió o eols a ·enqua.dernacto (Martt- ments d onclna dominant
dormir.
Rocafor t, 124, oez de ta Ro&D., 17. re- cataJA 1 castellà. s•ore.relx
tes artístic, cult ural 1 social.
Orfeó Català prepara.
téton 7535~ Baccelooa) . Escrl ure a LA fi Ua.tAN 1.
3er. 2na.
Acollida amb entus~asme per les
TAT Dilm. 16:1.
entitats de la barriada la bella, lloaASSOCIACIO DE MUSICA
XALET mOdern, espaBONES HABITACIONS
ble, profitos<~ , I desinter essada inicia- l
b. carrer. Raó: Sallncron. '08 )ar<ll I norta, a :lG
ANTIGA
.JOVE. ea1>e1a catal6 •
wlnuta Plaça QatalUnJa.
tiva de l'A. O. de C., d'oferir per
El concert que a. finals del corrent 44. pral.
Venc o llogo tmmtuora. castellA l'orerets per a
mitjà. del seu notabilissim InStitut mes oferirà l'entitat «Associació de
HAB ITAt:IONS casa par blea condicions. Dlrtgtr- despatx. macatum o coOrquestral, unes selectisl;!mes audí-~· Musica Antiga» als seus associats Ucular,
tot estar o sols Pe a LA BUMANI'l'AT brador. Esc. LA HUMAclons simfòniques,
gen~ ament serà dedicat a la. commemoració dei dormir. Sant Pau, 6 2on. num. 163
NITAT oúm ~06
ofrenades per tal de divulgar la cul- 250è aniversari del naixement de J
t~ra mus i.cal, esdevindrà una csplèn- S. Bach.
'
dida reahtat la primera d 'aquestes
El programa és d'un Interès exm!IDifestacions dites «Mftlng-Concert c~pciona.l i hi prendran part els arPublic», gràcies a. l'entusiasta col- t1stes segtlents: Pilar Rufi sopran ·
Via L.aletana., núms. 60 I 62
laboració de les entitats de Ja bar- Joan Gibert Camins, clavicèmbal!
rin.da..
F erran GueriJl, vloU ; Narcls CarbO: ~enc portes , bi¡ues, maons, jàsseres,
columnes. mosaics. etcètera
Sota el patronatge moral i mate- neU, flauta ; Orfeó Montserrat dc
rial de totes les entitats de Sant An- Gràcia dirigit per Antoni Pérez M~
ENDERROCS BALAGUE
dreu l amb J'altn1ista coBaboracló ya I orquestra de «camera». La di·
del senyor Rovtra, el qual ha cedit recció general anirà a càrrec del Almogàvers, 76 (lramfrè. a. Marina)
desinteressadament el magnlfíc Tea- mestre Joan Lamote de Grignon.
tre Odeon (carrer Nadal, 2), a. les . A qu~t concert tindrà lloc el pròo~ del mati de l'esmentat dia 26, xun divendres, ella 31, a la sala de
LA FABRICA DE
hi tindrà lloc, doncs, l'anomenat Mi- la Cambra Oficial del Comerç i Na..tlng Concert Públic, en el transcurs vegació, I.J.otja de Mar.
VENDA I CLINICA
del qual, no pas l'eloqüència de la
paraula, sinó l'emotiu. sublim I unlELS CONCERTS SIMFONICS
u·ENCENEUORS
versal .llenguatge de la música, des11
POPULARS DE LA BANDA
11
GLACIA
L
vetllara, dclectart, commourà 1 a gerMUN ICI PAL DE BARC ELONA
llUUlarà en una pura identificació
Diumenge vinent, dia. 26, tindrà
VEN BAR ATI SSI M, DIR ECT E
~ir!tual, la nombrosa concurrèn- lloc al Palau de Belles-Arts, el 9Gè
AL CONS UM ID OR.
immens
Hospi1al, 42 • Tel. 13651
~~a que sabem extraordinàrlament Concert Simfònic Popular de la Banassort1t. per a tots els usos, des
mter~
pel concert. Durant da Municipal, 12è de la present tandels
preus
mes
inhms
aquest l Institut Orquestral, sota la I da de Primavera el programa del
Neveres patentades de màxima
direcció lnteliigent i aut oritzada del qual és com segueix·
•
refrigeració i scu.:se m&icla de
seu mestre Joan Pic. t Santasusana,j Primera Part: Weber-R. Lamote
gustos 1 olors, a preus mòdics.
interpretarà el se¡ruent pr,..grama: de Grignon, cDer Freischutz» oberB,enet ~ Llercade, 26 (a.! costat
Prunera part: Obertura de «lfigè- tura, i Beetboven.J. Lamote dé Grigd Estac1ó Gràcia i Teatre Bosc>
nia a Aulidu, de Gluck ; Aria de non, «Concerto núm. 4», en SOl mal~ sw.t e en re de J . S. Bach ; Slmfo- jor, per a plano i orquestra. I. Allema num. 13 en sol major, de Haydn. gro moderato. n . Andante con maSegona part: cEn les estepes de to. m. Rondó.
l'Asta Central», de Borodin ; In terSegona part: Brahms-J Lamote
medi de cGoyescas», de Granados; de Grignon, «Concerto» e'n Si beS Uite de cPcer Oint», de Grieg.
moll major. Op. 83. I . Allegro non
troppo. n. Allegro appasslonato m
P laça Catalunya, 11
Andante. IV. Allegretto grazi
.'
GRA N AUDI CIO D'O BR ES Wagner, eLa Cavalcada de 1es 050
Val:
BALAGU E
DE oiOAN SEB ASTI A BAC H quir!es-.
A L'OR FEO CATA LA
La part; de solista dels cConcertos»
La Gran .Missa en esa m enor és de Beet hoven i Brabms, serà intersens dubte la més \'lgorosa i la més pretada per la concertista senyora
MUDANCES
grandiosa de les obres del genial ~tadt-S~, ex-profe5SOI'a de
mestre de capella de Leipzic. Cons- Pl8.llo liUpenor, del Conservatori CASA ROJALS - Conductores auto
titueix, doncs, un encert per a l'Or- Munz de Karlsruhe (Alemanya) .
des de 10 ptes. • Viat~ rora Barcefeó Català el fet d 'haver" escollit
El concert començarà a un quart lona. • Serveis Muntat¡e 1 Desm unID'aD part d'aquesta obra ~f a ex~ de dotze en punt,
tatge : Camp Sagrat, 21. T el. 3~
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GRAN ENDERROC

NEV ERES

CASA SUBIROS

lli AO NS
a 38 ptes. miler

APARELLS
FOTOGRAFICS
PRISMATICS • BINOCLES - CINEMES
PEL· LtCULES · PATHE BABY
FONOGRAFI DE TOTES MENES

MAQUINES
DISCOS, eto.

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

JOIES- BRILLANTS
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA CANVI

CASA BAGUES

Carrer de Sant Pau, 6
(prop Rambles) TeL IU37

B AR C E L O NA

Ybarra y U. S. en C.
3

,

Línies regulars de grans vapors per a ls destins
que es detallen
SEHV&l HAPW I!:N l'HB üAHUU..ONA .l ~!J....HAO
13ort1Ciea tots eLs DIM Et:REa a fa nít cap a Valéne1a. Alaca.ot , Màlaga.
Sevllla, VlatO. VUla¡¡e.rcl&, COrUllJI\, Musel. S&ntaoder I • BJibao.
Al tel nan t-se les eec&lea Cie.
ft.rraac.m~_ 9euta I Hucln ca<Ja Clues aetmanea
Sant vw-les I Ferro! cada d uea ae&manee
SEBVEl CORREN ! ENTI:Ul ~AHCELONA 1 Bl.I...HAO
ca.cla duea setmanes.
sorttdea el.ll DIVEHDRE!l a Ja Dlt. <:ap a flliTllaoua. l:iant cartes '
VI.Daroç, Valéne1a, Cullera, Alacant, CarlllKena A~tullas ALmeria, AteUUa, .Motru, Mà.la&a, Ceuta, Cadlz, SevULa, HÚelva Vliw Ata.nn Vl·
U&&&relll, Ferro.l. corunya. AVUe:J. A1usel, Sant.ander: BUb:ÍO I 1'&5aJes
~.ERVEl EN H U1o aAHCEL.O~A SETl!l 1 ~El..LA
SorUdea QI.UDzenatli els CIIJoua cap a l:!éte l Ma.nlella
Servei QUl nunat cap a UENOVA
la càrre¡a ea rep PI nnsladU de ta Coo:lr;>aoy1a, MoU del Rebals.
r et61on 13~

-o--tlEHVEl H Al' IU 411At' A.l. ~HA~JL•. PLA l'A
oer mo~ tnwsatl~Uca correus etP:InJW.
tiOI'Lldes tlxea caCia :l1 dies
Cap a SANTOS, MOH T~:c V I&)é U I I:S Ul:HUl:) ~ a HES sortrrà el d la
1l de juny del 1935, la ma¡rni!lca motonau

«CABO SAN AGUSTIN»

q ue ac:tmetra pBliiiOI.~o:ra 1 merc.:aderles
u ct.neen ea rep una la vetlla del dta de 10rUda. al tJn&!Jldo ncm
del Moll de Baleara. Telttoo 111214

VIA LAIETANA

·¡

Conataoatar1,.:

TELEFON ~7

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.
V lA

LAIKl'ANA, 'I

1

la humanitat

IJIYEHDRES, 24 DE MAIG DEL 1935

TEA T RE I C 1·N EM A
sm

JOVENTUT«PAIRIA NOVA»
FESTIVAL BENEFIC
A ta Cooperativa Obrera
at. A L L E I A L T A T »
<MontsenY 1 Leopold Alas)

LI

HA MORT LLUIS DORI

E

o

a :

TELONS CURTS

Ubeda, 23. - A les nou del maU
d'ahir mori l'actor Lluís Bori, que
FI DE «TOURNEE»
es trobava aqu1, al davant d'una
Les germanes Coscolla han acabat
companyia lírica, de la qual forma- 1 la seva «tournée» per terres valenva part Amparo Miguel Angel.
cianes, la qual sembla que ha estat
A última hora de la tarda se sen- fructifera de de~. Aquest èxit de
t1 malalt, a conseqüència. d'un coma tan n~tables artiStes ba transcendit
diabètic 1 no pogué prendre part en immedia~ament en els medis teatrals
•
barceloruns, 1 sembla que j& hl ha
algú que s'interessa per tal d'ass~
gurar-se el concurs de les dues notables actrius

7

•

Les Arts

•

'-'

Els cursets de tècniques de
la decoració al Foment de les
Arts Decoratives
Amb les lllçons dedicades a la Ceràmica han quedat closos els cursets referents a la part estàtica de
la construcció dintre el cicle general
de Tècniques de la Decoració que
es celebra amb èxit al Fommt de
les Arts Decoratives. Aquesta iniciativa. desenrotllada per primera v~
gada entre nosaltres, d'acoblar els
millors especialistes per a e11.-pllcar
els procediments I les matèries més
racionals i moderns, ha desvetllat
entre arquitectes I decoradors 1 professionals I estudiosos dels bells oficis un interès que justifica la seva repetició en anys successius.
Prosseguint els cursets de tècniques de l'amoblament, avui, divendres, tindrà lloc al local del Foment
de les Arts Decoratives la lliçó referent a Pells 1 llur aplicació en el
moble, a càrrec del senyor Emili
Brugalla, i dimarts vinent la corresponent a Fustes, marqueteria, matèries adaptables als mobles, 1 vernissos, a càrrec del senyor Josep Malnar. A continuació seguiran els cursets dedicats a l'Ebenisteria i a la
Tapisseria, per als quals és oberta.
la matricula al Foment de les Arts
Decoratives (Avinyó, so, pral.).

ELS ESPORTS •

La XVII Volta Ciclista
Davant la propera Assemblea extraordi- 1 ALa9 Catalunya
DE JUNY DEL 1935
nària de la Federació Catalana
BASQUETBOL

Els belgues Horemans, Cour·

Demà p~at, diumenge, dl& 26, la anar sembrant la prostitució 1 la
Federació Catalana de Basquetbol té discòràla dins el basquet.
thout, Van Loock i Hutz, es·
GRACIA
Cada any, en cada campionat, en
convocada une. assemblea extraordioiSSI'bte, 25 de maig, e. les deu
tan
ja inscrits així com els
nària per tal de cercar una solució cada competició, ha sorgit de les
de la vetlla
als conflictes que darrerament han esferes directives o des de fora d'~ italians Abundio i Berthola:
anat presentant-se.
questes la nota agra dels personaPrograma:
Per a la gran volta que ha de coAquesta nova convocatòria extra- lismes. Cada any ba vingut amb més mençar el dia primer de juny ba esVILCHES JA TE CON·
I
ordinària ve a sumar-se a una llista o menys precipitació l'assemblea ex- tat possible d'aconseguir la inscripció
TRACTE
fatalment massa nombrosa en els traordinària que ba. d'arranjar-ho de l"eq-..tlp belga. Aquest és format per
LA BONA GENT
Home, ja e.ra hora I Un contracte
tot. I com cada vegada, alU s'han quatre exceHents corredors, els quals,
annals basquetbolistics.
és, en aquests temps de penúria, q"JelObr& en tres actes de Ruslflot
abocat, mie ofegats per altres veus sí aconsegueixen adaptar-se a la naUna vegada per naps i l'altra per collSC'ients, tots
Direcció escènica: Ll. SOldevila
com que commou l'artista més n~
els odis antiesportius turalesa del recorregut de la nostra
cols, hem bagut de seguir registrant dels uns i dels altres.
màtic. I Vilches ha corregut a dirHom ha parlat volta, donaran tant joc com proban
ho a tothom que l'hagi volgut esun any darrera l'altre aquestes ó'caltes mires esportives»
1 ha apro- blement no s'haurà repetit mal un
coltar: Ja tinc contracte!! El cas és
assemblees extraordinàries que no fitat un nomenament for~uit
R ECITAL DE POESIES
a cas semblant.
<f.le aquest contracte no és per a
serveixen per res més que per empit- afavorir obertament el seu club.per
Hom
per la seva autora, la poetesse.
Els Italians també comencen a desteatre. Es tracta
d'una pelUcula.
jorar
1
infectar
la
part
d'honestedat
llançat en cara d'altri la manca tacar-se. S'han rebut les inscripcions
senyoreta M a r I a del Carme
«El 113». Un fulletó, sl es poden creuesportlve. que restava a l'esport que ha
de
sentit
Nicolau I Masó
democràtic
i
s'ha
erigit
dels notables 1 lluitadora croutierst
re les versions donades, per l'estll
ens ocupa..
seguidament en dictador. Hom ha Abundio 1 Bertbola, residents e.
de «El presidia». Naturabnent, en seEs tristament sensible que haguem demanat sinceritat i ha raonat de França, on han aconseguit una m~
m
rà el protagonista, i, a més, el superde publicar aquestes ratlles, però no tasca. profitosa 1 ha obstru\t amb rescuda popularitat.
visor artístic. Ah! El ccameramen»
1 4 D ' A B R I L, C L A R O R
podem callar més. Preferim dir les sofismes morbosos tot cami de prosD'ALBA
Aviat es rebran lea inscripcions
vindrà d'Amèrica, l el supervisor tèccoses tal com só~ncara que sigui peritat i de concòrdia.
d'alguns altres corredors estrangers
nic també. Hom creu que Vilches vol
Obra en un acte
dur de fer-ho--que continuar exeI
contemplem
com
el
basquet,
en
de qualitat.. Almenys alxi ho ha dit
fer una cosa amb cara 1 ulls. Alxi
de Llull Capdevila
cutant el paper de comparses 1 pr~ el terreny exterior, va adqUlrlnt el delegat de l'organització que t6
sigui.
senclar una vegada més com s'in- aquell impuls i aquella popularitat cura d'aquesta important cursa.
p¡recció escènica: Ll. SOldevila
L'EXPOSICIO LLUIS MAS- tenta 1 s'aconsegueix moure a capri- personaliEsima, es ve. imposant 1 s'oTEATRE LIRIC CATALA
RIERA
ci de mitja. dotzena. de bútxeres tot bre pas colze a colze en l'horitzó
Tot segueix igual. O sigui que no
Demà,
dissabte, a les cinc de la un cimall esportiu de Catalunya.
de la internacionalitat, 1 el cor se'ns
hi ba res de res per ara. Esperarem tarda, tindrà
lloc, a la Sala BusCom a signant d'aquest article no encongeix en constatar el desgavell
uns dies més. Qui sap si a la fl ...
quets, la inauguració de l"exposlcló peRSO fer cap examen de conscièn- intern i el desordre administratiu.
Lluls Masriera. a la qual cia. ni cap revelació sensacional, a1x.1
L'actual c. D. de la F. c. de B. B ..
TINO FOLGAR del pintor
un particular interès la cir- com tampoc acusacions concretes; compost per bon.s amics meus, ha
Ha. quedat establert el programa
Diu.en que fa gestions - o les hi dóna
LLUIS BORI
cumstància
fer molts anys que no sóc jo qui ha de fer-les, 1, és més, aconsegwt, en el poc temps que por- de l'esmentada diada del ciclisme.
ran fer - per tal d'actuar al Prin- no s'ha vlst de
e.
Barcelona
una
expola funció de la nit, en la qual havia cipal Palace... El cinema es bat en sició completa de l'obra del gran em mancarien les proves. El meu efí- ta d'actuació, una pàgina meritòria que tindrà lloc diumenge vinent, a
mer pas per la Federació Catalana 1 gloriosa per al basquet, el primer la ciutat de Sabadell Es el següent:
de representar-se «La del manojo de retirada.
pintor 1 llterat.
m'ha donat ocasió <te conèixer a Catalunya-castella, la participació A dos quarts de set, sortid& dels etrosas• en l'Ideal Cinema.
La
Sala
Busquets
ha
aconseguit
DE MOMENT, JA TENIM de Lluls Masrlera que, coincidint fons determinats elementa els quals, en el primer Campionat d'Europa, clistes de Barcelona del Saló de Sant
Durant tota la nit l'a~slstlren els
Diumenge concursen elencs seus
aVEDETTE1>
segons la classifieflció que féu un dia l'endegament d'uno. sèrie de plets Joan els quals es dirigiran pel Coll
companys i al mati traspassà.
Bé, la tenim. La té. Es tracta del amb l'exposició de les seves diver- el mestre Vives, els podriem anom~ pendents un& notable organització, de Montcada 1 Cerdanyola a Saba•
•
•
ses
activitats
artístiques,
pronuncil
representatius de Sant An- Lluís Bori era un estimabilísstm senyor Ouiró. Sembla que la «Vedet- una conferència, la
etcètera, però ba ensopegat fatal- dell Alll, viSita a les autoritats, colqual versarà so- nar «bútxeres petulants».
ment amb els agitadors. Amb els locació dels banderins al balcó de la
actOr que conegué la popularitat te» serà. Cèlia Montalvàn. Bonica, bo- bre un tema de gran actualitat ¡
L'afany d'aquests tifes no és altre anarquistes esportius.
dreu, Barcelona, Sant Feliu arreu
Casa de la Ciutat, 1 parlaments per
de la península, actuant de te- nica! ¿Velam si el senyor Guiró acon- portarà per titol eLa decadència de que el de promoure conflictes, crear
I ha anat a raure aquest Consell distintes personalitats concurrents.
nor còmic. A Barcelona hi havta tet seguirà. fer la seva tan esperada tem- l'esforç». La data de celebració d'a- enemistats, agitar-se, tot vanant-se
de Llobregat, Parets del Va- brillantíssimes
Directiu,
igual
que
els
anteriors,
en
A les onze: Concurs de caritat e.
temp<Jrades de teatre porada de revistes? La seva constàn- questa conferència s'avisarà oportu- d'ésser uns esportius cent per cent 1 mans nefastes.
l'Ajuntament, durant el qual s'adjucia n'és merel.xedora.
líric
castellà
f
en
valencià.
Hom
renament.
llès, Mataró, Rubí i Manresa cordarà de la seva actuació en llengua
Diumenge vinent tornarem a sen- dicaran diverses bicicletes, donatiu
tir les veus ronques 1 ploraneres de tmes I adquirides per subscripció po.
ESTRENES
VENDA
D'UNA
COL-LECCJO
Diumenge vinent, dia 26, al mati, germana, l'espectacle «A la vora del
empre. L'atac sistemàtic al nou Con- pular d·altres. Actualment es compEscasses, és clar. Però, qui no s'aDE PINTURA ANTIGA I MO•
ll les onze, a Sant Andreu i a le. sa- riu, mare ... :&, ol1ra que es mantingué contenta és perquè no vol. Aquesta
11
ll
ta amb deu màquines.
se per aque acord o per aquella
A dos quarts donze: SOlemne lliuDERNA A LA SALA PARES
la d'espectacles de «L'Eco de Cata- molt temps en el cartell de l'Espa- nit, al Poliorama donen, en primera
altra
actitud.
El
blasme
podrit
del
rament
davant de les autoritats i alnyol.
A
Madrid
havia
actuat diver- sessió, cDinero», de López de Haro.
Demà, dissabte, es posaran a 1a.
lunya» (COroleu, 15), concursarà la
qui amb hipèrbole defectuosa inten- tres delegats 1 personalitats de la
venda, a la Sala Parés, una. imporCompanyia de Comèdies «Art G~ ses temp<Jrcdes amb falaguer èJ:it. El nostre critlc ja hi d1rà la seva.
ta captar-se les simpaties i les amis- ciutat, a les representacions benèfitant coHecció de pintura antiga 1
Netejo metalls
nub, dirigida per Jaume Carrera.. Estigué a Amèrica per dues vegades
tats, però que s'evadel.x dels llocs de ques d'aquesta, del liqutd de la Festa
moderna. ·Entre les obres notables
Pertany a la secció «B» 1 represen- i una vegada de tornada a la penínDOSTOIEWSKY I GOGOL de
responsabilitat
quan se'ls demana o del Pedal.
pintura moderna hl hauran quaPRODUCTE
CATAlÀ DE MAx! MA CAUTAT
tarà, imposat, el primer act~ d'«El sula li Jou di/ici1 tornar al primeríSEls elements del Teatre Municipal
IOJI' '11\.4 • IAtAlOH•
es veu descobert. I el més into!erant,
Una cobla executarà sardanes a la
8'r& de me3C», i com a obra de lluï- sim lloc que ocupava. Llavors es de- de Estambul han anat a Ankara a dres d'Enric Serra, .M arti Alsina Arel qui parla per boca forastera.
Plaça de l'Ajuntament, d'onze a una,
dicà a les ctournées» davant de con- donar unes representacions. Han do- met, Baixas, Oill i Roig Fortuny
ment, «Sirena», d'Apelles Mestres.
Els dies d'assemblea hom veu t a més, maU i tarda, hl haurà festa
El Jurat estarà integrat per: Ma- ;unts de revista i de sarsuela. En una nat a conèixer les comèdies més no- En pintura antiga hi haurà obres -----------**~--------- aquests
senyors amb delegacions de de germanor sardanista al Bosc de
nan Amat, Florenci Comet, Pompeu d'aquestes sortides l'ha sorprès la tables del repertori nacional 1 dues de Goya, Bermejo, Mallol, Vicente
López, Valdés Leal, Tristan. Rosa- xos tan valuosos com els que han clubs propis o amb delegacions ad- Can Feu, organitzada pels Foments
creuet, J. Gimeno Navarro, Josep mort.
obres russes: cEl revisor», de Oògol, les,
de clube que de bona fe ht de la Sardana de Terrassa, Sabadell
Ribera, Antollnez, etc.
Descansí en pau el malaguanuat i «crim 1 càstig», de Dostoiewsky.
obtingut el favor de premse. l pú- qulrldes
Lleonart, Santiago Marco, F. Mas
confien. I ell delegata conscients que 1 Barcelona, amb la cooperació d'imPer tractar-se de la venda definl- blic.
Abril, Víctor Moré, Joaquim Renart actor.
Recordem que «Crim i càst.ig» s'havia tlva
assisteixen
a 1~ reunions generals, portants cobles.
d'una gran collecció, aquesta
1 Baldomer Xifré. De secretari a~
d'estrenar en versió catalana, en la serà una
unes vegades per ignorància, per toHa. estat convidada una Secció de
bona
oportunitat
que
s'oJOSEP
PALAU,
A
LA
PI•
tuarà: Claudi Fernàndez.
temporada subvencionada del Polio- fereix als compradors de Barcelona.
leràncla d'altres i moltes perquè en- la Creu Roja que, com de costum,
Una prova privada al Capital rama...
NACOTECA
Han
tingut
més
sort
a
Andevinen un benefici moral o mate- precedirà la caravana en el seu viatA les sis de la tarda, a ciutat, 1
pintor Josep Palau inaugurarà. rial particular, deixen pas lliure als ge a Sabadell.
kara.
a la seva sala d'espectacles <TapioCLAUSURA D'UNES EXPO· el Eldia
primer
de
juny,
amb
una
mòbils inconfes.sables dels xerraires.
Sabem que són nombrosos els estales, 15), concursarà l'elenc «AgrupaSIClONS
UN QUE RENEIX DE LES
trentena de teles, la seva. exposició
Voldríem veure com tots els assis- bliments de lloguer de bicicletes que
ció Artística Montjuïc», dirigida per
Els
pintors
Francesc
Serra
1
JauSEVES CENDRES
a
la
Pinacoteca.
tents
a
les
assemblees
es
donessin
per
al dia de la Festa del Pedal faOonrad Casadellà i Coma. Pertany
me Bassa-Ribera, dos noms repreSota el titol de «Adúltera ?t s'hi
Spaventa. Recorde-..t? Es aquell sentatius
compte només una vegada de llurs ran preus molt avantatjosos. .
a la segona categoria de la secció A. oculta
de la jove pintura ca~
l'original
«Remous»,
obra
que
cantador
de
«tangos»
que
tingué,
endeures.
¡ EJ:! orgarutzadors estan reumts en
Rep~entarà, imposat, el primer aclana, clouran avui, divendres llur
a la veïna República assoli gran èxit. tre nosaltres, una temporada de cert actual
Desitjariem que en ésser cridats ~s1ó permanent totes les nits, a ,
te de «La mitja taronja,.. Com e. lliu- Es
exposició de pintures ' a la
tracta
d'una
obra
a
l'estil
de
les
èxit.
Doncs
bé;
el
senyor
Spaventa,
perquè
resolguessin
segons
el
criteri
l'estat de l'Sport Ciclista Català,
re elecció, el segon acte d'«Els úl- de Henri Batallle, traçada, però, 1 al qual crèiem
al seu pafs, dedicat a Sala Busquets.
autoritzat dels clubs, responguessin Consell de Cent, 263.
tims Rovellats».
realltzada amb gran sentit del cine- qualsevol negoci burgès, ara ens restots a un sol concepte d'esportivitat
REALITZACIO D'UNA COL·
El Jurat estarà constituït per Ma- matogràfic.
sorgeix a Nova York, cantant caires
sincera. Que desessin els neguits 1 els
LECCIO MOLT IMPORTANT
•
ATLETISME
rian Amat. Josep Artls, Ambrosl CarTanmat-eix es tracta d'una obra criolles» en una reviSta que es repreinteressos
particulars per a fer una
A
partir
de
demà,
dissabte,
a
les
rion, .Agusti Collado, Joan Fernàn- profundament humana, plena de dol· senta al teatre Campoamor. Abans
sis
de
la
tarda,
restaran
exposades
tasce.
conjunta
d'enfortiment
racial.
O
t
I -tx Ca•
dt'l. castanyer, Enric ForC1lda, Vic- ça tendresa i de pietat. L'observador hem dit que Ankalll han tingut més
que és l'esperit que ens anima e. tots ·, avan e proper ma
lóT l.\oté, Armand Oliveros, Modest atent pot apreciar-hi un sens fi de sort que a Barcelona. Ara és a l'inre- a la Sala Gaspar un trentena d'osabater 1 Tomàs Roig 1 Llop. De se- detalls intims, de matisos dellcadis- vés. Tenim més sort nosaltres que bres procedents d'una important colCorts. 613
~ e;l~~~~:s quedarien sols i abantalunya-Lisboa
lecció particular. Donada la Imporcretari exercirà Pere Puig.
sims. I preci~ament en aquest de- els de Nova Y~rk.
Pllltura donats els bútxares 1 fóra 1'àcU de
Corresponent als festivals que en·
EUAènia de Loutchlskl
tància
de
les
signatures
que
s'hi
aA les sls de la tarda, a Sant F~ tallisme força eloqüent residel.x bo)I
foragitar-los sl no desertaven abans. guany se celebraran, amb motiu de
tals com Vaireda, Casas Vlladrich
QOESTIO DE GUSTOS pleguen,
llu de Llobregat, concursarà, a la na part del dramatisme de cada moPer a aconseguir-ho només ca.1 po- la I Setmana de 1 Esport, els proMaifrén, Rusiñol, Mir, Martt Als!: Vidal Rolland
A Màlaga, en un homenatge al re- na,
seva ¡¡ala-teatre (Ignasi Iglésles, 24), ment 1 la -valor cinematogràfica més
Escultura sar sobre tots els punts de vista. una ~ers dies 25 1 26 del corr_ent mes a.
Roig SOler, Togores, Mas I Font- Joan Matamala
citador Oonzàlez Marin, féu un dis- devila
l'elenc «Talla» de la Joventut del apreciable del film.
sola bandera: la dels esportius cata- 1 Estadi de Montjuïc, es disputaré. el
i d'altres, és indubtable que
No hi calen les frases massa apas- curs el senyor Jacint Benavente. El aquesta és une. ocasió que no des- Exposició de pintures de Fortuny lans, que ens uneix i ens esperona. matx Catalunya-Lisboa, 1 per . tal
Baix Llobregat, dirigida per Martf
(Fins el dia 31)
Montmany 1 Tort. Pertany a la. sec- slonades-ridicules en el cinema-, senyor Jacint Benavente és prou aprofitaran pe.s els nostres aficioA aquesta sola aparició quedarien motiu ha estat formada la següent
tió C. Representarà, imposat, el pri- ni els gestos teatrals per a demos- popular per tal que nosaltres ens es- nats.
reduïdt>s a la impotència les veus .fo- selecció catalana.
talviem
la
feina
de
presentar-lo.
Tots
mer acte de «La. creu del Sud». Com trar l'amor, el desig o la. tragèdia
rasteres que dirigeixen confusament Proves per al d:lssabte:
el
coneixeu.
a lliure elecció, el tercer acte d'«El intima. L'objectiu copsa, de l'expresels seus esgarips a casa nostra
800 metres: Piferrer, (F. C. BarEXPOSICIO R. OPISSO
El senyor Jacint Benavente limità.
&ió del protagonista en primer plaFRANCESC MATABOsCH celona> Angel, (BUC). Suplent, Car
rodamón».
Ha estat prorrogada per una set·
el
seu
discurs
a
dir
quatre
fàstlgs
de
tellà,
(BUC>.
anàlisi-,
tota
la profunditat dels
mana més la magnitlca exposició
El Jurat que es traslladarà a Sant
Diputació, 262 :: Telèfon 18710
la República.
Disc: Ricart, (Junior F. C.), Faride dibuixos de Ricard Opisso, la
Feliu estarà integrat per Segimon seus sentiments, de les seves sensaSETMANA
DE
L'ESPORT
Sembla
que
el
discurs
del
senyor
nyes, (F. C. Barcelona). Suplent,
ART I ORNAMENTACIO
Rovira, J. Gimeno Navarro, F. Mas cions. Allà on dintre Ja literatura Jacint Benavente causà una gran sa- qual continua essent vlsitade. \ ele>
Garcia T., (BUC).
OBJECTES PER A PRESENTS
Abril, Martí de Riquer 1 Josep Subi- hi cabrien llargues disquisicions, el tisfacció entre el públic. Per tant, glada com ell mereix. a la Sala Re2no metres: Montoto, (Juníorl,
Un Barcelona-Ginebra
Pintures 1 pre>
Valeri Corberó
rana. De secretari actuarà J<>!;ep Ju- cinema - Edmond Oréville acl, a hi havia una absoluta afinitat entre nart..
En el programa de la Primera Set- Araci!, <F. C. Barcelona> .. Suplen"
jectes decoratius
Per a completar-ne l'interès, Opis«Adúltera»?-us ho resol amb sobri~ el públic i el senyor Jacint Benalià.
mana de l'Esport que tindrà lloc a Colomer, (G. E. E. Glroru).
(Fins el 31 de maig>
so hi aportarà alguns altres dibuiimpres..<:fonant.
vente.
A les cinc de la tarda, a Mataró, tatRecordem
la nostra ciutat des del 25 de maig
Tnple salt: Coosegal (BUC>, Com·
un
dels
moments
al
nosTot són gustos.
actuarà. de concurs, en el seu teatre, tre entendre més reeixits del film.
al 2 de juny, hi ha Inclòs un partit 1 pany, (U. O. E.). Suplent, Urzan·
b. Companyia Sala Cabanyes, pertade basquetbol entre unes seleccions qw, (0. A. Te~rassa>.
cabaret. La proposició de dansar
nyent a la &eccló C. Representarà. Al
de Barcelona t Ginebra per al dia ! 5.000 metres. Joan, (C. E. Air-e
que la ballarina fa al marit. Aque3t
imposat, el primer acte de «La creu no
31 d·aquest mes No cal 'dir com ens Lliure>, Ramonatxo, (A. Escultista> .
un gest tan sols. La seva mldel Sud». COm a obra de lluïment , radafa és
plauria que fos· un fet ja que seria Suplents, Navarro, (U. A. Nurml) l
d'una eloqUèncla immensa.
·
1 m1'
Fontseré, (FAEET).
el segon acte de «La fúria:&.
Es limita a moure les mans per a
un pas mes en e ca
ascendent del
4 per 4oo metres: Colomer, Vives,
El Jural; que exercirà a Mataró es- mostrar-li les crosses. Aquestes pasnostre esport a Catalunya I que. a Roca 1 Arèvalo. Suplent L. Prats-'
tarà format per Ignasi Agustí, Vi- sen al primer pla seguit de l'exmés, tindrlem ocasió de presenciar marsó
'
cenç Coma 1 Bolei, Josep M. Folch pressió plena de tendresa i de trisl'actuació d'uns bornes que en ~1 Proves per al diumenge:
I Torres, Jo~ep M. Junoy, Pere Mau- tor de la ballarina. Ha comprès, és
Torneig darrerament celebrat a 01110 metres tanques: Roca, (F. c.
li Ribe3, Miquel Poal Aragall, Ora- impos.:¡ible de descriure amb parauU!'I J..J.ct..u•J.A .1:' v.ct..&.' v~ ~
nebra causaren una. ml!'gnfflca lm- Barcelona), consegal, (BUC>. SuPASSIONS HUMANES
cià Sànchez Boxa, J. SOler Parc~ w; tota la tràgica intensitat d'aquell
pressió l que foren elun!.l)ats per plent, Manzanares, (F. C. Barcetisa, Ramon Vinyes 1 P. Vinyoles VI- moment! ...
Lelònia, després d'haver jugat amb lona 1.
P_OC espai de temps intermedi el par- ' 400 metres: Colomer (CEE Oirovet. De secretari actuarà Gregori
I degut precisament a aquesta
Sierra.
tlt amb Itàlia. Un altre allclent I ni), Roca, (F. C. Barcelona). Suatenc-ió directriu prestada al detall,
e! més Interessant per l'aspecte tèc- plent, Vives, (F. c. Barcelona).
A dos quarts de deu de la nit, a a allò psicològic, el film té un desnie del basqt~etbol, serà la vinguda
Alçària: Canyades i Lorenzo, (F.
Parets del Vallès, es classificarà l'A- envolupament més aviat premló3. No prendre tot el seu amor àeslnteresamb motiu d aquest partit, del pres- c. Barcelona l. Suplent Rigual,
&rupacló SOl Ixent, dirigida per Ra- importa, però. Es necessari per apu- sat, tot el seu sacrifici per aquell
tlglós àrbitre suls Mr. Luceri que (CE Laietànla .
'
lnOn Casals 1 Basart. Pertany a la rar fins al fons tot el dramatisme home invàlid al qual ha consagrat
tnn brillantment es destacà en l'es100 metres: Sereix (BUC), Mentoel millor de la seva vida ...
6egone. Mtegoria de la eecció «A». intern de cada escena.
roentat
Torneig.
to, (Junir F. C.). Suplent, Aracil,
Al Utol del film hom hl ha po«Adúltera?» és, innegablement, una.
Representarà, imposat, el primer acLa Federació Catalana ha nom~ <F. C. Barcelona).
t~ de «La. mitja taronja». Com a &at una interrogació ... ¿Es adúltera. excellent pellic\La. Ho és pel seu arnat,
en
vistes
a
aquest
partit.
selec1
Pes: Badia, (C. N. Reus-Ploms),
la dona que resistel.x els impulsos de gument i per la seva realització. Dilliure elecció, «L'embruixada».
donador-entrenador al senyor Ma- Rlcart (Junior F. C.). Suplent, Vila
seva
joventut
per
amor
al
seu
ficilment
es
trobarà
ningú
que
puEl Jurat que es desplaçarà a Pa- marit Impotent a causa d'un acci- gm veure-la amb
rià Manent.
dal, F. C. Barcelona>.
indiferència, sense
1.500 metres: P1ferrer, (F. C. Barrets del Vallès estarà int~rat per: dent
d'automòbil i que finalment es sentir-se trasbaLsat per les més divercelona>, Angel, (BUC>. Suplent, NoJ. Navarro Costabella, Ramon Videlxa un dia v~ncer per la Natura- ses i intenses emocions.
gué, (C. A. M.).
nJyes, Lluis Elles, Pere Mauri Ribes, lesa?
Cal veure el film abans de
Jeanne &itel, Jean Gal:art, Franllargària: Roca, (F. c. Barcelo. Bernat i Duran, Ignasi Agustí,
FUTBOL
Lal, Fraga, CUA Terrassa). Suplen~
Oraclà Sànchez Boxa 1 J. Cortès i tancar la interrogació oberta amb çoi3e Rosay, Robert Arnoux, etc., en
aquesta
pregunta
que
és
el
titol.
Cal
són
els
intèrprets.
L'e.ssumpte
és
deFont, (F. C. Barcelona).
~~c:al. De secretari, exercirà.: Manuel veure la lluita interna d'aquesta do- gut a Mme. Peggy Thomson, 1 el
LA COPA ESPANYA
4 per 100: Montoto, Sereix, Aracll
•""';a.
na jove que ba vist trencada fatal- director és Edmond T. Oreville.
1 Arèvnlo. Suplent, Serra.
A dos quarts de deu de la nit, a ment la ¡eva lluna de ll),el. Cal com- ,
JOSEP SAOJU:
L' Sporting de Gijon
l-ttanresa, concursarà la. secció de tea- """""!!"'!"_ _ _ _ _ _ _-...,~11111!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!""!'1-----·
a Les Corts
Han estat suspesos els Carn·
.-~r;. de l'Ateneu Obrer Manresà, dl- -=
~-..da per Pere Roca i Cubells. PerEn
partit
ellntinatort
de
la
Copa
pionats del Maresme
tany a la primera categoria de la
Espanya, corresponent als vuitens de
Amb motiu del matx Catalunyasecció A. Representarà, imposada,
final. el F. C. Barcelona serà visitat L.i.sboa han estat suspesos els Carn·
~~ festa del carren. Co.n a. obra
diumenge que ve, pel club Sportlng pionats del Maresme que havien de
...., llulment. cOent de platju.
prolos•or
Artur
far•nolll
que
donarà
una
oonferèncit.
par
ala de Gijón. amb el mateix equip. 0 sia: celebrar-se el vinent diun1enge.
L'iHustrol
El Jurat que es traslladarà a. Manassociats de oConferèncla Club~ avui, divendres, dia 14, a les set de ta arrenglerà en el primer partit, o sia:
~~a estarà constituït per Florenci
Abelardo, Arsenio, Lulsin, Ca- 1
DIVERSOS
vvrnet, Llu!s Soler, J. Rolg-Guivertarda, al saló de l'Hotel Rltr., •sota el tema ~La Spagna e I romanticl Sión,
lleja, Tonchln, Jaime, Miguelfn, Rud'I talla»
~u, Ricard Opi~o t Baldomer XiPAGAMENTS PER A AVUI
CAMISERS
blera, Martinez i Pin.
(Fot. Marco.)
PJÍ De Sel"retari actuarà. Lluis M.
cap Superior de Policia, 1.1911'73;
Encara que no ens ha estat faci- Assemblea
general extraBARNUSSOS NOVETAT
ggari.
, E. Batalla, 4.2.231'80; A. Torres,
lltat. tot fa creure que el aarce1~ ordinària de la Mútua del
Des de 1'1 pessetes
--------------~*------~----A les deu de la nit, al Centre De-,2.141'29; Joaquima Aragall, 38'25;
na te.mbe presentarà. el matellt equip
~ràtic Republicà de Rubi. concur- Bosch La.brús Germans, 150·11; Juli
VESTITS BANY LLANA
ferència que primer Slòana anun- que arrenglerà a Gijón. L'única vaF. C. Barcelona
CONFERENCIES
~l'Agrupació Dramàtica Santiago B1jano, 88'30; Ròmul Bosch, pessetes
Del de I pesMtlll
ciat per a dilluns que ve, a càrrec riacló serà, en tot cas. la de Morera I
ra i lnyol, dirigida per Miquel Segu- 19.740'32; Lluls Dou, 1.500: Nolbert
Literatura lndia. - Avui, diven- del crltic i compositor senyor Bai- per Femlndez. si, com sembla, hom 1 De conformitat amb l'Estatut pel
18
dres, tindrà lloc a la Universitat, en tasar Samper, sobre «Ja.zu, orga- es decldeL'C a fer la presentació del qual es regeix. la Mutua del F. c.
ca• Mitjans. Pertany a la primera Bueno, 27.636; Francesc Borber, pestaràoegona de la secció «A-.. Represen- setes 14.681'62; Joan Bonet, 22.182.82;
una de les aules de la Facultat. de nitzada com a complement del cur-I jugador uruguaià a Les Corts en ocn- Barcelona celebrarà assemblea gesió d 'aquest matx.
neral ordinària. el vinent diumenge.
• imposada, «La festa del car- Lluïsa Caballé, soo·o5; Josep Joan
Dret, la tercera conferència del cur- set ab:\ns esmentat.
L'actt> serà. públic ¡ començarà a
Ens consta que es prepara ana a dos quart.s d onze del maU, al loset sobre Literatura. Ind.la, orgamt~· ~m a lliure eleecló, el primer Colomer, 129'94; S. Casacuberta,
les
set
del
vespre.
entusiasta
recepció
als
jugadors
de
cala
de la Federació ~e Socíetats de
·>e à «El gra de meso.
zat per la Residència Internacional
374·22; Jaume Ce.rol, 633'15; Antoni
A I'AI~ió Cultural Atlàntida. el Sportlng de Gijón per tal de cor- Socorso.. Mutua Uúr1a, 7, pral.
de Senyoretes Estudianta l que ex•· El Jurat que anirà a Rubi estarà Corrales, 36; F. C. Oue.rdtola a Cas..,te&rat per Joan Femàndez 1 Cas- tellar, 5.062'85; F. C. Catalunya, 171116; Pilar Grassa. 62·86; Fran- plica el Dr. J. Canedo. La conferèn- - Avui, dlvend.res, el doctor Jaume respondre a les aténclons que eis
¡anYer, Francesc Curet .1\g1.1St1 Co- 2~.157; F. C. Ce.talans, 26.166'25; P. cesc George, 278'35; Carme Girabel, cia començarl\ a un quart de vult. serra i Hunter donarà una con!~ esportius d'aquetla ciutat. reservaren
150; Fill de Luclano, 67; Filla de del vespre.
rència sobre el tema eLa UnlYersl- als representants del F. C. BarceloJlado, Víctor Moré, LluÍs Capdevila, C. Alcantarilla Lorca, 10.770; Mun- R.
.
Palau, 229·sa; Torres Marco, 13'77;
Conferència d·onantacló mutua· tat l els obrers.. al seu local se> na diumenge passat.
~06ep Forcada, Emill Tintorer, Jo- tanya I Grans Pendents, 4.257; FerAquest partit està anunciat per a
oema, dissabte, a les set clal, València, 569.
P Cariwu, Jo;ep Subirane.i Marian rocarrU Aeri, 605; Eduvigis Casas, Olegari Martlnez, 24.058'12; Joan lista. les cinc. A les tres es celebrarà la
EL SENYOR JOVE R NO•
~lllat. De secretari actuarà Joan Vi- 3.000; Jaume castellet, 1.490; Joa- ouveras, as·6s; Jooquim Abon, pes- de la nit, i a restatge de la Fed~
final
del Campionat de Catalunya de
setes
342'30; Francesc Paredes, pes- ració de Mutualitats de catalunya
.
quim Duran. 500; Marian Duque,
NELL ESTA CONTENT
NO
TICIARI
cases
comercials.
entre
els
equips
resetes
10.857;
J.
Rodriguez.
14..5S8'25;
(Làuria 7 pral>, serà donada una
20.307·5:¡; Càndid Duch. 22.1SS'l5;
El conseller de Governació. tal com
Associació Protectora de l'Ense- presentatius de la Companyia GeneAntoni Estruch. 4.776'77; Antoni Es- J. Rocafort. 10.930'37; R. Rocafort, conferèÓci;, explicativa dels càlculs nyança
L'A3sociació ral de Filatures \ Espanya Industrial. ja avançàrem en l'edlc1ó ct·arur, ar· .
Festival benèfic
tany, 14.706.30; Ignasi Espalder, 5.477.85, 1 M. Reverter, 4..802'14.
en c¡uè es fonamenten les quotes fi- Protectoracatalana.
ribà de Madnd l es posse.<;Sionà imde l'Ensenyança Catalaxades en la Reglamentació de les
mediatament del càrrec.
ha dirígtt al C<nsell d'Adminls~•Penya S..mpatlcs-. ba organitzat
Caixes de IJarge. malaltia, d·Invall- na
L'equip
de
Budapest
ha
ven·
Digué als perlodlStes que havie.
tracló de la
Tusquets. de BarvèÚI! demà, d1a 25. a les deu de la
desa 1 de Maternitat, que ara es celona, una Banca
efusiva felic tacló amb çut el de Berlin per 7 gols a 1 viatjat junt amb el senyor Vallèl
lllau · al Casal Popular «L'Ocell
crearan
per
l'actuari
senyor
:Franl
Pujals,
\ que estava molt conten~
motiu d'haver ret aparèixer el seu
e• 11• Corts Ce.talanes, 496 (davant
cesc FÓrnés, per tal d'orientar els butiletl clnformacló
Fin.ancera» reBerlin. 23. - Un partit de !\;.:.bol del resultat de les gestions que el
tl·~~ Volga), un gran festival, en
delegats federatius, que el diumen- dactat en llengua catalana..
Jugat entre lea seleccions de Ber- dugueren a la capital de la RepUtn
es representarà la comèdia
REBUDES LES DARRERES NO VET ATS PER A LEI TEMPORADES Dl
ge següent ban d·assi.st.ir a la. Jun~
Aixf mat.el.x bo b& fet al COOsell tin t Budapest ba estat guanyat pels bllca.
«S~~~l actes. original d'Aveli Artis,
PR I MAVERA I EITIU
per a disCutir I aprovar dites ca · d'Adminlstrac!ó del Banc Urquljo bougaresos per 7 gols a 1.
No fou mes e.xpUdt aRegant que
··v
amor, amo 1 senyon.
camt.sea c:tarrer m0<1el. c::ontecdonades 1mlnlllorabtome.nc, eaw
cal fer constar que l'equip de la tenia presa, car ba\1a d'anar ràxes
çó catalA per banr posat a dlsposlamutct., obertes - Corbates.. mitJons, c:t.otu.roo.s, piJ&mee 1 l:le.E'• ~ré3 hi haurà ba!! de societat
L'art ctel nostre tempL - I.& 111
dó deli seus clienta talonaris en capital d'Hongria era integrat ;.-els pid.ament. cap al Palau de la OeneIlu.!IIC» cie ltr&ll moc1&. Eltcellent. asaonl.ment 4e a6lleree per a
tan•s ~del conjunt de jazz «Saque sobre cL'art del nostre tem~ català.
matclxos jugadors que el passat diu- ralltat per tal du lstlr a la retm.O.ó
C AWSBS .6. MIDA
hav1a de donar demà, dissabte, e
P
d».
L'AssOCiació Protectora dwtja que me."lge representaren ¡·equip nacie> del COnsell.
Call,
sa,
l'la¡a Repobllca, I
RbiL Flon,
senyor Enric Roig, a l'Ateneu Pol)'· altres instltuclooa seguelxln aquest na! hongarè$ contra la selecció tranA!eg1, unlcament. que tenia en e:r
13 "~ ~\1tacions, Príncep de Viaoa,
technlcum, ba quedat ajornada fi~ exemple 1 bAXIOrin CGm és de¡ut la resa, a Paris, l perderen per 2 gols W.dl el pagament del retir als emTelet . 1U73
BARCELONA
T ele!. li667
a •La r , Cendra, 20, segon; segona;
diSsabte \inent per a donar en
a cap.
picats dels pettts Ajunument.S.
tl l1l Rurnantt.at» i a l'ocell Blau.
nostra llen~.
seu lloc la sellona part de la. con·
a de !a festa.

__________*__________
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EL CONFLICTE ITALO-ABISSINI

Itàlia ha refusat oficialment la mediació de la S·o cietat de
o

PER ALS AMICS EMPRESONATS

·
.
.
,
L0 nostra su bscrlpCIO

La protesta de
1
es esquerres

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

Un document dels regidors
esquerrans de Berga

Ptes.

Josep VIlalta. . . . .. . . .. . .. ...
Joan Sevlllano . .• ... ... .. ,
Joan Cano ............... .. ,
Francesc Barril .. . .. . .. . .. •
Pilar Jové ................. .
Roc Collado . . . .. . . .. .. . .. ,
Joan Artés ......... ........ .
Lluls Mongulllot ... ........ ,
Antoni Tomàs ............. ..
•Esquerra H.epubllcana», de
Sant Jaume dels Domenys:
Ge1·manets Gutvernau, Josep
1 Emili, admiradors de
Lluis Companys . .. . . . .. .
Joan Palau ................. .
Pere Morató ... .. . • .. .. .
Antoni Batet ........... .
Josep Ferré ... . .. . .. . ..
Josep Sonet . . . .. . .. . .. .
Francesc Giralt .. . .. . . ..
Josep M. Sa'nahuja. ... .. . . ..
Casimir Ferré ............. ..
Pere Montserrat . .. .. . .. . . .•
Josep Llagostera . .. .. . . .... .
Josep Pros ........ . ... ..... .
Josep Gol .. . .............. .
Ma¡¡:i Marcé .............. .
Joan Sanet ...............
Josep Montserrat .. . .. .
Pau Calaf ............ ..... .
Pere Ferré ...... ....... ..
Joan Pros ............ ..... .
MelcloJ.: Pros . . . .. . .. .
Francesc Ferré .. . .. . . . . . .•
Macari Oalnf . . . . . . . . . . . . .. .

L'actitud intransigent comença a alarmar positivament els medis oficials anglesos i fran~eso~
Temen que pugui
portar comphcact~ns a Eu~opa ~
A
darrera hora d' ahtr Eden proposa una
nova fórmula

I

0'25
Els consellers de l'Ajuntament de
0'25
la ciutat de Berga elegits el 14 de
0'25
Liquidació del compte francs
1' - gener del 1934 per sufragi univerITALIA R EF USA LA ME- conseqüències fatals per a la" re241'75 .... ..... ........... .
116'90
1' - sal i suspesos per l'autoritat mUitar
construcció d'Europa, basada en l'aDIACIO
J aume Sallés ......... ... ..•
15'1'governativa,
arran
dels
fets
d'octujut mutu, i que poc a poc aquest
Pep Punar, de Prades ... ..,
1'Ginebra,
23
(urgent).
La
Dele1'bre
darrer,
s'adrecen
a vosaltres se1'J oan C!urana. (tercera. veg.)_
conflicte es convertirà en una que1'gació
it
a
liana,
seguint
instruccions
nyors
gestors
municipals
designats
1'J oan Bar jau (1d. id.) ... . ..
1'rella entre I tàlia 1 la Societat de
p~r Decret dei senyor Pic i Pon, per expresses de Mussolini ha. rebutjat
O. G. I., de Vilanova 1 La.
aquest mati les proposicions media- ~acions.
tal de significar-vos:
Geltrú ................. .
50'El corresponsal de «Le Matin» diu
dores que li foren sotmeses per a
1'Teodor Porqueres... . . . . .. .. ,
Que la Constitució de la República tractar
Concepció Gaya. .. . .. . .. . .. •
1'de trobar una solució a l litigi que si I tàlia se'n va de la Societat
en
el
seu
article
9
diu,
textualment:
de Nacions, aquesta sofriria un greu
1'Anqreu Pedret .. . .. • .. .
entre I tàlia 1 Abissínia.
Rosa. Nonell .............. .
1'perjudici.
2'- «Todos los Munlcipios de la Repú1'Manuel López .. . .. . .. . .. .
1'- olira. .. elegiràn sus Ayuntamientos
«Le Jornal» diu que si el conUNA AMENAÇA D'ITALIA
Magdalena. Flix .. . .. . .. . . ..
1'por sufragio universal, Igual, directa
1'flicte !talo-abissini no es soluciona,
A BELGICA
2'Un baturro .............. .
1'- Y secreto... »; que l'article 59 de l'EsDaniel ........ . ........... .
0'50
1'- tatut de Catalunya diu: «Els AjunRoma, 23. - «11 Lavoro Facista» Itàlia segurament es retirarà de la
Maria VIdal, ta.mU!a republi1'- taments... seran elegits per sufragi s'ocupa de la. presència. en l'exèrcit Sacietat de Nacions.
5'cana ............ ..... ... .
1'universal, igual, directe I secret, en abissini d'oficials instructors belgues
2'Joan Tudó, id. i d. . . . .. . . ..
UNA DARRER A T.El\IPTA2'Mar¡¡ar!da. ...... ...........•
la forma que la Llei detrminarà... »' als quals el Govern de BrusseHes
1'1'TIVA DE sm ED EN
Domènec V!nya.s (sisena ve1'- i la Llei Municipal de Catalunya en acaba d'autoritzar perquè renovin el
Ginebra, 23. - Durant tot el dia
5'gada) ................. .
1'- el seu article 46, diu: «Els consellers seu contracte amb Abissinla. El pe- d'avui, el senyor
Eden ha continuat
Joan Apòstol, de Capsanes .
1'50
1'municipals
seran
elegits
per
sufragi
riòdic
declara
que
aquesta
actitud
els esforços que ve realitzant aquests
J . Coll Gavaldà, idem ... .. .
1'50
1'- universal, igual, directe i secret, de
de
Bèlgica
és
inadmissible
1
delxa.
Unes esquerranes (quota setdies per tal de tractar de solucionar
1'manal) ............... .. .
s·0'50 conformitat amb la present Llei i el entendre que, de no retractar-se del el conflicte italo-abissini.
El protlt d'una. rifa. (4.•
seu acord, el Govern de BrusseHes,
1 '-· que disposen 1es Lleis electorals.»
El senyor Eden s'ha r eunit aquesvegada.) ... .... .......... .
25'3'Els textos transcrits preceptuen podrien sorgir complicacions que perV. F'abrcgat, per Catalunya
2'1 ' - d'una manera clara i terminant que torbarien les relacions de t radicional ta tarda amb el senyor Lavat, el
representant
d'Itàlia baró Aloisl, ex2'Majó ......... .............. .
1'Vlfl.as ................. .
2'l ' - el càrrec de conseller municipal per amistat existents entre Bèl¡ica i Ità- President del Comltè dels Tres 1 el
a ésser legítim ha d'ésser fill del su- lia.
1' Antollno .............. .
1'representant d'Abissínia, Jesshus.
C!urana. ............ .. .
1'fragi i ha de conferir-lo el poble per
2'~
Després de laborioses n egociacions
2'- x. x .................... .
Bassols .............. .
2'- per mitjà d'ell; per altra banda, leLA PREMSA FRANCESA s'ha arribat a r edactar una nova
Lluis Margall ........ . .. .
s·g::ilment no hi ha manera de proceCOl\fENÇA A ALARMAR-SE fórmula, la qual, a darrera h ora de
Manuel Galofré ... .. . . ..
1'«Grup Femeni d'Esquerra»,
DE L'ACTI TUD D'IT ALIA
dir a la designació d'Ajuntaments
Francesc Carat! .. . , . . .. .
1'la tarda, ha estat sotmesa telegrà.·
de Sant Jaume dels Domenys:
0'25 Maria i Josefa PItiol ...... .. .
Enric Pam!es .. . . .. .. . .. .
París, 23. - El «Echo de París» flcament a l'aprovació dels Governs
4'- eu formn governativa com no sigui
1'- Josefa Llena.s ... . . . . . . .. ... .
Un ............... ..... .
2'- P•·l Decret vulnerador de les referi- publica una informació del seu cor- de Roma i Addis Abbeba.
Joaquim Garcia ........... .
0'25 Maria 1 Carme Olivella. .. . ..•
1'- des Llei~ bàsiques de 28 de febrer responsal a Ginebra, per la qual maniEls senyors Eden i Laval esperen
Agustl R!qué . . . . .. •. . .. . . ..
0'50 Maria. Montserrat . . . ... .. .
0'60 darrer.
festa pessimisme amb relació a la amb ansietat les respostes dels do'i
1'- Antònia Llagostera. . . . .. . . ..
Osca1· Carbonero . .. .. ... .
1'Per t· nt, és evident que esteu en solució del conflicte italo-ablsslni.
0"25 Teresa Sonet . .. .. . .. . .. . . ..
Leorc! Moltó ... ........... .
Governs, les quals es creu que arribn.Continua - la demanadissa de l' lnteressantlsslm llibre de Franclsoo
0'40 l'exercici
d'uns càrrecs que legítima.J:auarJ Gr!!oll .. . ... ... .. .
1'- Fnmtlla Macar!... .. . , .. .. . .. •
La informació diu que les diferèn- ran a Ginebra abans del mlgdia de Gómez Hldalgo. L'interès apassionant dels moments actuals, la lmmlnèno
4'ment no us corresponen, ja que men- cies entre ambdós països poden tenir demà.
2'Sal\'ador Barcú ........... .
tre i tant el Cos Electoral no sigui
ela de la vista de la causa contra el Govern de la Generalitat, la persona•
J. B . .. ....... " ' •·· .. . .. .
TRAMVIARIS D'ESQUERRA:
.Benet Cuadra.t .............. .
2'- novament consultat per a designar
'-L- Joan Garriga. ... . . . .. . .. . . ..
lltat de Lluls Companys I el ours dels esdeveniments - tan ple de lliçons
Un giron!, R. P . ......... .. .
6
Antoni Dalmases . .. ... .. . ...
2'els nostres successors, solament l'AGerard Capdevila ( quota
I de raons - donen a l'obra <<Catalunya • Companys» una Intensa 1 ex•
,_ Ramon Tarragó ... ... .. .
2'- juntament elegit el 14 de gener darquinzenal) .............. .
5
Salvador Payà . .. ... . . . ...
5'- rer, arbitràriament suspès, pot regenpresslva actualitat.
Dues catalanes, a. la memò2',_ Josep M. Sanels .. . ... .. • .. •
ria. de F. Macià ...... ..... ,
El poble de Catalunya ha esgotat en poques hores la primera remesa
2
Francesc Sans .. . . . . .. . . ..
1' - tar la • 'ia municipal d'aquesta ciutat.
Unes noies de Gràcia . . . . ..
0'70 Marlan Bastida. .. . .. . . . . . ..
1'del
llibre,
que ha calgut reposar Immediatament per tal de servir la seva
Els mateixos de cada setM. Rael ................. . . ..
1'Ocupeu uns càrrecs que heu tret
mana ............ ..... .
continuada demanda. Com se sap, la concessionària a Barcelona és la «Lli7'75 Jaume Serra. . .. . .. ... .. . . .•
2'- de «la baralla miserable d'un joc de
Un ¡¡rup d'obreres de la ca,
Francesc Freixa. .. . .. . •.. .. .
1'breria Catalònia», de la Ronda Sant Pere, la qual té l'exclusiva de vano
sa Coberta (vuitena veg.)
8,_
90 Josep BermarlS .............. .
2'- partits a l'entorn d'una taula», la
da de «Catalunya • Companys».
J osep Torroja (segona veg.).
2
VIcenç Morera . .. .. . . . . .. .
1'50 qual cosa el senyor Cambó qualificà
Una familia d'esquerra ......
2'- Inglés ................. . ..... .
1' - en el seu míting del Teatre Princi«La Humanitat» es féu un honor de reproduir, en passades edicions.
Joan Sangenis Pedret .. . . ..
2'50 Timoteu Pell!cer .. . ... , .. . ..
1'- pal de Terrassa, com la «comissió
el magnlflc pòrtic que, a manera de pròleg, ha escrit AZORIN a l'obra de
Sempre esquerrana de CataBatlle ... .. . ...... ....... ..
1' - d'un acte deshonest».
lunya ................ ..
1'- Glnabreda ............... . ..
1' •
Nosaltres veiem, a més, en el vosAhir al mati tornaren de Madrid consellers-gestors de l a. Generalitat Gómez H ldalgo.
Guadalupe Muller ........ .
1'50 Mitjans .................... .
1' A la foto : Companys, Salvador Segui I l'autor del llibre, en els a nya
Amic d'Azafla i Companys.. .
tre comportament en la vida pública, ¡ els consellers-gestors de la Genera~ no pot apassionar-nos més que rela1'- Palau ...••••..••• . •...... .
1'Josep Bofarull .............. .
1'- Bové .................... .
2'- una analogia amb el dels botiflers del litat que encara treballaven en «pro- t ivament...
d11 la dura lluita social de Ba rcelona, poo temps abans de l'assassinat dl
a.ecaptat al casament c!vll
Gru:cla .................... .
1'- 1714! ja que com aleshores haveu ne- fit» dels traspassos i valoracions dels
Es de creure que avui, els conse- «El NOill.
d'Antoni Manasanch CorBota. ....................... .
1'- cess1tat per a ocupar els càrrecs que serveis. Eren el de Governació i el llers seran
més sincers amb les exbella i Margarida Iglesias
Bllarnau ................. .
1'- detenteu que un Poder que no és de d'Obres Públiques, senyors Jover
No- plicacions que els periodistes pugum
Torrents, de Belltall, el 18
Bach ....................... .
1'- Catalunya reduís el català per les ar- nell
i Vallès i Pujals.
de maig ................. .
32'05 Vllaró . .. . . . . .. .. . . . . .. . .. .
demanar-los de les gestions fetes a
1'Magi .................... .
mes. No trobeu que la Llei (?) de 2
Segurament a conseqüència de Ja Madrid, tenint en compte que el
5'- Lladó .................... .
1'Fa.mU!a Jordi-Roca .. . . . . .. .
8'- Prat ......... , ............. .
1'- de gener darrer s'assembla molt amb tomada d'aquests senyors, va ésser senyor Vallès 1 Pujals no ho va ésser
Josep VIc i famU!a (tercera
Daunls .................... .
1'- el Decret promulgat en el
segle
cursada
ràpidament entre els convegada) ................ .
1'- XVlli pel primer Borbó, que feia: sellers una convocatòria per tal de del tot en les manifestacions que va
~o Antonl vua. ................. .
Uns amics d'esquerra .. . . ..
"'" Fa bregat ... ... ... ... . .. .. .
1'- «habiendo, con asistencia divina y ia celebrar Consell. La noticia sobtà fer darrerament a conseqüència del
viatge que havia realitzat al MinisUn mll•tant del Bloc FedeJ. x. x. ................... .
1'ral d'Esquerres ........... .
2'- J. Garcia ................. .
2'- justícia de mi causa, pacificada ente- els periodistes quan a la una com teri d'Obres Públiques.
J. N. i familia (segona. veg.)
5'- Jané ...................... .
1'- rament_r mis armas el Principado de cada dia pujaren al despatx 'de la
Jaume Francesc Rosselló .. .
Ca.taluna, ~a a mi soberanla esta- secretaria de la Presidència. El Con5'- Ramos .................... .
1A. S. A. E. (11 vegada) .. .
10'- In les ta . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .•
sell segons I>C'is notWcà havia estat
Q'50 blecer Gob1erno en él.»
El senyor Pic ha estat Ahir al mati 1 sota la. presidència Govern
Josefa Mestres 1 Lucrecía
Joan ... ... .. ... ......... . ..
0'50
I res més, senyors Gestors, no vo- convocat per a la una precisament.
d'alemanya 1 a la Unió
Sugrafl.es, de Reus .. . . ..
l ' - Batlle .................... .
1'- Iem ni protestar del
al
Parlament de Cata- del delegat oficial d'Escòcia, va tenlr d'Ecriptora alemanys.
vostre
paper
en
No
fou
doncs
possible
entrevistar-se
Rosa Oromi .............. .
1'- Vllarnau ... .. . ... ... . .. .. .
1'els actuals moments, com han fet amb el Governador general, Interí,
lloc la sessió de clausura. del XIII.è
A continuació la delegada de l'InJosep Pone ................ ..
1'- MitJans ................... ..
1'lunya
Emlli Miravitlles ........... .
altres companys nostres de diverses per quant aquest, naturalment, haCongrés Internacional del Pen Club. dia, senyora Wadia, va pronunciar
1'- Pellicer .. . . . . . . . . . .. . . . . . ..
1'l'elm Monterde .• • •.. . .. , .•
1'Bach ... .................... .
poblacions que es troben en casos via de presidir la reunió i evitar,
El president ha saludat cordial- un magniflc discurs, el qual fou oït
1'El Governador general, Interí, vi- ment
1 J Casell as . . . . . . .. . . . . . . . . ..
1'- semblants. perquè benèvolament, .,o- com se sap, que es fes pol!tica...
el Centre de Catalunya 1 ha amb profund recolliment i sorollo1 Garcia .................... .
sità el Parlament de Catalunya, i elogiat
Centre d'Esquerra. Republi1' - Iem atribuir la vostra manera te fer
-en català- la tasca de- sament ovacionat en acabar diverMalgrat
la
noticia,
la
reunió
no
cana. de Cornellà:
recorregué
les
diverses
dependències
a Inconsciència, i, per tant, no ens començà fins a dos quarts de dues, de l'edifici, en les quals actualment puradora del mestre Fabra i alho- sos paràgrafs. Aquest discurs po~
Llufa Torres .............. .
i - Empleats de la. casa S. A E.
pot merèixer sinó menyspre:t; no en què arribà tot acalorat, el conra ha fet un eHoqüent parangó en- dir-se que h a constituït una veritaDidac Figueres .. . .. . . .. .. •
4'M. A. R. (Stat. Anònima.
obstant. no perdeu de vista q•1e el seller de Governació. No volgué dir són allotjades, encara, forces de tre Catalunya 1 Escòcia. Pompeu ble revelació de l'oradora, la qual
Josep Balada. . . . . .. , . . .. . .. .
3'Espanyola d'Empreses Mapolicia
i
guàrdies
d'assalt,
E. Llorens .. . ... ........... .
0'60
rítimes), tercera vegada:
Fabra ha agraït molt emocionat ha propugnat amb conceptes elevapoble un dia no gaire llunyà us exi- res als periodistes, referent al seu
Segons sembla. hi ha. el propò.3it aquestes paraules hi ha tingut fra- díssims,
13 dies .................... .
0'50 Ràtols ................. .
3'girà responsabilitats per la vostra viatge ni de les causes que motiva·
per un apropament espiriNofre Pel!ort .. . . .. .. . .. . .. •
0'25 Freixns ................. .
5 'gesta
(?), les quals desitgem, no cal ren un Consell fulminant. Gairebé de solucionar i estudiar l 'allotja- ses elogioses per als escocessos 1 la tual entre les races d'orient 1 ocJaume cases .. . . .. .. . .. . .. .
2' - Roset .................... .
2'- dir-ho, que almenys Si!5Uin incruents. no es dignà r espondre a la salutació ment d'aquestes forces a un altre seva literatura.
cident,
1
ha tingut moments l.n.sAlbert Soteras ........... .
2'- Medina .................... .
1'Berga, 18 de maig del 1935.
que els repòrters li dirigiren al seu edifici.
Rafael Gómez .............. .
Seguidament va ésser abordada plradíssims d'emocionat abrands0'50 López .................... .
2'Lope Insa ... ... ......... ...
Joan Illa, J. Fornell, Elles Sala. pas per la galeria gòtica ...
2'de bell nou la qüestió dels idiomes en ment pacifista.
Cuello .................... .
2'J. Colomlna.s .............. .
Una suggestió del delegat honga1'- Del!per! .................... .
La reunió acabi a les tres de la
2'- A. Matamala, R. Fustagueres, F.
què cal que sigui redactada la futuUna
nota
del
conseller
.41quel Mata . . . ... ... .. . .. .
2'Cervera ............. ..
2'- Boixader Valentí Anglaña, Antoni tarda. A la sortida, els consellers
ra revista. Prèvia una. abrandada. rès relativa a la circulació de 111Amadeu F'abrés . .. .. . .. . .. .
1'- Tuset ................. .
2'- Casafont, Ramon Orriols, s. Casa- e;> negaren ~mbé a fer manifestade
Sanitat
bres
en llengua ma.gyar al territori
defensa de les llengües eslaves pel
J osep Simó ............ ..... .
0'30 M. G ..................... .
1'martina 1 Joan Sitges.
ClOns. No feten pas la cara de sadelegat búlgar 1 de la Intervenció de Txecoslovàquia, no ha trobat amJosep Cmto 1 Miquel Sannl2'Teresa. Llusera . .. . . . .. . .. .
El conseller de Sanitat, senyor
Senyor Alcalde f?l Gestor. Ciutat.» tisfets. Malgrat això han dit que
senyors Crénieux, Marinetti i bient i ha estat retirada. A conticolàs .................... .
1'50 Cubas ................... .
1'Pere Huguet Puigderrajols, es propo- dels
eren optimistes.
Josep Valldorlola ... .. . .. ... .
1'- Antoni cuello .............. .
Achaval -que també ba fet una nuació, prèvia la Intervenció de M.
2' sa
a
partir
del
pròxim
diumenge,
P. P. P. P .................. .
0'50 Sabatés .................. .. .
El senyor Ple 1 Pon digué que la
1'brillant defensa de l'idioma espa- Crémleux, s'ha acordat pregar al
Ramon vuanova. . .. .. . . . . . ..
0'25 Mozzln! .................... .
1'- La de l'Ajuntament de La nota de referència del Consell, seria emprendre una campanya sanitària nyols'acordà en principi anome- senyor Wells, que perllongui encara
Antoni Segura ........... .
1a
tot
el
territori
de
Catalunya
coBlay .................... .
5'facilitada
al vespre. (Havia estat pronar un Comitè de redacció que exa- el sacrifici d'ocupar la presidència
Marti Pau ...... ........... .
1'mès als periodistes que a la sortida mençant el diumenge per Girona. minarà un exemplar de revista on del Comitè Executiu, el qual queBisbal
Enric Manero . . . ... . . . .. . . .•
3'Suma I seguoix
88.309'95
A més de la deguda inspecció que seran publicats en els idiomes mun- darà constituït com fins ara, addel Consell seria facilllada.)
Joaquim Saloni . . . . .. . .. . ..
1'-El Consell ha estat extens 1 realitzarà, es verificaran conferèn- dials triats pels autors, els treballs juntant-s'hi un delegat per les naEufèmia. Pla . . . . . . . . . . . . . ..
1'-- «Els
que
sotasignen,
en
qualitat
de
cies de divulgació sanitària les quals que 11 siguin sotmesos. Ha estat cionalitats catalana, argentina, roPau, Pauet i Amadeu Pab!ssa
~:=
consellers de l'Ajuntament popular, important - afegí el senyor Ple-. a ésser possible seran radiades.
.."arn!lla. Bru . .. . .. . . . . . . . ..
Hem tractat de moltes coses. Sóc
aprovada amb la sola abstenció del manesa, egipcia 1 holandesa.
Com a conseqüència d'aquestes vi- delegat holandès, la proposició preVeredicte del Concurs de s·a~Ic~~nsiVa V. s. i
I amb un parlament de gràcies
optimista quant al resultat dels asUn grup d'obrers 1 obreres
sumptes que hi ha pendents.. si bé, sites es dictarà un ban per a cad:l sentada per Klaus Mann demanant adreçat al Pen Club de Catalunya
de la Casa Farrero 1 Cia.
Fotografia
Que assabentats que el Governador això no vol dir que no vegi les di- localitat que serà. repartit per tot~ l'alliberament immediat de diver- pel delegat argenti, correspost Pel
(setena. setmana) :
.
General de Catalunya, nomenat en ficultats que presenten. La nota que els seus pobles ordenant les refor- sos
Magi Pijoan . . . . . . ... ... .. .
escriptors alemanys, així com poeta Josep M. de Sagarra, hom
0 50
o·so Retmít el Jurat per a fallar el Con- • virtut d'una llei rodonament anti- facilitarem és de xifres ...
mes de caràcter general a realitzar la protesta a adreçar al govern «na- ha donat per finides les tasques
Eduard Gutlérrez . . . . .. .. .
Josep Pérez . . . .. . . . . . . . .. .
0'50 curs de Fotografies sobre el tema constitucional, ha. elegit una Comisdonant
un
termini
per
tal
d'efecEl Governador, interí, no digué
zi». El text de la proposició és com d'aquest XII.è Congrés.
Enric casals . . . . . . .. . .. . . ..
o·so ccEis infants als Jardins Públics de s1ó Gestora per a subetituir l'Ajunta- res més.
tuar-ho I transcorregut el qual ts segueix:
A la tarda va tenir lloc l'excurAlfons Madrueflo ........... .
girarà
una
visita
d'inspecció,
o:so
Barcelona»,
Impocompost
pels
senyors
ment
del
qu~l
nosaltres,
representant
El
conseller
d
'Assistència
Social,
El Congrés de Pen Club reunit sió a Terrassa 1 el te d'honor ofert
Maria López de Madruefio .. .
0 50 Enric Aznar, N. M. Rub1ó, Res i Sa- , la volunt!'t 1 els sentiments del posenyor Roviralta, anuncià als perio- sant als qul no ho hagin compli- a Barcelona ha adoptat per unani- pel senyor Salvans a La Barata.
A lo. memòria de Jaume
1
0.50 bater 1 Armand Otero, i després d'e- ble, plesmats mequívocament en les distes que pròximament convocarà mentat les sancions a què la llei mitat la següent declaració:
molt concorreguts ! animats, com
Bravo ...... ........... .
o·;,o
xaminar
dctincrudament
les
coHecelecc10ns
del 14 de gener del 1934, un concurs de metges per la Casa autoritza i per a l'aplicació de les
Daniel Bravo .............. .
Els Pen Clubs de tots els països aix1 mateix ho foren el sopar d'hoJoan Ferrer . . . . . . . . . .. . . ..
0'50 clons presentades, d'acord amb les formem part, i d'aco~d amb el con- de Maternitat. Quant al Cinsell, <.li· quals serà inexorable.
nor
celebrat al Ritz 1 el ball de gaprotesten enèrgicament contra l'emBaptista Ventura ... ... . ..
o:5o bases conegudes, decidiren fallar de tmgut de les. lleis vtgcnts a Cata- gué que havien celebrat un canvi
presonament a Alemanya d'escrip- la que va seguir-lo, el qual transJoan Gíne3 .............. .
0,50 la manera següent:
lunya, ens cretem en l'obligació de
d'impressions, però que ell, com a
tors alemanys 1 dels mals tractes a corregué amb la màxima brillante5J'
Ferran Mart.lnez .. . . . . . .... .
8-~
1er. premi, 100 pessetes: desert.
PROTESTAR
tècnic, no va intervenir-hi.
Francesc Al¡¡arra .. . . . . .. . . ..
què estan sotmesos. Els escriptors de fins a primeres hores de la. ma Joan Burguis .............. .
Els altres coru:ellers foren preguntots els països agrupats en l'organit- nada.
o·so
2on. premi, 50 ptes.: lema «.Ale
amb tot el respecte, però també amb
Artur Julve ........... .... .. .
zació dels Pen Clubs reclamen la
o :nJ gria infnntilll, de Joan Ribó Bada!. tota energia, de la constitució d'aques- tats per les impressions dels que
Manuel Glménez ........ ... .
EL PROGRAMA PER A
111bertat dels seus coHegues Ludwig
~ ~8
3er. premi, 25 ptes.: lema «Esplai», ta Comissió que sota el nom de Ges- havien estat a Madrid, I tots con·
Antonl Salvador . . . . . . . ..
AVUI
Reun i Cari Ossietzky.
o·so de Jaume Moncunill Mates.
tora regeix els destins de la ciutat. tcstaretl invariablement: «Bona. La
A la memòria de Macià
que els serà facilitada, ho exExcursió a la Costa Brava. - A
Els escriptors de tots els països
Francesc Pinós . .. . . . . ..
v .>O
4rt. premi, 25 ptes.: lema «Cadells
Interpretant, doncs aquests senti- notl.
plica tot».
agrupats en l'organització dels Pen les deu del mati. Sortida de davant
A la salut de Companys
humans»,
d'August
F'onts
i
Reig.
j
ments
del
poble,
plaSmats
reiterada• • •
El lluitador republicà penedesenc Clubs protesten de la persecució l'Hotel Colom (Plaça de Ca~unya~
Salvador Medrano . . . . ..
0'50
5è. premi, 25 ptes.: lema uSol i ment en tots els comlcis electorals,
Joan Sà.nchez... .. . ... ...
A les dues de la tarda. omar
I aL"(ò és tot el que concretament Mart! Rovira, alcalde popular de La dels seus coHegues alemanys per la
Cristòfor Cano . .. . . . . ..
o;ao aire», d'Agusti Folguera Mensa.
i en nom d"ell, com a autèntics re- se sap dels consellers que han vin- Nou de Gaià es troba d etingut al Gestapo 1 demanen la immedia~ Far de Sant Sebastià.
'A
VIcenç Lab o;¿ ... ........ .
o,3o
6e. premi, 25 ptes.: lema «Salut presentants que en som, hem de fer gut de Madrid i de la inesperada
A
les cinc de la tarda. Te a S llibertat del periodista segrestat fie
'
..
.
.
Maria Santiago ........... .
g.~g
als
infants»,
de
J.
Alert.
reunió
del
constar,
consell.
en
Després
defensa
de
dels
tot,
interessos
Vendrell,
a
consequèncta
duna
deSuïssa
Berthoid
Jacob.
garó.
I rt
Francl&ca Ferrer .. . . .. .. . . ..
0'25
Per tant, es prega als autors de I que _va confer1r-nos:
el que poden fer o desfer els nou núncia.
Aquesta protesta serà adreçada r.l
A les nou del vespre. Sopar ~~al
Maria." Alarcon .............. .
al Comitè executiu Internac va
Ml\ria Cesa .. . . . . .. . . . . . . . . ..
0'25 les fotografies premiades que es ser- 1 Pnmer. Que per estar clarament
Isabel Abella. . . . . . . . . . . . . .. .
pel senyor Raul Rovira.lt.a a la ~o
J :.!&
velxin anar al local del «Garden en pugna amb la Llei Municipal ca.Concepció Mongulllot . . . .. .
residència de Santa Clotilde, de IS0'20 Club» (Palau de Pedralbes> el prop- 1 talana, no podem reconèixer el vaEduard Sales . . . .. . .. . . .....
0:20 vinent dia 26, a les onze del matí, lor t;té~ mlnim als integrants de la
LES MODISTES PARISENQUES
ret de Mar, i sopar dels CLlon~~de
VAGA
Jesús Hernando . . . ... . .. . ..
tes a Santa Cristina de
or
g.~g on tindrà lloc el repartiment dels es- Com1~1ó Gestora, a l'Igual que tamF. B ........................ .
Mar.
0'25
•
roentats
premis.
poc no poden revestir cap valor legal
1. B ..................... .
els acords ni altres disposicions dictades al mvrl!e de l'esmentada Uei
Municipal.
La vaga de modistes
Segon. Que, també, no poden tenir
cap valor legal els acords que els gesde París
tors prenguin com a integrants d'aExistència en caixa el dia 12 de maig
2.398'80
questa
Comissió.
Ingressat durant els dies 13 5 al 20 5 ...
3.107'55
VA EN AUGMENT I ES PRODL'El·
Tercer. Que, com a conseqüència
XEN I NCIDENTS
Ingressat per retorn d'un subsidi
35'5.541'35
de l'anteriorment exposat, no podrem
París, 23. - Segueix, cada ve~
rec~nèixer els nomenaments que es
més violenta, la V!\ll-1 de les m
facm de persot:lal n1 les disposicions
SORTIDES DE CAIXA:
tetes.
.
b da per
que
es
prengum
en
matèria
econòEn una nova reumó cele ra
ni·
395'Subsidis a diversos . .. . .. ... .. . ... ... .. ....
mica ni d'r!tre ordre.
les
vaguistes,
han
decidit
per
una
148'25
Subsidis a exiliats . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. .
mitat, continuar la vaga.
snlQuart. Qu:! ens reservem el dret
2.520'•
per mitjà Cçunitè Pro-Presos ...
per a procedir a totes les accions leAquest mati es formà Ullil; 01 migals que ens corresponguin i, en el
festacló Integrada per mésln~wen
•
»
Comissió Sant Vicenç
ler dc modistes, les quals . 0 r•ant
seu dia, presentar els recursos cor75'dels Hort~
estacionar-sc davant d"una t!DP 1 "ueresponents per a impugnar tant el
Sant Pere de Ricasa de modes on hen repres
ponomenament de la Comlssió Gestora
50'tes ........ .
ball algunes emplead~s •. però ti na
com el.s acords que aquesta adopti.
lícia ha intervingut raptdamen
Vilanova i la
Sisè. Que també ens reservem todissolt les vaguistes.
tes les altres accions que ens puguin
255'Geltrú ..... .
correspondre contra les lnfrllccions
30'Sabadell ..... .
lt
que, per tot l'esmentat, creiem que
Sant
Martí
de
»
»
»
lt
s'han comès de les lleis vigents a Ca115'75
Sesgaioles .
talunya 1 a la República, 1 demanar
les r esponsabilitats consegüents.
126'30
1
»
»
Horta Sant. Joan
l
Per tant,
270'a empresonats Presó Model ...
lt
PREGUEM
a la. V. S. que es ser125'»
1t
Castell Montjuïc
lt
veixi tenir per formulada aquesta proEls estrangers sense feina
151'40
Jt
»
Tarragona . .. .. •
»
testa i per feta la reserva dels re101'15
cursos I accions esmentats..
•
1t
Reus ........... .
seran repatriats ._11a
»
351'95
P.arís, 23. - El Govern fn..nces tots
•
»
Ue1da. ........... .
La BisbalJ 22 de maig del 1935. Sr. Gestor ae l'Ajuntament.-CiutatJ
decidl~ repatnar gratu!tsmef~ ac126'30
Girona ...
lt
Jt
lt
els obrers ~trangers sense
· .,:s
Signen: Francesc Roura, J osep Fi4.916'95
75'85
Pamplona ......
I
I
I
tualment
res!dents a Fran~. caP
gueres, J . Cebnà Crinesta, Joe.n Fiquals portarà sense despesaf~ elS
gueres, J. Molla Aliu, Pere Salomó,
624"40
mena per la sevn. part,
Un ¡rup de cmll!lne ttes" ~lstes a .a Plaça v end6me. - Els gendarmes les seguelxen ...
Existència en cai.Xa el dia 21 de maig ...
J. Palet, Sebastià Bofill, Domènec
pa1sos. d'on són naturn!.q.
(Foto
Keystone)
Simon i .Pere Ribes.
Su ma anterior . . . . .. 87.740' -
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