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EL tiMPS. - A Catalunya el cel està cobert. Ea realstren bolrea
.,., la vall de Núria I Priorat I plou pel camp de Tarruona I Baix Ebre.
Ela venta a6n moderats de component W. per 111 comarques d'Urgellet I
Baix Emoordà: per les altres comarques s6n fluixos I predomina la dlrec•
ció oomDO.,ent S. Les temperaturea mlnimes re&istradu han estat d6
o .o a Eftvallra, 1.o al Port de la Bonalgua, 2.o a Estan&ento I 3.o a Ran•
aoll i Núria. Cru ix de la neu : 70 cm. a Envallra I 40 cm. al Port Bon aigua,
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Barcelona, diumenge, 26 de maig del 1935
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DEMA, DILLUNS, COMENÇA LA VISTA DE LA CAUSA
CO~TRA EL PRESIDENT I CONSELlERS DE LA GENERALITAT
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El Fisca'
demana
30
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<<Els actes que realitzaren els processats senyors
Lluís Companys, Martí Esteve, Joan Lluhí, Martí Bar·
rera, Pere Mestres, Ventura Gassol i Joan Comorera,
constitueixen un delicte de rebeHió militar comprès en
l'article 237 del Codi de Justícia Militar, circumstàn·
cia 4:.
Són responsables criminalment de l'expressat
delicte en concepte d'autors conforme al número 2 de
l'article 14 del Codi Penal, els esmentats processats ..•
Ha d'imposar-se a cada un dels processats la
pena de 30 ANYS DE RECLUSIO MAJOR, accessòries
¡vuitena part de les costes fins a l'aute d'obertura del
judici oral i per setenes parts les posteriors a l'es·
mentat aute.>~
De les Conclusions provisionals
del Fiscal de la República.
PER ASSISTIR A LA VISTA

Josep M. a Massip
ha sortit cap a
Madrid

VIGILIES DEL PROCES

Els defensors p _reparen
els informes
(Crònica del nostre redactor a Madrid Alard Prats)

Quatre homes de Cas·
tella ...
Quatre homes de Castella s'apresten a procedir a la defensa, com
adlvooots de l'Honor able President
de la Gener alitat de Catalunya i
dels seus consellers, en la vista del

tlns de la República instaurada pel
poble, oom a Govern provLslonal.
I en aquesta ocasió... No van a informar, els defensors, davant un altre Tribunal mlllte.r, sinó davant un
Tribunal civil de Garanties Constitucionals. Això és, únicament, el
que ha canviat. Diríem només els
ba:¡tidors de l'escena.
El drama que va a començe.r és

proclamació de l'Estat català din·
tre de la República espanyola.
Davant d'un Tribunal polític, per
atzar de la. seva oonstituctó - fins
a arribar a. ocasionar una crlsl- 1
per la jurisprudència sentada al
llarg de les seves actuacions, de
man, a que aquestes ll donen aquell
caràcter de forma inesborrable.
Madrid, 25

company visitarà el President Companys 1 els consellers, als quals portarà la salutació efusiva 1 emocionada de tots els companys de LA
HUMANITAT, en aquestes hores solemnes.

•••

Amb l'exprés també marxà cap a
Madrid, per tal d'assistir a la vista
Entre reixes_
de la causa contra el Govern de la
(Express-Foto)
Generalitat, el diputat al Parlament
de Catalunya senyor Tauler, requerit
pel Tribunal de Garanties com a
testimoni.
Una informació
Els dos viatgers foren acomiadats
En l'exprés d'ahir a. la nit sort! per un nombró.s ~ruf d'amics.
MP a Madrid el nostre company 1
dilrector Josep M. Massip, el qual
També h an sortit cap a la capiassistirà, oom a enviat especial de tal de la República, els germans del
València, 25. - Au¡menta l'anlLA HUMANITAT, a. les sessions de President C<>mps.nys, Josep 1 Mala vista de la causa contra el Go- nuel, el primer ddputat al Parlam~~
~~~:n~~ 1 a~ti~: ~~!~
vern de la. Generalitat de Catalu- ment de Catalunya, 1 el segon Adclons de republicans. A les onze ha
Els diaris de Madrid, arribats ahir arribat de Terol un ¡rup que ha fet
ministrador General d'«Edltorlal Llinya davant el T. de G.
D'arribada a. Madrid, el n011tre bertat, S. A.'ll.
a Barcelona, publiquen la següeñt el viatge a peu i al cap de poca es·
tona uns autocars de Salamanca.
informació:
ha. tributat una grandiosa re«Barcelona, 23.-En los paslllos del Se'ls
buda. En el ràpid ha arribat el sePalacio de Justlcla se hablaba ayer nyor Azafía que ha estat rebut a
cre una denuncia presentada por los l'estació pels directius del partit 1
sindicos de la quiebra. de Hilados nombrosos correll~lonarls que l'han
•
Torras al gobemador general lnte- victorejat.
diari de les esquerres
rino, relacionada con el nombramlento del consejero de J ustlcla y ----------~*:----------catalanes
concordante con otras denuncias que do, puede tener ahora un procesa
últlmamente se han hecho al mi- de gran volumen, en el que se acusa
nistro de Justicia. Los denunclantes, de diversos delitos a varias persodonarà aquests dies la
ademàs de poner de relleve la ac- nas, y entre elias a. un pròximo pa.millor informació sobre
tuación polltica que ha tenido en r lente del nuevo consejero. Los delos últlmos t iempos el señor De nunciantes, para destacar la. gravePrat, designado para aquel cargo, da.d del asunto, dicen que, reconoslendo as! que el gobernador general ciendo la exlstencia de los delltos,
manifestó públicamente que llevaba han dictarninado prestigiosos aboal cargo a un técnico, al que apar- gados de Barcelona y Madrid, en·
taria de éste en cuanto resultase tre ellos los sefiores Cuello Galon,
adherido a un part1do politlco, hace Roig Berdagà, J lménez Asúa, Melnotar que el señor De Prat ha stdo quiades Alvarez, J oaquin Chapaprienombrado consejero sln que resulte ta y José Maria. Gll Robles, y piden
aún excedente de su cargo de fiscal que, previa lntormactón, a. la que
OSSORIO I GALLARDO,
del
Tribunal de Casación. Añaden acudlrlan, se deje sln e!ecto el nomMART J ESTE VE
BARCIA, FUNES I ASUA
Conseller de Fina nces
los comentaristas que la denuncia bramiento de consejero de Justlcia
dice, ademàs, que la actuaclón que de la Generalldad a favor del sehaya tenido desde cargo tan eleva- fior De Prat.»

El SENYOR AlANA VICTORE·
El CONSELLER-GESTOR DE JAT EN ARRIBAR AVALENCIA
JUSTICIA, SENYOR DE PRAT
:

la humanitat

LA VISTA DE LA CAUSA

CONTRA El GOVERN DE
LA GENERALITAT

en la seva qualitat de defensors dels processats,
pronunciaran segurament discursos

d'un interès excepcional

la humanitat
diari de les esquerres catalanes

publicarà el text
I
1
taquigràfic dels d iscursos
de les

No podem publicar, contra la nostra voluntat, un magnífic i interes·
sant article que el nostre iHustre
coHaborador Antoni Rovira i Virgili
havia escrit per a ésser publicat avui

La sala de plens del Tribunal Suprem, on demà , dlllu ns, començaran les sessions de la vista de ta causa
contra el Govern de la G meralltat de catalunya,
<Fot. Alfonso)
procés davant el Tribunal de Garanties. Els quatre, prestigis indiscutibles en les disciplines del Dret que
conreuen. Les paraules eloqüents
que han ressonat ja en altres ocasions històriques en el recinte de la
sala d'actes del Tribunal Suprem on
ha d'ésser vist, amb la solemnitat de
rigor, aquest procés, també històric,
contra el Govern autonòmic de
Catalunya. Sempre ressonaran amb
la mateixa vibració generosa les
veus d'aquests quatre homes. Les
circumstàncies o!ereixen una superficie exterior diferent. En el fons
les caracterlstlques internes Eón les
mateixes, es debaten les mateixes
motivacions; com en aquells temps
en què un Tribunal mllitar jutjava
els acusats per la sublevacló dels artillers a Ciudad Real - tan llunyans en el temps i, no obstant, tan
pròxims! - posteriorment, en 1931,
quan compareixien davant un altre
Tribunal militar els components del
Comitè Revolucionari que, pocs mesos després, havia d'asumir els des-

·LA TRANSCENDENCIA POUTICA DE L1 ACTE D1AVUI A VALENCIA

El discurs d1 Azaña i LA HUMANITAT

declaracions de les principals

figures del procés
Aquesta amplíssima informació serà complementada
amb

crò niques i r.epo rtatg es
de la vista
Una extensa informació grà fica
completarà, aquests dies, el servei de

la humani at
AQUEST NUMERO HA ESTAT VISAT
PER LA CENSURA

L'home, la seva obra i
les circumstàncies
Angel Ossorlo 1 Gallardo, l'Insigne
advocat emparador de tota causa
justa 1 o.rdent defensor dels ideals
democràtics. defensor, en tota ocasió de la llibertat on es trobi amenaçada o en perill d'amenaça, aquest
gran ciutadà va a defensar Lluis
Companys.
En el seu acollidor despatx, on
tota intranquHlitat troba un estlmul
1 un consol I tota causa justa un
vetllador. 11 hem fet preguntes a
propòsit del discurs que va a pronunciar.
-Per respecte al Tribunal de Garanties no puc dir-vos res. No és
corrent trencar el co3tum d'avançar
res d'un discurs que va a ésser pronunciat davant d'un Tribunal.
Don Angel és l'home de concrecions, d"enunc!ats clars, breus i suggerents a un temps.
-Sl aquest discurs qua valg a pronunciar ha:rués d'és:;er titulat com
a conferència, hauria anunelat nixi:
•L'home, l'obra, les circum~tàncies» .
Entorn d'aquests enunciats girarà el
meu informe.

Els

del nostre director Josep M: Massip, destacat especialment a Madrid, i del nostre corresponsal especial
Alard Prats

diari de les esquerres catalanes

el mateix que abans s'hi representà.
Pel fil inicial d'aquest acte es preveu clarament que l'interès de la
gran obra augmenta a mesura que
s'acosta el desenllaç, el qual en el
futur haurà de resoldre's de manera
que el destl doni a cada u el que
li correspongui en justicia. Quatre
homes de Castella, en aquesta qüestió. concretaran i ampliaran en els
respectius informes dos poderosos
corrents: un de tècnica. jurídica 1
un altre de politlca. C<>m els fils
subtils de l'electricitat faran la llum
en trobar-se, sobre fets de tan vigorós volum que ningú mat més no
podrà desnaturalitzar.

u na fot o històr ica: f(.s:-auel Aufla acompanyat de ' France.sc Mac1à, enun dels viatges a ~rcelona de l'exCap del Govern de la Repubtica
Per tal d'Informar amb tota am plitcd els nostres lecto1s, i donada . ra transcendència polit ica I ~ ~e per·
cussló republicana del discurs que a quest maU pronunciarà a Va lència 1 ex-Pr61dent del CoMell de _M1mstres,
M nuel Azaña LA HUMANITAT, diari de Ito,¡ esquerru catala nes, ha desplaçat a Valenc1a el nosfeny::mpa~y de reda~cló Lluls cap devila, el qual reportarà, en una de les seves croniq~.:es mtcresss.nt1ss1mes,
,;:pressions del transcendent discurs. que sens dubte fixarà clarament les poticions polltiques del moment 1
ta trajectòria de la democràcia espanyola.
• . .
.
LA HUMANITAT pUblicarà aixlmateuc, en I ed1c1ó del prox1m dimarts, el text. taq~ràfic del discurs de
Manuel AZ&fta, a fi crue els nostrw lect:~rs corMguin amb tot detall el oenaament oolltic de l'iHUitre rtPUbltG.

altres

defensors

August Barcia, Llu!s Jiménez ne
Asua, Marià RUiz Funes...
En els medis on les qliestions jurfdlque.; 1 politlques apasslonen es
posa. una enorme atenCló en els discursos que han de pronunciar aqu!!sts !llustres jurisconsults. La qu:llitat dels defensors 1 el seu prestigi. la personalitat l la significació
dels acusats. els fets de què se'ls
acusa i els termes del sensacional
sumari que van a ésser posats tn
clar són motius a bastament justificats per a les dl.scussions 1 l'expectació. Dos tècnics i dos pollttcs,
així classifiquen els defensors; e!s
primers Jíménez de Asua i Ruiz
Funes, catedràtics de Dret de les
Universitat.~ de Madrid i de Mürcla
respectivament. Els segons, poUUcs
pret'minents, Angel Ossorio i Gallardo I August Barcla.
•
Per damunt de tota cons!derac16,
però, en ordre a 1~ doctrines juri·
dlq\M!s que es po._cm en joc. es destaquen el valor pollUc que els informes han de tenir I que segurament comblarà les ambicions de
sensadomUisme dels més exigents.
No s'ba d'oblidar que es tract.a d'un
,procéa pol!Uc, per uns fets fonamentalment pollttcs en l'impuls que
eb determinà I •n la se\'a e.'tl)lostó:

Els testimonis cridats a
declarar
Un dels testimonis que ha demanat
el Tribunal de Garanties per tal de
declarar amb moliu de la vista que
començarà el dilluns contra el Govern de la Generalitat, el senyor Josep Badosa 1 Montmany, en tenlr
noticia per la citació que havia de
comparèixer davant d'aquell Tribunal, envià, certificada, una lletra. en
la qual feia constar que els seus mltjants econòmics l'impossibilitaven de
traslladar-se a la cnpltal de la Republica.
( Passa a la pàg. 7)

LES JORNADES DEl PROCES

le~ e~i[ion~ ex.
traor~inàrie~ ~e

U HUMiftiiAI

Essent enorme l'augment de
tirada que aquests dies pròxims
registrarà el nostre diari (alxl
ens ho fa n preveure les comandes especials que a rriben conti·
nuament a la nostra administra·
cló) I per tal de servir a t othom
sense retards ni dificultats, ens
caldrà fer edicions especials 1
extraordinàr ies de LA HUM ANI TAT.
Com sigui que la capac1tat de
tirada de la nostra màquina rotativa seria Insuficient - tot I el
fo rmidable rendiment que ve donant-nos la nostra màquinaper a tendre puntualment els serveiS de Ba rcelona, correus, pa·
que ters, etc , una par t del nostre
tiratge serà efectuat en uns altres tallers, per bé q ue ni el contingut ni la tipografia de LA
HUMAN ITAT no sofr iran va ria·
cló. Unlca ment hem d'advertir
que Ja capçalera del nostre Glari serà vermella en una part de
l'edició, I negra en la r eit&, detall quo advertim prèviament r.er
tal que no produeixi co nfusió.
La capça lera de LA HUMA·
NITAT serà, doncs, en els dies
que duri Ja Informació de la
vista, indistinta ment negra o
vermella.
Donades les circumstàncies extraordmàr ies I els motius fa vora·
bles que ens obliguen a ampliar
alxl la tirada del nost re diari l'expansió del qual cada dia lis
mils gran -, estem segurs que
els nostres amics I lectors ens
perdonaran la ,P.tllta I Involuntària modlflcacu) tipogràfica en
una part de la tirada de LA
HUMANITAT, diari de les esquena ca ta ranes.

la humanitat

I
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L'experiència obtinguda en la gran
guerra envers la. vacuna. antltitica,
ha posat ben clar el seu gran valor
com a mitjà per a evitar Ja febre
tl!olde. Queden encara molts punts
que no estan del tot r esolts
que
precisen moltes observacions 1 estudis per aclarir-los.
Un dels més importants és el referent a. l'eficàcia de la vacuna 1
respecte a ell la c1ència unà.nimament declara que la vactmactó antltl!o-paralitica no solament és eficaç, sinó que la immunitat creada
és persistent i durable, mes si per
dis.wrt un vacunat, cas rarissim.
però poss1ble, ofereix la. malaltia
¿què passa? Els francesos asseve·
ren que el Jpala.lt no presenta cap
diferència amb un malalt no vanat. L'experiència obtinguda a casa
nostra ens demostra que això dista
en la nostra terra. estadlstiques
nombroses i fetes amb molta cura,
demostren que la forma atenuada
en els vacunats és un fet per a
nosaltres indiscutible. No obstant,
donada Ja importància de l'Escola
.francesa, hem de recomanar que
tot. vacunat ha de tenir tota. mena
de cura a no exposar-se a una l.nfecció, per si el criteri francès ros
veritat. La majoria d'individus ad·
quireixen després de la vacunació
un cert grau d'immunitat, però per
alt que aquest pugui ésser, pot donar-se el cas de que una agressió
microbiana triomf! bé per la gran
virulència. del gèrmen. bé per condicions d'Inferioritat del terreny
(surmen(lge intens). La vacunació
antitiflca. no ens rellevarà de cap
manera del respecte que cal temr
a les pràctiques pro!ilàcllques, generals o especials, 1 formarà el seu
màxim rendiment sl hom evita les
contanúnacioos massives I brutals.
és a dit. si hom respecta en tot
lloc 1 moment les lleis imperatives
de la. Higiene.

DE MOBLES. PIANOS, RAOlOS, CAiXES DE
OABALS. MAQU lN ES D'ESCRIURE 1 OE
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MERCAT

D'OLIS

Al mercat d'olis, si bè no h1 ha. hagut variacions en els preus, en la
darrera setmana la tendència del mercat és de puja, amb tot 1 els bons

auspicis que hi ha de la nova llora olivarera, ia qual, en aquests moments, !a creure que Sl no ve cap contratemps podria ésser la d'enguany
una de !es collites mes fermes que es podrien veure a la Península.
La tendència àe puja no ht ha dubte que és deguda. a les perspectives d'una nova era de forta exportació, la qual cosa pot portar un maJor benestar als agricultors olivau-es ensems que un empori de comerç
en beneuci dels Interessos nae1onals
Els oUs de llinosa han tornat a experimentar una puja molt tm-

portant.

En general el mercat està sostln¡ut. Aquesta és la impressió q.ue
bi ha en la. present setmana.
PREUS A &. ENGHOS Corrent. 180.
Supenor. 186.
Ft. 200.
Extra-truitat. 231.
Preus per 100 qutlos.

OLIS D OLIVA

Models exc:usius :; Classes superiors :: Preus baratissitns

F. VEHILS VIDAL

fiO

32 Avinguda Portal de I'Angel, 34 • 7, Plaça Universitat, 7
en aquesta Auditoria. en quauta
comlssió, ha rebut ordres de t de
al seu lloc de procedència 0 s~tnar
l'Auditoria de la Segona 'n1....gu¡ a
Sevilla.
•"'16 de

JUSTI CIA
MILITAR

PROCESSAMENT 1 p
CO!''-:'RA UN SOLDATREso
Han estat donades !es Ordres
tunes de processan.ent 1 Presó ~Por·
PER A VISTA 1 VERE- el soldat Josep Anguera amb ~~
DICTE
deia successos ocorregu~ al - u
Ha passat a la Fiscalia mllltar per l'Auditoria. del qual resultà amb~ de
a la seva quallflcació t per a vista greus un caporal de l'exèrcit. rtdea
l fall la causa de Cambrils.
Ahir deixà d'existir l'esmentat
poral.
ea.
CESSE DE VOMISSIO
El tinent auditor, capità Manuel
EL JUTGE SENYOR Pt.
Colomé 1 Escrivà, que es trobava
BALVER DE VIATGE
A INSTRUIR DILIGEÑ&~s
DE PLENARI

*

f.VUl marxaran a Vic Mast
La. mUlor vacuna a emprar és la
feta amb gèrmens concretament re- Voltregà i Sant Ba.udiU de Ll~~
gionals 1 la seva durada és d'Un el jutge senyor Pefialver, acom~>any t
anys com a minim. El criteri més d el secretari capità Aguado i els
general de revacunació és fer-la ca- vocats Tió, Bopesa, PuJgvert 1 Ama~
da cinc anys escurçant el temps per tal d'Instruir les diligències ...8
"
en cas d'amenaça d'epidèmia 1 en plenari en la. causa 393.
traslladar el lloc de residència, si
aquest és allunyat o sobretot s1 b.l
** *~
ha endèmia. o epidèllli& tifoide, ret
important en els actuals moments
TROBALLA
en què s'apropen les sortides d'estiuet~.
El senyor Daniel Bona, rePBrtldo
L'us de vacunes no fetes amb del nostre dlarl, ha trobat, tot fen~
gèrmens del pafs, porta com a co- e1 repartiment. una dèclms del PròroHari el que algunes d'elles no tin- xim sorteig.
guin eficàcia, car essent aliens als
El qui acrediti ésser el seu propiede casa nostra poden no donar el tari és pregat de passar per l'Ad·
resultat degut.
ministracló de LA HUMANITAT.

ad

-----------------*

GRAN ENDERROC

I

El mercat de Llotja està en la mateixa tessitura que el deixàrem la
setmana passada. Una gran manca d'ambient, alx1 com manca de com- 1
pradors. ajudant l'esmentada perspectiva; una gran desorientació en
el corner~ en g~neral, degut, com hem esmentat altres vegades, a les
traves. taxes, convenis monopohs, concursos, etc., etc. propis d'un any 1
m1g de desgovern per al poble 1 en benefici dels interessos creats en temps
de la mouarquia Aquest es en aquests moments el veritable panorama
nacional
Ahir al mlgd1a ja es va saber al mercat de Llotja que el concurs
sobre els blaU; haVUl quedat altra vegada desert. Ens ha causat l'efecte 1
que molts elements se n'alegraren. pulX que l'afer dels blats ens fa l'efec- 1
te Igual que el que veu un ocell vell engubiat, que no fa més que donar 1
cops de cap a ta gabia sense poder fugir d'aquesta. Igual fan els go-l
verns de la «meseta». Fan concursos per tal de retirar les 600.000 tones
de blat 1 aquests concursos resten deserts.
Ara segurament hauran de posar en pràctica les «J)anaceas» que diu
que els resten als «cedistcs» per solucionar l'esmentat problema. Suposem que aquesta «panacea» serà aquella tan famosa 1 que tant han parlat
de treure els dlners d'allà. on n'lu hagi per tal de !er préstecs als agricultors necessitats quan vingui la nova collita. Aquests seran molts 1
ja veurem com resolen el problema. ja. que estem convençuts que els pobres agrtcultors, sl esperen que ta CEDA tregui els diners d'allà. on n'hi
ha, moriran badallant. El temps ho dirà.
La tendència dels blats, com és natural, fa el seu curs sense mlliorar ni p1tjorar i això darrer és el que s'ha de procurar, cosa. que creiem
dlflcU en aquests moments.
Les !ari.11es segueixen el seu curs normal sense variacions.
La tendència de les despulles és igual que !a que vàrem donar la. setmana passada: sense cap variació ni perspectiva diferent.
El moresc, durant aquesta darrera setmana, ha estat bastant ajustat,
particularment el de procedència andalusa, a preus bastant més baixos dels que hem vingut assenyalant, la qual cosa ha fet que l'exòtic 1
també seguts el retard, tal com hem dit en cròniques anteriors que la
puja del moresc. ordis i civades, la vàrem veure sempre quelcom artificiosa.. aix1 resulta.
Els arrossos seguetXcn sostmguts 1 amb demanadissa.
Mongetes. cigrons i lleguminoses. en general sense variacions en
els preus degut a la manca de consum.

VESTITS PER A BANY - BARNUSSOS

La vacuna antitífica

COMPRA I VENDA I CANVI

PREUS
DESPULLES

lv

EL 19U

ACADEMIA DE MEDICINA DE
BARCELONA

DE LLO'I'dil
PREUS

DIUMENGE, !8 DE MAIQ D

Unies regulars de grans vapors per a .s destins
que es detallen
DIMECRES a ta ntt cap a vatencla Alacant. 14Aiap.
SevlUA. VlltO. VUIBitW'CIB OOruny,._ Muse1 tiantander I Bilbao.
Attll•oant-se les esca1ea oo.
.t.anlltWIIIl V6UL8 1 tiuOI7a caua dues setwunee
&ot Carlet 1 Ferros cada dues setmanes
SSH Vt:J (;0.tttH:JII1 ~N l.ttE ¡jA.l:t()J:;l..()toiA 1 tUJ...tiAO
..ada auea setmanes
~rttdes euo UIYf:NUREh 11 ta utt ca" .. larraguua. tsaut vartea
,
Vmaruç. Va1euc1a Cullera AlaCIUit Cuna¡eoa. A¡¡ullaa. Atwena. M&o
uua. Mutru Matu¡¡a l.auta l.)a(JI¿ SeVIlla. tiuetva. Vtau. Mann VI•
Uaa:areta i''BI rut oorunya Aviles Musel Santaooer. 1:111oao 1 l'BB&J<:a
t:ll!il:l V t:J !!ON i tc.ll. I:!A.ttC&.UN A tilS 1 1!. I MAl:«:>t:J..LA
t:lortll1e8 Q~Hl L!lualo Oli$ .llJOUB l:IIP a t:;et& I l'l4allleU&
SerVei QUIU.GOlhll cap ll üENOVA
1..a cArreaa ea rel) ri l'lna1aao .1e ta ()QmpauyJa. Mou 1101 .ttel>aJ..L
Ietélon taó85

~rttaee totl:l ~:111

VIa Laietana, núms. 60 1 62
Venc portes. bigues, maons, là.sseres.
columnes. mosaics. etcètera
ENDERROCS BALACUE
Almogàvers, 76 !xamfrà a. Marina)

Pisos nous o......... 80 pts.
Ptincipa•s.............. 95 ,
,, quorto bany. 110 ,
En cases de nova construcc1o. ctne

grans 1 luxoses llabitacions. c. de
Paris, núms. 20, 22 1 24. entre c.
Tarragona 1 Pl. E. Ventós. Autoous E

FAR RE PIJUAN
METGE

PELL

~

ESPECIALIST A

VIES URINARIES

UEFEt.'TES t>EXIJALS

dt:.tt Vt:J .ttiU'lU UA!' Al. tUC.A~:Ul.. ·PLA l'A
pe¡ wot.o-~rausattanwca correus espanyola
c:>u• wuw !Utes caca ;,u otee
Cap a SANTQS, MU•• ..... ,..,.;.,. 1 .......... v., .. oliE~ sortirà el dia
11 de juny d el 1935, la. magnifica motonau

Rambla

de

Canaletes,

11, pramor

LA DONA CATALANA
Llegiu i propagueu la. primera revista de modes i la llar escrita en català. El número que ha sortit aquesta setmana conté
el seg\lent sumari: Portada a colors d'elegant figuri - La senyoreta Mecanògrafa 1935 r eportatge gràfic - Els falsos r eportat.
ges. per Elisenda Montclar - Les mitges 1 la dona. - La Fira de
Sant Pooç, per Mana del Carme Nicolau - Ei turisme 1 lo dana.,
per O. lruretagoyena - La gelosia perjudica, per Francesc Muntaner - Coses de cinema - El jersei de Primavera, diversos models - Pullover per a senyoreta <labora artlstiques> - Hores de
llum i de trlStesa, per J oan Serra - Un recital de poesies - Jar•
dine ria casolana, p er Miosotis - Consultori fem eni : Models, Bellesa. Labors - ConsultoriS grafològics, per Franc - Cuina catala·
na - Entre nosaltres <Preguntes 1 respostes) - Pàgina Infantil
amb bomques historietes tHustrades - Quatre pàgines de boniques
labors - 26 figurins de pràctics i elegants vestits de primavera 1
estiu - Quatre pàgines de la novella «Temptació de dona», per
Carolina M. Braeme - i 16 pàgines de Ja novella «Jurament de
Ferran». per Cristina Busquets <Suplement).
No deixeu de comprar-la cada setmana.. Es la vostra r evista

30 CtS.

Amb SUplement. de lb
-tnes novella .. .... ...

40 et s.

&ietalleu aquest cupó i trameteu-lo, ~··ui mateix,
a «LA DONA CATALANA», Avinguda 14 d'Abril, 418

«CABO SAN AGUSTIN>>.

.'

<JJJB a<lmo:Lra I)Ual>tH!!er&

I u¡.erca.denes
del Moll de Btueara. retéron 182'14

L.a carre¡ca ea reo uru. ta vetlla aet dla de aort111a. ILI ttnatado num 1
VLA t.A!B'IANA

t

oanst¡:natartf::

Cupó especial per a Its lectores de LA HUMANtTAT

TELEFON l!:.!Otï.'l

Na .••••••••••••••••••••••••••••••••• catre, ......................... ~·-

Fill de Ròmul Bosch, S. en C.
VLA L.AIE.t.ANA

VENDA I CLINICA

I

PRISMATICS - BINUCLES - CINE.MES
RELLOTGES · OBJt.GTES DE PLA TA

JOIES- BRILLANTS

•••• •••, •••••• .I11L'J)UT'

as ,, ,,,,,,,, ,,, ,,, •••••• ••••••• ••••• ,,, ,, ,, ,, , •·-··

suoscnpc10u.s a Hat·celuna CI coot·co. 61 es dtlSI~Ja ()el
meiKI3 a rao de t ·oo pesseta mea
Amo aogweuL ,¡cLIU.ltWII
do 16 vaa1uea úe novel:la I ·4u J>et;~;e~es
li ora de I:!Rrcllltllla
AU) H'W I)CS::Iet.e8. titlllle&Lre. 7 :10; rrlllleStt·e. 4 UO - Amo llU:
P4ewent. de 16 pa¡¡ mes 11e novel·la. au¡weuLa 1'26 vesscLes tri
Les

' ' WM7Ph

rtf

començant en .........................

trametent per (IJIT postat·seDellsJ pe~tsetes ................. .

Hospna., 42. Tel. 136S1

.

me~~tre

MUDANCES
CASA ROJALS - Conductores auto
1 des de 10 ptes. • Viatges fora Barcelona. - Serveis Muntatge i Desmuntatge : Camp Sagrat, 21. Tel. 35804

MAQUINES
DISCOS eto.

Li\ OONA CA'lALA.NA.

CASA SUBIROS

APARELLS
FOTOGRAFICS
PEL ·LICULE8
PAfHE 8ABY
FDNOGRAFS DE TOTES MENES

nurn •••••••••• pn b LactO ............................ e.s subçcrtu a

Fer les comandes per telèfon trucant al número 73256

l

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

I CASA BAGUES

Carrer de Sant. Pau, 6
e prop

ttwnbltl8)

Tal

lt'l3l

BAR C E L ONA

ARRIBADES DE LA PRESENT SETMANA
Estació Morrot: 011 pats, 10 vagons; fd., andalús. 2 vagons
Port: OU andalús, 840 bidons; ld., pafs, 38 bidons
Camions: 011 pals, 75 bidons.
OLIS DE PINYOL

(Sense envu)
Color verd, de primera, de 128 a 131; de segona, de 120 a 122.
Cotor v~rà. dt:- pnmcra. a l<!ti; de segona. de 120 a 122.
Color ¡ruc de prunera. Aragó. blanc. 130
Preus per 100 qutlos
Baixa acidesa, ao a 142 ptes. els 100 quilos estació Barcelona.
OLIS DE LLINOSA

Cuit, a 165.
Cru <sense envàs), a 155.
Incolor, a 180.
·
Preus per 100 quilos

MERCAT

DE

VINS

Hem trobat aquesta setmana el mercat de vins quelcom desorientat
en el sent1t que les impressions sobre la solució del plet d'alcohols eren
de diversos parers.
Per la premura de temps no ens ha estat poss.lble poder fer una
informació potser prou acurada del problema que veritablement és bastant complex 1 cre1em que la solució èS mêa octclal que positiva, o almenys perquè el Govern, dolllll1t una solució parlamentàriA, ja s'haurà
tret, com vulgarment es diu, el cmort de damunt».
En la. propera colllta suposem Que sortiran els defectes que pot adolli el nou projecte aprovat 1 podrem veure si es compleix o si els negOCiS
d'alcohols van ben orientats o segueiXen els mateixos vicis que fins ara
en perjudic1 de l'agricultura vinícola..
El consum v.1 mercat. no millora, encara que segueix per part dels
propietaris la r(..;JStènct.a a vendre.
PREUS PER GRAU I HECTOLITRE I MERCADERIA POSADA AL CE·
LL ER DEL COLLITER
blanC. 165; ut.. n egre. 1"75; ld.. rosat, 1 'M.
de l 'arragooa, blanc. 185; td.. negre, 2'00; Jd,. rosat, 1'85.
Conca ae Baruera. blanc, 1'50; l'OSilot., 1'60.
PnoJ1lt. o e~ re, 2 l>O.
Vt.lauuva 1 ta ~trú. negre, 1'70.
I guaaaoa. blanc. 1'65; negre. 1'65.
Martorell blanc. 1'80; negre. l'SS..
Arago. negre 2"20
Manclla blanc. 1ïO
MlSteta, bl&llca. 2~; ld.. neça. I.
Moscatell. 3'90.
Penecte::~.

Cam~

raaeeta de ta UBa<cu&na l t
Ht\tt()l!:LUNA. VIa LAletaua ;,
LINIA RAPIDA Df: GRAN LUXE BARCELONA CAOil nANAAIE8
$JrUCiee tetmauata eta 111-otn a Iee 1~ li:tectuiU&O «!I o;en• •u l.ll<~tunaua
eCIUrAD Dl SEVILLA• I •YILLA DE MAORI._ .
LINIA RAPIDA DE GRAN lUXE BARCELONA PALMA Ol MALLORCA
SOrtldea cada 111a Ulevnt ta 111unoeugee¡ dt H&rtJelnna
Palaia a tee
111 noree per lea motonaua
aCIUUAD Df: OARCf:LONAI • •CIUDAD DE PALMih
SERVEIS At:GULARS liMTRE TARRAGONA VALENCIA ALACAHT 1 PALMA
DE MALLORCA 8ARCf:LONA MAO l BARCELONA EIVISSA
UNIA (;UM8.HOIA1. AMH P'.OCAL~ A 1'01'8 E.LI:5 POH r8 Ull: U
M.t:;Ul·
rEttRANIA NUltD U AFHJCA I CANA HI ES
tiOI'tldea QUliJ.WUallr 118 Har·
CB!~oa ell dlJoUa
UNIA OUM.EHClAl. till.WlU. CAUIL.. OANAttl~ AM,I$
ESCALA a f0'115 1!:L6 Po~ Ib UJ!:l. NU.ttU IJ'I!.I:WAN 'tA
tlurti<IBB t¡UIÒ•
t:ena.a 11e tjllbeo ell diJO\ll i..JNIA ttAPIUA .ttl!:UlJLAit I!!N nc& I!:Sl'AN't a
I
rERtU"lUHl8 U& L.A Uli!NI!:A Qll'ANYULA tF~NANUU t>\XJI
tlor·
tldea et C11a 11 de caaa mea awo ea<.-a.1ee a Vat~neta C&dl?. u. l'a.lmaa banta
Cruz de l'encrua o Freetowu l:lauta l.lal>eJ da Fernanda' Poo Bat.a. &oao 1
tiJa l:!eulto oell vapora
aPLUI Ul fRAa 1 •LlCALPh
LI~IA HAPIOA REGULAR ENTRE BARCELONA 1 VALf:NCIA
t:>ortloee 11e H&rcetuue ell 111Uuna 1 OlJoua e u11 ~ bor•
•CIUDAD DE VALENCIA•
Preu I oooerra1 I uo oesuta& BitlleU d 'anada 1 tornaoa a Dreu1 rectultl
MA unt u.

LlNlA B.ltUULAI:C &N ll<.A ¡jAJtCEl.ONA
Al.At,;AN"l
UI:CAN
MEl HJ.A
Vll.L.A AU:tuCIU.tAt$
CIIU 1A I VICa.VI!i.ttt:;A
~aea ae tSIIJ'Ce¡.,na cada dJuruenae a •ee l:l Dur..e; d Alacant eta dJwane
d Ora.o ell cllmecree. d Oran cap lA Ata.cao; es. à1Jnarta. 1 d "Ataoaot cep ,

B&rcetona. eLl dlmecree

hUit

antraf
marc.

Per encaaeca ad.rcceu-voe a !es otiCUld c1e LA HUMANITA'I
(Ronda Unsventta.t. 25) • Ttl6ton U 1H

HABITACIO senyor, sols
MEN.JAR go.."'IIOI aoun.
dormlr. Tallera, 16, pral. dant. 10 pta.. mes. L&l..
lra.., prop Rambla.
tana 49 3er.

FACILITO gratis pen.
etans 1 hablt.aclons Rbla
Flora 10. entresol.

DIVERSOS

VIAl .. ANI
S'olereJa
ve1 lA C11 tal uu :va re.m
PENSIO NIZA. boca. de tel~t.to 1 a"neru .1e
llabltac!ona des C1e 1'60, pum.
Amb onnea rt:lllbany. dutxa. tel.. asc Pe- ¡ ctnna U!lenteta
~Iu·
lat. 68. aer. 2na. !ela-- re a LA I:IUMANilAl
munt la GranJa Royal) .
num 160

OFERTES
i DEMANDES
MODIStA "ulerell 11
.:11811 1 a <lowtcUI Preus
ecoUOWJCS Rocafort 164
praJ ~~
MOSSO O COBRADOR
oe.stt¡a c:occx-actó 4$ aova
1 bonea reterènCIIII 1:.:$.
cnure a LA BUMANI·
l'A 1 oum 6:lt

PENSIO LUCENTUM .
servei menJador. coberta
a 3'60 ptea.. habltac!ons
ba.có (Catalunyal. bany.
tel. Pelai. 60. 2on. IDamunt l'American Bar).

MODf:S , coo1eccto acu
radiA dll veatlta 1 abric.
per • seoyora 1 D•ma
Preua modera ta
H<lC&tort. l b4 oraJ. l.ll.

HABITACIONS casa par
tlcular, ~ estar o sota
donnlr. Sant Pau. 6 2on

SENYORETA LaQulmoVENC BOTIQA cowcanOCTata amb coneuo~
oea cooúlctona ver oo m¡,nta a ollcHUl auwmant
ca tala • cas ~.eua s ut ereta
I)O(lcr atendre ne¡¡ucl
Bllcrture LA BUMANI· EscriUre a L.A BUM.ANI.
fAI num IS:.
lAT num ~~

SENYORA cedei.I habttactó a 40 ptes. Diputa..
ció, 71, ler. D.

u

1'00 pesseta

HOSTES
i PENSIONS

21 PESSETES a tot e.
tar. Dr. Dau, 6. Forn

es complau a fer avl.nent als seus lectors I &lmpatitzants. que
a Ja
seva dLSposlCiò el d&ner ret.rat (la, millot Pruducc 1o lowgroltca
realltzaàa, obra do t·artasta MUtus àe BucoV1Ct1J de l'Honorable
senyor FRANCESC MAClA I LLOSA. Pnmer Prestdent c1e la ~
nerautat de Catalunya.
Edlc16 Popular, aJ preu c1e 3'M ptes., sense
1 11 pte& amb
marc <Descompte als majoriStes).

PER PARAULES

Les dues primeres ratlles

008 HOSTES tot estar.
D1putacl6, 139, pral. 1ra.

AVIS

la

ANUNCIS

tlOiee BUlb naDitaciO

ANGEL MART I Ullet
ól euaulldernaclO
1Ma.t tl·
0112 de ta Koea 17 lo•6lon 1b;$b~
l:$ai'celona 1

XALEl wooern eapa
011 lardl 1 burt.a. a ~•
CEDE IXO habitació In- mtnuta Placa Vata1uu:va
dependent. Francesc Lel- Venc o Hoso tmmlllora.
nlee condlc!ona Otrt¡lr·
ret. 188, entresol, 2na.
l'e a
t.A
HUMANITAT
MARE I FILLA deatt.- nWD 153
¡en sensoreta o 1 o :¡
amlcs b . carrer. Martlnez
ACADEM IA FO NT SA·
RoBa, 34, lcr. 1m.
BATE. SoUILII, ~ p~
no. harmonia, contrapunt
30 PESSETES setmana fup 1 composlctó. '.l'llpltot e:;tar, hab. b. carrer. nerta. 1, pral.
du,xa 1 \elèfon. Ptn~
Fonun7, 3. ler.

PEHSIO des de O a e

p\ea. daries..

F'tlcos, dea

ca 150 Pt.es.. tot contort.

Pl. Maell. 18. pral.

VENC AUTO d'OCUIO
lO tiP OOD esta' I COU·
d letoo.a IIWIIlllora.D Iee
Escriure a LA BUMAN I·
oQm 161

T A1

.JOVE. sauent catala 1
C8b~eua a·atercu
per a
de~>~ta maa..turu u e~
Orador Esc LA SUMA
NI1A1 oum :.!Ob
REPRESENTANTS
a
to;es les ciutats 1 POble..
de Cata!Wl)'& els ClealtJa
important casa. de lul;lrlcants.
Esc. o.mb refer.
t 803. Vergara, 11.

Papereria PR i ETO
MATERIAL PER A OFICINES
IMPRESOS DE TOTES MENES
Capsa de paper J sobres 1 0'95
CARME, 30

LA FA S RIC A DE

NEVERES
"GLACIAL 11
VEN BARATISSIM, DIRECTE
AL CUNSUMIOOR.
unmens
assorut PN a tots els usos des
dels preus mes tniuns
Neveres patentades de ma:uma
retn¡¡erac10 1 sense mescla de
gustos 1 u10r$. a preus mòdtCS
Benet 1 t.1ercade. 26 tal costat
d'Esl.aciò Oràct.a I Teat.re 80SC 1

lJI
a 38 ]Jtes. miler
Plaça catalunya, 11

BA LAGUE

Bar Petit Miramar
"asa reçomanaole ,el ..., peiJ

FALTEN migs oflclala
pel banc 1 per la forJa
s. Escoli.. - Mollerosa.
FALTA at)['e.Oent. ebe-

nina. Bo68elló, 224.

MODISTA; aprenenta.
guanyant. Proven~ '78.
3er. lra.

rreso 1 man¡ars d ·encarrec
ibf.lviSita pl.ll&.S

a., ~

.;ulli

enUuc:· me.; de sarceJUOJI
Oran terra181 pef' • JaeiiQPIII
1 restes
_ t'A~t:;JO NAl.HJNAL. ~~~
aarce~ena

retelon 11US

na

la' humanitat

DE MAIG DEt. 1938

la ~anilat
_...--:
ORIAL
t Dif

LLIBERTAT

S.

LA -PR EMS A •

A.

~acció I Admlnlstrucló

fiO

N D A U N I V E R S I T A T , 25
f tlè l o n 22122

La valoració
de serveis

rmpremta
f ~

I R S
N U M.
Te l èf o n 1 4 448

L L

--;REUS DE SU BSCRI PCIO
2'60
reelona un mes
7'60
111 un trimestre
for•;¡ca LlaUna 1 Portugal
e•~~ tr•mestre
a sos. un t r lmestre
ta
S P 1

48

Com canvien els
temps
Heraldo de Madrid també et recorda de Maeztu t li dedica aquest
ramellet de flors.

Aquest és el tema Que tracta
avui La Publicitat en el !eu edttorial.

Les detencions
governatives
El D iluvio, justament indignat,
s'ocupa de les detencions governatives.

jefe del Gob1erno de la ttepública,
señor Samper, el Parlamento cata.làn dió fuerza de ley a un Reglamento y a un texto refundldo, que,
según deciaración del propio señor
Samper, se ajustaba en un todo a la
Constitución y al Estatuto.
La conducta observada por aquet
Gobierno al transigir en la forma
dlch a en el dellcado conmcto surgido con la Generalldad, fué el principal pretexto que utllizó el jefe de
la Ceda para derrotar al Mlnister lo
tan pronto como compa recló ante
las Cortes, sln dar Jugar siquiera a
que los votos de los dlputados se
to catalàn, en los dias que para ella, pronunciasen.
respondiendo su signi!icaclón, deNo hay que olvldar que el proplo
b!an ser h.lstóricos, de elaborar la señor Gil Robles, al anunciar en relegislactón bàsica. de la autonomia petidas ocasiones la pròxima. partlde Ca.talufia y m1entras su Gobier- 1cipación de su partldo en el Poder,
no seguia la delicada y esencial ta- I había puesto especial empeño en harea del trànslto de serviclos. Obra cer constar que se obligaria a ia Gede la Lliga, en disputada carrera neralidad, no sólo a acatar la sencon la Ceda, fué la petlción a las tencia del Tribunal de Garantias,
Cortes de la República de un recur- sino a tener también por nulo el
oo de competencla contra la ley de texto refundldo aprobado por el ParContractes de cultivo, votada por el lamento catalàn, de acuerdo con el
Parlamento catalàn, con la ausen-¡ Gobierno de ia República, y que se
cia deliberada de los diputades re- iria, ademàs, a. la incautaclón de los
gionalistas.
servicios de Orden públlco y de JusUno de los prlmeros actos del Go- tlcia en Catalufla, claro propósito
bierno Samper, obedeclendo, màs de reducclón de las facultades autoque a. la indicaclón, a la coacclón nómicas.
moral ejercida por la Ceda y, màs
Vino el 4 de octubre la soluclón
aún, por la. Lliga, fué la lnterposJción de la crisis y la entrada de la Ceda
de recurso de competencia contra la en el Poder.
citada. ley catalana, recurso que pros-1 Los pellgros que entrai\aba la parperò en tale3 términos que blen pue- ticipaclón gubernamental de t'uerzas
de declrse que el Tribunal de Garan- cuyo republicanisme no habfa sldo
tfas rebasó la intenclón del recurren-1 consagrada por el voto popular, nl
te, como lo pmeba la actitud de los siquiera declarada explicitame,nte a
vocales gubernamentales intentando,l poste~lorl, habfan sldo advertldos por
inútllmente, por poner trabas y dis- el scnor Companys a los màs altos
tlngos a la rotundidad de la senten- Poderes.
ela.
El Goblerno de la Generalldact
El Parlamento catalàn acató la mantuvo el orden y aseguró, con el
decislón del Tribunal y, como la ley concurso del Ayuntamtento de Barrecurrida habia sido anulada, votó cetona, la prestaclón de los màs
otra nueva ley, reproducclón, es cler- Indispensables serviclos.
to exacta de la anterior, con lo cua!
La protesta empezaba a matlzarse
el Parlamento autónomo qu.iso sig- con Intentes de violencia y con lnlniticar su decldido empeño en defen- clatlvas cada vez màs arralgadas
der la facultad de legislar en mate- de los sectores extremes.
ria de Derecho civil que el .Estatuto
Para salvar los peltgros de una slvotado por las Cortes Const1tuyentes tuación confusa y caótlca y el dole habia reconocldo.
minio de todos los extremismes lrresEl motivo de alarma sugerido por ponsables, según justa frase de Ossoesas lncldenclas en torno a. la ley rio y Gallarda, solo cabfa.n en el
de Contratos de cultivo fué doble: Gobierno de la Generalldad dos aclas izquierdas catalanas vefan, de titudes: encauzar el movlmiento.
una parte, atacada la autonomia en dàndole una flnalldad aflrmq.tiva o
uno de sus puntos bàslcos y abier- combatlr con las fuerzas del orden
ta la brecha por donde se podia lr públlco a. las masas, que se habfan
lnvadlendo el campo reservada al sumado a la protesta, una protesta.
poder de la Generalldad, y, de otra contra amenazas y pellgros que el
parte, !rustradas las esperanzas que Goblemo de la Generalidad sentfa
las masas campeslnas habian pues- como males efectlvos sobrevenldos al
to en el réglmen republicano y autó- ré~imen republicana y a la autononomo en el sentido de lograr, den- mta catalana.
·
tro de la ley, una màs justa reguUnas tres horas estuvo deliberanlaclón de los contratos de arrenda- do el Consejo de la Generalidad, la
mlento, aparceria, rabassamorta, etc. tarde del 6 de octubre. A las ocho
El peligro presentido en los últimos de la noche, el presldente, sefíor
dias de noviembre de. 1933 se tra- Companys, aparecló, acompañado de
ducfa en realldad tangible en el mes todo el Goblerno, en el balcón cende junlo de 1934.
tral del Palaclo de la Generalidad
El Goblemo de la Generalida.Ç. y ante ia multitud, congregada en
hlzo constar en todo momento que ia plaza de la República, Jeyó la desu actitud, y ia del Parlamento ca- claración poco antes aprobada romtalàn, resuelta a defender a todo plendo con Jas instituclones
protrance la lntegridad del Estatuto, 1 clamando el Estado Catalàn de la
no obstaba a la translgencia en todo República federal espafiola.
aquello que pudlera aparecer siquie- I Tales son los antecedentes pol!ra. dudoso de lmcompetencia ante la ticos dels histórico proceso. Lo OCU·
delimitaclón de facultades estable- '1 rrido a partir de ese momento entra
elda por la Constltución y el pro- en la zona reservada a los jueces.
pio Estatuto de Catalufia. As1, des- 1 que no debemos lnvadlr con aprepués de laborlosas gestiones con el ciaciones period!sticas.»

Un interessant article de «Política»

Antecedents polítics del
6 d octubre
1

El setmanari «Pol!tica» publica en
el seu últim número el següent interessant
article sobre la vista del
~~:La nota del Servei de Premsa
~n Ramiro de Maeztu ba esprocés contra el Govern de la Genede
la
Generalltat
publicada
en
els
gnnndo
un
argumento
decislvo
en
I)
ralitat:
diaris d'ahir és la confirmació do- pro de la necesidad de suprimir la
~tà sei\alado el pròximo dia 2'1
lorosa dels recels que exposàvem en llbertad de Prensa.
Altre
para empezar la vista pública de la
la darrera Crònica. La nota Intenta
Se ba levantado e~ su escail.o de
'!}E causa que se sigue ante el Tribunal
posar l'àrnica abans del cop; aques- diputado de la naCJón; ha. puesto
de Garantfas Constituclonales conta pre\isió, però, vol dir que els que un gesto de conde de folletin de
tra el Presidenta y demàs mlembros
tenen motius d'estar ben informats Paul. Fev~l, Y con su voz cavernosa
del Gobierno de lo. Generalidad.
saben que el mal existeix i que pren- ha dlcho.
drà unes proporcions que els esglaien
va, pues, a ser juzgado en el or-De ml se ha dicho que he deper endavant. La. nota té totes les fendida a. Juan Jacobo Rousseau.
den penal uno de los episodies mà3
caracteristíques de la inspiració re- Pues bien. bastaria. este caso para
relevantes.
gionalista. Es una mostra d'aquell que el Estado se preocupase de haHecho públlco el sumario y conoestil inimitable de minimitzar les cer una ley de Prensa.
cldos los escritos de ooliflcación proqüer.t1ons, d'aquella trista habilitat
Y don Ramlro, despojado de la
visional del fiscal de la República
d'amagar les falles 1 els errors en- pesadumbre de esta. idea,_ se ha seny de las defensas, no nos lncumbe,
tre la polseguera d'un incident so- tado Y ha mlrado al senor Golcoeni nos seria. permitldo, examinar los
rollós provocat amb un maqulavc- chea. como dicléndole: ¿Te has dado
hecho3 en previsión del fallo que
lis
·t ti 1 · 1 d f 1• · it cuenta Antonlo? Don Ramlro se
pueda recaer, ni pretendemos, ger lo
me es an s, e VIC e er e1xer • ha entregado en seguida a la memismo,
entrar en la esfera reservad?nant entenent que les caigudes ditación: Mafiana, esta noche mlsda
al Tribunal. Quede nuestro cod un ~ón . :esultat de les ensopega- mo, todos los periódlcos extenderàn
• EL CLAVO POR LA CABE ZA
mentaria ch·cuscripto dentro de los
des d altn, però tot això ja és vell, por España mis frases... Efectiva¿Entrarà?ll
limites que hoy puede abarcar un
I sl ha ~~ut proporcionar diverti- mente, estoy reallzando una gran
<De «Las Noticlas».)
juicio politico de algunos hechos redes expan~tons al Consist:ori, avui labor patriótica en este Parlamento
no produeix slnó un sent1ment de
·
lacionades con ese h.lstórico proceso
pena, perquè fa sentir la presència
• • •
del Goblerno de la Generalidad.
d'una realitat ben amarga, que no
Las elecc!ones de 19 de noviembre
destruiran ni les habHitats nl les
Y seguimos con Maeztu. De un
de 1933, al quebrar la llnea que hasmauleries de vella escola.
diario recogemos lo sigui ente:
ta entonces habfa seguida la ReL'Estatut flvaxa en 32 milions de
«En un corrtllo de dlputados de
pública, pusieron en grave pellgro
pessetes la quantitat assignada a l.zquierda se comentó ayer tarde en
la
mislón y la vida misma del réglCatalunya per a Obres Públiques. el salón de con!erenclas la frase
men y, por lo que se refiere a CataAquesta xifra naixia del criteri d'a- que el señor Maeztu pronunciO resluïla, ponfan, ademàs, en riesgo de
doptar com a referència la suma pecto a que la catedral de Vitoria
muerte la autonomia consagrada por
que l'Estat dedicava a tals atencions debía derribarse y arrojar cada una
el Estatuto votado hacia un ai1o por
al nostre territori. ¿Què és el menys de sus pledras sobre la cabeza de
las Cortes Constituyentes.
favorable a les necessitats de Cata- los vitorianos. Parece ser que t>l
La muerte de Macià, en los últllunya. que l'Estat monàrquic co- sefior Maeztu ha desmentida esta
mos dias de diciembre de 1933, vlno
metia un veritable abús en limitar afirmación, que en estos dias ha
a
hacer màs dramàtica la situación
les despeses del ram a una xifra recordada oportunamente el seiior
de Cataluña.
desproporcionada, tant amb el vo- Azaña.
El nuevo Goblerno de la Generalum de tributació com amb la denEl señor Just aflrmó que era clerlldad, en trance tan grave, bu3có su
sitat demogràfica? Es evident. ¿Però ta la frase del diputada monàrquica,
primera y supremo apoyo en el pueper ventura hi haurà algú que de y añadió:
blo. Dentro del primer mes de consbona fe cregut que sl els que avui
-·Es màs: yo tengo aue recordar
«IIIBR BA BA BR BA BR ill
tltuldo el Consejo, que presidia el
regeixen la Generalitat hi hagues- que
el señor Maeztu,
EL «DUCE». - ¡Oh, 11 mondo, a l sin intervingut haurien imposat qual en elprecisamente
sei\or Companys, se celebraren en
año 1908, y como consecuencla
sabere ml geste dl lanzare una born• sevol d'aquests dos criteris? Ho ne- d~ una c~mpafia violentisima de
el terrltorio autónomo elecciones pa~>anota ha comenchat o a demanda·
ra la total renovación de los Ayunguem sense vacUlar.
Blasco Ibàñez contra el arzoblspc
re paze l»
tamientos del 12 de abril, y el trlunAnem al present. La Comissió Ncxzaleda. recordO que éste habia
(De «El Sol».)
fo màs completo de las candldatucreada per la llei del 2 de gener es injuriada gravemente a los españoras de las izquierdas coaligadas, en
disoosa a revisar els traspassos de les que luchaban en Filiplnas conser\rels i a fL"(ar noves valoracion!l. tra los tagalos. Entonces, el seiior
Barcelona, y en la lnmen3a mayoria
Per l'Estatut ens són assignats 32 Maeztut publicó un artfculo en «El
de Ayuntamientos, tanto de las
milions de pessetes. D'aquests mi- Pueblo». de Valencia, en el que vergrandes ciudades como de las modeslions ¿auants en auedaran quan Ja tió conceptes durlslmos contra el Rrtas poblaclones, fortaleció, con esa
Comissió haurà enllestit la seva re- zoblspo, basta el extremo de que no
expresión inequlvoca de la. conflanza
Desde La Vcz recorden a Z'avu.t popular, al Goblerno de la Generavisió? Aqusta és la incògnita que fué poslble aue el nuevo prelada de
monàrquic i confessional Ramir de lldad.
inquieta els Inspiradors de la nota Valencia se hlclera cargo de la diòMaeztu.:
I a nosaltres Igualment, perquè els cesis levantlna.»
Preocupación fundamental de éste
«Don Ramiro de Maeztu estaba
fracassos d':l.Quest ordre no ens fan
¡El año 1906! Y el 1907 y el 1908... ayer muy Indignada. Aseguraba a fué, en todo memento, la defensa de
cap illusió. encAra que els pateixi Entonces su pluma hubiese acomela República, y, consigulentemente,
un adversari. Com que el fervor tido bàrbaramente contra este otro los periodistas que se le calumnia del Esta.tuto de Cataluña. En esta
partidista. no ens ofusca. ens esti- Maeztu de boy. mas Nozaleda aue al atribuirle determinades hechos y doble defensa no cabfa prioridad ni
maríem molt més haver-los d'aplau- el mismo Nozaleda. Vamos, señor dichos. Negaba que haya pedido, grado de preferencla, identificlldas
dir un èxit que haver de com- Maeztu que usted ha camblado de- allà en sus verdes afios, la demoll- como estaban las dos instltuclones,
partir les amargors com a catalans. mA~lado. Esa embajadlta en la Ar- ción de la. catedral de Vitorla...
No se enfade, don Ramlro. Acuér- República y Autonomia, por la voLa nota mira de carre~rar el mort gentina le transformO de manc;>ra
luntad del pueblo y
la legalidad
als responsables de l'Estatut 1 re- radical. Y luello dicen al~ronos oue des€' de cuando era anarquista. ln- republicana. A pesar por
de la tendencia
treu les despronorclons injustes que ¡;i el materialisme hlstórlco... Us- telectua.l. nietzscheano y antlcatóli- polltica. y del Goblerno
de la Genehi foren avalades. però es guarda ted lo ha exnrec;11do mejor: «sentldo co. Acuérdese de su famoso articulo rai!dad, disc·repante de la
Impresa a
«Los herejes en Roma». Acuérdese
molt bé de fer l'aHu~ó més lleugue- reverencial del dinero.»
de su colaboración en «Vida Nue- los Goblernos de la República posrs. a la iniustfcia pitjor que es co¡La
«tela»,
que
dicen
los
castlzos.» va». Acuérdese de su odio feroz y teriores a las elecclones de noviemmet ara, llil!ant una reducció d'aespectacular al «sefiorlto», en que bre, Ja relación entre ambos fué
auesta partida amb els fets del 6
lo acompañaba Manolo Bueno, pa- normal mientras no se trató de desd'octubre.
Tots
els
partits
catalans,
c• DOr~ ALVARO O LA FUER Z A
nelñrista y defensor de todos los virtuar el sentldo origlnario del récomençant pel senyor Cambó l la
DEL SINO»
sefioritismos hlspanos en estos días glmen, al que slempre ha sido fiel
VIES ORINARIES • BLENORRAGIA - VENERI
-¡Eh 1 1Fuera, que no es el m.,. Llhza. no es cansen de reconèixer
amargos. Acuérdese de su célebre la irunensa mayoria del pueblo caIMPOTENCIA - CURACIO ABSOLUTA
l'arbitrarietat. la iniust!cla d'\ma
mento !»
teoria del «Metro de sangre». Acuér- talàn.
llei
anticonstitucional
que
castiga
<De «El Debate».>
dese de su enemiga a la Cruz, sfmEn camb1o, el partido de Lliga CaConsulta de 12 a 1 I de 6 a 8 • Carrer SANT PAU, 66, pral., t .•
en tot un poble els es~tarriaments o
...contra l4 Llei de premsa. Heu.s boio que combatia. en nombre de la talana. que tantas veces se ha exels delictes d'uns quants: les clrPteS
acl el que demana El Liberal:
espada ...
cedido en su gubemamentallsmo en
han aprofitat aquests fets per a
cEl Debate» lnduce a sus lectores
infligir una minva considerable a
Recordamos un trabajo suyo, pu- las mAs diversas sltuaclones, se lanl'autonomia: no és contra els au- a que piensen en algo lncon!esable bllcado en «Vida Nueva» precisa- zó a una campaña que no vacllators d'aquels fets, sinó contra les como única explicación de lo que mente Y enviada desde Marañón mos en callflcar de demagóg1ca, eminstitucions politiques de Catalunya hagan las tzqulerdas parlamentarias <Navarra), que acababa as!:
pezando por abandonar, con !útlles
que han fet sentir Ja seva presència contra el hospiciana proyecto de ley
c¡Vosotros, intelectuales de Jesu- pretextos, los escafios del Parlamenal Govern. Ara es preparen a per- de Imprenta. y qulere que lo dcduz.. cristo, quedaos con la Cruz! Que
lntelectuales de Wotan y
feccionar l'atac I s'abalancen sobre can del hecho de no haber presel:}ta- nosotros,
dc Júpiter, empufiaremos la acerada. -----------~·-------aquests pobres 32 milions de pes- do votos particulares. ¡Pero, senor, hoja.,
e
Wncàndola
en el corazón
setes per a reduir-los tant com po- sl ya. contestO a esto cumplidamente de los que sufren, domefiaremos
dran. ¿Es que les obres públiques el Sr. Lara! ¡Sl en la Comlslón el siemnre la miseria humana.» parn
de Catalunya I la quantitat consigGil Robles se lo hacfa. todo! ¡Si
Don Ramlro, en aquellos tlempos,
nada tenen res a veur e amb el 6 Sr.
La Tierra, dtu que la llei de
no se facilitaban coplas a los dlpu- creia, con Nietzsche. que el pobre,
Premsa rebaixa la conàictó del ped'octubre? Això és el que haurien tados!
¡Si
a.quéllo
anduvo
manga
el
ent'ermo,
el
vencido,
el
trlste.
no
riodista. Nosaltres creiem que ho
hagut d'explicar els redactors de por hombro, como va todo bajo la. ttenen derecho a vivir.
11 EN EL OTR O MUNDO
Y se burlaba
rebalxa tot.
clara que emboscar-se darrera dels Influencia
-¿ Y tú, qufén eres?
ANTECEDENTS és extro,ordlnària, I hom procuran\
de
las
fuerzas
predomlde
las
religlones
que
aconsejan
y
«No cejaremos en lo. campaí'\a que
EL FANTASMA. -Yo soy el pen- que intervingueren en l'establiment nantes en el Bloquel
preconlzan
caridad
y
piedad.
San
Fa uns quants dies, es presentà da portar a cap altres proves, per tAl de
de l'Estatut. Els retrets no serviran
samlento llbrt.JJ
hemos
emprendido
combatlendo
con
No presentaran votos partlcula- Franclsco de Asis era una de sus
vant el jutjat una persona les ini- veure si és possible escatir qui é&
de res; Catalunya espera amb ansie- res;
<De «El Diluvio».)
presentaràn enmlendas a foblas. Entre el Poverello y Zara- toda lealtad, pero con todo el brio cials de la qual corresponen a les l'auténtic I qui el suplantador 'e pertat l'èxit de la seva Intervenció pre- cada pero
de nuestra pluma y toda la energia lletres J. B. D. Aquest Individu de- sonalitat.
uno
de
los
art.fculos
que
las
thustra
preferia
el
últlmo.
sent.»
merezcan; repetlràn una Y cien vey odiaba a la Compañia. de :csús de nuestra voluntad, el Estatuto tie nuncià que n'hi havia un altre que
El m~s in.teressant d'aquest a!er
ces los argumentes que no se ha con toda su alma. O por lo menos, Prensa que se està d1scutlendo en havia usurpat la seva personalitat I és la resolUCIÓ que prengui el jutge
dlgnado recoger el padre de la cria- lo decia. que jamàs se ha. podldo el Parlamento, en cuyo recinto es que deia que portava e mateix nom car, deixant de banda la part e~
tura· los copiaràn los periód1cos; ~aber, al través de las palabras y de observar que ni las propias de- 1 cognoms del denunciant. Corres- m.lnal de l'assumpte, que és molt ~
form'arà julclo la opinlón pública, Y los escrites de don Ramlro, cuàndo rechas rea.ccionarias bacen uso de pongué d'aclarir aquest afer al Jut- latlva, ja que el que resultés no éssl al fin se vota la ley, porque se era absolutamente sincero y cuàndo la palabra para defenderlo. No ha jat núm. 16, que començà lmmedia· ser la persona que ha de cobrar l'hedominaren las dlscrepancias en los tomaba el pelo a sus contemporà- habido màs lnt.ervención a favor del tament les diligències del cas.
rència, no té cap culpa que 11 poses.
La Veu ue Catalunya també ata- grupos mayorita.rios, todo el mundo neos. Por creer que la Tra.nsatlàn- proyecto que la del señor Gil Robles,
El primer que es féu fou demanar sln el mateix nom I els mateixos cogy el actual ministro de la Guerra
sabrà
a
qué
atenerse,
Y
no
faltarà
Uca
ocultaba
uno
de
los
baluartes
ca la llei de Premsa, aquesta llel
als dos pretesos J. B. D. que presen- noms que al seu contraopinnnt. L'in·
pi.da debida cuenta. de ello.
económicos de la Compañfa de Je- vino a decir en concreto que estaba. tessin els documents acredidatitius teressant és la part clvU.
de premsa qu.e ningú no entén ni qulen
Ya bemos dicho que luchamos por $ÚS. hlzo en cEl Pafs» una violenti- conforme en que se introdujeran al- de la seva personalitat, I aixi ho feSegons el ~eredicte del j~tge, un
vol entendre.
el tuero màs que por el huevo. No sima. campafía contra el voto por gunas reformas. Es declr, que ya no ren tots dos, sense lloc a dubte que dels dos ha d ésser Incapacitat per a
quleren nl los que lo Inspiraren
nos afecta esa ley nl de cerca. ni de l<'~s Càmaras de la subvenclón del lo
«S'entesta el Govern a continuar lejos. Lo que tengamos que decir, E~tado a dicha Empresa maritimo y a cuya cuenta se ha hecho. El cap de les documentacions presenta- dur el nom de l'altre, car legalment
dues persones no poden existir amb
fos falsificada.
la discussió parlamentària del dicta- lo dlremos,
como lo hemos dicho Sólo le apovó la minoria republl- mismo Goblerno ha dicho, por boca des
La causa del litigi és el cobrament el mateix nom I cognoms i la ma.
tEL FRACA SO D EL SR. FI GU EROA men sobre la lei de Premsa, sense siempre, sin medir las consecuen- cana. y no toda, pues hu'bo deser- de alguno de sus ministres que, en
d'Una herència d'una relativa Impor- telxa situació civil. S'ha de tenir •n
-Ya que no he podido arreglar que hi hagi un projecte que r~ cias. Desde luego, no teniamos el cionP.'> en ella a la hora de la vo- efecto, es necesario en Espafia una tància,
i el den~nciant digué que compte que ambdós són ca=ats , toley de Prensa., pero no ha aflrmado
~- cuestlón lnternaolonal, Iré arrc- pongul al seu pensament. Per pn- propósito de hacer contra los del taclóñ.
l'altre,
«alter ego», li demanà una nen fills, I, per tant, s'hauran d'e,.
que
esa
ley
de
Prensa.
tenga
que
ser
vegada en la història de les blenio bloquista lo que otros hlcles...ndo la de GuadalaJara, por sl hay mera
Luego !ué
Pero to- preclsamente la que se ha redacta- determinada quantitat : er a ren~n nullar els noms de tota uno. famíli.l...
Corts es dóna el cas curtoslsslm de r ou contra el que ellos llaman caza- davfA. muchosevoluclonando.
oronto elecolones.J>
desnués, ya cua- do,
Es per les causes relatades que d
no se sabe por quien. Cómo serà. cla.r a aquesta herència..
discutir-se un dictamen sense pro- fiista». Nosotros no somos capaces rentón v padreaños
de
fnmilla.
pro!esaba
<De «El Liberal».)
veredicte és esperat Pl'ls concurrents
el tal proy('Cto que su propio autor.
jecte. El Govern, d'una. banda, dela de campañas de esa clasc.
un
~xaltado liberalismo, que lo em- ruborlzado al
E L DEN U NCIAT DE M OS· al Palau de Justfcla 1 les altres perparecer ante su obra
en la declaració ministerial que d
Sin difamar a nadie, dlremos, ouió a. vPnir
a Españ"' no qulere figurar
TRA L A S EVA PE RSON A· sones. que se n'han assabentat amb
como responsable.
retirava. D'altra banda han passat cuando no haya censura, lo que no a ·corl!'Rnlzar bruscamente
para
la.
naclón
a
la~ La consecuèncla que sacamos de
gran mterès.
'
LITAT
més de quinze dics I no n'ha pre- se nos permitirla decir con ella. Y i?ouierclM e~añolas-.. Para ten"r
No cal dir que tindrem els nostres
todo ello es que ese proyecto debe
sentat cap altre.
Ahir al mat! es presentà davant f'1
la ley no serà. obstàculo, porque he- màs gronde l!berlad dc movlm!ento3 auedar
arrumbada deflnltlvamente. Jutjat núm. 16, el denunciat com a lectors al corrent de les Incidències,
Deia el senyor Gil Rebles que el
vivido siempre dentro de la ley, renuncló a la corresponsalia en Lonseria el Goblerno quien saldria falsari. Donà el mateix nom que ba- que prometen ésser molt Interessants,
Govern tenia pressa a aprovar una mos
no sabrlamos estar fuera de ella drr~ de «l·ll. Corresoondencia de r.'c;. No
y
ganando menos con esta declsión via donat el denunciant, exhlbf la cè- que es vagin succeint.
llei de Premsa per tal de poder res- nl una hora.
t :\ñ11 v S<'licitó ' obtuvo de rlo"l Mi- poraue sobre él
recaeria el baldón dula personal completament en retablir de seguida la normalitat consPero éSto no qulere declr que no guel Mova la del «Heraldo». Y en de
haber lmpuesto a todos los .,etitucional Una llei de Premsa, •a nos interese el asunto.
c-1 cHer:l!do~ pub:lcó dOCPJ"as de nr- riódlcos ia ar~rolla mortal de un'\ gla 1 els documents militars, que desredacció de la qual lliurava a la
Nos interesa. como tantos otros que t.fcu!os donde clogta.bn todo lo q1•e ley férrea. caprlchosa y absurda, que mostraren que havia fet el servei a la
Iniciativa de les oposicions. Però ¿és tampoco
personalmente nos a.fectan. ahoro phorrece Y combatia todo lo màs blen' parece confeccionada para u:nlna, sempre amb el mateix nmns
que el Govern no té en aquesta ma- Lo que nos
interesa, en suma, es la que deflende hoy.
aflr- s~rvir !as apetenclas unipersonalPs 1 cognoms. Els noms de pare i matèria importantlssima, . un pensa- libertad. Hay qulen abusa de ella mar honradrunente Yquedebemos
aquelles ar- de aulen. en un alarde de Joca am- re que figuren en els documents prement, si més no un cnten?
sentats pel denunciat són els mateiper medio de la lmprenta. Reclente Uculos eran mucho mejores que o~
La. Cambra ha entrat en la dis- està el caso de dlfamación contra que actualmente brotan de su plu- blción. qulsiera tener sometldos a xos q,ue consten en els papers d · ' de«EL P ROYECTO DE LEY DE
los
Goblernos,
a
los
perlod1stas
y
a
MITGES MITJONS
cussió d'un text pollticament i parPREN SA
tituyentes
ma. ¿Descenso camado por la edad
nunciant.
los homb res d e 1as cons
... y el csurmenage»? No. F.s 011~ de- los neriódlcos.
-No trene soluclón. Por muchas lamentàriament inexistent. Un pro- Las
P REU S EX CE PC IONA LS PER
NI
los
period1stas
podemos
conprevenc!ones
Y
las
represlones
terminadas
teorias
son
dl!!cilmente
cediment
tan
irregular
ha
de
proUNES PROVES M O LT I N·
tnmlendas quo le pongan, slempre
A REV ENEDORS
necessàriament l'efecte que es- de la ley proyectada, sl tienen algún dcCendibles. Hay, para cumpllr ::ui- sentir el atropello que se quiere coTERESSANTS
~arà hnpresontable cnte la bue- duir
<En lea vendes a la menuda,
meter
con
nosotros.
ni
los
prrlódico~
ambiente,
es
precisamente
por
los
sión
tan
penosa,
tem
que
presenciant.
prescindir
de
Es
a
dir,
s·està
perEl lletrat que porta les proves per
SOCiedad,l>
presentant aquest anunci, 15
dent aquell mateix temps que el excesos de esa «buena Prensa» espe- lo. lóglca, Ja hi5lorla y el sentldo deben !':aportar el ludibrio de ver~e representació del denunciant, proJ?OSà
per 100 de descompte)
(De Heraldo».)
cla.llzada en la. dLfamaclón.
común y lanzarse por los revueltos sometidos a un ré¡timen de excep- el següent: El seu patrocinat llturà
Govern volia guanyar.
Debfa complacemos el proyecto en sentleros de la paradoja y ~1 sons- ción permanente. Bastantes excen- gran nombre de rotografies de fam.tPerò encara hi ha una altra cosa
TALLERS,
NUM. 16
molt més important. Deia el senyor e u a n to puede ser freno para ma. cuando don Ranúro dt:!endia clones pesan ya sobre el periodista lia al darrera de cadascuna de les
Gil Robles que el Govern té pressa los excesos de libertad de nuestros la Ubertad. la jusUcia. la tolernncla v la prensa esp!!.fi.ola, empobreclCl:l. qu~ls posà el nom 1 alguns detalls
d'aprovar una llei de Premsa, per- adversarios, los enemigos de la Re· y la paz, su pluma no vacllaba ni ra.c:2ada y maltratada constante- de l'Interessat. Aquestes fotografies,
que d'aquesta aprovació depèn el pública. No nos complace, porque se enredaba en el vellón de los con- mente.
SJ los perlodlstas nos avenlmos 3 ablr foren exhibides a l'altJ.:e. A.quest,
restabliment de la normalitat cons- clos excesos de Iibertad con ia 11- ceptos. Boy ...
amb una facilitat
dititucional. ¿Com pot afirmar-se aiXò bertad se curam, Y porque en el
¿Qué los hombres camb1an? E.~ transillir con el proyecto perderemo3 gué unn per una extraordinàna,
EL SEN Y OR JOVER NO•
a qui pertanyien,
sl encara ningú no sap quin serà fondo .del asunto lo que hay es la verdad. Pero ai camblar no pueden automàtlcamente nuestra condición 1 afegt a més a més, els detalls que
N ELL I LA NOVA LLEI
el contingut definitiu d'aquella llei? perversa intención de proscriblr la ni deben negar su pasado. Sólo le-; como tales. Sl los periódicos no se havia donat l'altre i encara d'altres
D 'ESPECTACL ES PUBLICS
El que pot sostenir-se, des d'ara, o!.> libertad.
cabe una actitud. La del arrepentl- previenen contra él, se enlregarà'l
Ahir :l.l migdia, el conseller gestor
1 tot, en trobar-se davant d'una
que, aprovat el projecte del senyor
NI aun esto merece censura en el do que rectifica y pide perdón n vohmtariamente a una muerte mà,c; Fl.ns
de
Governació,
senyor Jover Nonen.
fotografia que representava -.m.a dona
o menos, lent:!., pero segura.
Vaquera <retirat pel Govern actua}) selior Gil Robles, que no tlene an- qulenes atacara antes.
va manifestar als periodistes que no
de
certa
edat,
que
ja
és
morta,
s'emoPara
oponemos
a
que
prospere
No niegue don Ramlro su juveno aprovat el dictamen de la Comis- tecedentes liberales, Y que sl aceptenia res per a dir-los. Afegi que
sió, la 6Eva \igèncla seria d'una ta la República, es para gobemarla tud anàrquica ni su madurez llbe- e.c;e engendro precisamos con urgen- cionà, tot dient que era la seva tia ha.Vlll rebut moltes visites, 1, pregunX,
que
havia
mort
en
tal
època,
de
cia
unirnos
todos.
Hay
que
solicitar
y
para
nada
total
màs.
i
absoluta
Pero
seria
ineficàcia
vitupeper
ral;
a
les
una
y
otra
le
honran.
EntonI<IN CO NSECUENCIA
tat s1 coneixia ja la nova Llei d 'EI$tal malaltia, ete.
otra vez de los Poderes públicos
"--181, sl; muy lalcos todos, pero mateixes finalitats que persegueix rable que los populistas v!eran lo- ces vi\ió sus años mejores. Entonces deblda. autorizaclón para celebrar ln
No quedà, doncs, cap lloc a dubte pectacles, digué que l'estava lleginL
Jq
grados
sus
objetivos
mAs
lnconfesaflguró
por
derecho
el
Go\"ern.»
propio
entre
li\
Els periodistes feren algunes conse PUan la vida haclendo crubles con los votos del republicanls- pequeña minoria de españoles se- Asamblea que no se nos permit!ó cele que coneixia perfectament tota la sideracions respecte a l'alludida llet
famlli&
1
les
seves
més
petites
refebrar
en
otra
ocasión.
Es
necesarlo.
mo hlstórico, con la 1ndiferencla de lectos, que luchaba por hacer de
i el senyor Jover anuncià que la ¡..:u'otros sectores de tzqulerda de la Cà- España un pueblo grande, Ubre y en definitiva. que sean ofdos los pro- rències.
taria. a la primera reunió del ConAfegi el demmcLB.t que el seu con- sell.
pics reos. que en este caso somos los
mara
y
con
1&
cdesgana:t
de
la
rico.
Llegiu LA HUMANITAT Prensa liberal
és conegut d'ell des de la
su ancianidad monàrquica, cleri- periodistns. Y con las garantias sus- trincant
Finalment, en acomiadar-se <!.:'is
Las mlnorias de opos!ción estàn al cal -¿qué se hlzo de su calvinlsmo pendida.s y la censura en vigor no Infantesa, 1 que recorda que s'anome- informlld.Or$, un d'aquests 11 digué:
ple del cañón; no es de creer que del año 1924?-, dictatorial y mm- es poslble, por mucbo aue nos di'S· na cPepito».
Tingui en compte que Barcelona
los señores Pellicena, Recasens, Bar- tarista, embeleso de Goicoecbea y gañltemos, que se puedan atender
no és Cuenca.
EL
JUTGE
ES
TROBA
DAnuestros
razonamientos.
A
t.odos
los
cia, Lara ni las minorias que repre· asombro de Fuentes PUa, no es otra
- Ja ho tindré present. - contestà.
VANT UN CAS EXTRA ORsentan, depongan su actitud duran- cosa que una lamentab!e decadencla. compañeros nos diriglmos. Mediten
DI NAR I
ellos si el caso lo merece. Piensen
te la dlscusión del artlculado, Y por
Nosotros recordamos a aquel Maez- que
eseos mementos una deiTota Desprts <ie lt:.s declaracions del delo que a nosotros se reflere, la màs tu impetuc.so y ori~Poallslmo de «VI- seriaenuna
claudicación, y el sUenciu nunciat 1 de les proves realitzades
Irreductible hostllidad al proyecto 1 da Nueva:t y «El Pai<;•, y que, a ~ una cobardia
per aquest, la dcsonentac!ó al Jutjat
»
a todo lo que con él tenga alguna sar de sus extravaganclas y e:ocagerelación.
raciones, era simpàtico y atrayenV-.
¿Que serà ley? ¡Ya. lo veremosl y al eompararlo con el Maezlu òe
La Secció Mútua de l'em ttat
Tampoco hacemos de e!lo cuestlón boy, rival de Pradera y émulo del
coral obrera eLa Violeta de Clav~».
CAMISES CORBATES
de apuesta..
e."t oonde de Rodezno, S('ntimos una
en la reun!ó darrer:1m1mt celebrada
Nos dolería que lo fuera siD o¡» pena infinita.
c·.mlsa a r..
"':'-L - 11 ptes, amb cvll
«VENGA AGUA
acordà e!c¡;ir In següent junta:
síción. Y mf;cho mAs con 1& comY dccimos:
• OS NECROFAGOS
í
punys.
Mitges
«Cemberg».
extraPresident: M. Camps; secretari. G.
-¡Qué làstima de hombre! ¡QJ.6
Passeig de Gràcia, 58
-Pue5 señor, hasta ahora no ha pllcidad de los que deben comba--.tt.nt~aatro.ll
JEFE: un esfuerzo mà.s y ya
fina, 5 ptes.
Jofré; tresoter, P. Ca.h'O; comptador ,
Urlo. La satlsfacclón del deber cum- final màs desdichado de una vid~
Telèfon 80321
habfdo mà.s primavera que yo.»
M. MarU; \'ocals, J . Dlvison 1 C.
plldo atenúa siempre la amargura que comenzó de manera tan bri' De «Ls, Tierra».)
<De eLa Libertad».)
de la adversidad.»
GU:lsr
. llan~! :t

otu.
•

•
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«¿Recordàis la indignaclón con que
los periodistas republlcanos combatíamos, en los tiempos de la monarquia borbónica, la iniquldad de las
detenciones gubematlvas?
Entre todos sobresalió entonces d
maestro Castrovido, qulen, en artfculos caldeados por la paslón màs
generosa, abominO de las llamadas
<cqu.incenas» y de las demàs formas
de prlvaclón de libertad sln sujeción a. normas jurídicas, !legal y
arbitrariamente.
Por la pesadumbre que nosotros
sentimos, nos hacemos cargo del dolor lnmenso que Inundarà el alma
nobil!sima de nuestro admirado Ca3trovldo, al ver que, ba.jo la República, contlnúan las detenciones gubernativas que consideràbamos como oproblo peculiar del réglmen política que derribamos el 14 de abril
de 1931.
La decepción que esto produce entra el pueblo es de consecuenclas
muy lamentables.
Y tlenen razón que les sobra. Si
el camblo de forma de gobierno ha
de ser nominal, no efectando para
nada a. la esencia de las cosas, ¿qué
vlrtualldad puede tener entre nosotros el trànsito de la monarquia a
la República?
Ninguna absolutamente. Procuren.
pues. los gobernantes ser muy parcos en la aplicación de ese extralegal e Irrltante recurso de las detenclones gubematives, aue tantos
odios concitó bajo la dominación
monàrquica. Ni en periodos de anormalidad constitucional debe apelarse a ese procedimiento preventlvo,
tan expuesto a dafios de muy difícil
o lmposible reoaración.
El deber primordial de todo >obornante republicano es infundlr en
el ànimo del pueblo el amor a. la
República y para ello el medlo màs
seguro es 1mponer la lellalidad, el
acatamlento al orden politlco establccido, s1n aue para nada se vulnere la juslicla.»
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El senyor Maeztu,
ex-àcrata
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Dues persones que pretenen
ésser el mateix individu
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barricada, els dies de la COmmun~1
senti grinyolar un gat ferit 1 sorn.
de la b arricada, enmtg de les baiés
dels soldats, an à a cercar el gat, 1
dtsprés de guar!r-11 les ferides el
posà en una portalada.
En esde'l'enlr la mort de la " Ver·
ge Roja", la dona tan e.st1m.&da. dels
treballadors parisencs, es celebraren
diversos actes per a enaltir la s~va
vida de sacrificis.
Una multitud emplenà el Palau del
Treball, de Paris, p er tal d 'escoltar
la paraula dels oradors obrers que
P. V. Stock, ha publicat un volum havien dc parl:l.l' de Lluïsa Míchel.
L'ac•- de l'enterr~"'ent fou una
"Memornndum". P. V. Stock, no és
... ~
~
un autor. Es tracta d'un editor de
París. un editor GUe publicava els grandiosa manifestació de dol.
El lllbre de P. V. Stock, !a reviure
llibr es dels anarquistes francesos més
eminents: Jona G rave, Carles Mala- les jornades brillants del proletariat
to, Ellsl Reclús, Pere Kropotkln, etc. par:S.,"tlc 1 recorda amb tristesa la
Ara ha publicat un volum amb mort d'una de les dones més cèlebres
anècdotes i records d'alguns dels seus que ha t:tlgut França, ja que Lluïsa
principals autns: Lleó Bloy, Geor- 1 Míchel, a més de posseir unes dots

EL TREBALL
CAP A AtTRES MANERES DE VIURE

L'interès dels Estats Units
per a canviar les normes
socials del món

LLUISA MICHEL,
«LA VERGE ROJA»

La lluita per una fórmula: l'equilibri
entre PAgricultura i la Indústria
La urevolucíót agràr1a de Roosevelt en la Vall del Tennessee. Aquesta
és quelcom a part en la seva màquina vall, fèrtil I de temperatures varia.exper unental. Tots els altres experi- des, forma, no obstant, un terreny
m ents foren traçats í posats en exe- trencat, compost de costats molt incució d'un d ia a l'altre, sense prèvia clina.ts, en els quals la capa de terra
preparació, sense especialistes entre- solament romania adherida a la roca.
nats en la pràctica. La Agncultural per mitjà de la vegeta<:ió forest.al.
De fa diversos lustres, els campeAdj ustment Act fou una llei que va
venir a resumir una lluiLa de més de rols que trobaren els nanes de les
poblats d'arbres i arbrismuntanyes
agracrisi
la
resoldre
a
per
deu anys
ria, bastant anter ior a la industr ial. sons, els anencaren, sembraren llurs
E l propòsit de la A. A. A. fou, 1 és, collites d'acord amb llurs mètodes
en total. el restablunent dels preu.s rudimentaris i esperaren a veure-les
dels productes agricoles al mateix ni- créixer -1 a veure com la pluja i
vell relatiu dels mdustrials: «la rup- l'erosió escombraven la terra fertUittura. d'aquesta relació o equilibr i zada. de la superffcle fins a de\xar
-escriu el «'I'imes», de Londres- la roca pelada.
Aleshores, els camperols abatien
anomenat «paritat», fou el que \'li.
d onar lloc al malestar dels agricul- una quantitat d'arbres 1 en el seu
t ors». Des del començament de la lloc sembraven fruits... El mateix
<lrisi, els camperols veieren abaixar- proces. fm.s que una regió fertilisslse el::; prew; de llurs productes en un ma esdevingué empobrida i devas63 per 100, mentre que el preu dels tada.
L'obra. de Roosevelt, o, millor dit,
articles que necessitaven comprar
h avien baixat, relativament, molt poc. d<Jl seu organisme T. V. A. (TermesPerò des del començament de la see Valley Authority) consisteix a.
crisi venien lluitant contra ella un graonar les petites muntanyes per
grup d'homes que, com el senyor mitjà de rescloses per a evitar l'eraHenry A. Wallace, actual secretari sió. Aquestes rescloses, que serveixen
(ministre) d'Agricultura, i el senyor per a controlar l'erosió í la riuada,
Geor ge N. Puk, administrador de serveixen també per a produir elecl 'A. A. A., h avien d'ésser de la més tricitat econòmica <administrada. per
(l.lta utilitat per l'experiment R006e- l'Estat) i aquesta, per la seva banda,
velt. A el.ls es deu principalment l'è- per a canviar des de l'arrel la maneXlt relatiu assolit fins ara. en el ra de viure d'una vasta comunitat
rural.
camp.
L'experiment de la vall del Tennes· Per a restablir l equilibri es pre~ntaren, teòricament, dos mitjans: see significa treball per a molts mibaixar els preus de la indústria. o lers d'homes i el consum de moltes
p ujar els de l'agr icultura. Però la po- tones de nitrats -com a conseqüènlltica de la N. R. A. elevant els sous cia, treball per a la gran fàbrica. de
à. les ciutats, féu impossible el pri- nitrats de Muscle Shoals, creada dumer. Per conseguent, l'A. A. A. es va. rant la guerra com a recurs ocasional
veure pr ecisada a «obligar el públic i d'urgència.
L'A. A. A. afirma haver elevat
a pagar més per al seu aliment».
Però ta cercada paritat està subject:l els ingressos dels agricultors en la.
o. n uctuacions. Un any de sequedat :¡urna de 1'2 bilió de dòlars solament
elevarà els preus dels productes agrí- en 1934. Aquest augment va obtenircoles, un any de pluges els farà bai- se per dos mitjans: per l'elevació de
xa.r, i el desequilibri començarà no- pr:eus i per la subvenció directa pa.vament, encara que dintre de certs gada pel Govern als camperols a. canlimits artificials. tra~ts per l'A.A.A. vi de la r educció de les seves collites.
L'A. A. A. té un mètode Simple pe!' El diner d'aquesta subvenció s'obté
a. elevar els preus agrícoles: limitar per mitjà dels «impostos continus»,
les collites, la producció. El produir Impostos que van pagant successiva~
m és del que podien vendre er a el ment els diversos industrials i coque ocasionava la baixa de preus i la merclants per les mans dels quals
passa. un producte agrícola detenniruïna consegUent dels agricultors.
L'A. A. A. va entrar en lluita con- nat. Aquests impostos varien segons
~ra aquest m al. A l'any 1933 va. per- el producte; cada producte ha de
suadll' els camperols a. inutilitzar deu «sostenir-se a sl mateiX>>. D'aquesta
hlillons d'acres de cotó i matar sis manera s'ha anat ampliant la difemilions de porcells. L'efecte fou im- rèncla entre els productes agrlcoles
m ediat. Els preus del cotó duplicaren i els industrials, sempre a la recerca
l els del bestiar porci pujaren cons!- d'Un equilibri, que forma la base de
"-erabltment. A continuació s'aplica- tots els experiments Roosevelt.
El senyor Wa.llace creu que l'experen les matClXes mesures al tabac,
r iment agrícola del seu pals és r.queial blat, al blat de moro, etc.
ParaHelament al desequilibri de com de nou sota el sol». La intervenpreu¡; entre la indústria i l'agrlcultu- ció de l'Estat és voluntària, demanara. l'agricultor americà patia del da pels mateixos agr icultors. Amb
t an cament dels mercats estrangers. lleugeres excepcions, al ministre li
Cinquanta milions d'acres cultivaven ha estat suficient un corrent d'opinió,
els Estats Units per a l'exportació; mogut per la Premsa i per la seva
la crisi i els nacionalismes econòmics màquina.ria. de propaganda, per a
teduïren a zero aquesta exportació, i persuadir l'agricultor individual de
l'A. A. A. es va veure forçada a dei- sotmetrc's al seu programa.
A diferència d'altres organismes,
)Ca r-los sense conreu. Però, en lloc
d e deixar de conrear aquest territo- l'A. A. A. opera, no des de Wàshingrl, el que va fer fou inutilttzar-ne un ton, sinó des de les ugrass roots» o
tre equivalent en extensió, però més arrels de l'herba, «en els plans polbre en fertilitat . I el resultat fou segosos del mig oest, els pinars proue el volum de producció va dismi· ! w1ds del sud, els rics pasturatges l
n uir molt poc i els preus pujaren vaquer ies del nord i de l 'est.»
L'A. A. A. opera. per mitjà. d'agents
amb timidesa.
L'A. A A., va. proposar-se, com a experts l fidedignes, que serveixen
complement, dedicar aquests t.errenys d'enllaç entre els agr icultors i el Coldescomptat s a parcs nacionals; fet legi agricola. de l 'Estat. Milers d'a·
amb el qual va començar la seva 1quests agents r ecorren el territori naobra de repoblació forestal, que és cional, estudien els problemes en la
seva base, reuneixen entorn seu
una de les més famoses.
Mereix una especial menció aqul els camperols d'una comunitat determinada i els posen en relació amb
l'anomenada «Vall de l'Esperança».
Una de les obres m és gegantines l'organisme central.
Aquests homes organitzen els ca.mdel Govern Roosevelt és l'empresa
perols dintre d e cada classe de pro~
ductor, els animeu, prenen nota de
llurs queixes i s'encarreguen que els
NOTICIARI
acords es compleixin estrictament.
l'Estat ha vingut
ELS VIATdANTS D'aquesta manera.,t ota
la nació una
estendre sobre
La Cambra. del Viatjant. COrredor axarxa.
d'organismes oficials, la disso1 R,()presentant de Catalunya (S ec- lució de
la qual no és fàcil de preè1ó SOcial>, a3Sabenta l'opinió p ú- veure.
blica que els seus delegats dintre els
La insolvència dels camperols fou
Jur a t s Mixtos, no perceben cap una
de les causes de la fallida de
é¡uantitat per despeses ni dietes, per- nombrosos
Bancs en vlgilies de l'asquè aquests càrrecs són totalment censió de Roosevelt. Els agricultors
&l'atuits.
es trobaven plens de deutes que no
pocli.cn pagar, I d'hípoteques que
ELS CAMBRERS amenaçaven llur propietat. Esgotat
El Sind4cat de Cambrers de Bar- el crèdit, es t robaven materialment a
cclona convoca tots els seus asso-l¡a vora de la ruïna.
u n dels primc:rs passos de l'A. A.
ciats a. l'assemblea extraordinària
que tindrà lloc el d1a 29 del mes .A rou el crear una Administració de
corrent, a les 15'30 hor es de prime- crèdit agrícola, recolzada amb diner
ra. convocatòria i mnja h ora. des-¡ de l'Estat. Amb aquest diner•. s'aixeprés de segona, per a reciillca.r dl- caren hípotequcs. es compraren ferraverros ar ticles del seu reglament in-¡ mentes, 1 una. nova prospentat va
semblar reverdir en el camp.
tcrior de Treball .
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Els transpurts fluvials a Rússia

LA CONSTRUCCIO DEL DNIEPROSTROI
Ami.J relació a
la constrc..c:ió d'aquest gran C'-nal
la uPravda>> h.l e.i·
cra t les ses üen ts
li nies:
«Serà necessari de¡plaçar 135
milions de metr(!S
cúbics de terra.
Les obres d'art
exigiran 2.900.000
metres cübics de
formigó, Se~ (no,
dispensr.ble remoure 25.000.000 de
metres cúbics de
pr tse. <16 1
terra per a obl¡t,
lkcha
nir els 5.DOo.ooo de
metres cúbics de
pedres I de sorra
p re sa de a
par a la fabrlcscló
do form igó.
~ Les primeres
J"t sa de
operacions començaren el 1933. El
ritme, lent en començar, »'ha accelerat el 1934 I en
el que ~a d'any
1935 el formigó
oonstrutt és de
metres
1.300 oco
cúbics. Als pobles
de Dlmltrov, I vankovo, Perena, Klíebnlkov, e to. hom treballa sense In·
t errupcló, olt I dia. HI estan ocupats 99 excavadors, 93 locomotores, 1.800
vagons 1 -.200 vagone tes ~.

Kliasma

trlilinin

•

Peuple de Paris !
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8 1U M!NQI, N DE MAIO DEL

LA SETMANADE QUARANTA F1 oes
HORESATXECOSLOVAQUIA de Bengala

-..;;,;:

ACORD REFERENT A LA
REDUCCIO DE LES HORES
DE TREBALL EN LA FA·
BRICACIO DE LLEVATS
A 1'11 de març del 1935 va arribarse, referent a. la reducció de les hores de treball en la fabricació de
llevats a un acord entre els representants dels patrons I dels treballadors
d'aquest ram.
Aquest acord s'inspira en les idees
directrius següents: la durada setmanal del treball és fixada a 42 hores com a màxim quan es tracta de
t reballs continus.
Les dues parts es comprometen a
acceptar un convent de salaris en el
cas que la reducció setmanal de les
hores de treball fos d'una. manera que portés una reducció dels
guanY.S actuals. Aquest conveni, que
no es referirà més que als treballadors pagats per hores o per jornals,
es farà de la segUent manera: els
treballadors ocupat~ durant 42 hores
en treballs continus. guanyaran tant
com per 44 hores; la remuneració
<en espècies o no) dels treballadors
pagats, en virtut d'un contracte de
treball, per setmanes o per mesos. no
podrà ésser objecte d'un conveni.
Tot treball efectuat en més de les
42 hores per setmana serà conl!lderat
com a treball suplementari i haurà
d'ésser retribult d'acord amb el contracte collectiu o qualsevol altra reglamentació en vigor.
L'acord és aplicable des de 1'1 d'abril fins al 31 de desembre del 193!i:
no pot ésser denunciat abans de 1'1
de desembre del 1935 i després d'aquesta data el termini de denunciament és fixat en un mes. Les altres
disposicions del contracte collectlu
resten en vigor.
Els patrons assenyalaran en un
termini de dos mesos a la divisió
econòmica. del Gabinet del Consell.de
ministres I al ministeri de nrevisló
social, el nombre de treballadors als
quals podran donar ocupació gràcies
al nou acord.
Les dues parts contractants ~reuen
que l'arranjament de la durada del
treball disposat d'aquesta manera,
permetrà a. les empreses de donar
ocupació a nous treballadors.

les subdivisions de les fàbriques de
seda artüiclal; c) que el tre.baU del
diumenge, en relació a mb la reducció de la durada. del tr eball. farà possible la utilització de nous treballndors.
LI\ Introducció del treball de nit i
del treball del diumenge depèn d'una
decisió de principi del ministeri de
Previsió social. car les mateixes autoritzacions estan donades pels Inspectors de treball.
L'acord pres per aquesta indústria
és vàlid per un període transitori de
cinc mesos que començarà a comptar
des de la VUitena setmana. després
de la data en 9_uè haurà estat donada l'autoritzac!o de treballar durant
la nit 1 el diumenge.
La durada del treball serà de
hores per setmana com a màxim.
Durant el període transitori de
cinc mesos, el salari pagat per 40
hores de treball serà igual al que hagi estat pagat abans per 42 hores de
treball. A l'acabament d'aquest període transitori, el salari pagat per
40 hores serà igual al que prèviament
hagi estat pagat per 43 hores.
El treball del diumenge ha d'ésser
remunerat segons la taxa mlllorada
del 50 per 100 disposat en el contracte coHectiu.
AqtJest acord no és aplicable a
l'Eslovàquia. Pot "ésser demmci!\t en
acabar els cinc mesos, el dia primer
de cada mes. per escrit.

LA DURAD A DEL TREBALL
EN LA IND USTRIA DE LA
SEDA ARTIFI CIAL
Els representants dels patrons i
dels obrers de la indústria de la seda artificial han pres, el 12 de març
del 1935. un acord relatiu a la setmana. de les 40 hores, al treball del
diumenge 1 al treball de nit en
aauesta indústria.
Les principals disoosicions de l'a·
cord són les següents:
Les parts contractants són del parer : a) que el treball del diumen~e
és necessari, des del punt de vista
tècnic. en certs tallers de les !àbrioues de seda. artüicial, que són Indicats especialment; b) que el treball
de nit, dintre el quadre de les disposicions legals, és necessari en totes
ges Dw·ien, Paul Adam, Charles Cros,, lncomparables d'agitadora, era u na
François de Cure!, Llulsa Michel 1 exceHent escriptora.
El 1905 es publicà un volum d'oaltres.
Sobre Lluïsa Mlchel molt se n'ha bres inècÍites de Lluïsa que prologà
parlat. La vida d'aquesta don:J. ex- Laurent Tailhade.
També han estat publicades les
cep~ional, ha estat comentada per
escnptors de totes les kndències. cartes creuades entre Victor Hugo 1
Naturalment, ha estat combatuda la "Verge Roja ''
·
com ho són totes les persones que
lluiten per un Ideal, però ¡·especta·
da per amics i adversaris per la seva
lleialtat i honradesa.
Entre Lluïsa. Michel i Víctor Hugo
es creuà una correspondència molt
interessant. Víctor Hugo la c¡uallf:cà
l:A VENDA DE PEIX
d'h~roïn!!l de la llibertat, de poetessa
ELS DIU MENGES
de la Revolució.
Lluïsa Michel era tllla de la camConsell Directiu de la crUnió
brera d'una aristocràtica !am1lla que deElVenedors
de Peix de Barcelona
habitava en un gran castell a Vron i Comarques» ens comunica. que, hacourt (Alta Marnc> . El fill d'aquella vent-se celebrat el divendres, dia. 24
famflla. aristocràtica, sedul la cam- del corrent mes, una assemblea gebrera amb enganyifes i promeses de neral extraordinària de socis per a
casamcn;. El resultat fou el nalxe· tr actar sobre la venda. de pelx els
ment de Llul'sa Míchel, que havia diumenges, es portà a cap una vod'esdevenir la "Verge Roja", la gran tació nominal que donà el resultat
heroïna de la Communc, la revolu- seglient: 188 vots a favor del descionària que escupia al rostre als cans dominical, 17 vols en con tra 1
j utges que volien interrogar-la..
3 en blanc.
Els senyors de Mah!8, els pares del
del
falta
la
seductor, volgueren tapar
fill, 1 educaren la petita. Lluïsa, però
• ...¡ • ~
quan fou gran anà a Paris a llUitar T' - ~· -"~" ,, •._
• - ~- • ~- '- per la llibertat.
Quan morí la seva mare, Llutsa
Míchel complia una condemna de sis
anys. La lllilre de Lluisa era d 'una
bellesa extraordinària, 1 la filla, la
6 ·. ' .,' •
" Verge Roja", era. d'un flslc molt
lleig, segons ella mateixa reconeixia,
però d 'u:m bellesa d'ànima extraor·
..,. .
dinària. Ella mateixa explica en les
" ' . . . . . ..-.. ~
t
seves memòries que estant en una
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L'APLICACIO DE LES ASSEGURANCES
SOCIALS A FRANÇA
NOMBRE DELS ASSEGU· 65~.000 per les professions agrlcoles,
gal.l'ebé igual al registrat en 1932.
RATS
Les estadístiques permeten d'eva.CLASSIFICACIO DELS AS·
luar sobre 8 milions d'obrers de proSEGURATS PER CLASSES
fessions industr ials ¡ comercials l
S fttorlB són els
LA oRbllig
ats
DeEgu~A
Els ass
sobre aoo.ooo obrers de les proies..
s1ons agrícoles, el nombre dels econòmicament pobres susceptibles d 'és- obr ers que guanyen menys de 15.000
~ sUbjectats a les asscgumnces so- francs per any. Són igualment assegurats obligatoris, els obrers que
CI.als.
guanyen de 15.000 a 18.000 francs
.Pc.rò, per una banda la crisi eco- en
les ciutats de més de 200.000 ha·
no101ca. l per l'altra l'incertitud del- bitants 1 en les circumscripcions inxada. pels textos legtslatius sobre la. dustrials fixades pels decrets del 10
de11IUCIÓ de la. qualitat del salari de maig del 1930, 8 de gener d el
fan que subsi~teixi un efectiu flotant 1931, 21 d'abril del 1931, 5 de juny
molt important de parats de treba- del 1931 1 \5 de febrer del 1932.
Finalment, els obrers que guanyen
llad~:z:s ocasionals 1 de perSones la. si·
tuac10 professional de les quals deixa de 15.000 a 25.000 francs poden estar
un. dubte sobre llur situació vista la subjectes a l'assegurança obligatòria.
llei. sobre les assegurances socials segons llurs salaris 1 llurs càrregues
lp.r mcipalment els treballadors a do- de família. (la xifra llmlt de 15.000
18 000 f
miclli).
rancs és augmentada de
.
A aquest conjunt ja considerable a
dc person~s s'afegeixen els treballa- 2.000 francs si es tt un infant a cArdors pels quals les resistències t roba- rec, 4.000 francs sl se'n teuen d os 1
de:, en l'aplicació de la llei no hau ~f~j~nJs?~·ooo francs si se'n tenen
Els assegurats e.~tn n classificats en
pogut en.:ara t:sser vençudt.s.
D'això en re:sulta que el nombre cinc classes de salaris segons corresdels cotitzants en 1933 s'ha elevat al pongui llur remuneració expressada
voltant de 6.400.000 per les profes- en francs a una de les següents ca.a tegories :
SIODS Industrials I comercials l
Salari per jornal
Categoria
salari antal
1.................. .. .
2 ....... ............ . .
3................... ..

menys de 8'00
menys de 2.400
de 8 a 14'99
de 2.400 11. 4.499
de 15 a 19.99
de 4.500 a 5.999
4 ................... ..
de 20 a 31.99
de 6.000 a 9.599
5 ..... ~ ............. .
32 1 mês
9600 i m és
Els assegurats agriccles estan cJa.>.. ment estlgtdn classU1cats en ducs o
sificats en ca.tegones no d'acord amb tres de les clnc categones. La classtllur salm real, sinó d'acord amb el ffca.ció dels assegurats agrfcoles sesalari mitjà jornaler dels treballadors gons el salari que dóna lloc a coque es dediquen a la regió a una titzaCió, com que no hl ha més que
ocupació anàloga, el q:¡al és, durant Wla relació molt llunyana amb la
els dos anys, determinat pel sistema remuner-.1ció efectiva. dels treballadel forfa.it pel prefecte. A conse- dors a l'agricultura, ens limitarem a
qtlèncla d'aquesta determinació arbi· donar 1estadlstica. dels salaris assetrària, succeeix molt !rcqUcntment gu.rnts per les professions no agríque tots e:ls assegurats. d'un dep¡¡rta- coles.
Classificació dels salaris assegurats
8alar1 anual
<en fr ancs1
1930
1932
1931
Inferior
De 2.-;oo
De 4.500
De 6.000
Superior

a
a
a
a
a

2.400
4.499
5.999
9.599
9.GOO

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

Salari oer jornal mit jà ....... ..

oo

oo

580
11.42
11.75

1U2

37.31

33.76
34.51

7.33

1299

32.72

25.06

1~

•o

LA SET MA NA DE LES 40
HORES EN LA INDUSTR IA
DE LA CE RVES A
La Federació central de cerveseries
ha Signat una declaració referent a
la introducció de la setmana de 40
hores en la indústria de la cervesa.
El Govern, que havia decidit de
procedir a una organització de la.
producció de cervesa, ha dirigit unes
negociacions que han resultat amb
l'esClpulació d'un contracte conjunt.
En el transcurs d~questes negociacions, la Federació central de cerveseries s'ha troba\. d'acord amb els
representants dels sindicats obrers
sobre la necessitat de redUir la durada del treball en aquesta indústr ia.
per tal de permetre de contractar un
nombre determinat de treballadors.
Entre altres, la Fedeació central de
cerveseries ha adquirit el compromls
de contractar com a mfnim 150 joves
treballadors qualificats per als serveis
tècnics i administratius de les cerveseries afillades.
El 5 de febrer del 1935, ha estipulat
amb els representants dels sindicats
un contracte collectiu l'aplicació del
qual havia de dependre de l'entrada.
en vigència del contracte de conjunt.
El 22 de març del 1935, el Consell
de ministres va aprovar tm projecte
de decret-llei referent a la. r educció
de l'impost sobre la cervesa, r educció
a la qual tenen dret els industrials
que s'hagin adherit al contracte de
conjunt.

LA FI DEL MON
Segons Wilbu.r G leen Vo!tva
vi i pro/eta, el món haviCl à: sa.
bar-se pel setembre de l'any aca.
sat. No es va acabar ¡ encar Pas..
a les prtrncrtes d'octubre va a Que
biar-nos, d'aci este1nt, que 8'8 ern.
bava, encara VC1 tirant de ¡hac~

-~

U~

Des de la més remota antigult
que sorgeixen ornbríoob ut¡e¡ ~t
--com aqrte!l de l'Anu Mil i altlU.t
q~ el segutren o precedinn- re"í:
•
tnts a l'acabament, SObtat 0
lCltt, de la nostra existència
a planeta autònom. Amb el tem m
la 1notivcu;ió de lCl li canvia de 1>S,
patge. Ja 1:0 és el càstig ternbk
d'u" d'aquests dius de mal ferra
l'obra dels quals es ja i es desjd'
com la sardana. Actualment ho •
dóna categoria cientftica a zé8 prm
fecíes i qui més qui menys r CC:
za el que diu Herscheu •
Laplace. Hi ha qui parla de l'e 0
tinció del sol~ gui creu que
rem, 1?er pe11UTIC1 de gas carbònic
o d atgua. Per contra, no manc
qui preveu un nou diluvi unive a
mutis pl:;;
sal ni qui relaciona
netart amb la preponderància del3
poders personals...
Ara, un americà ha jet càlcul
precisos: el món s'ClCabar à
sament, Z'allll 2120. Aleshores, com
que les guerres «humCtnitàrien uo
11auran pogut deturar l'increment
de la pobleu;~. 11107'irem per me1n.
ca de queVtures. D'aquests, les
mongetes seran els que allargaran
més, però també finiran. Aleshores
•
bona nit i bona hora.
-?a ~ saben, doncs, els econo.
1ntstes ' els govermznts. Si volen
que el món arribi a l'any 2121
una de dues: o que facin
aclarides higiènica-guerreres, o pel
damunt de tot, que vigUi n que a
ningú no se lt acabin les monge.

:u·

mort

ez

PTecl

moztei

tes.

J. M. FRANCES

~-----------*---------pectable és l'obra mutual del Centre
com la. seva obra cultura1.>1
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Les linles que heu llegit són del
setmanari «Lluita». LA HUMANITAT s'adhereix a les justes demandes dels dirigents del C. A. D. C. L

Els carlins de Barcelona contra l'atur
forçós

Fent-nos ressò de totes les activi·
tats humanes que tendeixen a min·
var el greu problema de l'atur for·
LA REPUBLICA SOCIALISTA I LA LLUITA CONTRA
çós, que al nostre poble és causa de
misèria i de moltes llàgrimes, conL'ANALFABETISME
signem avui una nova i febrosa activitat que hom nota en el ram del
vestir, secció sastreria, amb motiu
de les grans comandes de boines i
vestits d'uniforme color caqui que
han encomanat a una sastreria del
carrer Arenes de Sant Pere els elements carlins de Barcelona.
Es tl'l\cta no menys que d'Una comanda de 9.000 boines i 9.000 vestits. Es important.
Sabem que les boines ja est;m tallades i que han llogat sastresses 1
sastres per a la confecció dels vestits, car els que han fet la coman·
da tenen pressa.
Fins fan fer hores extraordinàries!
¿Es tracta d'organitzar un cos
d'exèrcit comandat per frares i capellans?
Ja b o veurem. El temps 1 la nost ra vigilància ens ho diran.
De moment podem dir c¡ue el dia
2 de juny han d'ésser lliurats a
Lleida 200 vestits i 200 boines per a
repar tir per les comarques lleidataA tot el territori de la u. R. s. s. funolonen u coles nocturnes per als nes.
obrers d'ambdós sexes. Els uns van al teatre, altres al cinema o al Club.
Res mes per avui.
Acl veieu aquestes dones que prefereixen anar a l'escola per tal d.e perfeccionar-se en l'escriptura I lectura. Escola I mater ial grat u1ts. Les esco•
Estrangers als quals ha estat
les estan insta~ades als antics palaus de la noblesa I a l'estiu, les classes
denegada la carta de treball
es donen a l'aire lliure, als jardins
Per tal que arribi a coneixement
de tothom, la Comissió Inspectora
--------------~-:*--------~-----de la Borsa Municipal de Treball,
contra. l'atur forçós de la Petúnsula, dóna a continuació els noms dels
adherides a la «Caixa Nac-ional de súbcli ts estrangers que per ésser del!·
Previsió contra l'Atur forçós de la coneguda. llur adreça oo han rebut
totes funcionen normal- personalment encara, la notificaciÓ
«A les actuats autoritats de República»,
ment. Funcionen les de Madrid i fun- ó'haver-los estat denegada I~ Carta
cionen les d'Astúries. F uncionen mal- d'Identitat Professional: Amau Jand·
Catalunya
grat que els sindica~ obrers r espec- ner, Frederlo Johnsen, Hans Davi
No ens és possible, e.vUl per avui, tius estigUin clausum ts i suspesos.
Wolf!, Feliu San!ord, Robert Wil·
den1anar públicament a. les autori- L'única entitat primària adherida a. son,
Evangellna Acosta, Mlscha
tats de Catalunya que s'aixeqUI la la «Caixa Nacional de Previsió conKadra. Bachir, Alex Er·
clausura 1 suspemió que pesa da- tra l'Atur forçós» que no funciona és Bourlakov,
golslty, Frederic Rufford, Eugènia
munt del c. A. D. C. I .
la de la Secció Permanent d'Orga- Verba, Joan Staunau, Peter Clemenl
Això no obstant, emparant-nos en nització 1 Treball del o. A. D. C. I .
F rank, Willy Keusser, Carles Wef~
el Decret del ministeri de Treball,
Per què aquesta excepció? Es que
data primer de novembre últim, 1 el Decret del ministeri de Treball, hermann i Frederic Buchler.
Les persones compreses en aque~
en l'Ordre complementària del ma- data 1 de novembre i l'ordre comteix Ministeri del dia 7 de desem- plementària. del mateix ministeri, ta. relació són advertides que no~
bre del 1934, r eltuem a les actuals data 7 de desembre, no són d'aplloo- den treballar a Espanya i ha Tre<
{"
autoritats de <Ja•alunya el nostre cló a Barcelona? Es que a. nosaltr es de presentar-se a la Borsa de
prec que s'autoritzi el funcionament només ens han d'aplicar les dispo- ball (Passeig de la Indústria, u,,
de les Seccions Permanents d'Or- sicions que ens perjudiquen, però no puix que altrament seran p~·
ganització 1 Treball, Educació 1 Ins- aquelles que ens afavoreixin, per poc des per a la seva immediata expul•
trucció i Biblioteca del C . A. D. C. I . que sigui?
sió.
L'article 40 de la Llei d'A3SOCiaLa Comissió Inspectora die la Bor·
Sl a'ha autoritzat el funcionament
ctons del 8 d abril del 1932-article de la Secció Permanent de Socorsos sa de Treball f a. avinent una v~a,:
tr anscrit en el preàmbul del Decret Mutu3 del C. A. D. C. I ., ¿per què da més als patrons que contra.,.....
del primer de novembre-, diu ben no s'ba d'autoritzar també el de la estrangers que es trobin en situació
clarament que en el cas d'ésser sus- Secció Permanent d'Euduca.ció 1 Ins- Ulegal, que contreuen la responsabi·
pesa una. associació professional, una trucció i el de le. Secció Permanent utat que les lleis espeelfiq~:} ~~
rep re~ntació legitima de la matei- d'Organització 1 Treball?
el cas de r esistència a les or.....s
:ca a.ssocta.ció conservar-a la persona- Tan digna de consideració és la si- r ecisió de contracte, les sancdon& ,~
litat de l'assocíacló per tal de po- tuació de l'empleat malalt com la tablerte.s, que són severlsstmes,
·
der continuar la seva gestió en els del dependent sense feJna. Tan res· pl!caran inexorablement.
contractes de treball 1 en l'acció de
previsió, cultura 1 beneficència.
Dins de ben pocs mesos els !Audes sobre el comerç a l'engròs, detall 1 alimentació h auran caducat,
i caldrà, per tant, r edactar uns nous
con tractes coH.ectius.
Alguns centenars de socis del
c. A. D. O. L (uns 700 aproximadam ent) es troben sense feina. 1 sense
poder cobrar sudsidl de eap mena.
coneixem algunes famllies en situació veritablement tràgica. Molts d'aquests companys fa mes de tretze
anys que. cotitzen a la catxa contra
l'Atur forçós del C. A. D. O. L
Per tal que els interessos dels de-

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

INSISTINT

Preneu

pendents de comerç de la nostra citetat no quedin desemparats en el perCode de discussió t redacció dels
nous contr cu;tes coRectita de treball,
per tal de poder pagar un 3Ub3fdi als
com.panus que es troben sense feina,
peT tal de poder cooperar a
companvs
al3
oollocació
cercar
que no en tenen, r eiterem. a
les actuals auwritats de catalunvt'
el twStre prec que es permeti el re·
gular }uncionament de la Secció Permanent d'OTganltzac~ i Treball del
c. A. D . c. 1. i el de la seva CafJ:a
contra l'Atur forçós t Boua del Treball.

I empar ant-nos en les dispo,¡;!ctons
alludldes. fem ex;en,siu aquest pr ec
pel que toca a les institucions de
cU:tura del Centre (Escoles de COmerç i Biblioteca).
Tal com dèiem en el n~ro anterior de àluita». segons informacions arribades f UlS a nosaltres. totes les a.s..~aci<>ns o mutualitats

I els vostres dolo rs cessaran instantàn ia ment i les
vostres forc es es reanima ran sense
periudici per a l cor ni per a ls 1 onyons

FI

ur

Fls avenços de la indústria metaHúrgica a Catalunya

UNA VISITA ALS TALLERS
DE «LA MAQUINISTA»
• vidats per la Direcció de «La.
cotàntsta Terrestre 1 Ma.ritima», vi)Si!q m abit, a. la. tarda, els seus
~~ talletS de Sant Andreu de Pa.!'-:-. Aquests tallers que s'ban fet
Joiii:Ólll arreu del món com a cons~...tnr& de material per a ferrocar11""-¡naquinària en general 1 constJIS. cians metàlllques, van ampliant
~ca dia les seves activitats 1 acaca de constrUir una sèrie de quabeD ¡rrans mo.ors r:ne.-el o~ 2.~00 ! .
~. un. destinats a les motonaus
t"'- a,ndo Póo» i cDómlnet, en conscf~6 per a la Companyia TranstrUediterràJlia, les proves sobre banc
:el darret'S dels quals presenciàrem
abll' a. la. tarda.
Aquests motors són del tipus de
dGS temps, d'injecció sòlida 1 sense
compressor. Coda. motor té sis cilln-

la. construcció dels grans motors Diesel de combustió interna, èxit que
és just fer extenslU als dirigents,
personal tècnic 1 obrers de la dita
empresa.
Els dos primers motors Diesel construïts en aquests taik'rs foren destinats al vaixell-tanc «Campilo», per a.
la C.A.M.P.S.A., vaixell suara incorporat a. la. marina de guerra espanyola.
En el moment actual, comença «La
MaqUlnistu la. constn•cció de dos altres motors com els esmentats, de
1.000 HP. cada un, per un vaixell
bessó del «Campilo».
Una prova més de l'adaptació de
l'experiència. dels dits tallers a les
més modernes construccions, la hem
obtingut veient la. construcció que
ara. realitzen de quatre cotxes auto-

•

LES LLETRES

~o ~ome: un ID~Ie: un lli~re

tant per la República.. I fundava un
periòdic, cFray La.zo» -és un orgull
nostre l'haver-hi col:laborat- que era
una veu d'alerta. Un periòdic violent
1 virulent, audaç1 . obert, combatiu.
Un periòdic antiClerical
com «L'Astno., 1ncl.stu com el cSimplicissimust.
Un peruxiic d'una. gràcia carregada
de mostassa. Un periòdic d'una lucidesa extraordinària. Ara., quan el cel
de la República. s'ba. enfosquit amb
els núvols de la. Ceda, quan l'atmosfera està carregada d 'electricitat,
prenyada. de tempestes, fullegem la
coHecciO de «Fray Lazo», 1. contemplant-ne les caricatures i llegint-ne
els articles, pensem: Tenia. raó Gómez Hidalgo. Ha arribat el que ell
temia.
Aquest és l'autor del llibre cca.taluña-companys» que tenim damunt
la taula. «Cataluña-Companys» és el
llibrr ò'un I!TBn periodi!>ta. d 'nn gran

•

LA CULTURA •

Acte a honor dels artistes
universitaris
Ahir a la. tarda. tingué lloc al bar

de la Universitat l'anunciada festa.
en honor als artistes universitariS
concurrents al Saló Primavera 1935,
que tant d 'èxit ha. obtingut la seva.
organltzac16.
IAI. festa, tal com era d'esperar,
j~ que es tractava de gent jove,
transcorregué enmig de la més gran
animació.
AssiSt~ren a. l'acte, ultra els artistes expositors 1 gran nombre d'estudiants. diversos catedràtics. El ball
durà fins a. darrera hora de la tarda.

MAGISTERI
Ll ista de mestresses aspirants pertanyents a la Secció Administrativa
de Lleida. - D'acord amb el De·
eret del 20 de desembre del 1934,
s 'ha pubhcat la llista. de mestresses aspirants següents:
«Elisa Aguiló Anguera, Masroig;
Francesca. Allart Andreu, aBrcelona;
Magdalena Anguela Franch, Reus;
Filom~~a Baulies Curià, Ueida; Maria A'!Sumpc1ó Bonet Teixidor, Ff.
gueres; Aurora Borràs López, Barceluna; Carmen Buisan Boronat,
Barcelona; Carmen Burguete Baiué,
Alcoletge ; Francesca Calderó Navarra, Lleida; Jooepa Capella Canals,
Barcelona.; Mana dels Angels Capdevllil BarcelO, Penelles; Anna Castella V1la, Vilavert; Maria de la
Creu Cabó Sant.amaria, Barcelona;
Carmen Coma Puig, Oliana; Maria
Cornet Planas, Manresa; Pelisa
Chascn Azanz.a, Pamplona; Trinitat
Domènec Radua, Darnós; Francesca Domingo Bo, Vilafranca del Penedès; Joseiino. Domingo Calzada,
Barcelona; Antònia Dominguez Maran, U eida, Maria de la. Candela.
Fabré Benaigties. Bra.ffn; Ramona.
FiguerOla Pijoan, Tarragona; rsa..
beJ l<'ont. AlelX, Prullans; Maria Gallega Boix Barcelona; Maria del Pi·
lar Gelabert Nieto, Barcelona; Ma..ria. de la Ba.hena GU Monterde, Torralla; Justa Gill Minguella, Ueida.;
Maria del Roser Gill Mir, Lleida;
Mercè Gme Ro;;inach, Juneda.; Teresa Gine Bosque, Ueid.a; Maria del
Pilar Gonzà.lez Bravo, Logronyo; Maria Consol Oonzàlez Bravo, Logronyo; Maria Ooñl Latasa, Renteria
<Ouipuscoa>; Rosa Grasa Boixareu,
Isona; Maria Güell Miralles, santa. Coloma. de Queralt; Neus Outls

Tenim davant nostre un llibre. nostre. O Sigui: ja era republicà, e<>
Aquest llibre, ratllar per una. e!usivn. sa d& no tan lluïment ni profit com
1 cordial dedicatòria, ens ve de Ma.· ara. -Val a. dir, però, que ara ésser
drtd. Acabem de lleg1r, d'una ~ republicà, ésser-bo de debò, comença
les dues-centes trenta-dues pàgines a resultar un xic arriscat 1 perillós-.
d'aquest llibre.
En advemr la República, els «repÜLa coberta. d'aquest llibre és una. blicans» abundaven
tant -els «reputaca. verda damunt la qual destaca i blicans»
que havien militat en la dices retnlla, sòbria. 1 severa, la figura tadura i tenien
encar&
les lll&D3 brud'un home. La taca verda és un tros
del mapa. de Catalunya.. I en la ver- tea de tots els negocis bruts de la
D'interès per als estudiants
dor es llegeix, en lletres vermelles, dictadura- que a Francesc Gómez
els noms d'uns pobles: Tarragona., Hidalgo no se'l veia.: el tapaven els
que han de fer l'ingrés uniLleida, Granollers, Vilanova., Barcelo- monàiquics d 'a.bir que -la. qUestió
és
defensar
la.
menjadoras'havien
versitari
na, Sabadell, Vila!ra.nca, Terrassa,
Valls... L'home que apareix a la co- disfressat de republicans. Francesc
L'Agrupació de Doctors I Llicenberta d'aquest llibre b1 apareix demciats en Ciències i Uetres prega a
peus, vertical, com sempre que es
tots els estudiants de bat-xillerat, 1
tracta. d'un cabdill. VestelX un vest1t
en particular aquells que hagin de
fosc; damunt la blancor del coll de
fer l'ingrés universitari, que passin,
la. camisa aleteja la papallona del
qualsevol dla. de SIS a nou del vespre,
llaç de la corbata; per la. butxaca. supel seu Secretariat <Corts, 692, pral.>,
perior dE' l'americana. vessa. la blan- Gómez Hidalgo tenia mèrits per a republicà. d'un
noble de!ensor de la a l'objecte d'Informat-los de qüescor del mocador 1 treu el cap negre ésser-ho
amb la República: intel- nostra terra. I d'un home que sap tions d'alt interès per als seus esuna. ploma estiloeràfica.. Aquest home ligència tot
entusiasme, esperit comba- ésser amic no en les bores de triomf tudis.
té el braç dret caigut al llarg del
tiu, republicanisme. I no ha estat ~iXò és tan fàcU i ho nan desacos; l'esquerre un xic recollit, dibui- res.
Es a dir: ha seguit essent -men creditat tant!- sinó en les bores
CONFERENCIES
xant un àngle recte; aquest home té tre
L
ministres a. samper, a Sala- d'adversitat. Cada dia. ha anat a. la.
les mam obertes -en una d'elles zar feien
1 <Fontanel.la;. 18, 3.er).
presó a visitar els nostres amics; cayceum Cub
Alonso,
a
Anguera
de
Soja,
a
Alcrema una cigarreta.-, com han de varez Valdés, el que injurià la me- da dia h1 ha dut uns mots d'encarat- ¡- Aquesta. entitat ha in1c1at els actenir sempre els politlcs d'esquerra,
mòria de Galan i Garcia Hernan- jament, de fervor, d'amistat. I ha es- ~ que tindran lloc durant l:expoja. que els de dreta. les tenen tan- dez-un gran periodista 1 un gran crit aquest llibre, que és una. veu Sicló «DE' com la. dona. e!ltén 1 agencades: gest de ¡:uardar, de conservar,
La República no era per franca. 1 llelal que ens parla de lli- 1çament de la. llan: ElVIra A. Lewi
mancat de generositat, més propi de republicà..
alB veritables republicans, no era per bertat, de justicia. de República.; donarà el proper dimarts, dia 28. a
l'au de presa qqe de la humana cria- als
Gómez Hidalgos: era per als arri- aquest llibre que hem llegit amb una. un quart dc VUlt de la. tarda, una
tura. Aquest home té uns cabells pen- bistes.
els oportunistes, els grimpa..- emoció profunda; aquest llibre que conferència sota el tema «La detitlats enrera., grisos d'anys 1 de pe- dors,
els pescadors en algUes tèrbo- ara damunt la taula amb la. seva coracló vista. per la dona))
nes i de lluites; un rostre agut, ova- les. Els
cobêrta verda. amb Jés seves lletres
Londoo Club. - Avui, diumenge,
lat, intelligent, expressiu; una boca Gómez veritables republicans, com vermelles 1 'blanques
-Catalunya. dia 25, a dos quarts de vuit de la ~&ru.&wtF~udeCodin~;M~
Hidalgo 1 com molts altres,
de llavis gruixUts, cosa que indica. es
quedaven al carrer: a.lxi la. Repú· Companys, Azorín, Gómez Hidalgo-, atrada, el culte tnòleg Mr. Edward ri.Da. Gutiérrez Marcos, Burgos; Merbonesa; uns ulls de mirada. franca, blica
ha pogut arribar on ha arri- ens ajudarà a esperar un demà. sense D. Loewenthal donarà al nou local cè López Tremosa, Barcelona; Berecta, lleial.
l'esperança. del qual no podríem del London Club, Auziàs Marc, 2, neta Isabel Lorén Barbastro, Corne·
1 aquesta n'ba estat la. causa.
Aquest home és Lluls Companys, 1 bat
una conferència. sobre el tema: Is llà de Llobregat; Maria del Sagrari
Gómez Hldalgo, noveliista., autor viure.
el contemplem, avui, allunyat de nos- dra.màtic,
Lluls CAPDEVILA
Democracy a. failure?». Resten cor- Llorente Ortiz, L'Hospitalet; Amàlla
gran periodista, segu!a. llu1altres, damunt la taca verda d'aqucsv
dialment
Invitades totes les persones Llorente Ortlz, L'Hospitalet; Maria
llibre, amb una emoció profunda que
amants de la llengua i literatura an- Martinez Martinez, Murillo del Riu
fa més entranyable la nostra. amisgleses.
Lesa; Maria Assumpció Martínez Altat.
calde, Pamplona.; Angela. Maestre
A la coberta. d'aquest llibre unes
Contribució a un centenari
seuba,
Cervera; Angela. Ma.sdeu Ollé,
lletres blanques: CATALUNA- COMPont d'Armentera; Assumpció MaPAN'IZS. I unes lletres vermelles:
«por F. Gómez Hldalgo. Prólogo de
teu Mateo, Vilallonga; Ramona. MesAzorin»
tres Pint6, Uelda; Felicitat Metans
Deixem un moment la ploma daPocs sospitaran que Clemenceau Bodal, PorteU; Carmen Mtró Inglès,
munt les quartilles. Prenem novahagi tingut mai dots imprO'IJitsa- Martorell; Margarita Moli Monta.nement el llibre, el fullegem. I s'accenra, Andami (Alfarràs); VIsitació MoMoltes 1 dlversel manifestacions dores de rançons i tanmateix ~s així. lins Pallarès, La Codonyera;
tua en nosaltres el sentiment d'aMaria.
ban estat organitzades per tal de
El 1889, guaitava amb temença Monta.nyola GasuJl. Badalona; Montmistat I d'admiració envers l'autor
i el prologuista. d'aquest llibre vaAmb la. publicació de «La vida commemorar .solemnement el cin- l'arribada del Primer de Maig, que serrat Morera Farré, Igualada.; Malent, digne, sense màcula.
azazosa de Lope de Vega», Editorial qua:ntenarl de la mort de Víctor hom celeln'ava aqueU anr per pri- nuela Maria Pardo André, Alfarràs;
Nosaltres voldrfem que tots cone- Juventut fa una. valuosa aportac16 Hugo:
mer cop.
Casimira Pedré Escrig, Barcelona;
La Solidaritat del districte llè orguéssiu Azorin, avui el més admira- ! al centenari de l'autor de «Fuente
-Ja ho sé-deia---que no pcusard Guillema Penya Gonzà.lez, Barceloble escriptor, el més artista., de parla ovejuna». -¿Es tracta. simplement ga.nitzà un ball sota· la presidència l res... Però aquestu coses comencen na; Josepa Petit Pérez, Barcelona;
espanyola. Sl el coneguéssiu -els es- d'una biogra1ta ?- demanarà. proba- del senyor Gas ton Poittevin, diputat ll.a.nçant flors t acaben... llançant Mercè Pintaluba Bergadà, Selva del
criptors es coneixen a través de la blement el lector d'aquest titol. Es pel Mame, I a benefici del Patronat els testos.
Cs.mpo; Leonor Porras Garcia, Serseva. obra.- l'estimarieu. Azorin ha una. biografia completissima, però, Municipal la.ic.
I, a continuació, va posar·se a res (León) ; Francesca.
Moescrit un dels llibres més bells, més a més una. història. del seu temps.
La senyora Maria Verome, pr~1- cant~r a mitja veu cont un «chan- liné, Barcelona; Carmen Porrera
Queralt Gidignes, més profunds, més nobles,
denta. de la «Lliga Francesa. pels sonn~Cn de Montmartre:
labert, Mollerosa: Angela. Rodriguez
que haurà produït la literatura espadrets de les done3» llegi una. oonfe«Qual, vous m•envoyez de3 fleurs! Martinez, Barcelona; Marta Rué
nyo]J¡.: «Pueblo», que el seu autor
rèncla de la senyora Lehmann, ti·
Ah! quel bonheurl
Ma.rti, Cervià; Dolors Rué Piqué, Al-'
qualifica. de «novela de los que tratulada «Victor Hugo, feminista».
~als des neurs a.vec le pot
gualre; Montserrat Sabaté Escoda.
bajan y su!ren». Llegiu aquest lllbre
A la Sorbona el senyor Paul LouC "St beaucoup trop!»
Barcelona.; Tecla Sanahuja Solana.s,
magnífic, vosaltres, els qui tal vegacbon dl.ssertà .Sobre «Vict.or Hugo,
(Què, m'envieu flors? Ah, quina Ansovell; Ramona Sanz Ballesté,
da no coneixeu Azorin més que pels
pcrlod3sta» amb la collaboractó de felicitat! ... Però les flors, amb test Lleida; Carmen Serra. Solà, Artesa
un dels magnlflcs motors Diesel de 2.&00 HP. construïts a
seus magnifica articles de «Luz», en
les senyorès Segond Weber i Cbar- t tot, això és una ntica massa.)
uLa Maq ulnista>>
de segre; Emilia. Sivill Ourtiada,
iniciar-se la. República, 1 els d'«Abolotte Mutel
Diuen que la cançó ~s de Vincent Castell vi de la Marca; Francesca.
'
ra», ta.n plens d'amor a. Catalunya. I
Al
Club
del
Faubourg,
diversos
oraH¡¡spa.
Però,
aneu
a
saber
...
els
cttclres de 62 centimetres de diàmetre , motors amb motor dolis pesats, des- a la. llibertat· aquest llibre que és
Tocino Martínez, Lleida; Dolórs
dors pa.rlaren del poeta de «La lle- gres». de vegades també Jan broma. Tresseras Canet, Lleida: Concepció
1 1'15 metres de cursa. La potència, t!na.ts a la Companyia dels Ferrocar- un clam contra la. manca de' justicla,
genda de:.S segle3».
• • •
com queda dit, és de 2.500 cavalls rils de M:. S. A. Aquests automotors contra. la. manca. d'inteHigència, conTorra Pa.né, Alentorn <Anya); JoseFinalment, a la Comèdia. FranceEns asseguTen que do:J escriptors pa Verge Colomlnas, Barcelona; Maefectius, però el motor, en les ténen c~pacita.t per a. 64 viatgers 1 tra la. manca de bondat.
sa. tingué lloc una representació alemanys, vinguts acctdentalment a ria VUà Vilà, Súria; Enriqueta :Viproves d sobrcàrrga que nem van eqwpa.ts amb motors de 250 HP.,
Llegiu sobretot els capitals que tldels «Burgraves». interpretats per E8pan¡¡a, varen apostar 50 bocks de nyas Montagut, Miravet.
¡nsencla.t, ba. assolit una po- a. 1.200 revolucions per minut, amb 1· tula. ~Caya.do», cCapacha», «Toqulartt&tes de renom.
cervesa a qui dels dos aprenia mitèncla. de ~.900 HP., la. qual cosa fa transmissió elèctnca. Les caixes dels· llas» «Moneda» «Ferial» «Llave»,
Excloses. - Maria dels Angels
Durant l'entreacte, tingué lloc una. llor l'espanJI(>l dintre un termini Jf,. Guardiet Pujol, per no acompanyar
que aquestes proves puguin ésser con- cotxes, de forma aerodinàm1ca, són «Carta» «Arregio» «LlantOJt «Perro
s\derades com un veritable èxit.
de construcció metàlUca. soldada elèc- 111 i «Perro 2» «LÚz triat, d..uz cà11desfilada per l'escena davant un xat.
full de serveis.
bust de V1ctor Hugo. Diversos seL9. oonstruccló dels esmentats mo.. iricament.
Arribat aquest, el:J dos es reuniren
da» «Tejido y red». I llegiu després
La qual cosa es fa. públic per a
wrs ~ de major potència que han
nyors 1 senyores recitaren poemes l al «BavieraJt. Tot seguit es ¡eren coneixement de les interessades.
Assistiren a les proves, a més de ~cara que tots els seus altres lli'
estat fabricats o. Espanya. fins a la les autoritats, el director de l'Escola bres, els que estudien als clàssics I
l'orquestra, dirigide. per Raymond preguntes l'un a l'altre, i tots dos
Lleida, 20 de maig del 1935. - El
data- representa la incorporació de- d'Enginyers Industrials, sen~or G:ue- els que estudien la vida, són lgualCharpentier, entonà la. «Setena sim- anaren traduint correctament els cap de la Secció, Fra.ncesc Araujo.J
flllltlva a la. industria nostrada d'Una. tà Comet, 1 el president de l'Assa- ment admtrables-, «Don Juan», sofonia)) 1 la «Marxa beroica:t.
mot:J. Tot d'una, J)e4"ò, en escriure
un el vocable «ave.!tn.tn, el pregunaltra de les grans construccions me- ciació d'Enginyers Industrials, senyor bretot els ca.pitols que titula «El preLOPE DE VEGA
tant va diT-li:
cànlques que fins no fa gaire eren Bardat.
sidente de la. Audiencia», «Historia
CURSETS
Lletres inèdites de Víc- -Ja et tinc! T'has descuidat els
patrimoni exclusiu de l'estranger.
En representació de uLa Maqui- de un gobemador», «El coronel de la
De
cap
a
cap
d
'aquest
llibre
excepd03 punts damunt la «U».
Coneguda és sobradament dels nos- nlsta11 assistiren els seus consellers Guardta Civil», «Por la patris.», «La cional no sabeu sl us encisa més el
tor
Hugo
a
Leningrad
Curs
de
taquigrafia.
- L'Acadè.
tres lectors la tradició de «La. Maqui- delegats senyors Juli Nogues 1l!;Ciuard tia», «El niño des<:a:lzo», d'Un~ noble
L'home arrufa el nas, es grata l'oprecls, la. suggestió del momia de Taquigrafia de Barcelona
nlsta.» pel que fa a. la. construcció de Pujol; el sots-director senyor Andreu ~ bellesa. altissima, duna. emoc1ó pro- detall
Anuncien
de
Lerungrad
<Izvestla)
rella...
í
acaba
per
confessar
que
sl,
ment, o la manera vivisslma com us
inaugurarà a primers del mes de
potents locomotores, grans ponts, Monta.ner; engin:~-er consultor, senyor funda..
seguit aquesta vida, realment at- que la. Biblioteca nacional Saltykor- que havia perdut.
grues, calderes I màquines marines. serrat; engmyer-cap senyor Puig
Azorm. el gran escriptor de llen- fa
Txedrine <ex-biblioteca imperial) I Aleshores demanaren els bocks. juny un curs de taquigrafia eh caszarosa,
l'autor.
tellà, amb classes de vult a. nou del
I sl ja. quaranta. anys en1·era. assa- Martí; el cap dels to.llers, senyor ~a. castellana., el més gran escriptor
Aquest llibre us dóna el Lope de posseeix cinc cartes inèdites de Vic- En portaven beguts mé,s de. la mei- vespre els dimarts, dijous 1 dissablla un grau triomf -per la seva Layret; enginyers senyors Sant, Cor- d ~vul en llengu'!' castellana, ha. es- Vega
home
1 el Lope de Vega escrip- t.or Hugo. Una. d'elles del 30 de se- tat, quan el vencedor s escridassa:
tes.
època.- arn· la construcció de les net, Maluquer 1 alt personal de Ja. cnt el pròleg d a.quest lllbre que tor, sense que l'Un en cap
-Sóc !'n ~tserable! .•• No has permoment tembre del 1862, està adreçada al
Per a detalls 1 i.nscripclons dir~
1 -I LS maquines de vapor del creuer casa.
Francesc Gómez H1dalgo dedica ,a. Ca- ofegui l'altre.
crlttc mu.<1cal rus Lenz (1808-1883), dut.. . T esta.1o~... He confós «avesglu-vos a la Secretaria de l'entitat
«Carles V» i altres vaixells de la nosTots sort.lrem fermament sat.Isfets talunya i a Companys tent de 1 espeautor de moltes obres :;obre Beetho- truz» per «clqüeña»...
1
A
traves
de
les
pà.gmes
<Portaferrissa,
d'aquest
6, 2.on> qualsevol dia
tra. marina, 1 més recentment l'acan- de les proves que s'aca.baven de rea- rit ~1 poble 1 del ~e l'home un ~
llibre, seguiu la infantesa de Lope, ven. donan t-11 les gràc.les per la trafeiner de set a nou de la vetlla,
segu¡a. també amb la construcció de litzar 1 del fet que pugwn dur-se a. espent El pròleg d Azoónnd són dlau es
.
mesa
del
seu
darrer
llibre.
En
una
les
·
•-•
tes
de comprens1 , e cor 11- els seus estudis a Alcalà d'Hcnares,
1ocomo t ores dels f er- cap a 0 a.....,unya
r ma~u
......1ques
aqu~
construc- paraules
tat. d'inteHigència.
envers un poble eJ moment que deixà la carrera sa- tarja. o. Royer-Co~ard, Victor Hugo
OC&rrils espanyols, ara, posa.ntse a etans, en les quals s ha mam!estat 1 1lns bomrs que sofreixen
recomana un jove poeta. Dues tarcerdotal 1 els seus primers amors.
BKE~I
to amb les més modernes tendències la capacitat dels nostres enginyers 1
NOTICIARI
Francesc Gómez HidaJ.gÓ és un esmés són adreçades a Spantlnl
L'autor us situa. seguidament da- 1ges
~ món industrial, obté «La Maqui· obrers mecànics i permeten donar crlptor de tremp un periodista de
a l'editor Klelst. I l'última, del 21
AUTOUK.Al'ti. Ull:!UlXOti.
vant
del
pa.'lorama
del
teatre
espartsta un nou 1 remarcable èxit amb I treball a. uns 1.500 homes.
Activit:lt de les Comlssious Delera-mèrit, un reput'llcà autèntic, crara
de gener del
té per destinació
AQliAREL-LES
nyol a l'arr1bada. de Lope, us revela un dibulxa.n~ 1861,
des de l'Associació Pr'ltectora de l'En·
~
encarregat de fer un
avis», avui, en ple regne de .misti- les
forces
primitives,
la
vida
dels
I
el
mes
W>purtaul
assurtullent
senyança
Catal:Ul:l. - Colònia Güell·
ficacions i diSfresses. Gómez H1dalgo actors,
de John Brown per a Hugo.
el desenvolupament de l'es- retrat
de O ~ 1\ V A f S de Barcelona
Avui, diumenge, a les onze del mati
John Brown, el cèlebre antlesclaTRIBUf~AL DE CASSACIO
ha posat sempre 1a seva ploma al cena , l'actitud del poeta.
el doctor J. Riera. 1 Punti donarà unà
servei d'Uns Ideals de llibertat i de
vnglsta americà., havia estat execuEXpoiiCIO I I/Ondi a QriUS InAhir, am~ motiu del primer nni- justícia. Abans de l'adveniment d~ la
conferència a Colònia GUell <Santa.
Amb una amemtat extraordinària tat el 1859 i Víctor Hugo havia. en- 1
versemblants 1
vc.rsari de la constitució del Tribu- República. per la qual havia llu1tat fa reviure seguidament als vostres viat al Govern dels E3tats Umts una
Coloma de Cervelló), sobre l'obra de
la «Protectoru.
MElKVk'ULllANA
nal de Cassació de Catalunya, el amb lleialtat abnegada., ja. era amic ulls les aventures relacions del poe- vibrant carta en pro de l'emancipaAUDIENCIA
seu president, l'Excm. Sr. Santiago
Ulldecona: La. Comiss1ó Delegada
ta, els seus amors amb Elene Os- ció dels negres. Aquesta carta, conLlibreria vella 1 Nova
de la «Protectorat a Ulldecona. pre~
sorio, 1 us acara tot seguit al proces, servada a Leningrad, recorda aquest
PRIMERA SECCIO
Gubern, reuni en un banquet lntlm,
can.aa, a1 wulllu::> ::laia All~rLJ
a la. seva.finca de Cabrils, els campopara la celebració d'un concurs de
presó 1 exili del poeta. En el capi- gest noble de Vlctor Hugo.
Alçament de béns. - Carme Mural nents del Tribunal, magistrats sclectura 1 escriptura catalanes per a
tol següent seguiu les seves noves
Serra i Jaume Vives Mura1 compare· nyors Echavarrl, Comas, Ma<t1, Puben aviat. El Consell Directiu ha
aventures 1 el moment que s'emgueren acusats d'haver pesat en cir- jol, l'.!icó 1 Rab:l.ss:J.; el secretari seconcedit importants premis en llibres.
barca a l'Armada. Invencible.
IV
Jocs
Florals
de
les
Bar,
•
•
CUlació a la «SOcieté Generale dc nyor Barba l el .crctari par..icular
El mate1x dia es donarà una. confeDesprés, veiem el seu retorn a Vademanà que fos inclòs lència,
llanque~> unes lletres sense provisió. senyer Pere Gübern Snlissachs.
rència sobre la tasca. de la. nostra
el seu segon casament, la riades Fargues, Mulassa
El fisca.l demanà per a cadascun
Es reberen molt:s visites. targes,
AssOCiació a càrrec d'un membre de
seva actuació prop del du ~ de Ses·
en el sumari que s'ins- sa,
~ls Processats la pena de tres meso.<J comunicacions i telegrames de f : liclla.
ComiSSió de Foment.
la. residència detinitiva e. Maels seus encontorns
clarrest, 1 l'acusador privat la de tació 1 adbcsló, entre altres, un tetrueix contra el Govern drid, la crisi de misticisme, m~
Sitges: També aquesta. Comissió
QUatre anys de presó.
legrama molt expressiu del CoHega
Delegada es troba. en vies d'orgaamors. 1 sacerdot finalment.
CARTELL
de Catalunya
nització del seu concurs anual de
.,.
SEGONA SECCIO
d'Advocats de ~a. en el qual
El caprtol dotzè -que és un dels
PREMIS ORDINARIS
lectura, escriptura. i d'Història d&
oçnse Importància. _ Es veieren telegrama hom fa v<.~ perquè el
assaigs més importants sobre el teaL Flor natural, premi d'honor 1
Diven<ires al vespre, va tenlr lloc catalunya. Probablement ~ celebratQrucament incidents i divorcis sense nostre Trlb~nal conti.Dul essent l(atre espanyol- estudla d'Una manerà.
el diumenge, dia 9 de juny.
lranscendèncla.
1 rantta de l'imperi del dret a Catara inteH1gentlssima el teatre de Lope corteSia ofert per la. Coml.ss1ó Orga.- al local de l'Ateneu Polytechrucum
Estudiants lliures. - Per tal que
lunya.
nttzadora a la millor poesia que can- l'anWJcíada B.l>Sémb1ea per tal d'e:;de
Vega
1
la
seva
vàlua
universal,
TERCERA SECCIO
1 tud.lar Ja. ponènc1a que s 'ha de tra- els estudiants lliur~ que han d'exa,..
aixi com el lloc que ocupen en el ti l'amor.
Contraban. - Francesc Coll Gal~ ~,..------o•------
El guanyador de la. Flor natural meue & !:'ans, en upresentac1ó de minar-&! fora de Barcelona puguin
seu
teatre
la.
religió,
els
costums
FOIX
I
PERE
de
bart fou t..ttjat, en rebellia, per un ..
als corresponsals que l'A.sla mitologia, estudia. la. tan famo- en tarà ofrena a la. Rema de la la mtellectualitnr. catalana, al Con- dirigir-se
:llO<lsat. delicte de contraban, a cauPesta.
,
,
grés lnternaClonal contra la. guer- soci&ció d'Estudianta Llfures té a. tosa. facilitat de Lope.
baver estat trobada una importes les capitals de dlstricte UniverII. Englatma d or i .d argent a la ra. 1 els ~tats opressors.
El capltol «Guerra literària» té, mlilor compo:ucló patnòtica..
~t partida de tabac en un maga'"
DelS VUlt punts en els quals estava sitari, alx1 com consultar amb més
aixl mateix un Interès excepcional,
mL del carrer de Castillejos.
rapidesa
a les secretaries de les res-III. Viola. d'or 1 d'argent, al ml- divid.lda la ponènc1a, va decidir-se
'advocat fiscal demana per al
com el te res..ampa d'època que ens llor mistlc.
d
'encarregar-ne
la redacció dels cmc pectives facultats lea formalitats rela·
p::_ocessat la. multa dc 150.988 pesseofereix en el capital XVL
PREMIS EXTRAORDINARIS
pruners al senyor Joa.qwm Xirau. cionades amb la. seva. matricula, s'ba
""'· i el defensor, l'absOlució.
Assistim, finalment -en eJ llibre
Aquests punts són els segucnt.s: He- fet una tarja d'identitat que facilita
Premi ofert per mossèn Josep rènCJa. cultw·al, Human1sme, Nac1ó l'esmenteda Associació <Les Moles, 4,
admirable que ens acaba de posar
QUARTA SECCIO
a les IDlUlS «Editorial Juventut»- Bw1dó, tema lliure.
¡ cwtura Indirtdus 1 Dignitat del principal). de Sis a vuit, presentant •
Ferides greus. - Ricard BartoU
EL CAP DE POLICIA DES·
Premi orert per la senyora Mont- pemamen'~ L& redaccló dels dos una fotografia. 3 per 3.
o. les lluites de Lope, a. la. seva mort
~Ui ferides ¡reus, amb l'automòAUTORITZA EL SEU SEDegut al fet que els exàmens per
serrat
de Casanoves, vidua de Far- punc:s segtients: Lloc de l'inteüec1 a la desaparició de les sev~ des""'~ue menava, a un transeUnt que
CRETARI
ga.s, al millor treball sobre el tema tual en 1a. societat I La creació llte- als estudiants lliures comencen a
pulles.
.._va pel carrer d 'Enric Gra,¡·,'\El senyor Alvarez santullano, en
ràna tou encarregada al doctor totes les Universitats entre el 10 1
L'elogi d'aquest llibre és que és «La Verge de Montserrat».
<los. Ea fiscal demanà per al proces- parlar,
a.l migdia, amb els pellegiu tots
Premi ofert per la Cooperativa. Po- Jaume Serra. Hunter. Finalment, va el 16 de juny, la A. E. L. organitza
d'absolut& necessitat per a conèixer a
~t la pena de deu mesos de presó i riodistesahir
els
digué
que
s'bavi~ assadeslgnar-6e una Cotnlssió, composta. uns viatges collectius en grups de lO
fons, en aquesta commemoració que pu:ar Farga.!', tema lliure.
.!_OO Pessetes d'tndemnlt.zació per al bentat de l'incident ocorregut ent.rc
""~JUdicat.
Prem1 ofert pel senyor Pere Fabr~ pe:s representants dels Ateneus Po- alumnes, amb un 40 per 100 de bon!·
celebrem, l'home 1 l'obra. que v~em
el seu secretari 1 el periodista. ~~etema lliure.
JyU:chnicum, Sempre Avant 1 Bloc ficació i hospedatge fins el dia 3 de
homenatjar.
Premi ofert pel senyor pre¡¡ident Escolar 1 pels escriptors Rossend juny, a la. secretaria de l'AssociaTRIBUNAL D'URGENCIA 11ny~~os;~e~!'= rocorregut exde l'Entitat. tema lliure.
Uates i Angel Estivill, la quil fou ció.
Atemptat 1 tinença IHiolta d'anms traordinàriament, i que desautoritfb
Premi de 25 ptes. ofert pel senyor encarregada. de redactar el pun¡¡
NOTICIARI
~osep GU Orteea, proce¡sat pel d~ va en absol"at el. seu secretari parttla
Jaume va:!s i H.ovira, tema lliure.
restant Acció de:s mteHectua:S en
la
u atemptat, fou condemnat a. cular, per no jutJar pertinent la seva
Premi de 25 ptel. per per la. senyo. defensa de la. cultura.
pena, d'un m~ i .m dia d'arrest.. manera de prOduir-se en l'escena que
SOCIETAT «ffiiSJt, MATARO.- r&. Empart Ferrer de Valls, tema
L!!. redacció d'aquests VUlt pums
UPer tinença i.Jllcita. d'arma de coc, es desenvolupà entre elll el perlodisSegona tanda de lectures d'obres lliure.
quedaré. enllestida dintre un parell
llsc.renç Nadar va ésser condemnat a. ta. a.Hudit.
d'autors mataronins. organitzada pel
Premi en metalUc, ofert per la de dies com a. màx1m, per la qual
lne:loa 1 un dia de presó.
No cal dir que les paraules del
Patronat de la. Bib!!oteca. D:mecres, Comissió orgarut:zadora, tema. lliure. cosa és de creure que a mitjans de
~el mateix delicte Lluis VeWla va cap de palleta han estat rebudes amb
29 de maig Josep Moneolus 1 Ribera.
Prem! ofert per 12. casa Vives <A- ~etma.m podra con\'ocar-se una r:ova
<li : ~ndcmnat a tres mesos i 25 satisfaCCió pels periodistes presents.
farà un recital de poesies origin:W; oona.ments de noques).
assemblea per tal d'esser s~tm~os ~s produït ~r I~ metzines que
s'ha posat a la venda el
~¡a darrest 1 Vicenç Blasco rou
dlmecre3 5 de juny del 1935, Ma.Premi ofert pel senyor Esteve Fo- a la seva. aprov:u:1ó o rectificaCIOns lmpurirtquen la sang.
Per a no
manca de proves.
ELS ESTRANGERS INDE·
rian Ribes 1 Bertran. llegtrà c.."o- rest tema. lliure.
tla treballs realitzats en la. redacpatir de dolor cal prendre
te r&cament..
Bls processats PeS&T.IABLES
~ inèdites de la Història de Mata.p~nú ofert per l'Avant Parga.s, s. c1ó dels, punta esmentats. seguida~ve; Marino, Antoni Pérez MaiHan .:stat detiDt.-.uts l'alemany Max
rot. El dimecres 19 dl! juny, Joan C., teifUL lliure.
ment, s hau~ de nomenar la. re!J1113 P ranccsc Cuartero Alonso, 1 Wener i el nord:unericà Albert MorBerga. 1 Cruanyes lleg¡rà «Primers
PreiJÚ ofert per la senyora Mercè presentació dc la .intellectu~ta.t. caCan· etez hernàndez i lmric lierce ris, per indocwnentats.
capitols
d'una
novel:la:t.
Dimecres
26
Bold\1,
vidua
Bosc,
tema
lliure.
tnlana. que haura. de trashadar-se
Comandes:
ts el millor desinfectant de la
~ y~ a.t.racaren, a la. carretera
Foren expulsats, per indesitjables,
de juny, FèliX Ribes i Pla llegirà
PrciJll orert pel senyor Pere Uo- a P~ per a particlp~r en el Con- quesan¡
I el millor calmant del
r., -.vidrera, dos homes 1 una. do- Victm' Olnuza, austriac; Joan Fede«Humanitat»
(poema. escenificat). b
a;obre i tema «L Emlgrant:t 1 grés I obertura del qual és lmml~~&.na ven en un auLomòull. J!ls rico, hait1à; Antoni Comba, txec;
El dimecres 3 de juliol, Joan B. Lai- era,
Ls
d ·
• '
nent.
ret 1 Ponç Uea;..<. cAssaiR9.
dl verso& prem me3. e:3 ...qua;s e:s
ten . ren t.uta els diners <tUe port¡¡.- Kurt H. Elmud 1 Karl Sehrecbk:cnEn vlsta de la. gran transcenden-dooado compte per rwtj.. de la c:1a. dels assumptes que s'hauran de
Barberà, 14 1 16 1: Barcelona
i \In 1 mes una ploma. estilogràfica beb, alemanys, i Gabino Soro, italià.
Nòt.ul:les. Les lecture3 te ce!ebra- PreJll!ll·
.
,
b"&CI.ar en aquest Congrés lntema.~
ot«e.
Màrius Gartnl també fo-.1 expulsat,
TelUon 14186
nm a la sala-biblioteca, sempre que
LeS oom.po~~ctons ban d ésser tra- c:ional tlem de recomanar a tots
e: aqu~~UCl'SSats negaren ésser autors després d'haver acomplert una conel nombre d'assistents bo permeti 1 meseJ! a 1 «Assoctaclò de Prop:et.ans els mteHectuals catalans que es senquan no, a la sala d 'esbarJo.
de la Font d'En Pargas:t, Passeig un
'kiaritzata en aquesta c:road::\
llloni3
però totsNoelsestestif.!~. Pee~dellcte,
reconegueren.
po- ~.
Començaran amb ngor061l puntua- del mateL't ~om. - Horta, per tot en defensa de la pau 1 de la demo~
• comprovar sl dwen arntat a dos quarts de deu de la nit I el d13 l9 de JUDJ.
cràc1a que ac:udln a l'a.ssemb!ea deper a poder acabar abe.ns de le:s oo:
Per. la qual cosa el Tribunal
For¡r¡e-n el Jurat .qualificador ~ls finl tivn, que serà anuncbda opor- Derna.lieU la MEDICINA AJ>.oTIREUze 1 seran públiques per a tots els senyors: Llul.s Almenc, Emlll Grae.ls W"Dament., per tal que pugui é$er MATICA VOGEL a Segatà, Rbla. de
amants de les bones lletres. En pre- castc11S· Joan Jo5e'p Pou de Barros. ooovementment discutida la pouèn- les Flors; Alslna, Passatge del Crédit
11 an'y 1 el dos darrers - menors de Ha. t.raalladat el &eu consultori al carrer de Uuntaner.
359,
ler.
La.
1 principals farmàcies
paraeió: Curset de Literatura Cata.- car:cs Garcia 1 Arme, Francesc Al- cia que s'banrà <te trametre a PaZlst an!_ .- a sls mes<~a 1 un dia c1'ar.or.
<Xamfrà Travessera., Tel 73t3S)
lanu, per Julià Gual
timis J Josep Masdeu.
ris.
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DIUMENGE, 28 DE M-ge DEL

&!±!!

· -GOVERN GENERAL

•

Ara ja estem més tranquils

Una nota per a
evitar els robatoris

aviat el nomenament del nou governe,_dor general, del qual es ve parlant ...
A preguntes que U férem, digué
que l'únic candidat que queda. en
ferm 1 que ofereix més probabilitats,
és el lleidatà Estadella, pel fet que
han quedat descartats els senyors Jalon 1 Anguera de Sojo, que eren els
que podien entrar en candidatura.
Volguérem tornar a parlar del senyor
de Prat, però el senyor Pic no en
va tenir ganes...

Els serveis tècnics d'Agricultura

ENTORN DEL DISCURS DE HITLER

El Govern anglès acorda oficialment demanar aclariments i es coneixen els
punts dubtosos --- També Mussolini aprofita el discurs per a crear dubtes
amb França

A la Genera.Utat fou facilitat als
periodistes una nota. que deia.
«El Servei de Terra Campa de la.
Generalitat de Catalunya invita a
tots els agricultors de Catalunya a
visitar, el dijous, dia SO de l'actual,
SON CONEGUTS ELS ACLA•
els Camps Experimentals CerealícoRIMENTS QUE DEMANA EL
les que té lnstaHats a la Granja de
GOVERN ANGLES
Caldes de Montbui, on el cap del serLondres, 15. - El «Daily Televel estarà a la disposició llur per tal
blica. una 1mpor t an t ingrap h » purecollida.
d'informar-los degudament.»
formació
pel seu redactor
diplomàtic el qual exposa la llista
EI «Butlletí Oficial» dels punts sobre els quals el 0overn britànic es disposa a sollicitar
En la seva edició d'ahir, publica, aclaraclons al Govern de Berlin. La
entre altres, les següents disposi- llista deis punts és la següent:
clons:
1. Es preguntarà a Alemanya. que
Ordre-circular dictant disposicions expliqui clarament allò que vol dir
per tal de procedir, mitjançant l'Ofi- en parlar d'evalucació !gual 1 Igualcina d'Administració Local, a la for- tat de drets, com a. principis sobre
mació dels expedients personals dels els quals hauria de basar-se Ja SoSecretaris i Interventors d' Adminis- cietat de Nacions
tració Local de Catalunya.
2. Quines són les revisions del
Ordre-circular adreçada als Ajun- tractat que han d'ésser estudiades
taments de Catalunya, que t!ngum pe. mètodes paci!ics 1 quines són
organitzat el Cos de la Guàrdia Mu- les recriminacions morals 1 matenicipal, que desitgin concórrer als rials que es formulen contra el poactes d'homenatge a l'esmentat Cos ble alemany, a. les quals ha aHudit
que es celebraran a Madrid el dia Hitler;
26 del mes que som.
3. Quins són els canvis necessaris esmentats en el discurs com a.
convenlents per a Ja salvaguarda de
la pau europeu;
4. Explicacions sobre Ja part del
discurs de Hitler que es refereix
a la provisió d'armes 1 municions
en temps de pau i en temps de
guerra 1 la seva reglamentació pels
països signants de pactes regionals
de no agressió;
El ministre de TrebaII
5.
>inió exacta del Reich sobre
el proposat Locarno-aer1 l sobre la
ja la té a pUnt
limitació de les forces aèries consegüents encaminada juntament amb
Madrid, 25. - En rebre aquesta un cóontrol internacional sobre l'atarda els periodistes el senyor Sal- viaci civil, a impedir que aquesta
mon, els ha manifestat que ja tenia última segui mal utilitzada en temps
acabada la reforma que creu con- de guerra.
·
venient introduir a la. Llei vigent de
6. Quin és el programa que aconJurats Mixtos. Ha confeccionat un sella Hitler per a impedir que s'emqüestionari referent aquests Jurats metzini l'opinió pública internacloel qual està a poder del Consell de nalt de paraula o per escrit, pel
Treball per tal que informi sobre teatre, el cinematògraf o la ràdia.
1
teix
7. ¿Quin sentit es concedeix a
e ma
·
Alemanya. a la paraula. «independènHa manifestat, també, que avui cia», aplicada a Austria?
serà adreçada. pel Ministeri una cirEl redactor diplomàtic del «Datcular als delegats de Treball per tal ly Telegraph» afegeix en la seva
que vigilin els serveis d'Estadlstlca important informació que el Govern
dels Jurats, ja. que té la. impressió britànic es troba disposat
e
i
.
"' x~~ que en molts casos es falseja. la ve- nar en comu amb tots els paiSOs
ritat, 1 ara aquest servei és molt ne- Interessats, els diversos punts concessar!, perquè les provincies en veu- tinguts e~ el dls~urs de Hitler, labor
re que l'Estat fac!llta obres, possi- q~e podria reahtzar..se en el curs
blement augmentarien el nomb~e ~a cogferència que, a Judlc,l del
de
a la t1 que el Poder puvern e Londres, hauria d ésser
blicparats
augmentés
alxl mateix la quan- convocada
amb la major rapidesa
tltat oonslgnada.
possible

LA REFORMA DE LA LLEI
DE JURATS MIXTOS

El conflicte italo-abissini

Els plens poders
que demana Flandin

fllcte !talo-abissini adoptat a Ginebra.
Els periòdics diuen que les expedicions de tropes italianes envers l'Africa continuen encara, la qual cosa
no augura res de bo per a. l'èxit de
les negociacions.
L'opinió general és que Mussolini
ha canviat la. seva tàctica, però no
la seva. polltlca.
L'«Echo de Paris» publica una informació del seu corresponsal a. Ginebra, en la qual diu que el discurs
del baró Alolsi al Consell de la Societat de Nacions és una maniobra
per tal de preparar l'ofensiva.
dlOeuvre» relaciona el problema
abissini amb la política. europea d'Itàlia 1 treu la conclusió que és molt
probable que Mussolini no accepti el
Pacte de la. Mediterrània, el qual és
sol:llcitat per la Petita Entesa 1 la
Unió Balcànica, com a compensació
a la seva participació al Pacte del
Danubi. El periòdic afegeix que pfr
tot això, sembla que la Conlerèncla
del Danubi no podrà celebrar-se en
molt temps.

ELS RADICALS SOCIAL!
TES VOTARAN A FAVORa..
Paris, 25. - El pròxim diU

ta, amb l'exepcló de l'article cinquè,
referent a l'arranjament de les qüestions derivades entre els dos països,
per mètodes de conciliació 1 arbitratge, al qual s'agafa. ara Abisslnla. Afegeix que el fet cert és que Ablssinla
prop de l'any 1929 començà a organitzar 1 Instruir el seu exèrcit per
oficials europeus 1 que des de finals
de l'any passat, Abissinia ha introduït grans quantitats de material
de guerra. al seu territori.
El Duce ha acabat dient que Itàlia. està resolta a defensar la seva
seguretat i les vides dels seus soldats.

d'un temps a aquesta banda e:.1 la
política exterior d'Itàlia.
Constata el periòdic que en maments com l'actual, en què França
opina que tenint al seu costat Itàlia i Anglaterra, la seva posició "s
,.
molt forta per a entendre's amb Alemanya, resulta que la posició d'Itàlla és de segon ordre, almenys aparentment, com sl Roma no es trobés directament interessada en els
problemes del moment.
El periòdic segueix dient que, donat l'indubtable relleu de gran estadista de Benet Mussolln!, la seva.
actitud fa sospitar que existeix algun fonament secret que explica. Ja
seva aparent reserva.
El «Berliner Tageblatt» afegeix
que encara que hom trigui una mica
a conèixer el per què de l'actitud
d'Itàlia, resulta indubtable que un
dia o altre sortiran els avantatges
obtinguts per Itàlia a canvi de :a
seva. actitud d'ara.
A continuació es refereix !\ ia >vsicló en què queda la U.R.S.S. davant l'íntim acostament entre Ja Roma. feixista 1 els governs de París
1 Londres 1 en dedueix que els soviets es manifesten empipats perquè
consideren que l'amistat franco-italiana és el pol oposat de l'amistat
franco-soviètica.
L'articulista toca tot seguit un
tema molt delicat en referir-se a Its
filiacions que en totes les èpoques
han exercit les grans potències sobre
els països balcànics 1 declara que
Itàlia no pot veure amb bons ulls
les relacions entre Rússla 1 Romania 1 Rússia i Txecoslovàquia, per
exemple, respecte a. la qual intinútat s'ha arribat a saber que Romania estaria disposada a permetre als
exèrcits soviètics el lllure pas a través del seu territori amb la sola condició que Ja u. R. s. s. renunciés
a la possessió de la Besaràbia.
Afegeix el periòdic que els soviets
e.spiren a exercir als Balcans la. mateixa influència. que en altres """ques exerciren els tsars a dita. p""'a~rt~
d'Europa
·
El periòdic acaba. dient que per a
Itàlia, doncs, es plantegen actualment dos greus problemes Un de
gravetat indubtable, però 'no molt
intensa: l'abissini, 1 altres de molta
més transcendència: el de l'expansió
soviètica a l'est i sudest d'Europa
·

LA PRE~lSA FRANCESA
RESPON A L'ACTITUD DE
LA PREMSA ITALIANA
DAVANT EL DISCURS DE
HITLER I DBSCONFIA DE
MUSSOLINI

Paris, 25. - La premsa francesa
comenta amb algun escepticisme la
fórmula per tal de solucionar el con-

La denúncia del Tractat
de Versalles
EL MEMORANDUM FRANCES. «LA DENUNCIA UNI•
LATERAL EQUIVAL A LA
DECLARACIO DE GUER•
RA», DIU EL MEMORAN•
DUM

El Comissari Cap de la Brigada
d'Investigació Criminal senyor Cervera amb el fi d'evitar els robatofra0nincèesbrsao,br2e5. e-ssanElci:nsemqou~àns~~~n
ris ha facilitat la. nota següent que
1
considerem d'un interès extraordid'adoptar contra els Estats que vionarl. D'això a recomanar que s'amil1n unilateralment els tractats, coguin els diners en un tupi hi ha
mença per posar de relleu que, d'aben poca diferència. Diu la nota
cord amb la resolució adoptada el 17
.(textual):
d'abril, la pau europea es pot veure
«Como medida elemental, los ciuseriosament amenaçada per la. dedadanos barceloneses al ma.rcllar de
núnc!a unilateral de les estipulacions
d
1
dels tractats de gran importància posus domilngcllios Y no que a;a en uios
lítica, o per la. denúncia acompanyamlsmosdnb àuna.tpersona pa 1 1su te da de certes mesures com la del
d1aódo, edejr n b!enerc espede a.puae etasnrearmament. Posa de manifest que
e n en e ar en erra oste r 1
l'acumulació de material de guerbalcones, Y ventanas, que nga e
ra pot inspirar serioses temences
piso Y en especial todas aquellas
t 1 int
i
'fi
d I
aperturas que comunican con la llaquan a es
enc ons pac, ques e s
mada. ca.ja de la escalera. Esta mevioladors.
d!·'a, debe de toma.rse, pues se ha
En ambdós casos -segueix dient-,
demostrado que para el delincuente
la. denúncia equival a l'amenaça de
profes!onal no le es dificil saltar
guerra
desde cualquler rellano de la escaReferint-se a les sancions que cal
lera a las ventanas de loo pisos a
aplicar a l'estat tra.nsgresor o de•
pesar de los espacios libres que ennunclador dels tractats, diu el mecuentren por medio Y del peligro
moràndum que no seria necessari arque por lo tanto puede significar.
Re3pecte de les denúncies presen«THE TIMES, DONA COM A
ribar a destruir per complet la vida
c~:; han ocurrido en que pare- tades en aquest Ministeri relacionaSEGURA LA DEMANDA D'A·
econòmica del pals en qliestió, percia. lmposlble que una persona pu- des amb els jornals, ha manifestat
CLARIMENTS 1 DIU QUE EL
què fóra suficient el límit de les
diera saltar y penetrar en un piso que no les creu de caràcter greu, 1
POBLE HA REBUT BE EL
mercaderies I material de guerra en
por una de aquellas ventanas Y al algunes d'elles sembla que són conDISCURS
general que l'Estat culpable precisés
detenerse al ladrón éste ha confe- tractistes d'obres 1 això sl, ja é3 més
Londres, 25. - El «Times» conde l'estranger, la. retirada de les
sado que penetró por una de las greu. El ministre està. d1~posat a .firma la noticia que l'ambaixador
Paris 25. - S'ha publicat una quals impedís els seus preparatius
ventanas en cuestión.
sancionar totes les transgressions de britànic a Berlfn s'apresti a rea- comp~ct~ssima i molt documentada bèHics.
Tamblén debe tenerse especial la Llei vigent, però sobre tot impos- litzar UP!> important gestió prop de estadística referent a les pcrdues
En cas que els països transgressors
culdado en esconder en sitios difi- sarà la sanció deguda a quants con- Hitler i precisa que aquella fou de- alemanyes durant la guerra del no posseïssin indústria pròpia dels
cUes de encontrar el dinero, alhajas, tractistes no compleixin els seus con- cidida, o almenys suggerida durant 1914-18. Heus acl alguns extractes armaments, n'hi hauria prou amb
ob' ·~s de valor que se tengan en el tractes.
una reunió celebrada entre els mem- d'aquesta:
decretar l'embargament de totes les
Piso' P ues como es sabido el ladrón
bena tt bres del
Govern
britànic
i 1els re-1 litza
El 1914,
quan1 esAl decretà Ja mobi- expedicions d'armes ¡ material de
1a
Ha
dit,
que
s'hav
assa.
ta
ts
d
ls
D
'ni
·6
slempre dispone de poco tiempo para del gran nombre d'obrer3 portugue- presen n
e
orni s, en a qua
CI
genera '
emanya compta- guerra Però si els països esmentats
Cometer el delito y por lo tan to ~e
f ·
fou objecte d'un profund examen el v~.
68400milions
d'habit:mts. Mo- posseïssu1 indústries bèHiques, es fabll 1tamb
à
13
ooo
h
l!tnlta a coger lo que m à s a mano sos que vénen a Espanya. i o ere1xen dis curs d e Hitler.
z
· ·
omes, dels quals ria necessari
privar-li de les primeencuentra. Para evitar que se efec- treballar amb salaris petits. En
Entretant l'opinió pública anglesa anarec .al front 10.500.0000. A con- res matéries necessàries per a aquetuen destrozos en el mobillario dc- atenció als molts que es troben a. segueix mostrant-se en la seva lm- s~qüènc1a del nombre de morts fe- lles
ben dejarse las puertas de los ar- Eshapatd~:atse~~~uppea~lqó~è elsX~~~~ mensa majoria, favorable al recent rtiluts.mp. resoners. mutilats. etc., l'érecÈl memoràndum francès també
marios Y cajones de loo despachos veure la nece~sltat de tornar al seu discurs del canceller alemany.
t 1 de 1exèrcit ale~ny fou du- I preconitza el bloqueig econòmic dels
y cajones de las mesas de desparan e , curs de les host1lltats. tant països culpables.
cho ablertas.
pais.
UNA INFORMACIO FRANCE· per a 1 exèrcit de campanya com per
· t
t
¡· dispensable
El
s lm
també
ha
mani
SA SOBRE LES RELACIONS a l'exèrcit d'ocupació. de 6372000
Acaoa. preconitzant la signatura
Es caso
comp.e
e nun robo se festa.tsenyor
a onnit, possiblement,ANGLO-ALEMANYES
homes.
'
· ·
d'un protocol accessible a tots els
que
de ;amen
cometerse
que aquesta
ls
acuda lnmediatamente a. presentar sortiria cap a Mazarron un delegat
Par · 25. - L'Agència Rè.dio creu
Pèrdues. - Dels 13.400.000 homes païs~ europeus. En dit protocol, tots
la denuncia del hecho sin tocar ab- especial amb l'objecte que estudiï el saber que Alemanya ha informat mobilitzats a Alemanya moriren en els s1gnants es comprometrien E:n
solutamente nada has.ta d~pués cle prob!ema pla.ntejat en aquella zona Anglate~a sobre l'increment de la el camp de batalla 1.93S.897, per fe- I cas de violació dels tractats, a exep ractlcada por func1onar1os espe- 1
• In mitjans convenients A seaVJació, 1 posa de relleu que rides o malalties Aquesta xifra es 1cutar les recomendacions més amunt
propos,
cializados, •la inspecclón ocu1ar, a f.m més
de la e..,
quantitat ja assignada,· é3 abans àde gener del 1936, el Reich descompon com s.eguelx .. Exèrcit de e.:pecifi.cades
referent a l'ado,petó de
de facilitar la busca de huellas de posslb!e pugui assenyalar-ne una al- Pç>sselr 2-000 avions de primera U- 1 campanya. i d 'ocupació 1900 576 . ma les mesures per a evitar 1 exportalos ladrones caso de que éstos las tra per Cultura Social, ja. que la ma. aconseguint d'aouesta forma la I rina de guerra 34.836· 'tropes 'colO: ció de material de guerra, matèries
hayan dejado.
Llei no s'hi oposa.
seva paritat aeronàutica amb Fran- ~ nials netament alemanyes, sense primes per a. la fabricac_ló d'aque~t 1
Es de mucha utilidad el timbre
ça.
comptar els soldats indígenes, u 85. altres productes, al terrt~orl de 1 Esde l'alarma, en las puertas del piso
Per últim, ha manifestat el m1nlsUNA PETICIO
A aquestes xifres convé afegir tat culpable de la denuncia unilay Jugares donde se guarden. cosas tre, que en compliment de l'acord
NYA
D'ALEMA· 100.000 homes més, qualificats com teral d'algun tractat internacional.
de valor pues ello pone stempre pres en un dels darrers Consells, el
Londres. 25. _ Als circols ben in- d.esapareguts, però que s'han de conEl ~xt d'aquest memoràndum fou
sobre aviso a Ja portera o vecinos senyor Oil Roble3 li havia lliurat formats d'aquesta capital s'assegu- t~erar com a . morts en el camp de comumca.t al secretari general de
de la. casa y fac!llta la detenclón una nota en la qual comunicava que ra que Alemanya es disposa dematalla..Es a d1r, que el nombre total la S . de N. pel senyor La val.
de los que pretenden cometer el ro- des del dia 13 del prò,.1 m juny seran nar al Govern anglès que aprovi el de les VJCtunes de la guerra fou a Aie
Aquest memoràndum passarà a
bo. La mejor arma que debe usar coHocats 125 obrers a la fàbrica d'ar- nomenament d'un agregat aeronàu- manya ~e 2.036.897 homes, la qual examen del Comitè especial comtodo cludadano para prevenir un mes d'Ovledo, seleccionats entre els tic alemany a Londres.
cosa eqw~l al 30 per 100 dels que post de tretze membres que ha eshecho o evitar la fuga de los de- qu~ no e:st1gueren compromesos en
ES CONFIRMA OFICIAL· ¡ ~~n mobilit.zats ; al 152 per 1.000 tat creat per a estudiar les mesulienceusentat~oremsaelseplmtoovllizade
alaramlaa, fpuueer~ eplserasvu~ceqssoues reelsvolaluctlresona~J~~
MENT LA PETI CIO AN· dels scoolmdbtsatents, i al 194 per 1.000 res que cal adoptar cper a Impedir
~
..
GLESA
a que lluitaven en els dl- que es renovi el precedent creat per
za de orden público consiguléndose anessin donant compte dels collocats
Londres, 25 - O!icia!ment s'anun- versos fronts.
Alemanya en denunciar les clàusula detención de loo malhechores.
en les obres que han de començar ela que el Govern britànic s'ha. aEs recorda que les pèrdues totals les militars». Per tant, corn que
Esta brigada debe especialmente' per tal de minvar l'atur forçós.
dreça~ a l'alemany, per mitjà del seu a~emandyes en la g~erra franco-prus- aquestes disposicions no tenen efecadvertir a cuantos anunciau en !a
ambaumdor a Berlin, per a dema- ~1ana el 1870;71, ~elevaren a 45.600 te retroactiu, no afecten, segons semprensa la venta de muebles u obnar alguns aclariments que interes- d?mes, xUra mfenor a les pèrdues bla en el més m1n1m a Alemanya.
Jetos que guardan en sus domicilios,
sen a Anglaterra relatius al recent
una sola gran batalla de la Gran
El protocol que preconitza el me0 uerra ja que a Verdun els aie- moràndum es troba obert a la sigque cuando acudan vlsitantes para
D'un incident
discurs d'Adolf Hitler
1nteresarse por la. compra de aque1 manys perderen 69 000 homes· a
·
llos objetos, deben vigllarles estreamb Un pert'odista
MUSSULIN• lò'OCUPA DEL Flandes, 70.000, i al 'somme, 144.000 natura de tots els estats europeus,
chamente. En muchos de los casos
DISCURS DE HITLER , DIU homes.
~rò solame~t entrarà en vigor. quan
se presentan mujeres solas u hom.
.
QuE LA e 0 N F E R E 'NC IA 1 Causes de les pèrdues. _ La ma- sbagl recollit cert nombre d adhebces acompaóados de mujeres para
El cap superior de policia, en rebre
DANUBIANA NO ES CELE· jor part dels morts en la Gran Ouer- Slons.
dar màs conflanza a loo inqullinos, ahir, a la nit, els periodistes, els maBRARA FINS QUE ESTIGUI I ra comprèn en pruner lloc els morts
Resulta interessant posar de reY este es uno de los è.rdides de que nlfestà que no tenia res de nou per a
BEN PREPARADA
en el camp de batalla ¡ després els lleu que en virtut de dit protocol,
se valen los maleantes pues mien- comunicar-los.
Roma, 25. - Durant la discussió morts a conseqtièocia de les ferides. els signants es comprometrien, en
tras la mujer, que en. much:os casos
En la seva conversa es refer!, una dels pressupostos del Ministeri d'A- ' Les pèrdues per malaltia foren, del el cas d'una violació «constatada pel
aparenta ser dlstingu1da, dlstrae al altra vegada a l'incident ocorregut fers Estrangers, celebrada aquesta 11914 al 1918, molt inferiors a les re- Co11sell de la S. de N.», al següent:
dueño del _piso, su supuesto marido entre el seu 'secretari particular 1 el 1tarda. a la Cambra, el senyor Mus- gistrades. per igual causa o. les guerPrimer: A l'execució de les recou acompanantes aprovecha, el des- periodista senyor Pl11nes, 1 afegl que solinl ha fet rmportants dec:araclons r~s antenors. Mentre en aquestes epl- mendacions que el Consell prèvies
cuido para apoderarse de cuanto • no se n'havia assabentat fins que sobre política estrangera.
demies feien veritables estralls, du- les oportunes comprovacions de la
pueda. Es conveniente que si en la 1 h
lé a la premsa. Aquest comporEl duce ha dit que el problema rant la gran guerra les epidèmies transgressió, dirigirà als membres de
casa hay una persona sola no se ~m~~t del meu secretari -<ilgué-l d'Austrla era l'únic que dividia Ale-- foren insignillcants.
Ja s. de N., amb la sola exclusió
reclba a nadle basta esperar que
en s ue reprovar-lo 1 he manya 1 Itàlia.
Descomposant les x1fres de mort de l'Estat transgressor.
haya una segunda persona que mieu- ~o0 Pf~ m rl.esqoportunes perquè en
Ha dit després que les relacions soferta per Alemanya durant la gran
Segon: Sense perjudici de les oblitras una. ensefia los obJóato3 1~e de~:St :~re o!iclal es tracti al pú- franco-italianes havien millorat molt guerra, resulta que l'exèrcit aleiilllny gaclons generals esmentades en el
ses. vender el otro pu
v ar a ~fi com és degut.
després de la Conferència de Roma, des del 1914 al 1918, va perdre a raÓ paràgraf anterior, els Estats merolos compradores.»
e
celebrada a principis d 'any, Parlant I~ 39.000 homes per mes; 1.300 per bres de la s . de N .• hauran de condel Pacte .del Danubi, projectat a Ja
a 1 94 per hora.
certar sobre les mesures que caldrà
Conferèncta de Stresa, ha declarat
La major part dels morts ho foren adoptar per tal de prohibir efecti\.-aque no es celebrarà fins que estigui per armes de foc deis diversos mo- ment. que a l'Estat culpable de la
ben. preparada.
~els i foren malt reduïdes les pèr- violació se 11 exportin armes o maS ha refent després als tretze ues degudes per la llUita d'arma terial de guerra aixl com totes les
punts del discurs ¡>ronunciat a Ber- ~~n;:· Els Projectlis. d:artiliena. oca- matèries primes' particularment caMOBLES DE LUXE
Un pel . canceller Hitler i ha dit que .
en pèrdues lnflillta.ment supe- racteritzades per a ésser emprades
no podia acceptar-los nl rebutjar-los
a les Produides per fusells o en Ja fabricació de dits materials.
MOBLES SENZILLS
en b!oc, 1 que el cami a seguir era
es automàtiques.
Tampoc se u exportaran altres mael d estudiar-los curosament per a
Dels 123.000 homes morts per ma- tèries pnmes d'un lis menys espeCALÇATS
determlnar la Importància de cadas-¡lalha, 27.000 ~o foren per pulmorua~ cla11tza.t, ni altres productes la pricun.
.
.
k~g«> per ~np, 11.000 per tifus I \'aCió dels quals es considerarà utU
Ha. parlat també de la mdepen- : . per dlSentèna, 35.000 monren 1 per al conjunt de les nacions
MAQUINES DE COSIR
dènc1a d'Austria 1 ha qualificat a- d_acctdents 1 es donà oficialment la '
. .
·
quest problema com al més impor- 1 XIfra de 3.500 suïcidis.
Terce.r. Els Estats no europeus que
RADIO S
tat, des del punt de mira internaPresoners: Varen caure presonE:rs es trobm interessats en el mantenlclonal, actualment.
1dels aliats 993.000 soldats alemanys, 1 ment de la pau, rebran una sol:hclEntre
formidables
ovacions
ha
dit
dels
quals moriren a Ja captiVItat tud encammada a facUltar llur adCompra-venda i canvi de tota mena d'articles
desprès que Itàlia no solament ha 122.000 homes, és a dir, un 12 per hesió als acords deis paiSOS europeus
de defensar les fronteres d'aquest cent. La morta.Utat entre els preso- respecte a les sancl~ns cont:a els
Subhastes variades tots els dies a les 4 tarda
pafs, sinó que també ha de defen· ners es produi especialment a Rús- Estats que no compleiXin llurs obllsar les seves colònies, que són sa- sia, on perderen la vida una terc<'ra gaclons
grades. La Cambra l'ha ovacionat part dels presoners aleman}S. Igual-! El memoràndum francès acaba exdurant llarga estona.
ment ocorregué a Romania.
1 pressant els desigs del Govern de
Sempre a l'
A la llista de les pcrdues num~tnes . Paris en el sentit que dintre d'un
ELS AL E MANYS INTENTEN que la guerra ocasionà a Alemanya termini el més br~u possible, s'ar;tPRODUIR SUSP I CACIES EN· hi ha que afegir els alemanys qu~ bi a una conclUSIÓ pos1t1va en leTRE FRANCA I ITALIA
encara viuen actualment o bé ba- xecucló de les proposicions que forBerlín, 25. - El cBerliner Tage- vent sobreviscut al¡un temps a la 1 mula en el document anteriorment
blatb publica, en la seva edició d'IV gran guerra sofriren la conseqüència resumit, declarant, al mateiX temps,
PELAI, 8
quest mati, un interessant article de les fer1des o de les malalties oon-j que és solament amb aquesta condien el qual tracta de trobar el motiu tretes en aquella 1 monren, en molts ció que tindrà tota la seva vàlua
dels diversos canvis oue s'operen casos. a conseqUêncla d·eua.
l'acord del 17 d 'abril.
ft
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LES -PERDUES D'ALEMANYA
EN LA GRAN GUERRA

f

I

RUSSIA A FAVOR DEL ME•
MORANDUM, ANGLATERRA,
ESPANYA I ALTRES PAlS·
SOS, EN CONTRA

Ginebra, 25. - Aquest mati no hi
hagué sessió del Consell de la S .
de N., però en canvi es reuni la Comissió que entén en la redacció del
projecte per a impedir la violació
dels Tractats.
La unanimitat no és absoluta en apreciar el memoràndum francès relatiu a les sancions preconitzades
contra. ela Estats que violin unllateralment els Tractats internacionals.
Rússia s'ha pronunciat categòricament en favor de les proposicions
franceses, mentre els delegats d'altres països es mostraven quelcom
freds.
El delegat espanyol senyor Salvador de Madariaga considera que
mentre la S. de N. no sigui universal, com no ho és, en el moment
actual, resultarà pràcticament impossible aplicar el sistema de sanclons que proposa França.
També el delegat britànic ha exposat els seus dubtes sobre l'eficiència de les proposicions franceses contingudes en el memoràndum.
Són diversos els delegats que han
proposat que la sèrie de qliestlons
exposades en el memoràndum francès siguin sotmeses a una comissió internacional de jurisconsults, a
la qual cosa França s'oposa..
La sessió del Consell serà clausurada aquesta tarda després d'haverse examinat la petició presentada per
les oposicions de Dantzic; el litigi
hongarès-iugoslau, i el problema de
la delimitació de l'Irak.
ELS FRANCESOS VEN EN
ALS ALEMANYS METALLS
PER A LA FABRICACIO DE
MATERIAL DE GUERRA

Paris, 25. - «Le Matin» diu que
França ha de meditar sobre les lmportants adquisicions de rúquel que
Alemanya està efectuant al Canadà
i a la mateixa França. Per tal de
posar de relleu la importància bèll!ca de dit metall, recorda el periòdic que durant la guerra el famós
submergible alemany «Deutsch!and»,
fou tramès per Alemanya als Estats
Units d'on portà unes 300 tones de
niquel indispensables per a les fàbriques de material de guerra.

I

HOTEL DE VENDES

ELS PLENS PODERS, A
PART D E L'ECONOMIA, ES
R EFERIRAN A QOESTIONS
MILITARS

Paris, 25. - En el curs d'aquesta
tarda, s'han conegut alguns detalls
interessants relatius al projecte qae
serà presentat el divendres davant
ambdues Cambres, per mitjà del qual
es soHiclta plens poders per al cap
del Govern, senyor Flandln. Segons
aquestes informacions, els plens poders, a més de trobar-se relacionats
amb una estreta fiscalització encaminada a aconseguir l'equilibri pressupostari, tindrà per objecte afavorir Ja represa de l'activitat econòmica en tots els seus aspectes.
La petició de plens poders tindrà
sempre un aspecte relacionat amb
la defensa Nacional, puix que Flandln els demanarà per a la qtiestió
dels crèdits m11ltars i per al manteniment en files dels soldats que havien d'ésser llicenciats aviat.
La impressió politica respecte a Ja
posició que puguin adoptar els diversos sectors de la Cambra, és, a darrera hora, força insegura. El dabte
principal està en els resultats que pugui obtenir Eduard Herriot en el
discurs que pronunciarà per a. tractar de recabar per al Govern els vots
dels radical-socialistes. La impressió,
amb tot, és que els radical-socialistes
seguiran al peu de Ja lletra el que
digui el diputat per Lió, i votaran a
favor de la concessió dels plens pod s.

Lisboa, 25.- La policia portuguesa
ha. practicat Ja detenció de dos comunistes estrangers anomenats Llpzlg, rus, 1 Le Gall, francès.
La detenció d'aquests dos individus, dels quals es sospitava que ha·
vien pres part en el cèlebre segresta.ment del general rus, cap de l'organització de la Rú:lsia. Blanca a
França, Kutiepov, ha permès aclarir el misteri d'aquest succés, que
s'esdevingué el 1929.
Lipzlg i Le Gall, sotmesos a un
llarg interrogatori, han confessat la
seva participació en el segrestament
del general Kutlepov 1 han declarat
que no sabien on parava, per bé que
n'havien sentit dues versions: una
que havia estat assassinat ! l'altr~
que havia mort a conseqüència del
narcòtic que ll fou administrat pelS
segrestadors.

ELS BANDITS
PLATA PER
300.000 PESOS

~EMPORTEN

VALOR

DE

Mèxic, 25. - Diversos bandits han
assassinat a Maza.tlan els homes
que donaven escorta a un carregament de plata. Comès l'assassinat
els bandits fugiren amb el carregament de llengots de plata que es
suposa un valor d'uns 300.000 pesos.
MATEN TOTS ELS HOMES
DE L'ESCORTA

Ciutat de Mèxic, 25. - El diari
cExceislon rep detalls sobre l'assalt portat a cap per una partida
de bandits contra un comboi que
transportava, fortament custodiat,
un carregament de llengots de plata per valor de 300.000 vesos.
Entre els bandits I les forces d'escorta s'entaulà un violent combat
que acabà amb Ja victòria dels primers que donaren mort als de l'escorta 1 s'apoderaren tot seguit del
carregament integre dels llengots.
Quan les autoritats tingueren coneixement de l'ocorregut enviaren
ràpidament nombrose5 forces per a
la busca. i captuura dels bandits,
però com que ja havien transcorreguts moltes hores no trobaren 1'1
més petit rastre dels assaltants.
L'acció ràpida. 1 decidida dels bandits ha produit gran impressió.

I
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Paris, 25. - Existeix gran interès
per la sessió que la Cambra celebra
rà el vinent dilluns 1 la petició u;
el divendres farà el senyor Fla.n~tn
de poders extraordinaris en matèria
econòmica. Com és sabut, el discurs
del senyor Flandin havia de tenir
lloc el vinent dimarts; però, per motius de salut, ha estat ajornat fins
el divendres.
Als cercles politlcs hi ha la impre,s..
sió que en aquests dies el senyor
Flandin vencerà els dubtes dels seua
companys de Gabinet, especialment
després del descens de 2.000 milions
de les reserves d'or del Banc de França, a més d'altres xl!res eloqtients
que demostren la gravetat de la si~
tuacló.
Es creença general que el senyor
Flandin aconseguirà una victòria a
la Cambra, quan faci la petició dels
poders extraordinaris.
Quan, en ocasió semblant, el senyor Doumergue soHicltà també poders extraordinaris, foren les minories d'esquerra. les que es negaren a
donar-li el vot. Ara, per contra, les
dretes són les que es mostren uua
mica intransigents, per sospitar que
existeix un acord entre Flandln 1
Herriot amb vistes a futurs esdeveniments.

Un assalt en tota
regla a Mèxic

I
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LES DRETES SEMBLA QUE
NO ESTAN MASSA BEN
DISPOSADES

Una fantasia més entorn de
la mort de Kutiepoff

*
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reemprendran a França les tuns ee
parlamentàries, 1 el divendr~Ue3
güent, el cap del Govern
seFland!n, posarà la. qüestió ' senyor
fiança en so!Ucitar plens pod~~ cona. actuar, no solament en
Per
econòmica, financera ¡ adminrr:::e_na.
va, sinó també en la politlca
tlDesprés de les entrevistes d' h1r
entre Flandin 1 Herrtot es pot a
gurar que el segon va prometrasse¡
President del Consell els vots e a
cal-socialistes per a la. cnn~~radi.
dels plens poders.
~·~ucló
Com a nota simptomàtica
roentar l'editorial que public' eaJ esmati l'òrgan socialista cLe ~~=t
re», en el qual diu que després de •
entrevistes Flandin-Herriot «S'ha 1e3
gistrat un sensible millorament enreleOovern».

____________*,____________
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INFORMAC IO. DE l'ESTRANG ER

NO HI HA NOTICIES --- VIATGES --- QUE HI HA
DEL CONSELLER • GESTOR DE JUSTI GIA?
El governador general, lnterl, no
rebé ahir als periodistes. El senyor
Ple 1 Pon est1gu8 al seu despatx rebent
diverses visites 1 despanxant amb tanta activitat, fins a fer pensar que es
proposava tal vegada marxar cap a
Madrid, a. intentar resoldre el que no
pogueren obtenir els consellers gestors que han passat bona. part de
l9 setmana. pels ministeris.
A les vult de la tarda, el senyo:P!c va anar al baixador del Passeig de Gràcia. Però no va marxar.
Es llmltà acomiadar al gestor de
l'Ajuntament senyor Ulled, que haurà anat a. Madrid a remenar l'assumpte de les Aigües de Llobregat.
També ens digué que marxaria el
oonseller gestor tècnic, senyor de
Prat, sobre el qual es fan molts comentaris a conseqüència. de la denúncia. presentada al Palau de Justiela, per tal que es deixi sense efecte
el nomenament d'aquest senyor.
Preguntàrem al senyor Pic sl h~
vla anat acomiadar al senyor de
Prat, 1 respongué negativame¡,t, i
.ilgué que solament ho havia fet amb
el senyor Ulled. El senyor de Prat no
va. marxar.
Preguntat per sl el conseller de
J ustlcia anava a Madrid per tal de
resoldre la denúncia que contra d'ell
ha estat presentada, respongue el
senyor Ple que no tenia. cap uoticla, però que era molt possible que
el conseller de Justicla anés a. S!lragossa., on també anava. el m1nlstre
del ram. Referent a. la denúncia de
referència, res en clar no poguérem
obtenir del governador general, interi. Olgué, en canvi, que estava molt
fadigat de fer d'alcalde 1 de governador, tota. vegada que precisa treballar molt, 1 que de bona gana. es
prendria unes ca.vances. Digué també que convindria. que quedés resolt

~-·~

El nou Codi alemany

Goering s'entrevista amb
Horty
Budapest, 25. - El regent d'Hongria., almirall Horty, ha rebut en
audiència el ministre alemany d~
l'Aire, general Ooering, amb el qua
ha mantingut una. llarga conversa.

El Banc de França torna a
elevar el tipus de descompte
Paris, 25. - El Banc de França
ha tornat a pujar avui el seu tipUS
de descompte del tres al quatre per
cent. Com es recorda.rà, fa dos dies
aquest tipus de descompte fou pujat
d'un i mig al tres per cent. La mesura d'avui ha estat adoptada per
considerar-se Insuficient la prtmera
elevació per al control de la sorUda
d'or.

FIGURARA EN ELL EL DELICTE
D 'INJURIES A LA IDSTORIA I A
LES TRADICIONS :: ELS SEDUCTORS SERA."f SEYERA:\IENT CASTIGATS
Bucarest, 25. - L'ex-reina ~~
Berlin, 25. L'òrgan cDeut.scbe de Grècia ha dit que sl Ja eonsutu
Justlz» anuncia que van a introduir- ció del seu pals és revisada 1 el pose importants innovacions al Codi ble es manifesta a favor de la r~

L'ex-reina de Grècia dispo·
sada a sacrificar-se

Penal del Reich.
Ho deternuna mesures especials per
a protegir el canceller contra els
~temptats, 1 ~ considerarà puruble
latsc als sentiments morals del poble alemany, àdhuc els dirigits contra el manteniment de la força 1
l'economia nacton~. . .
HlsA1xi mateix. les injunes a la
t~rtes d'Alemanya l les se~esfitradic!on.s na.Clonals seran tam
¡ures
de delicte.
Una novetat in~ressant &ón els
greus càstlcs que s rm~
ductors que no reparin ... seva
·

j
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tauracló de la monarquia, elld'tte':~
disposada a tornar al troo

Cinc-cents mil japon~~os
emigraran a Manxurla
Toqulo, 25. - Es dóna com a se~
que les autoritats Japonesesre!l.llllcompletat les d!~cions P 0 ecesoars per e. reunir els cabals ,g:rs.saris que facin .possible la t:{Japocló a la t.ianxúri.a de 500·

n~~esta noticia no és oficial.
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VIGILI ES DEL ··PROCES
(Ve de la primera pàgina)

Al jutjat de guàrdia es rebé una

del Tribunal de Garanties, en
jlOtll al es diSposa que oficialment
I& ~~tjat de guàrdia es notifiqui al
~1 . r Badosa, que, en cas de no
&eOY~arèixer, serà declarat en deso~ència i s'atindrà als perjudicis
....rresponents.
- · rnanl!estacló que li serà lliura¡,~ renyor Badosa, afegeix al final
liS uña vegada arribi a Madrid, el
~unal li abonarà les despeses del
vtatge en ferrocarril de tercera classe.

L'esmentat jutjat complimentà l'ordre seguidament de rebuda.

• • •

A
l'objecte, Igualment de prestar declaració davant l'esmentat Tribunal, han sortit cap a Madrid el
cap del rondi de persecució d'atracadors senyor Eduard Qulntcla i l'agent
de l'esmentat rondi senyor Rodriguez.
Aquests dos agents van en qualitat
de testimonis per haver intervingut
en l'escorcoll practicat a la Generalitat després dels esdeveniments.

Visites a la presó
Madrid, 25. - Durant el elia d'11vu1
visitaren a la Presó Model el President 1 ex-consellers de la GeneraUtat els senyors Gómez Hidalgo, Gordón Ordàs, Carles i August Pi i SU·
nyer, la senyoreta Maria Navarro,
Cozano, De Cehil, director dels balls
russos; Gubern, López de Golcoechea,
Quero, Irene Polo, Ca.rretero, Sitje:;
Aparic!o 1 una comissió de republlcans de València. 1 altres poblacions.

ELS ARTICLES DE PRIETO

POs-iciOns·· socialiStes
Indalecio Priero ha publicat el
tercer de la sèrie del& seus interessant& articles a La Libertad:

Pi, elogiat per Almirall
Durant la campanya que Pi i MargaU va ter, en el primer semestre de l'any 1881, explicant i defensant el federalisme pactiSta,
Valentt AlmiralL va dedicar repetits elogis a les doctrines poltttques
i a les qualitats perspnals de l'autor de La.s Nacionalidades . I va
elogiar especialment la seva actitud davant el problema de Catalunya t del moviment catalanista.
Havem vf8t que Almirall felicittl per telegrama Pt t MargaU
amb motiu de la carta que aquest va escrture als federals de Valéncia, la qual significava la ruptura pública de les hostilitats contra la test antipactiSta d'EstaniSlau Figueres. Però Almirall féu
molt més encara: va publicar un article lloant aquella carta, on
va veure, amb raó, una tendéncia favorable a les tdees que ell anomenava aleshores cprovtncialiStes~ i un acostament a la posició del
catalaniSme. Contra els atacs que dirtgten a Pi els periòdics addictes
a Castelar, a Sagasta, a Martos i a Figueres, sostenia Almirall la
posició pimargalliana fiXada en la carta aUudida.
cHan vist que en ella -escrivia Almirall- hi treia altra vegada el cap el provtnclallsme, l -aqul és la nostra!- s'ban dit. Pels
uns el senyor Pi és un ideòleg, pels altres un sectari, per tots un
inoportú. I adverteixi's que cap dels que l'ataquen troba mal que
parli de democràcia ni que del.xt entreveure ses aficions republicanes; lo que els ha exaltat i tret de tino són ses tendències provincialistes.
cAixò que un home de la responsabilltat de don Francisco Pi l
Margall prediqui l'autonomia provincial, és realment intolerable,
i bo és encara més en quant es veu que el respectable repúblic va
acostant-se cada dla més a la pràctica l positiva escola catalanista.~
Cal retenir aquest darrer paràgraf, ple de verttat. L'evolució
polfttca de Pi i Margall -com l'evolució sorprenent del seu estil ztterari- s'explfca per la seva prtstina i profunda catalanitat.

rectivo de los diputades, ni como
simple d!putado, medidas de rectiflcación ni camblos de rumbo. Para
formular acusaciones es indispensable no estar incurso en aquello de
o:Contribuyó -<liu- a minar la que
acusa. De otro modo, se cavida de los partides republicanes es- rece se
de autor!dad. Es patente que
pañoles al basarse en ese desdén una en este
caso le falta a alguno de
de sus màs clàsicas disensiones. los acusadores.
¿A quiénes de la miQulen, pq,r su edad, haya podido ser noria
socialista se le ha impedido
testigo de elias, recordarà las bizan- extremar
su radicalisme en el salón
tinas peleas, en las que tanta enersesiones? A nadie. Probablemengia derrocharon los republicanes, a de
sl nuestra acción parlamentaria
UN JUDICI HISTORIC A LA MATEIX~ SALA ON ES CELEBRARA LA VISTA CONTRA
cuenta de la convenlencia, desde el te.
pecó de algo en 1934, fué de exceso
punto de Vista revoluclonario, de ac- de
llbertad individual al intervenir
El GOVERN DE LA GENERALITAT
tuar en el Parlamento. En cuanto en los
Pero no ha hab!do,
una fusión de elementos dispersos, conste debates.
ast. restricciones para usar
auxiliada por clrcunstancias de am- una tónica
màs !uerbiente, ponia el Poder casi al alcan- te. De modorevolucionaria
que qulenes la creyesen
ce de la mano de los republicanes, necesaria
y no apelaron a ella, fué
el brote de un revolucionarlsmo excesivamentè verbalista y vacuo, ca- sencillamente porque no quisieron.
En orden a lo que puede llamarse
racteriZado por impaciencias infantiles, comenzaba a actuar de disol- posiciones revolucionarlas de la mi·
vente dentro de aquellas grandes noria en pleno, sólo hubo alguna
agrupac!ones. Por lo general, y sal- proposiclón de retraimlento, propovo los casos aislados de algunes ve- s!clón reiterada con màs vigor, cuanteranes, que al encaramarse a las do estalló la huelga de campes!nos.
trlbunas populares sollan encubrir su
Los directlvos de la Federac!ón
falta de condiciones oratorias, l!mi- juvenil -no hay para el propósito
tàndose a decir a gritos que ellos el màs minimo recato, porque lo
preferian disparar un fusll a pro- proclaman en todos los tonos-- prenunciar un discurso, esa labor di- tenden «bolchevizan al partido. Algo
solvente corria a cargo de núcleos confuso està eso de la «bolchevlzamuy bisoños. Han transcurrido bas- ciólU y de ello hablaremos màs adetantes años desde entonces, y el lante sl el tema no se nos escapa
tiempo -¡magnifico crisoll- ha de- del magin, ya que tan impetuosos
Compareu, si us plau, la tesi de Figueres f la de Pt en aquella
purado aquelles revolucionarlsmos muchachos no estàn conformes con
juven!les estableciendo la regla casi la Seb\Ulda Internacional, en la que hora de divergència entre els dos cabdills republtcans. Mentre que
general de que a mayor verbosldad figuramos; ni con la Tercera, diri- Figueres entra peL camí del republicanisme espanyol unitari, Pi
revolucionaria, menor conslstencia gida desde Moscou; ni con la Cuar- afirma el caràcter substancial de la voluntat dels pobles en la
espiritual. Alguno de los que constl- ta, proyectada por Trostki; ni con constitució de l'Estat. El pseuào-federaltsme figuerttl és una stmple
tuyeron un famoso y estridente trio, los comw1istas espafioles, tilda.dos de
que produjo grandes quebraderos de muy eclécticos, no con ciertos secto- descentralització que l'Estat central podrtl concedir; el federalisme
cabeza, a don Nicolàs Salmerón, con- res del partido socialista, a los que ptmargallitl és una convivència d'autonomies basada en la sobiracluyó llevando con todo fervor un hany complacencla en apllcar adje- nia dels pobles que es federen. Si us fiXeu bé en els debats relatius
cirio en las procesiones madrlleñas. tlvos denigrantes; ni tampoco con a l'Estatut de Catalunya,
trobareu que la test dels autonomistes
Dentro de las f!las socialistas se gran parte de las Juventudes. Pero catalans és, en esséncia, la de Pi i Margall, i que la de tots o quasi
lo
positivo
es
q\.\e
se
aspira,
como
esinicia una acometida a fondo -no
la llamaremos maniobra a fin de que cribi el 14 de abril, està hoy ple- tots els grups polftics espanyols és la de Figueres.
no se torne a mala parte- para con- namente confirmado, «a. encallejoValentí AlmiralL va adonar-se tot seguit de la importància
En febrer del 19:l1 tingué lloo a la mateixa Saia del Tribunal Suprem, on aquests dies se celebrarà la vista seguir lo que da en liamarse «bol- nar al partldo socialista en las so- cabdal que la test pimargautana tenia per a Catalunya. Allò no era
revolucionarias, con desdén
de Ja causa contra el President I Consellera de la G eneralltat, el sensacional Judici contra els homes del chevización» del part!do. Como pri- luciones
hacia actividades muy importàntes una boirosa divagació fiLosòfica, sinó una clara qüestió de gran
mera fase de esta campafia
comitè Revolucionari que, dos mesos més tard, forma rlen, amb altres companys, el Govern provisional de podido anotar el desdén por hemos
y
con
olvido
de que la coyuntura interès prdcttc. Per aiXò seguia dient en el seu article:
la lala Re;»ú bllca.
bor parlamentaria desde que se ha para las revoluciones la produce no
cEls que tant criden no poden afigurar-se lo que sos crits ens
Heu-vos acl els proceSliats d'aleshores, en un moment de descans durant la famosa vista. D'esquerra a dretaa buscado una forma de expresión ac- sólo la voluntad de los revoluclona- recreen les orelles. Tant ens les recreen, que ens sembla bé fer-los
rios, que a veces suele jugar papel
tualista
en
sañudos
ataques
a
los
diMaura, De los Rlos, Albornoz, Alcalà zam ora, L. Caballero I casares Quiroga.
putades que representau al partldo muy secundario, sino la acumula- saber, 1 aixl bo fem, que el mateiX borne públic va tenir l'amabi(Fot. Alfonso.)
en estas Cortes. Tales ataques co- c!ón de factores ajenos, que no se litat d'enviar-nos una entusiasta 1 completament espontània carta
menzaron el año último desde el crean artlflclosamente, puesto que de felicitació amb motiu dels resultats del primer cCongrés catasemanario «Renovaciómt, órgano de son producte de realidades sociales lanista, amb els quals va trobar-se completament conforme .~
y politicas muy complejos. Pues blen,
el projecte encaminat a aconseguir las Juventudes SOC!allstas, y se re- ese
propósito constituye un error
la finalitat que els mateixos laboris- piteu en el folleto que el Comité
nacional de las mismas acaba de pu- enorme. Circunscribirnos a la actes propugnaven.
blicar bajo el titulo de «Octubre». ción revolucionaria puede equivaler
¡Quina sorpresa tindran. davant d'aquest text, els qui encara
EL MINISTRE DE L'AIRE Se llega incluso a achacar a la mi- al suic!dio. Hoy, como el otro dia,
he
de
acogerme
a
un
texto
rec!encreuen
en la llegenda de Pt i Margall anticatalanista. No cal anar
noria
una
responsabllidad
principaDIU
QUE
L'EXERCIT
D'A·
GUANYA LA VOTACIO
SON MOLTS ELS ASPI·
VIACIO NO ES CONTRA llsima en el fracaso del movimlento te de Ramón Gonzàlez Peña, a qulen als articles que en els últims anys de la seva vida escrivt a El Nuevo
PER !\lES DEL QUE LI
no
creo
se
ponga
en
entredicho
por
RANTS
A
AVIADOR
revolucionario. ¡Cómo si la minoria
ELS ALTRES ESTATS
Régimen en lloança del catalaniSme. Tenim que, l'an:; 1880, Pi va
PRECISAVA
Lonldres, 24. - Els periòdics reLondres, 25. - El ministre de l'Al- fuese un regimiento de ulanosl Con- tlbieza revolucionaria:
Washington, 25. - D'acord amb el
cretamente,
es
la
culpa
de
haberse
«Para
nú
-ha
escrito el diputado felicitar entusiàsticament Almirall per haver organitzat el Congrés
vet presidencial, el Senat ha. refusat marquen l'extraordinària afluència re, Lord Londonderry, ha pronunciat
CatalaniSta i es declartl de complet acord amb les conclusions adop~1 projecte que preveia. el pagament de soHicituds que rep el Govern d'as- un important discurs, que ha estat situado en linea distinta a la que presldiario-, y creo que para totntegre i immediat dels bons als ve- pirants que desitgen ingressar a les radiat en el qual ha concretat el revolucionariamente hab!a marcado dos los soclalistas quedó blen sen- tades per aquell Congrés.
terans de la guerra, per mitjà l'emis- forces aèries, els quals responen d'a- perquè de l'augment de les forces aè. el partido. Quienes estàn al frente tado que el partido socialista obreEls desmemoriats i els mal documentats tindran encara altres
Bló de 2.200 mUions de dòlars. Per questa manera a la crida llançada ries britàniques, tot declarant que de las Juventudes Socialistas no han ro espafiol, su lozana hija la Unión sorpreses en el curs del nostre estudi sobre les relacions poHtiques
General
medido
de
Trabajadores,
bien
tan
injusta
y
sus
nieapreciaclón,
a
les
joventuts
britàniques
pel
minis·
tenia
un
particular
interès
a
fer
tant, el President Roosevelt ha. obconstar que el Govern de Londres no En realldad, si no todos, gran par- tas, las Federac!ones de Industria, i ideològiques entre Almirall i Pi i Margall.
~gut una important Victòria, pel fet tre de l'Aire, Lord Londonderry.
preveu que el Govern haurà havia pres aquesta decisió com a te de ellos carecen de elementos de creadas por aquel hombre indiscutique la votació ha estat de 54 vots deHom
A. ROVIRA I VIRGILI
rebutjar infinitat de peticions per resposta al discurs del canceller Hit- julc!o para formularia autotlzada- ble y adorado por nosotros que se
a. favor 1 40 en contra i solament
ler. El mlnlstre de l'Aire ha dit, tex· mente. Si la minoria parlamentaria llamaba Pablo Iglesias, cumplieron
~ preclsava 23 vots contrarls per a. l'enorme nombre d 'aquestes.
tualment: «He d'afumar que el nos- se apartaba de la linea general tra- siempre sus deberes revolucionaries
confirmar el vet presidencial.
UN ATAC CONTRA ELS tre programa de reconstrucció i aug- zada por el partido, la Comlsión eje- e influyeron como ningún otro orga- blicas en el Parlamento. En ias Di- estat detinguts i posats a la. disposiEl senador democrata Walsh, adLABORISTES PER NO HA· ment de l'aeronàutica nacional no va cutlva de éste hallàb11,5e en el deber nl.s mo en el progreso politlco-social putaciones y Ayuntamlentos, ofre- ció del Jutjat, el qual ha ordenat
versari dels bons, ha definit amb
VER VOTAT ELS CREDITS dirigit contra cap pafs, ja que sola- de llamarle la atención, y nunca lo de nuestro pafs.»
clendo el ejemplo de su austeridad que ingressessin a la presó.
gran claredat el problema plantejat
La identificació d'aquests mdtvi25. - El <:Times» publica ment persegueix l'objectiu de mante• hizo, ni nadle en el seno de la EjeSuscrlbo lo que Peña d!ce con tan- ante una administrac!ón corrompida
davant el Congrés 1 ha declarat que unLondres,
violent
editorial,
en
el
qual
cutlva
critica
formuló
propuesta.. para que to acierto, y me atrevo a añadir por por todos los v!clos, y en las Cortes, dtw ha permès saber que Navarro tou
f-qUest ha de deixar al President Roo- el partit laborista, per haver-se ne- nir ia seguretat dels nostre pafs con- se hiclera. Es màs
un
anarquista d'acció, relacionut, ue
;
la
mitad
de
los
tra
els
atacs
aeris,
vinguin
d'on
vinmi cuenta que tanto o màs como brindando al pueblo una oposición
8èvelt tota la responsabilitat de la gat a votar els crèdits destinats a
miembros de la Comlslón ejecutlva, la cooperación a las empresas revo- enérg!ca, que nunca supo de desfa- temps, amb el cèlebre Rull, que ha
P<>litica. financera americana. L'ora- l'augment de les forces aèries de la guin.»
Lord Londonderry ha seguit dient incluso su presideqte, son también luclonarias, ha contribu1do al pres- llecimientos, y que por eso const!- estat processat per calúmnia 1 excit\l)t aieif:
Bretanya.
que la defensa del pafs constituïa una diputadOs, y a ninguno de ellos se tigio y al poderio del partido so- tuye muy singular contraste con tació a la rebellió 1 que estlgue relaCSI nosaltres anullem el vet, el Pre- Gran
El
«Times»
qualifica
d'incomprenobligació sagrada per al Govern, en- le ocurrió evidenciar semeJa nte des- cialista la actuación de sus repre- otras opos!ciones blandengues y has- cion at amb elements re la F. A. l.
Sident podria perfectament desinte1 absurda l'actitud del Labour sems que una responsabU!tat primor. viación, ni mucho menos pedir que sentantes en las corporaciones pú- ta propicias al soborno monàrquico.»
Pérez Hervas no ha aconsegUit IB
ressar--se dels gravisslms problemes sible
Party,
que,
amb
tot
i
reconèixer
la
nacionalita t espanyola. puix que dadial,
i ha acabat amb la següent se corrigiese. El mismo pres!dente de
amb els quals haurà d'enfrontar-se necessitat que té Anglaterra de desrant
la guerra de F ilipines \'a pasfrase:
la
Federación
de
Juventudes
Sociadavant el poble a les properes elecel seu importa nt paper da«Anglaterra no podia ma ntenir-se a l!stas -uno de los editores del fosar-se a l'enemic, en l'exèrcit del
cions, sense assumir la responsabill· enrotllar
vant els problemes internacionals en l'expectativa del resultat insegur de lleto- es también diputado a Cortes
qual va obtenir alts graus.
!~t de cap dels seus actes. D'aques- general, i, especialment, davant el
les negociacions internacionals, ja y ha sido incluso vocal del Comlté
"" manera el permetrem fracassar o problema de la seguretat nacional, que,
--*
d'un fracàs d·a.questes, el dlrect!vo de la minoria, y yo no tentriomfar, com seria el nostre desig.» ha negat els seus vots quan s'ha trac- nostrecas
pafs quedaria en una posició go noticia de que en momento alPot dir-se que l'argumentació del tat, precisament. de posar en pràctica de perillosa
Efectes
inferioritat aeronàutica .» guno haya sugerido, a titulo de dl·
~nador Walsh decid! la votació a
Madrid, 25. - Des de fa ·a lgun sonalltat victima de l'amenaça dels
¡avor del President.
temps una editorial establerta a Ma- xantaglstes.
D'IMO~LECIO
LA VICTORIA OBTINGUdrid venia essent víctima d'una carn.
Celebrà diverses entrevistes amb
PROFILACTIC SUIS PATENTAT ARREU DEL MON
DA REFORÇA DE NOU EL
panya de difamació, organitzada per els dos individus, els quals el portaPRESIDENT
uns Individus anomenats Josep Pé- ren al carrer Corts per tal de mosWashington, 25. - La victòria del
r ez Hervas, antic empleats de l'es- trar-11 en una oficina que havien
CONTRA TOTA INFECCIO DE LA PELL, SIFILIS,
mentada casa, 1 Manuel Navarro muntat quatre mil exemplars del
President Roosevelt al Senat ha proyocat interessants comentaris i s'esPelma, agent venedor, amb el pre- llibre que pensaven posar e. la venBLENORRAGIA I TOTA MALALTIA VENERIA
lima que ha quedat amo absolut de
text d'una suposada reclamació e- da.
.
Madrid, 25 . _ Els articles qut- ve
LIQUID--NO EMBRUTA--NO IRRITA--NO ES DESCOMPON
la politlca fin ancera dels Estats
con¡ mica, que mai no portaven als
~1 susdit agent els d1gué que par- publicant In dalecí Prieto al perlòUnits.
I
Tribunals.
lana amb els altres consellers per dic «La L!bertad>> han produit gran
Es posa de relleu que el d1St:urs
Aquesta campanya anava acompa- tal de trobar la fórmula que l'es-~ maror entre els elements socialiStes
pronunciat el dimecres per Roosenyada de l'amenaça d'aquests indi- roentat llibre no sortfs al carrer.
i els ha dividit en dos sectors.
velt, davant de les dues Cambres
per mitJà de la sevn
vidus de llençar al públic un llibre
Quedaren citats en un establiment
s ·han celebrat diverses reunions
reunides, ha contribuït en gran maon s'atacava els conselers de la el- públic per al dia següent.
a les quals han assistit els caps del
DELEGACIO GENERAL ESPANYOLA
nera al resultat obtingut.
tada editorial.
El ~enyor Horaci Iglésia lliurà ' partit, Per altra part s'han r.:.mit
POSA A LA SEVA OISPOSICIO REFERENCIES SIGNADES DELS PRIMERS
I l'opinió pública, àdhuc els pars
també els elements més destacats
Aques t illbre serIa dis tribuÏt s1 no als dos complicats 32.000 pess~tes
INSTITUTS BACTERIOLOGICS I EXPERIMENTALS D'EUROPA I AMERICA
tidaris dels bons, admira el valor
en de la Joventut socialista, causants,
~b què el President afrontà la ba~~~
~~~~paess~~:;ntqi~t
h!~en
bitllets
que
havien
estat
prèViament
com se sap d'aquests articles de
Demaneu extracte de rererêncles a
ressenyats davant notari.
Prieto.
talla, el qual demostrà clarament que
'
VETO.
S.
A.
•
Cbrcega,
417
•
T.
78695
demanat
anteriorment
per
tal
de
A més a més, féu lliurament d·un
Al si del partit es coneix ja resla. votació dels bons obrirta totes les
cessar la campanya.
portes a una inflació incontrolada de
xec per valor de 20.000 pessetes, 1 cissió del grup de Bcstelro, pecò els
~onseqüències catastròfiques.
Aquests fets foren denunciats a signà amb ells un document segons articles de Prieto han vingut aaugVenda a Farmàcies I Centrn d'Especlfics d'arreu d'Espanya, Europa I Am.rlca
la Policia, 1 tot seguit sortiren dos el qual es comprometia a lliurar mentar les dissidències.
agents cap a Barcelona, els quals 160.000 pessetes més 1 proporcionar
En la reunió dels membres destad'acord amb els caps de policia co- als dos individus determinats em- cats, el senyor Ferran de los Rios,
mençaren els treballs.
pleus.
que havia estat elegit pels esquerriSEl funcionari senyor Horaci IglePérez Hervas i Navarro Felma han tes com el seu cabdill, pronuncià un
sie.s, s'intallà en un hotel de la pla- recollit els exemplars del llibre, 1 discurs en el qual digué que, desça de Ca talunya, fingint-se una per. quan es disposaven a lliurar-los han prés deis esdeveniments desenrotllats
EL GOVERN FA CONCES"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! retirava
creia precfs
la activitats
meditació politlques,
1 que es
SIONS A L'OPINIO
=
de les
Madrid, 25. - Avui ha continuat bils fins a una força de 25 cavalls
fins que el partit acordés el carni més
Atenes, 25. - Segons iu formacions les seves labors l'Assamblea del Co- I els neumàtics 1 accessoris.
de Premsa dignes de crèdlt, el Go- merç i Indústria de l'Automòbil.
convenient per a la causa.
Bases de treball. - Es presenten
El sector esquerrà del partit quavern, freturós de privar a les opoLa secció d'assumptes mercantils dues ponències: una de la UniO CoMadrid, 25. - Arran de la Uei
lifica molt durament la conducta de
alclons de les raons que alieguen l industrials, la presidència de la mercial de l'Automòbil de València, d'Impremta, un periodista ha Ct'lePrieto,
el qual contribueix, amb les
peelr tal d'abstenir-se a les proper~s qual estava a càrrec dels senyors Jo- 1 una altra de la Cambra. S'acorda brat un interviu amb el diputat 1
seves cartes, a fer més pregones les
eccions, s'ha mostrat disposat a sep Gallart, Manuel Creus, Ernest que tot el relatiu a les bases de tre- vocal de l'esmentada Comissió. sediferències de criteri.
ajornar aquestes una setmana més, Serra i Francesc Pastor, ha tractat ball ha d'estar redJ~.ctat amb caràc- nyor Lluís Recasens Sitges, que, crm
Hom proposa reunir aviat el Con~b rexpressa condició que, passat dels temes «Pressupostos» i «Contrac- ter general i que sigui creat un Ju- es recordarà, impugnà el dictamen.
grés Nacional del Partit per a Uquil esmentat termini, les opostclons can- tes». Ha acordat la redacció d'un o!i· rat mixt exclusivament del ram de L'informador li demanà la seva opidar d·un cop l'afer.
Viln d'actitud.
nió sobre l'estat en què es troba el
cial pel Ministeri de Justícia, en el l'automòbil.
Existeixen, a més, el ¡trup Bes·
qual es reconeguin els drets de l'inComitè directiu.- Es demana la projecte, i digué:
teiro i un altre favorable a la Pri·
ELS 1\IONARQUICS FAN dustrial per l'obra executada.
unió de tots per a la millor defenmera
Internacional, eis components
1
-Mentre no desapareguin totalUNA GRAN PROPAGA1 i1M
Sobre !'«impost d'importadoD, s'a- sa dels interessos.
del qual creuen que ara no és posA SALONICA
cordà protestar del projecte de creaEl representant de la Cambra de ment del dictamen els greus atacs
sible adherir-se a Moscou, donat que
Balònlca, 25. - El moviment mo- ció de tal impost.
Barcelona pronuncià un discurs 1 que conté contra la llibertat de premeis SoViets fan una poUtica de reJl~quic a Grècia adquerelx cada dia
«Aranzels de Duanes». S 'acordà dl· animà a tots per a treballar junts, sa, haurà que conUnuar la més dura
trocés, degut als compromisos que
lllajors proporcions. El seu principal riglr un prec al director de Comerç
s'acordà per unanlmltat tributar opC~>Ició perquè no pugui prosperar
contrauen.
~~ador és el senyor Metaxas.
perquè es permeti presentar un in- un aplaudiments als senyors Masfer- cap de les seves parts. Sobretot és
Per això s 'anuncià a la premsa
necessari suprimir l'article 19, que
"'11 un nou dlscurs pronunciat pel forme de preus contradictoris de les rer i P¡¡stor, aquest darrer secretari
que el senyor Ferran de los R!os es
~Yor Metaxas, després d'haver cri- mercaderies valorades el 1932.
de la Cambra tie l'Automòbil de Ma· constitueix la més greu arma contra
retirava de l'actitVitat politica per
cat eis partits oposicionistes, ba
Es desig de l'assemblea que s'obri drid per llur treball a favor del co- la llibertat de la premsa.
tal d'atendre a la seva crebantada
atacat també al Govern i ba declarat una informació pública al projecte merç 1 la indústria automobllistlca.
salut, però segons alguns això és una
Es cert que la Com.Jss1ó · ha acorque la qüestió del règim ha d'ésser del senyor Samper, la qual està a
A la sessió de la tarda s'aprovaren
maniobra de l'ex-núnlstre perquè
COLansultada al poble en un plebiscit. estudi de les Corts i al qual ban gairebé sense discussió els punts re- dat que desapareguin tots els precepuna vegada apaivagades les pas"•- República ha fracassat -ha dit d'introduir-se modificacions de les latius a. clients indesitjables i a rè- tes r elatius a les fiances, però subsions collocar-se del costat on estigui
sisteix la intervenció inquisitiva de
oaetaxas-, perquè des de la seva ins- modalitats de l'automòbil.
g1m dels garatges.
la
majoria
tauració ha provocat constants comContingents I tractats de comerç.
S'aprovà també la proposició que l'autoritat sobre la vida econòmica
P!ots ,els quals culminaren en el ma- Pronuncià l'assemblea perquè es pren· demana la centralització deis serveis dels periòdics i això, pràctlcamr.nt,
significaria que el Poder públic po----~*----------~ent revolucionari del 18 de març. gui com a b!1,5e els promigs dels anys informatius de les Associacions.
dria cohibir el dret de molts ciutaetaxas ha demanat al poble que que hi hagué prosperitat a la vida
S'aprova per unanimitat la crea- dans,
per
exemple,
dels
funcionaris
la banda dels «Invisibles»
~ les properes eleccions es pronun- mercantil del comer1,: de l'automòbil c!ó d'un Mont de Pietat 1 també
poden ésser afectats per mesuQUi a favor dels candidats monàrReglament dels agents de venda s'aprova la proposició de la Cambra que
Per agents de policia del districtè
res
governatives
en
ajudar
les
cames, els quals, en possessió d'una de cotxes. S'aproven la ponència de que soliicita un permis temporal per panyes de
del Nord, s'ha procedit a la detenció
l'oposició.
~Joria, abordarien a l'acte la qües- la Cambra per tal d'arribar a la re- a la importació de vehicles.
de nou nois, que tenen entre 14 1
el del règim per tal d·mt.erpretar glamentacló de tan important sec·
S'aprova una altra proposició de
Ocorre -afegi- que 1·umc deien16 anys com a màxim, els quals tetai.s~ntlment de les masses electe- tor.
,
la C¡unbra sobre moneda estrangera. sor que hl ha hagut al dictamen de
nien organitzada perfectament una
L9: ~ió d assumptes generals que
Hom procedeiX a discutir la pro- la llei de Premsa, el minlstte de la
banda que ells mateixos denominaven cLos In vislbles•.
La persecuc'tó relt'g'¡osa a els
prestdia. el senyor Graells prengué posició que es refereiX al monopoll Guerra, ha sabut amagar en el seu
seguents acords:.
,
de petrolis 1 s'aprova en la seva to- discurs algun dels seus punts més
Els esmentats menors es dedicaAlemanya
Preu de la gasolina. s aprova la tal! ta tal ponència de la Cambra 1 greus 1 ha tractat, en canvi, fixar-se
ven al furt de tota mena d'objectes,
ponència de la Cambra per ta~ de s'aixeca la. sessió
els quals eren dipositats en una cova
en diversos principis generals de dedemanar que es tomi a constltwr el
·
de les moltes que hi ha a les munfensa de l'Estat en els quals és més
Comitè
Consultiu
de
qualitats
1 preus
tanyes del districte del Nord.
CAPELLANS COND EMNATS
fàcil obtenir gairebé general asseni que es respectin els preus actuals.
Sembla que hi havia un barber
timent;
però,
per
a
la
protecció
de
Assegurances.
Es
presenten
dues
Coblença 24. - Un tribunal ha
t qUe nO• la seguretat de l'Estat, aix1 com per
per aquella barriada que es dedicava
ponències;
una
de
l'«Asoclaclón
MonCOmerCtan
~demnat al sacerdot catòlic mosa collocar els gèneres que aquests
salvar els drets dels particulars,
tañesa de Autos-transporteS» i una
· e1Sd'tariS
· de apodria
lll-~~esnshahn, a la pena de sis altra
furtaven.
de la Cambra. S'aprova la de
méS af avoretX
articular-se una llei completa"""""' de presó.
En é35er detingut un dels més
ment contrària de la que es proposa
dreta per)U
· d'ICa e1S SeUS ·tn· al
Es acusat d'haver expressats en la cambra, en la qual s'introdueiX
graus de l'esmentada banda ha esdictamen. pel fet que, sl aquest
~ sermó conceptes contraris a les la modificació que suggereix la de
tat possible conèixer tot el seu pta.
a. ésser llei Vigent, posaria
1
. ,.8Jútzactons nacional-socialistes.
La policia ha trobat a l'esmentada
teressos, ja que amb la arribés
pràcticament a mans del Govern la
ha.Un altre sacerdot, mossèn Giles, ~~c ~rr!on~:: 1~~u~
cova
una gran quantitat d·objectes,
vtda
de
la
premsa.
estat també condemnat a 5 me- a les assegurances.
eis quals foren traslladats a la PreImpostos de cotxes.-També es preSeVa ac titUd part'd'
l ISt a eS
~~e Presó per haver censurat, des
fectura. També es detingué el barber.
Per tal d 'impedir que a.lxò pros~bdtrona a les joventuts nazis.
Els detinguts amb tot l'ocupat se-Noi, com •pnta la naool6 ...
aniran encaminats tots els esfa mal veure dels ciuta· peri,
S
ós ·sacerdots negaren en el ~!~!~;:niènC:~ g~~~
ran posat3 a disoaslcló del tut!at òe
-et, la naool4 "- ._ esquerres.
forços dels nostres oartlts d'oposi·
Ud1c} que fossin certes aquestes a- demana, entre altres coses, qàe estidans
d'esquerra
(Per Ba.rtoll)
~tUàrdia
c1ó.
iuln lliures de l'impost e1" automò~.
•
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SENAT AMERICA ES POSA
Al COSTAT DE ROOSEVELT

L'armament aeri
d'Anglaterra

• • •

Detenció de dos individus que intentaven
fer un negoci de «chantage»

PREVENTIU FORMIDABLE J ABSOLUTAMENT SEGUR

UNA SOLA GOTA US IMMUNITZA INSTANTANIAMENT
Veto, S. A. de Zurich
NO POT FALLAR

LES ELECCIONS
GREGUES

L'ASSEMBLEA DEL COMERÇ
UNES MANIFESTACIONS DEL
I DE LA INDUSTRIA DE L'AUTOMOBIL SENYOR RECASENS SITJES
SOBRE LA LLEI DE PREMSA

11

I

*

El

.

ELS ARTICLES
PRIETO I EL PARTIT SOCIALISTA

la humanitat
DE LA TRAGEDIA
ASTURIANA
EL RAID DE POMBO

U senyor Ulled també és
mO:t amic dt fer obres

L'opinió del coronel Herrera

DIUMENGE, 18 D! MAlQ

RAD I O ESPECTACLES PUBLICS VARIETATS
FRO NTO NOVETATS

Barcelona

Emissió Ràdio
Madrid, 25. - Un periodista ha
demanat l'opinió del famós aeronàu- La germana de la «Liberta·
PROGRAMA PER A AVUI,
ta espanyol tinent coronel senyor
DIUM ENGE
Herrera, que com se sap està ulti- ria» condemnada a sis anys
Prlmera edició de «La Pa7,15:
mant eis preparatius per la. seva sen
dia
un
i
radiat de RADIO BARdiari
raula»,
sacional ascencíó a l'estratosfera,
S'ha celebrat un CELONA. - Discos.
Ovledo, 25. referent el vol que acaba de realltr consell
8: Senyals horaris de la Catede guerra contra una dona.
ComoanYia Catalana
zar l'aviador santander! senyor Joan anomenada
Marta de la Fuente, ger- dral. - Discos.
ASSUMPCIO CASALS
Ignasi Pombo.
8,20: Segona edició de «La Pade la famosa «Llbertaria», que
-¿QulDD diferència. essènclal tro- mana
revolucionaris
BARRADIO
successos
de
els
en
radiat
mori
raula», diari
Avui, diumenge, tarda, a lea 5
beu entre aquesa travessia aèrta i d'Oviedo.
CELONA.
l nit, e. les 10'15:
les realitzades antertormen,? - li ha
Aquesta noin. vivia amb els seus
9: Senyals horaris de la Catepreguntat el periodista.
pares al carrer dc Campomanes d'O- dral.
E L MISTIC
-Malgrat el gran nombre de tra- viedo, 1 en la lectura de la prova, i
Sessló al
10: Secció InfantU vesles aènes de l'Atlàntic que s han a. través de l'informe del fiscal, s'ad- Teatre Goya, amb assistència de
realitzat, es pot trobar en cada una verteix que el dia 6 d'octubre, <'Uan nenes i nene.. subscriptors de RA·
Ahir, el senyor Ulled féu arribar d·eues una circumstància especial que aparegueren els revolucionaris ja en OIO BARCELONA. alguns dels
1
a mans dels periodistes una extensa la caracteriLza. La de Pombo s'ha. massa pels carrers d'Ovledo, la pro- quals actuaran davant el micròfon,
distingit de totes les altres per ba- cessada, des d'un balcó de la casa i recitaran poesies i treballs en pronota en la qual venia a exp:icar
mateix que els va <tir per:;onalment ver-la realitzat amb el minírn d'ele- llançà crits i \'lsques a la r evoluciÓ sa, cantaran tocaran instruments,
Avut, diumenge, tarda, a. les
dies passats. Fins repeteix aquell ments; amb els absolutament indis- social. A més, l'endemà fou vLsta etc. Interessant projecció de pell.fcu5'30, darrer recital de comiat per
prmcipl urb:mistic tan uiletista. de, pensables perquè una persona. pugui pels carrers d'OViedo amb una bata les.
dansarina.
l'eminent
t~const.ruides les vies prtnClpals, la llançar-se des de la vorera orlen- de la. creu r oja mentre auxiliava els
11: Senyals horaris de la Cateurbanltzatíó total de la resta de la tal de l'Oceà, sense una i.mposslblli- revolucionaris, l hom creu també que draL - Servei Meteorològic de la.
:r.ona, compta amb l'eficàcia de la tat to~J d'arribar a la platja ame- al seu propi domicll! preparà ali- Generalitat de Catalunya.
coll.aborac16 esponl.ània. del veïnat 1 rica.na. un avió, un motor, un pi- ments per als sediciosos.
11,15: Transmissió des del Palau
Dlmarts vinent, debut de la
dels propietaris». La teona. és bOna lot i uia brúixola. Amb aquests eleAquests intallareu una. metralla- de Beles Arts. Concert per la Banda
companyia de comédl~ de LOi
l'Atlàntic,
travessar
1 é3 pràctica. Jo exprop1are, orgamt- j ments es pot
dora al pls on vivia Maria i d 'rull Municipal de Barcelona, sota la diLA MEMBRIVES amb l'estrena;
zaré concursos 1 sut>hastes per Q fer Pombo ho ha demostrat plenament. estant, en els dies que es succeïren, recció del mestre Joan Lamote ée
grans vies, oDres d'aquel:es que què- N'ha tingut prou amb aplegar a dispararen contra l'aviació mUltar. Grignon <abans de començar l'emisLA CASA DEL OLVIDO
den 1 que deiXen un record a tots la seva audàcia. i perícia, suticient
Alguns testimonis asseguren que sió I en l'intermedi, el mestre Ja"J.de Fernàndez de Sevilla
els ciutadans, quant a les altres, a- nombrt: de litres de benzina I oli, es- van veure Maria amb la bata de la me Pablssa farà uns comentaris
quelles obres de segona categoria per tudiar eis vents probables que s'ban creu roja pels carrers de la ciuta&. adients a les obres del programa.
a les quals ja no cal una gran comp- de trobar en el trajecte, determi- D'altres diuen que, certament, senMIGDIA
tabihtat, se'n cuidaran els veïns. Vet nar la direcció que s'haurà de se- tiren com cridava subversivament.
A la prova definitiva asseguren
12: Senyals hora.rts de la Cateaci un bon pnne1p1 anàrquic en l'ur- j guir, l llançar-se a l'aire valentvivia
on
pis
al
crits
del concert.
sentiren
es
que
Continuació
dral.
banisme que encara nmgu no bavia ment.
PALAU DE LA REVISTA
proclamat amb tanta enteresa rom f Els altres aviadors transatlàntics Maria, sense poder precisar, però,
EMISSIO DE SOBRETAULA
Tarda, 4'Ui. Acte 2on. do LAS
el senyor Ulled.. Es veu que a1xò no s"han conformat amb aquests ele· si era ella. qui cridava. Aistres testiVA111PIRESAS 1 AL CANTAR EL
13 : «CocktaU del dia» de Pedra
d'haver p&.SEat per una Sub-5ecreta- ments mfnims, sinó que s'ha assegu- monis diuen també que la casa de
CALLO. Trlomf de Laura Pmlllos,
ris, dóna. un cert aplom per a rat l'element «pilot», i ha estat el de- la processada no !ou la primera que Cbicote. - Programa de discos ••aA1aoy, Lepe 1 tota la. Companyia,
nats.
caral
quan es passa a ocupar un càrrec de 1signat un ventable llop dels aires, ocuparen els revolucionaris
eLoi. Canoca», per Laura Pinillos,
13,25: «Cockta!l d'avui» del Rescategona 1nferior, amb tal que a- amb diversos milers d"hores de vol rer de Campoma.ncs, sinó que abans
N1t, 10'15;
Contien el seu haver, amb prac.:tica prèvia assaltaren l 'adrogueria de St>dal 1 taurantrBrasserle Tivoll. quest &gm un lloc de sacniiCl.
AL CANTAR EL GALLO
Farem franc a.1s no3tres lectors de de llargs viatges sense escala, diürns Sañola, dels balcons de la qual es nuació del programa de discos.
13,55: Secció cinematogràfica.
Demà,~ tarda. Buçaques, 3 ptes.:
la hteratura. de la nota i ens limita- i nocturns. amb vis!blltat o sense. I veia perfectament la Comandància
LA:t VAMPIRESAS
rem a exposar els projectes, que com no un noi de 20 anys, hàbil pilot, militar de Carrabiners, que bostilit- 1 14: El conte castellà «El últlmo
zaren fins que es rendiren, i després eslabótu, del popular escriptor Vicenç
veuran . són vastos, amblcio:;os 1 be- que no bavla cobert aq~esta ~ta.
autor.
seu
pel
llegit
- ¿Tema ~rou cond1c1on~ 1 avlOne- d'haver assaltat aquesta casa !ou Diez de Tejada,
neflc10sos. Cal donar una ent.raàa
quan entraren on vivia Maria de la - Actualitats teatrals 1 musicals.
digna a Barcelona. 1 per tant obn- ta per a reall~:\r aquest v1atge?
14,30: Primer acte de «Morena
--També ba. estat sempr~ prepa- Fuente.
rrm el carrer de Corts Catalanes
El defensor s'ha. esforçat a demos- Clara», de Quintero i Gulllén, p er
fins a la carretera de Mataró; ja rat o constru1t cad-hoc» 1 element
Direcció: CIRCUITOS CARCELLE
saben els nostres lectors que en to- avió I sotmès, a. dures proves prè- trar que sl els revolucionaris ana- la companyia titular del Teatre Rotal no s'ha de oomprar més que un vies, per tal d adoptar-lo a un llarg ren a la casa dels pares de la pro- mea, Herrero-Bardem.
Tarda, 4'30. FUNCIO MONSTRE
15: Sessió Radlobenèflca. - Dlsparellet de fàbriques 1 es compta vol transatlàntic, l'clement m~to1·, cessada era. perquè des d'un dels seus
ProgriUlla GEGANT!. DARRERA
amb què els propietans seran prou i no ha estat utilll.zada ur.a avlOne- b!llcons es dominava també la Co.. cos escollits.
TARDA DE L'IL-LOSTRE
mandància de Carrabiners 1 perquè
1
patriotes per a no posar-hi dif1cul- ~ed~~~~'h! ;:¡_itd~~cr~= era un lloc estratègic.
TARDA
16: Programa de discos.
per a emprendre aquest gran vol,
tats.
El tribunal, després de dellberar
16: Programa de discos.
Per la banda de Madrid, també tal com h.> hn. fet Pombo.
bastant, ha. condemnat Maria. de li\
amb l'eminent mQ(luletlsta
16,50: RetransmisSió des del Camp
-Tots els pilots transatlàntics t an Fuente. per considerar-la lncursa en
cal donar una entrada digna a la
ciutat 1 es farà la prolongació de la estudiat les condicions metetnològi- un delicte d'excitació a la rebellió, de Les Corts. Segon partit de futAMALIA DE ISAURA
bol d'eliminatòries dels VUitens de
D.lagonal fins a la carretera. d'Es- " rs de llu.:- vi."\Lge .1 ha d~t~mina.t a la pene. dc sis anys I un dia.
1 toç el GEGAN'fl PROO.N.AMA
entre
d~panya»,
«Copa
la
plugues. Per aquest çantó ben po- .. ru•.1b més 'Onven ...mt. com bo na
A la Sala del Consell W havia final de
INTBRNAOlONAL. Nit, 10'15 ADEO A BARCELONA I de la ¡eques expropiacions hi ba a fer. Els 1t roml>o, pezò tot > ell;: ha 1 COI'l · Mablde de la Torre, Veneranda el Barcelona i Sporting de Gijón. En
ntal
de
Cabestany,
senyor
el
l'intermedi
l'èdones
d'aS-"€gi.U'3r
destacades
l'ecfssllnt
la
altres
i
l'cerat
NoMe.nzano
terrenys.
els
cedeixen
propietaris
més un parell de repatanis que tenen xit ptcv•.mil.t e· c:ts t_uc el vent cal- dels partits extremistes, abundant fl la Comissió de CUltura. del Futbol
RAQUEL MELLER
lat pr)bable, però no segur, po~tlés nombre dc dones de totes classes, Ct.1b Barcelona, pronunciarà unes
poca propietat protesten. En canvi
amb les seves meravelloses CAN·
nv;nr rlurnnt el vi<J.tgt:. 'H la ,u ü aixi com als voltants del Palau pro- paraules sobre la propera excursió a
Eembla que hi haurà necCSSltat d'inCONS ESCEl'UFICADES. PESTA
Poblet.
demnitzar alguna explotació lndus- cosa el rumb emprès todria res•Jlt.ar vincial.
MONUMENTAL DE COMcrAT. 50
18: Orquestra de RADIO BARMana de la Fuente té 24 anys. t
trial com per exemple un parc de ernn P'ln•bo ha pccsc·nd•. de 1.t t.
ARTISTES, liO. Clourà la SET·
-Quina importànc!P. poden temr és molt bella.. En sortir. algunes CELONA: «Sempre avant» (marxa),
cunses de gossos. No és de creure que
~A D'HOMENATGE l'Uiustre
dones l'abraçaven 1 petonejaven J Fucik; «Sol en la cumbre» lselechi hagi grans dificultats, donada la els vents en aquesls vols?
poeta. català JOSEP Ma. DE SAtzam«.Danzartna
Sorozàbal;
P.
ció).
la
a.
nou
de
conduïda
era
quan
GARRA - Dimarts, debut del
-A ia regió travessada per Pombona amistat entre alguns de!s prosuper-espectacle del gran caribra mora), M. Peralta. - Pro¡re.ma
pletarts del Parc, que ocupen alts bo els vents alisis del N., la wna de presó.
cat R A M PE R.
de discos.
càrrecs en la direcció de l~tat, 1 calmes i ruixats lntermitja i els
19: Concert a càrrec de la secció
els actuals administradors de Bar- alisis del S.-E. al final, són molt
constants, però encara que sigui ai- La creació del Ministeri del d'homes de l'Orfeó Vilafranquf, amb
celone..
la collaboracló de l'orquestra de RAPer la seva part l'Hospital de san- xJ no falten casos en .què es pres?nNacional
DIO BARCELONA, sota la direcció
ta Creu i Sant Pau fa possible l'o- ten anomalies Imprevistes, com ~ h.l. Madrid,Cens
25. - El ministre de Ma- del mestre Francesc de P. Bové.
esdevingut per exemple en el v1atr
...
Compam•ia de Comèdiu de Maria
J:>ertura del carrer de Val.,ncia en- ge del «Graf! zeppelln» d'Amèrica rina senyor Royo V!llanova., par20: Transmissió des de Hollywood
Fernanda Ladrón de Guevara
a sevilla, quan fou visitat en aquest lant de la. situació en auè es troba Bar Dancing. Ballables per l'orquestre Espronceda 1 Puigcerdà.
Per la banda de Sarrià c~ld!rà aeriport pel president del Consell, el projecte de creació del Mimstert tra Demon's Jazz.
AvuJ, diumenge, a les 11'30, m~
obrir la VIa Augusta que uneix a- senyor Lerroux, en la qual travessia del Cens Nacional, ha dit que el
NIT
tlna.l Recital de poesies pel noaücsd'aquesta
tractat
ha.
Govern
rapsoda Jull Benavent:
table
Cil·
el
manifestà
Cate21: Senyals horaris de la
quell barri amb la Diagonal. E~ se- atlàntica, segons
Tarda, a les 3'16:
nyor , Brunet, advocat dels prop1eta- ma4ldant tllemany senyor Lehm.an, tió en un dels darrers Consells. Jo draL Parlament a càrrec d'un
ris d aquells terrenys 1 de les ~es trobaren tots els elements meteoro- vaig Intervenir breument després de membre de la Junta de la Unió EsAMORES Y AMORIOS
de pisos a bon preu, estarà satisfet. lògics contraris als esperats: vents fer ús de la paraula el senyor Ler- portiva de Sants, sobre la propera
A les 6, especial l rut, a lea 10.
on havien de trobar calma., ruL'\.al:s roux i Gil Robles, i el Consell va Volta Ciclista a Catalunya.
la comédie. en tres actes 1 un
haver d'intervenir amb ml que era
l'estude
hora
Mitja
«La
2115:
de Rafael López <k Haro:
pròleg,
.& on hi havia d'haver cel esbargit
~~· '1
la realització de tal diant».
t-. 1 alisis del Nord on havien de trv- improcedent
_,~ ~
Idea.
discos.
en
Música.
21,45:
bar-ne del 8.-E.
El pla del meu antecessor està en
22: «Reportatge pintoresc», per
suspesa tomarà ràpidament amb
Les dificultats més grans d'aquests estudi de la Comissió. Jo proposaré
les famoses
vols són que els vents siguin els ue potser algunes lleugeres modifica- Ferran Barangó SoUs.
22,15: Música en discos.
PERLES F EM I
no s'esperaven, que la ruta es desvli clons però de totes sorts no crec
22,45: Secció d'escacs, a càrrec del
a dreta o esquerra o que s'ajorni que Íes Corts s•oc·tpln seguidament
la sortida, la suficient, pere), per ~ de l'assumpte. El meu propòsit és Club d'Escacs de Barcelona.
23: Música en discos.
Cal també, unir Les Corts amb
que en aquest pla de defensa marft!FI DE L'EMISSIO
Sants l prolongar els carrers de Tarma, tant costera com Insular. ,¡el qut:
ragona 1 Entença. I també, !er la
es referlx a les Balears, es realitzi
PROGRAMA PER A DEM~
Via P. <Bernat Metge¡ que unirà sense dolor ni molèstia de cap mena. quelcom eficaç que no es malauri o
A les 3'30:
DILLUNS
l'Estació de Sants amb l'Avinguda
canviï amb les alteracions po:lt!ques.
el perlode suspès, amb
horaris de la CnteSenyals
11:
LA FAMOSA
MARIA
del 14 d 'Abril.
Es precisen com a m1nlm cmc (lral. PERLES F EM I
Servei Meteorològic de la
100 repr~sentactons per aquest.."1
Un altre problema és la Gran Via
anys i no van a estar les dretes tant Generalitat de Catalunya.
Companyia - A les 6 1 10'16, 3'2
de Ronda. Manca poc per expropia!'
temps al Poder. Per tal d'aconseguir
1 83 rep1·esentaclons de;
- diu el senyor Ulled-. Només el
MIGDIA
~:'A,
l'Ade
sortint
vèrtex
el
trobar
no
de
Trave:;sera
la
que correspon a
mèrica del Sud.
12: Senyals horaris de la Ca teLes Corts, on per cert, ens trobem
Amb el seu viatge transatlàntic,
amb un altre canòdrom. No &tarta Pombo acttba d'esta_blir un rècord FEMI són un prodigi de la ciènCia dral. - Secció Femenina. - Música
de Quintero i Gulllt!n. Dos mesos
selecta en discos.
de més fer J'a1xamplament de la que no crec que li s1gul arrabassat:
al co.rtell. 81.000 e ..pect.adora tesmoderna
Restaudel
diaJ>
del
«Plat
12,30:
tlmonlen aquest ~Xlt aenSli.CIODOl
Travessera entre les carreteres de el de la. mà~lma simplicitat en els
REBUTGEU ltlill'ACIONSII
Portentosa creaciO a'Antònla Her
rant Tivoll. - Continuació del proSarrià 1 Madrid, ja que es tracta elements utilitzats i en la prepararero, Rafael Bardem 1 tots els In·
discos.
de
grama
d 'una gran via romana - diu el se- ció. Per a su. erar-lo s'hauria de traterprets - Demà l cada dia, a
nyor conseller-regidor - que uniria vessar l'Atlàntic en un planejador, aquesta eflcàcill. jo ~n proposo nu
les li'aO l 10'11>: 1110RENA CLARA.
Sant Martf, Gràcia., Les Corts i Hos· 1 això no està encara dintre de les
-avançar un sol pas sense comptar
pitalet.
possibilitats aviatòries.
abans amb les esquerres. PrecisaEl pa.s:;eig de Torres 1 Bages a
ment per tractar-sc d'un problema és el nom de les famoses PERLES
Sant Andreu, el passeig ~cendent de Manifestacions del sots-se· ~nnnentment nacional 1 espanyol, que tanta fama tenen pels seus reMontjuïc fins a Miramar i altres
persisteiXo en aquest crlten, i per sultats definitius. Venda, Fa.rmàcles
coses que ja anirem veient.
cretari de Governació
Companyia VILA • DAVI
tant en aquesta obm han de part!·
Mndrid, 25. - A prlmera bora de cip·r tots els partits politics coHaQuan el fins fa poc ex-baró de
EMISSIO DE SOBRETAULA
Viver llegebú aquests projectes del la tarda el sots-secretari de Gorvc- borant amb la seva bona fe. No r.AvuJ, tarde.. a les 4 . .ButQ(lucs
8'50 ptes. : SlhfiiONlA,
13: Senyals horaris de la Ca tesenyor ffiled tindrà una enrabiada. nació, senyor Echeguren ha rebut nem a. Incorre en el defecte que ba.
intema.CloPedro
de
debat
dia»
recent
del
el
dral. - «Cockta!l
Ell que només va saber fer la plaça. els periodistes als quals comunicà voltat
RE IN A
d e Catalunya i la D!agona.ll Tantes que el senyor Portela Valladares ha- nal. Jo recordo que quan governava Chicote - Programa de discos variats.
traces
i
Maura
Antoni
senyor
el
per
i
visites
nombroses
tln!;ut
via
Barcel~
a
havia
hi
possibilitats que
Nit, 10'15
1 MISS • THERY 13,25: «Cockta!l d 'avui» del Resaquesta causa li era impossible re- tava de problemes lntemaclouaJs,
.Butn.QuC8, 3 ptes.:
na. I
ContinuaTivoli.
taurant-Brasserie
m1nisteels
amb
\nfonnad<>rs.
sols
els
no
bre
comptava
I, nosaltres, preguntem als senyors
Per indicació del senyor ministre, 1'1als 1 afecte. a la monarquia, sinó ció del programa de discos.
que gesten a. l'Ajuntament. I si coel cap dels legitimistes senyor
13,55: Secció Cinematogràfica.
mencéssiu les obres del Port Franc el sots-secretari digué que la versió amb
Vàzquez de MeJla, 1 amb el cabdill
14 · Actualitats teatrals 1 musicals. ~·
on no hi ha expropiacions e. !er, nl comunicada a «El Sol» com amplia- dels
En
Lerroux.
senyor
republicans,
14,30: «ButlleU Oficial» de la Gecelebrada
Ministres
de
diners a. contractar, ja que la ciutat cló del Consell
aquest m!raJI hem de mirar-nos.
neralitat de Catalunya. Somart ·vel . . - . . . - - . - - - - - - - - - - - - - .
ve pagant un Impost !a anys 1 hi ba ahir a la. Presidència no era cPrta
«El rrt
número publicat avul. que es referia a les manifestauns quanh milions a caixa, no seria en el atftbu!des
AVUI A UCLES ELS JOVES
del dia». per Joan Alavedra. - Conal senyor Portela restambé una. bona Idea? Potser aniria cions
DE GIL ROBLES ES MANIFESTEN tinuació de les Actualitats. - Borsa.
bé per a disminuir una mica e!s ~en pecte a 11\ reaparició de «El SOCiade Treball de <.:!! A J-b.
se feina. Es que dóna la coincidèn- lista:t.
15: S essió Radlobenèfica. - DisAvui, dlumenre. tarda. 3'30.
-Aquella referència -afegí el secia que el darrer Ajuntament popu- nyor
concentrala
a
que
Sembla
Ul'I1CA FUNClO. Proi:Tamn ex.ceJ>escollits.
co~
no és exacta, puix
lar tenia pensat començar ja d'una que, Eche-gurenclonll.l per la ComJ.)IIn:Vl& dirla1a..
sens dubte, amb manca d'm
per IUITON1 PALAClOS - 3 obres
vegada 1 els gestors d'ara potser no
A. P. hi haurà 16 : Progrru:aA::~cos.
oue, sens dubte, a falta d'intenció, 1 ció de la
completes, 3. 6 actes. 6. ¡COLQS.
hi haurien de fer més que posar- hn
Programa.
horaris.
Senyals
18:
gent
molta
desfi~rat els fets qui s'hagi perREPA.RTIMLNTSI:
SALS
s'hi. Què els sembla senyors gestors mès entrar en detalls que la disBOHEMI OS
Madrid, 25. - S'estan enllestint els ' del Radioient. ~lscos a pet~~
dc la Lliga, Radicals, Ceda, Refor- creció imposa en aquest assumpte.
preparatius per a l'acte que demà es senyors subscnptors de
C. Gubtrt, A. Pa·
GodnJol,
F.
per
mistes i Econòmics?
El senyor Echeguren comunicil als
lacios:
periodistes que es proposava assts- celebrarà a Uclés, on es proposen B1~~~~ement de eLa Paraulu
SEVILLANO
DEL
HESPED
EL
tir el pròxim dilluns al banquet d'ho- concentrar més de 50.000 joves d 'Ac- dediCat a la secció InfantU de
creació d'EMILI VENDRELL, amo
OIO BARCELONA: Rondalles conmena~e a honor del President del ció Populat:.
Ceollia Gubert, Eusên1a Gahndo.
De Madr1d han sortit 10 autocars tes consells útils etc - Continuaetc.;
Consell. al qual concorreran tots els t demà en sortiran 18 més. Unes noies c!ó' del Programa' del ·Radiolent.
LES SARDANES
diputats per la regió andalusa 1 fiaLAS GOLONDRINAS
19,20: «La. Pa.raula:t, not!ciD.rl esde Vtlllecas abans d'ahir van emprenmagistrll.l creació de PAU lfEU.
BALLADA ORGANITZADA ça de sobirania del Marroc.
dre el viatge a peu, 1 aq-aesta tarda porti-a
rous, amb Amàlla Pa.rdo, A. Al·
19,3Ò: 'J.'ransm!ssló c.:es del Quchan arribat a Uclés. Han fet 90 quiPER C. CATALANA
blach, A. Palaclos, tl. Royo, etc.
en's Hali de Londres. Primera part
jornades.
tres
en
lòmetres
Aquesta tarda, a les 5, tindrà lloc
A les 11 del maU es can~rà una del concert Slmtònic per l'orqu~t.m
una audició de sardanes al Saló de
Telèfons de missa,
I, en acaba,r, es llegll"an els Simfònica de la B. B. c., sota la
Garcia Hemàndez, crui1la Indústria,
noms _dels morts d Acc1ó Popular en direcció del mestre serg10 Koussew itzky
•
comphment del seu deure.
que
Montseny,
càrrec de la.el Cobla
ainterpret.'lrà
següent:
programa
20: ·Pro~ de discos selectes.
De..~~prés ea llegiran _els 19 punts de
«Nostra llibertat», Rossell; «La
20,45: Noticiari des de la Rcdacla Joventut I a contmuac!ó es promes formosa de l'envelat:t, Tarrides:
ció de «La Publicitat».
els discursos.
Redacció: 22122. nunctaran
eLa cançó de les mentides., Ma tas;
20,55: Cotitzacions de monedes,
A la tarda tindrà lloc un con.c urs
«Girona almada», Bou; «Pluja riamercaderies, valors 1 cotons.
populars.
balls
i
cants
bandes
de
1444f'
1moremta:
llera», Mercader; «Lluïsa», Vicens.
:u: Senyals borans de la CateEntre els oradors hi figura el mlAvui, matinal, a les 11. Tarda,
Servei Meteorològic de L'\
de 3"30 a 5'45. A los 6, numerada
nlstr~ del Treball senyor Salmon, dral. 1 ntt, a les 10: RliV tSTA .. EMI·
1 a 1 acte assistirà el senyor Gil Ro- Generalitat de catalunya.
NA • PATHE tiOU~rtAL • DIBúl20.05: «Setmana Còmica», rc'<1.st.n
.
bles.
XOS • UN RIO BIEH APROYE. Har. pre~1t a aquesta concentra- festiva, en vers. en castellà. escrita
Dlck
&;ttADO (Documental) l reci~ pel popular autor 1 actor
e1ó més de 100 mitm¡s.
Powell en la comeola mU&lcai:
Joaqu1m Montero.
--~
21,15: «Les emissions de «La Pu20 MILLONES
Una informació per a esbri· blicitat».
La m1tja bora setmanal C:e
DE ENAMORADAS
nar com tingué efecte una comunicació radiofònica.
21,45: Orquestra de RADIO BAR&mb Pat O'Brien I Gin&er Ro·
venda de paltres
CELONA.
22,05: «La Paraula», emissió de les
Quiosc, Glorieta 14 Abril (davant núm. 4)
Madrid, 25. - A1 Ministeri de la
- ------~-----------J
Guerra facilitaren la. següent nota: deu I cinc minuts de la nit. Directa·
des de Madrid. Resum ae les
ment
«El ministre de la Guerra coinGlorieta Bilbao, cantonada Sagasta
cidint amb el sentir de l'oClclalitat Informacions radiades durant rl d .a
22,15: Radloteatre lirlc de cE A
afectada, ba dispo6a.t que pel coronel
Puerta del Sol (davant «Bar Flor»)
Ferran Enrlle, del Rel!iment de Ca- J-b, interpretarà les aarsueles casLlurla 111o hltlon ll'l'n
• vallerta núm. 3, pra.cUquJ una In- tellaPes: «La. tragedia del Pierrot»
})
(davant
Carrer Alcalà, número
Avui, tarda. Sessió conl.!nua do
• formació en esbrtnac!ó del fonn- i .&hemlos.
24: «La Paraula», emisstó de 1~ [~ 8'30 a 8'30. Nit, a les 10:
ment que puguin tenir les queixes
Teatre Aluàzar)
InformaDarreres
nit.
la
de
dotze
formulades respecte a la forma de
Temporada de crans reprtHS
realitzar la venda de poltres per a clona.
EL HOMSRE INVISIBLE
1'Exèrdt. S'ba Interessat de l'Associació de Ramaders que ooacijuiZ'Ul
PAPRIKA
amb el coronel Enrlle en la seva 1&bcr d'esbrinament.. Si d 'ella es des- ment d'origen de l'espècie lkn~a
Vídua de Vicenç Pastor, Nau,
ROMANOS
ESCANDALOS
prèn defectes de procediments, es que per la se\-a qual.ita~ d 'Inexacpel popular JWDlE CANTOR
corrMJran, I al es })el"Ceben respon- ta 1 calumniosa ~eria 8&.IlCi<lnada en
«Ouiosc Modern», Plaça de Castelar
Preu Clnlc per a avui, dtumenee ;
1 sab!Htats. s'exigiran ràpidament. lA. les persones deia seus autors, en la
t MSM1ft
no existència d'um n1 dels altres forma 1 quantia que det.ermlna la
I I>Orlarà immediatament a. l'esbrina- lleU

li ~i lomen[éi~im el

TEATRES

COLI SEU POMPEIA

'ort frant 1enyor1
~e~ton?

LAURA DE SAUTELMO

TEATRE

COM lC

TEATRE TIVOLI

GRAN TEATRE ESPANYOl

L

t

POliORAMA

DI NERO

TEATRE

Reapaa·eix

p F:'A;, R L

S

ROMEA

MORENA CLARA

I

lVI

I

TEATRE MOVETATS

------------*-----------

I

li i GRANERO 11!

SOBRE EL CIENO

AvuJ, ¡lrremJsslblementl, darrer
din d'aquest programo.,

PARIS
CINEMA
Avda Pta. Anut. 11 1 13
1 elàton 14644

Sempre el programa
més atractiu

FANTASIO

I

la humanitat

Es ven a Madrid

j

»

cer•.

IMETROP Ol

»

22

A València:

15

1---------------------------"'

Matinal, 10'30. Tarda, aessló
oonttnua, 3'30. Nit, 9'45:

El burlador de Florencia

(F. March)
Demà: ESPIGAS DE ORO- BAS
TA DE MUJERES.

UROUINAONA
Avui, dtumenge, to.rda, a les 3'30.
Ses61ó numerada., a les 6 1 nit
'
a tes 10:
CURVAS r'ELIGROSAS
per Danielle Darrleux 1
VUELTA ATRAS AL RELOJ
per Lee Tracy

MARYLAND

...

-

R

Sl

.a:,a,

"

&ampionat Copa Espanya

I

AvUI . diumenge, tarda, a les S:

SPORTIN G
contra

BARCEL ONA
LES CORTS; Entrada. 3 PtSiet
es
més •• to per too

-

8 RAUS- A·n.ENES
Avui. 28. Tarda, a les 4'30.
Grandiosa correcuda de braus
SENSACIONAL ESDEVENIMENT
braus de Dou 6
6 tormoeos
ATANASI FERNANDEZ
Unic matador:

MANOLO BIENYENIOA

I

ENTRADA, 3 PTES.

ldentidad desconocida

en espanyol - DIBUIXOS i

PER

ESPECTJU~LES

A AVUI
TEATRES
Barcelona. - Tarda: eLaura SantelmoJ
Cbmic. - Tarda: Segon acte de tLas
Vampiresas» l cAl cantar el gallot,
Mt: cAl cantar el galiOJ.
Poliorama. - Tarda., a les 3: c&noree li' Amorfos>>. A les 6 1 ntt: cD!·
nero».
No1tetat1. - Tarda: Slm.tonla. ~Mtse.
Ther:v» 1 «Reina». Nit~ cRelruu.
Olympia, - Tarda.: cBohemios», cEl
huésped del sevillana• 1 cLaa I!;Ol<lll·
drlniUID.
Romea. - Tarda1 a. les 8'30: «Maria
la famosa». A Jes 6 1. ntt: cMureiia
CIW'aJ.
Tlvoli - Espectacles 1nternaclonall t
Raquel MeUer.

Placa UrQulnacna, 6-T•I. 21968
Sessió matinal, a les 11. Tarda.
3'30 i 8 <numerada). Nit, a les 10
DOS COROERITOS (Oibulllol)

El expreso de la seda
•
CABO DE JAVA
Anna Mu Wona

r-------------------Avui, diumenge, matinal, a les
Preus: ButaQues, 1 pta.•
Preforcncia, 0'50 - Tarda, sessiO
contmua: Des de les 3'15 a les
8"45. Nit, a les 9'30:
10'46 -

BOLICHE

en esl)W.lyoJ, pels geninls artl!.'tes
lrusta, Funzot I Demare:

EL NEGRO QUE TENIA
EL ALMA BLANCA
per Antoñ1ta Colom6 I el ernn
ANGELlLLO

El burlador de Florencia
ver Freder1o March i Constance
Bennet - EL .MILLOR PROGRA·
MA DE BA:RCELOtiA.

r-

PUBLI - CINEMA

EMPRESA CAPITOL

CINEMES

l A HU M A N l T A T

-

Funcionarà avui, diumen
so
cllntims • Funicular 1
rada,
1 Pesseta

4 a 8 de la tarda. Entr ce, de

EL CASINO DEL MAR

EL CASINO DEL MAR

r.'

~RAN- PARC D'AT RACCIONS

AvuJ, tarda, sessió contfnun als
preus corrents;
De 3'30 a li, 3 ptes. butaca.
De li a 7, 4 pessetes butaca
(lm.P<>AtOS a càrrec del púl:lllc)

per Cary Cooper, Franchot Tona,
Richard Cromwell 1 S.r Cuy Standinc (Solament tarda, a les 5).
ENRIQUITO
NIT, a les 10:
SE PRESENTA EN SOCIEDAD
Com1ca; H.;vi:;TA PARAMOUNT.
PAHAMOUI'fT GRAFICO • Sl NO
TE CALLA:; TE UOl' \Ulbuaos¡ 1

ll

MARICEL - PARK

COLISEUM

Tres lanceros bengahes

Sl

-

cUstrlbmde. per Mundial Films

TEATRE OLYMPIA

*------

A:

GLORIA QUE MATA

amo Carv Crant, Benita Hume 1
tlack La Rue;

R

Avui, dlumell&'e tard . . . _
GABRIEL n . JRIONA
URIZAR I - lBARLtJCEA ~ .. a
JUARlSTI I • UGAR"l'Ec.b.J:À Nit:
tra CELAYA ll . G:JnERR ~
Dilluns, tacda: OU!LLEIU EZ.TRECtr contra J!:CHA.VE 1ilol •
CENTE I. Nit: CRIONA I • Vl.
GUREGUI contra GAONA • .M.\.
• ALDAZABAL.

BOLICHE

R E I NA

RA:

.::::::

Frontó Principal Palace

DUES FORMIDABLES ESTRENES
A BARCELONA

t:lessiO contmua t:le1ent UNA 1:'~
::it.fA NOTICIARIS DOCUMEN·
VIAtGES eto
TALS

J.

~•ells.

Avui, diumenge, matinal, a lea 11
SESSlO CON ru.~ UA aes de tes
• de la tarda
Tot el pros-rama en espanyol

RAQUEL MELLER

TEATRE

Avui, diumenge tarda . _
AZURMENI)¡ • PASAY • a les i·
AMOREBlETA • JAURE CO!ltri
e. les 10'15: ZARll.AGA GUI Nit
TANA u contra SOLO.,.-••c:nn~~
PEREA. - Detalls per ,:·:!:'Al.. -

C I N E

TEATRE BARCELONA 1

el l

R

DEL ta~

!dit~~o'io.
- CAPIToc-=--

Tarda, 3'30 e. s ·so. Nit, a les
lO: LA HltiA DE NADIE, per Ann
HarUJng 1 Jobn .Boles; HOMBRES
DE PRESA , pex Fermin Gemter
1 DIBUIXOS.
Dema. aues grans estrenes: LA
ISLA DEL MISTERIO, pex NIgel Bruce 1 Heather Angel: MU.JERES PELIGROSAS, per Barner
.eaxur 1 Rosemary Ames, R-ocl:le-

llt' Hudson Mona Barrle.
EXCEl.SIOR. - Mntlnal, 10'80.
Tarda, continue. de 3'30 a 12'"30;
MATANDO EN LA SOMBRA, en
espanyol, per W!!Uam Powell;
DON ENREDOS, en espanyol per
Wlll Rogers; ELLA ERA UNA DAMA. divertida. comèdia.
O;!m~ : Colossal prQKramo.: EL
GUAPO, en espanyol, per James
Cagney; EL.... ES ELLA, per Meg
Lemon1er; EL ANGEL DEL ARROYO, per Carol Lomt>ard I DIBUI·

xos.

COMTAL- Matinal, 10 au. 'l'ar
da, de 3'"30 a 12"30: LA ESTP.ELLA DEL •10ULIN ROUGE, en
espanyol. per Constance B(;nnet •
Pranehot Tone; LA CEN DE LOS
ACUSADOS, en espanyol, ~ WIlliam Poweu 1 Mlrna Lo:v: DE
CARA AL PELIGRO per l'lm lo.Sc
Coy.
LA.Ullli. !v"".üllC1al)lC

e:)Q~Ve.J..r.lnjt:J.l',

Actuadò personal de l'e~trella del
rla.menc LOLA CABELLO,
acompanyada I)Cl guitarrista PE.
El ENEMIGO
PE HURTADO;
per Cuu·ck
PUBLICO NUM 1,
Gable William .PoweU 1 .141rna
wy, EL CONQUISTADOR IRRESISTIBLE, per Robert Mon~"o
mery I ~1118 Aster; NACIDO PARA
PELEAR, per .Buclt Jones i Ol·
BUIXOS.
WALKYRIA. - Matinal , loao.
Tarda de 3 a 12110: VIVA VILLA!, en eapanyol per Wallace
~ry; EL AMULETO, un tllm
EN
METIENDOLOS
d"esala.i;
CINTURA, per Cbar!es Clla.sse 1
DIBUIXOS.
Nit: A més. UNA AVENTURA
DE SHERLOCK HOLMES.
Demà: Insuperable Prosmuna.
LAS Vt RGEHES DEL WIMPO LE
STR EET, en a.panyO). per Nvrma
Sbearer, FreO.enc MarCh 1 Cbar·
les Lauatnon: EL TREN DE LAS
1'41¡ c:n apanyol, per Alad.J LeSantpere; NO ES PECADO
pe
I>el' rlttlae Weat 1 DIBU IXOS.
can~

CINEMES
Gran programa còmlO.
Amlrica. Aotualltata.. - Secmana de Dlbu}zos,
U'OPI!18ll 1 Nottel.uJ Foz.
Astòrta. - cLo que 106 Dtoses deetruycn» 1 «La pequede. Oorrlu,
Avm.,uda. - eLa pequena Uornt1, ILo
que 106 Oioses dest.ru:ven» 1 ac'uaClO persoua.t de Lola CabeUu.
Barc•lona. - eLa portera de la tê.o
onca». cAsi ama ta muJer 1 e& con
qutstaclor lrreslstlble».
Bosc. - e Lo Que los Ulosea <lest:uyen
1 d>ede».
Bohem1a - oSu mayor éxltoJ, cEl
nl¡o perdldo» 1 cJuventud trlunran
te».
Broadway, - c'J."tm:a.n '11 su comp¡¡flem», cl:ioy o nunca» 1 cEl doctor Xr
eLa lll¡a. de naale» 1 cHom
Cap1tol.
ores do presa».
Cohseom. - ~El casino Gel mnr. rardo.; ~ rri!S laoceros beugalleSJ.
Catalunya. - oAmblciOn»
CèntriC Cmema. - e& 1ago de las
damas». cA&J es .l:!rooawa:v» i d.A d~
ma ael Boulevard»
Comed1a. - cLoa n.IJOS ae In calle
•una aveuturu de Sherlock liol
m~,;» 1 cTrepndores Cie mootatlast
Comtal. · • eLa ebtreua del MouJJn
.t(()uge» I eLa cena ae los acusaaoe»
Diana. - cA ta sorunre. de los muellen. cEl pequeño rey» 1 cEl n1
fto de :na coles».
Entenoa - cGampeooes oumpiCOSJ
eLa 1sla del tesoro» 1 cHombres de
maflnna».
I Espanyol.
- cAgeocio. o. 8..», cOnlCO
o colca» 1 cEl gran expertmento».
Esplai - cLa.t! Vll"genes del Wuupo.
le t>treet» cEl oovlo de mamU 1
d.>e¡IUDe quererte».
Exc•l1lior. - cMu~tnuo en la 6()[1lbra.t
«Don Enredes» 1 cElla era una damtt».

FalllilMO. - cVeinLe mlllooes de eoamora.das».
Fem1na. - dll don de Ja .LnolaJ.
Foo Nou. - uran programa còm1o.
Goya - Onze pe>tJcules conuqut::>.
lnt1m. - cAst ama la mu¡en. ~~'t
s1ca y muJeres» 1 eLa casa de """""'"
Cbl!dJ
~ta. Col&ncta necesJta mari<IOJ
Iris.
«Uno. rtesta •n Hollywood» 1 •El con
.
qutstaaor 1rreslstJOlea.
Kursaal. - cEl ehewiaO pl'lbli:O nilDit •
lli, oDéjame querert.e» J cVtaJe ellu.

Latetana. - cLulslana», eVIud~. O:Ï
b<wera.s• 1 cEl negro que te...alma blanca.»
MaJestlo - cEl oovlo de manuu.
ooul!' I, rey negro» t «Casadoe '
llces».
Marcna. - aViva VIUal», cKJondlke»
1 &..:! tantasma del oro».
Maryland. - oEl ezpreso de la Ito
da» 1 «Cabo Cie Java».
Metro pol - · c!.J nom ore lovlslllltl,
cPaprlka» 1 cEl!cànctalos romBll~·
M1stra1. - cltl enemiao punllco 0 ,ué
h. cCru2. Dtablo» 1 cUn perro ..
La
trne colat.
Monumental. - e.La Uotorosat. •
ravorl~.!. deJ ba&.allón• 1 cEl !aota.Swen
ma ne¡roa
Mund1a1 . -•'le qwero 1 oo s~,
i.:.
ere¡,» 1 «Cbarlle Cbau en LOD
Nuna. - ouusco uu mu10oar1v•. •
!amtlla to de!<eu 1 •No ea pec~~dO~·aJ
Paris. - oBI burlador ce Floteu
J veJl•
I ddODI.l<lacl descouOClCIOll .
Pedr~. - cSu ma:ror éxl tot. • !rd!•
~ud trlunlante» 1 cEl bljO ,...
snuo
do».
Patne Patace. - cl!!l es ell.'\J, 1 eool
la eepada y la pare<!» 1 e!:l DO'
dts"
mana:uulento».
Prlnc1pal. ~ u.o que 106 1)101Se5
or de
truyeu» i cOe<lè».
Pnno1pal Palace. - cEl nurl~.::'nla el
f'orencta». cEl neero que ....
IUma blanca» I e.Bollc.be». d-..:~·
Pubil Cinema. - Repo.-ta'Ces
dl
lltat.
Rambles - &La tercera alannA1 •
111¡;·
refugio».
c:el
Royal. - oNil.dn mll.s quEle
jcr». cJuan Lanns» I • 1
'I no,_
Ocasoa.
,1.0::·
Seleot Cmema - c're qutero
qu1en eres», «Cnar:le Cball eu
¡ 1 cld~d'·
drcs».
Smsrt -- •Recet.a para la 1" 11
t.La 'e:~trella del Mouun Rt>~ ':u~·
S.lèndtd. - c\'l>a vwa!•.¡- c;ul;lltl)jl
rachlu 1 eLa ~;eñorlta de 47' S ,sede Hottmann».
Ta lla - e& tren de tas 8
..•en .v;e:s
cuestro ~ensaclonnl:t.
Treomf. - croelà una JD,... _ _ . dtl
dl..s mlllonartu I cBl tant
oro.t ln1ç): cVIYa ~~.!~to•. oLI
cBu.ICD El -vt!àD»· 1
Tetuan. J...mllla lo deseu I e ~:.~
Urquinaona - ccurvas P""'*'~
cVuelta atrú al relol!;.wa7 por tltll'
Volga. - oDedú I cSr.-.
0
~, '
--~·~
tro».- oSra. casada a
Xli•.
cm a!Jioll'r
1 oCIUllpeón? Nartcdl·
Walkl!rea. - •VIva vwa:,-ê ~ •
to» t cUna a\·en'ura
HOlmes».

•Bf:

fX:.e

. la hUIDclllitat
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TEA TRE ·I CI N EM A.~~~~EN~ • E l S E S.P O R T S•
ft1 OJfRf~ ~ [l16 R~~Al -EL DERROTISME AMENAÇA
EL BASQUETBOL CATALA
TELONS CURi S

AHffi, A LA TARDA, A L 'ESTADJ

amb WARNER BAXTER
Rosemary Ames Mona Barrle
Rochella Hud~on

corollari de tota w1a temporada
que sense titubejar podem qualifi·
cer de la més uctiva en els anuals
del nostre esport, corre el perill
de malmetre's la seva organització
per l'actitud in~mperant d'uns s&nyors que s'immiscueixen en assamptes que no els pertany, an1mats per un altre senyor que ~em·
bla no ten1r altra mtss1ó que f renar totes les activitats que tinguin
el seu lnlci a la Federació Catalana
de basquetbol. Aquest partit1 la importàncta del qual no cal aestacar,
qut' hauria representat un estunab:e
ensenyament per als nostres jugadors i que hauria estat precisament
aprofitat no ha obtingut el cplacet» de la Federacló Espanyola de
D. B . quant menys dels representants d'aquest organisme a Madrid
1 del secretari particular del president del dlt organisme, que resideix
a Barcelona, I que pel que es veu :.é
veu i vot en totes les deliber acions
I fa l desfà.
En la darrera assemblea que o~
lebrà, la F. E. de B. B. es prengué
l'acord que el Comitè estaria lntegrat per sis membres, tres a Barcelona l tres a Madrid 1 puntualitzant de manera concreta, .:que en
les qüesUons internacional hi entendrien itnicament els tres membres de Barcelona».
Doncs. sl és alld, volen dir-nos
els senyors que han acordat negar
el permls o el qui els ha aconsellat
com POden explicar aquesta intromiss16. Volen explicar-nos també,
quin perjudicis reblen aquests :;enyors amb l'organització d'aquest
partit, pel qual sols se'ls demanava
la deguda autorització i cap pesseta. Ah!, però això no ho explicaran,
procuraran sortir-se'n amb subterlugls o amb el sllencl, perquè no
tenen cap raó i els manquen argument~ que puguin justificar un
acte semblant, ja que de dir-ho amb
slncerltat es veure que no els mon
altre afany que frenar l'Impuls del
basquetl>Ol 8 catalunya, ja que d'~
GUest3 manera es serveixen millor
els desigs particulars I els personall.!;mes.
Es llastimós, però és imprescindible dir les coses tsl com són. Eh
precls que es sàpiga el concepte
que tenen de l'esport aquests derro·
tlstes" que es diuen esportius. I no
fem personalisme, no. que per nosaltres compten molt més el basquetbol 1 els basquetbolistes que totes
9es seves maquinacions i npetèn·
eles. Sl hi ha senyors que tenen
q ilestlons J)el'SOnals, allà ells. però
que no ~ulguin ventilar les seves
qUesttons en cose!l que rl basquet·
vol t els basquetbolistes catalans l'Ó!l
a f1 de comptes els que en surt~>n
perjudicats.
Esperem , amb tot. que aquest par·
t lt e~ portarà a cap. ~i mé"' no.
re~pecta.,t els acord"' preso~. De no
ésser l'i·<t. Pili e¡;oortius catRlan"' Qll"
prenrouin :pnta d 'aquestes ectihtd~
fl"rrotistt>s ñcls que per una contrar letRt en !'1..'1 teus desi2s sacrifiquen
el lloc que ocunen i tota una cr~m
nltzacló oue s'havia muntat a Barcelona amb l'esforc dP-ls basquetb:~s·
list.es. 1 ouP voluntàriament es delxa oue s'esr.aol d e les IPans. per
:;atisfer el temoeramcnt rebentista
que es porta dinS.
Josep PONS

ena

Gràcia, Emoció, Art, Aire
mera, que slempre es una penitencia
dura .. »
Queden servits els senyors de la
«Junta Nacional de Teatro», als
quals defensa tan briosament «La

ROMEA. «MORENA CLARA»
lliS
da-

Vegeu-la I la recordareu sempre
Nación». Aquest diari no ignora, però, que a ci ens coneixem tots... I
ningú no fa cas de certs esgarip~.
BOY I GIRL SCOUTS D E
CATALUNYA

· Al Teatre Escola (Conse.l de Cent,
número 264)bels Boy 1 Girl Scouts de
an organitzat. per a
Catalunya

ROMEA. «MORENA CLARA»
La màlima diversió, aquesta obra
a<r<.~esta tarda, una festa teatral amb
motl.u de donar per acabats els actes
commemorat ius de l'Onzè Aniversari
de la seva constitució.
Serà representada la comèdia en
dos actes, lletra 1 música de J osep
Plomènec Rauret, «La festa del mas)>,
després hi h aurà ball.

SOCI ETAT OBRERA L ' AR·
TESA

Av._i, dium. !;J, a tres quarts de
deu de la nit, tindrà lloc la rcpresentació del salnet de Gastó Màntua,
eLa m6s bonica del barri o La Portera dels ulls ne¡res», en funció d'ho-

ROMEA. «MORENA CLARA»

u

Ire-

r.ea

1:

lorprenent, Mera vellós, Insuperable
nor i benefici a l'actor genèric Antoni Marglneda, nl qual desitgem tota
melsna d'èxits, ja que ben merescuts
e té per la seva actuació durant
~r,esta tempor:lda en aquella soci~

OlP·

lnl·
ue

Lte-

l •

La. noia. que en un tret d'amor filial està diSposada a sacrificar la
seva futura relic.1tat enmaridant-se
amb ttn home ric al qual no estJma
per tal de redimir-se ella 1 els seus
d'una pobresa que els aclo.para, é.s
tema que ja manta vegada s'ha portat al llibre 1 a l'escena.
La lluita dfuns éssers egoh>tes,
s¡ rdiàs, emmalaltits per un desorde·
n at afany de cobàicia, contra altres
éssers generosos, altruistes 1 tot. sentiment, és també '&SSUll\pti! molt resseguit.
Doncs, bé; aquests són els dos t~
mes entorn dels quals el senyor López de llaro ha construït la seva
da rrera. producció teatral.
Tanmateix, però, no és de j ustícia fer cap retret a un autor perquè
porti a l'escena un as6umpte gens
original si, aquest assumpte, està
tractat amb certa destre.."fl. &I el diàleg té una accentuada tluideaa teatral i si e n la construcció de l'obra
s'han emprat noUJ procediments,
ja que avili, l'or!glnalltat, és cosa
molt difícil de descobrir.
Es de doldre, doncs, que r es
d'això tingui el «Dlnero» del senyor

Ha quedat constituïda a Madrid,
davant el notari senyor Josep M.
Valiente, l'entitat «Edlclone:; Cln&matogràficas Espafiolas, s. A.», domiciliada en l'Avinguda Eduard Dato, número 13.
Aquesta nova Societat, dedièada
excluiivament a produir pelllcules
n aCionals, es funda amb un capital
d'1.050.000 pessetes, capital que s~
rà ampliat gairebé segurament per
a evitar el prorrawlg dels títols ent re els subscriptors, en vista de les
noves pos31bilitats de producció que
es presenten apenes iniciada la s&va vida social.
El Consell d'Administració ha qu~
dat. oonstituït pels senyors següents:
President. Josep M. M.ayans.
Vice-president, Manuel Cano Baranda.
Secretari, Josep M. Sopranls.
Vocals, Ferran Ortila.
Antoni Caro Sàncllez.
Enric Vallbona 1 Mll.rti.
Daniel C. Mezquita Moreno.
Manuel Herrera Orla.
CoMeller-delegat, Alvar Chàvarri
R . Avial.
La prod!ucció naclono.l compta des
de la seva fundació d'ECE amb una
editora cinematogràfica que treballarà sense interrupció mitjançant
una. perfecta 1 constant organitza·
cló comercial 1 tècn1ca.
Un drama vl¡ orós de la
Les p1·1meres t'Jutes llargues s'edi- v I d a excepcional d'un
taran en els rrúl!os estudis naclo·
home
nais fins que ECE pugui comptar
amb estudis propis; l'exclusiva per
al primer any dels dos mé3 presti·
giosos artistes: Raquel Meller i Ernest Vllches, ha estat ja signada 1
s'estan preparant els treballs d'esc&nificat de les due3 primeres produccions a base d'aquests protagonistes.
ECE compta amb la col:laboració
dels m és acreditats autors i directors cinematogràfics. El gerent de
proooccló serà el senyor J osep Mu·
ñoz R. de Laborda.
Aquesta superproducció no serà
projectada en cap altre clnema de
ROMEA. «MORENA CLARA» Barcelona f ins la propera temporada
ovacionada par as.ooo espectadors
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López de Haro. Tot és ve!l en aquesta comèdia; tema i procediment..s. E:s un tdinero» que ja no
pa~sa Un <cdlnero» encunyat trenta
anys enrera que avui hom el refu-

ROMEA. «MORENA CLARA»

En ~~arregueu ·

ItS localitats a l 22026
88ría si no fo:o perquè el regala. una
exccHent actriu que r~pon al sonors
i herà~dieli cognoms de Lndron de
Guevara. Ladron sempre menys eufòric que Guevara.
Mo1ta part de la literatura. del roU
vuitcer;>.ts ha estat abocada a «Dinero», amb tot el seu esperit d'un romanticisme esvaït, amb la seva proEa altisonant, pompo3a, atapeïda de
carrinclones imatges. Tan bonic
com és la conci$ió al teatre!
Els personatges nl tan soli han
estat perfilats. Queden sempre com
entre boires, imprecisos, sen.se que
en cap moment l'espeC'te.dor pugui
precisar o conèixer la seva p~icolo
gia Si els protagonistes de la comèdia - un cèlebre escriptor 1 la seva
filla-, per exemple, són la simbòlica encarnació de la més càncllda bo·
nesa, Si són dues ànimes pures que
viuen envoltades per les més baixes
passions, sense que mal, però, es
contamin1ll, és perquè e11s mateixos
toti1ora ens ho diuen. I si el complex
d'aquestes dues figures é~ un
matrimoni - germà i cunyada de
l'escriptor-, avar i amoral, és perquè ells mateixos ens ho fan saber.
L'autor no s'entreté a fer ressaltar
l'estat aninúc dels seus personatges:
ni li plau de donar-lo a conèixer nl
públic. Tota la seva feina g::.:da limitada a cercar situacions teatrals
- algunes vegades aconseguides 1 a fer dir llargs discursos conceptuo;os als seus personatges. I res
més.
Altrament, no tot han d'é~r r~
trets 1 com a prova palesa de la
nostra imparcialitat, hem de remarce.r - i elogiar - l'escena de les
dues cosines, en la qual l'autor ha
sabut posar un xic de nervi dramàtic i un petit escalf de vida.. Es
una escena ben aconseguida.
«Dinero» fou presentat amb tota
propietat 1 bon gust i en la interpr~
tació - una interpretació força aj ustada - excelliren Aurèlla 01\rrascal, Ferran Porredon 1 Francesc A.
larcon.
Per damunt de tots. Maria Ladron
de Guevara, actriu d'afinada sensibilitat. comprensiva ! sempre 1ntel·
Ugen t.
LLUIS SOLER

ROMEA. «MORENA CLARA»

«~atalunya Teatral» ha publicat «Reina», de Josep Maria de Sagarra

q~úmero 78 d'aquest.a. biblioteca.

PUbli al, que amb tant d'èxit ve
cant la Ulbreria-arxiu teatral
k
~llA. corresponent a l dia 1 de juny,
da est.at aven~.at. en la seva aparictó
l{)àf~~~ la lDStStèncla del públic en
e ....~ .«Reina», el magnlfie ~
~ escente de Josep M.• de Sagar~e ha tr10mfat p lenament a l'esN I del Teatre Nou i suara al de
~etats,. i amb la qual obra la
Ci Patl.Vla Vila-Davi començarà d'atot ~l dies una gran ctoumée» per
cl"a a !llunya. «Reina» acaba, doncs,
nl~~Fcr presentada amb la digP<liràf1ca I al preu popular
ClUe
cte1s han estat editades le& 78 obres
Jra nostres més destacats comediò~ fs a «Çatalunya Teatra b. entre
ter QUals s hi compten les onze dar·
aa;:~ucclons dc Joseo M .• de

se us asseguren tres hores d"&legrta

Reposició de «El Místic». al
Coliseu Pompeia
Amb el deSig de d<•ru r n conèixer
lea millors obres del tftlstre teatre
català, la companyia d"Assumpçtó
Cas:il$ repre5entarà, l\'1.1). dtUme,Ilfe.
tarda I nit, l'obra mestre dc Santiago Rossinyol «El Místic».
El dia 30 es r epre:tentllrà l'obra elm
del teatTe català «Le. D!du, en la
qual Assumpció Casals fa m~a veritable creació. i M considerada per públic i arttste3. com la millor protagonlsta de l'obra d 'En Pitarra.

____________*____________
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XXHI FESTA DEl PEDAL
A SABADELL

Després de la primera jor·
nada, Catalunya va en pri·
mer lloc amb onze punts
d'avantatge

Ahir, n la tarda, a l'Estadi, tingué
lloc el primer acte de la I Setmana
de !~port, amb el matx Catalunya·
IJsboa.
La primera jornada ha estat favorabl~ a l'equip català, el qual acon segul una avantatge de om~e punts.
Exceptuant la prova del triple salt,
t.otcs les altres han estat força competides, en les quals destacà la magnUica cursa de Püerrcr 1 Angel en
E-ls 1.SOO metres I la dels rellevaments
4 x 400, en la qual l'equip de Catalunya ha batut el rècord espanyol de
la distància.

ma Rin ha esUmat que havia de
renunciar a la data del 2 de juny
i procurar de l'A I. A. C. R., prèvia consulta obligada als orgamtzadors d'altres nacions, la conces>ió
de nova data que permeti les ga~
rantles, que ara haunen. estat dub
toses, que la cursa pugu1 continuar
la tradició brillant forjada en els
anj~ anteliors
t t d ·d·t
·
•
ec1 1
, En oonseqllèncla, ha es a
1 ajornament de la III Copa B~r
celona-VI Gran Premi Penya Rlll,
per a. una nova data .que de mo~
ment no pot é53er p~lsada, pe~ be
que es mirarà de ftxar:la ràpid!\·
D}ent, activan~ tot el possll:>!e el pro·
ces dels tràmits que _preserm el Codl Esportiu Internacional.

I

Amb el mateix zel i interès amb
e fent fa 23 anys les entt·
è
'
qu es v
1
tats Cichst.es de Barcelona 1 els e.~
ments de Sabad~ll, ha estat orgamtzada per a aYW a l'esmentada CIUtat aquesta manifestació tradicional
del ciclisme pràctic i ensems diada
de la caritat. Es tracta d'una d'aquelles organ1tzacions en les quals regna
un sentiment de germanor i de consideració en pro del desvaJ.co.1t ¡ per
això la Festa. del Pedal sempre ha
acoosegtút l'adhesió de tots els elements que han estat pregats d'nj•¡.
dar- la.
Hom creu que totes les entitats de
la comarca s'afegiran a la caravana
que sortirà avui a dos quarts de set
del mati del Saló de Sant Joan i uo
tan sols les entitats ciclistes, sinó
aquelles que sense practicar el ciclisme es dediquen a llltre esport qU&lsevol, ja que cal no oblidar que motoclcllst~s i automobilistes provenen
del ciclisme, que ha estat la coner~
ció d'altres esports avui més importants en l'aspecte material.
Ten1m motius més que sobrats per
a esperar que la ciutat de Sabadell,
que ja els 1917, 1919 1 1927 acolli entust:\stlcament aquesta manifestació
del clcllsme utilitari, depararà avui
ala esmentats ciclistes una rebud:¡,
rpoteòsica. L'interès que han vingut
demostrant les autoritats de ta digna ciutat 1 els altres elements de tots
els ordres, ho fan esperar aixi. Es
més: hom creu que el rècord d'mgrés per a Beneficència obtingut l'any
darrer a Sant Boi de IJobregat ~erà
superat llargament. A Sant Boi foren
lliurades a la caritat 5.000 pessetes.
r aixi ba d'ésser a favor dels pobrets.
els quals en conèixer els resultats de
la gran diada des del seu recó bauran de beneir els ciclistes que, oblidant classes i Ideals, s'ajunten en dia
un senyalllt per fer bé al pròxim i
deixar una alenada de jovenesa a
la laboriosa ciutat vallesana.

LA 111 COPA BARCELONA VI GRAN PREMI PENYA RHIN
Es gestionarà de la
A. I. A. C. R. la concessi<' de
nova data
E:S c.<>forços de Pen,a Rm per tal
de reun1r novament les lnscnpcions
de corrtdou t1 margues .que tenia
prevl&tes per al seu Gran Prem1
Automobilist.io han estat tot fti rtpldB i estesos que 1~ clrcllmstà.rities
reclamaven i li ban valgut re,""POS·
faYQreblts d_'importtnl9 figures
t
de primera oategoot1a llDtemacl~al.
La precipitació forço;a ~e les ges.
tions no ha permès, pero, que la
resposta d'altres e!ements que també Penya Rin considera lndiSpenbïes perquè:-'la ~ Copa Barcelona
~pongu~ en unportàncla i slg·
nHicacló 1ntcrnaclonals al nom de
la clu\at. rQ5Sln tot el categòriques
1 concrete3 que era necessari, pt-r
tal de mantenir 1a data del 2 de
juny.
Per la qunl tosa I ~lent que no
bavía d'expatar-se a que el conj unt
de cotxes 1 corredors participants no
fo¡¡ de con f< rtnïtat 11mb el seu desig n1 amb ) serloslta~ que sempre
ha. posat en tes seves organit.zaelons
l'obliga a J\0 defra\ldar una 1lfició
1 un
públic que sempre H ha dispen1
~at una bonr\)5& confiança, a la qual
d.au una nmal correspondència. Pe-

RESULTATS 'IF:CNICS

1.500 metres:
1 P lferrer (Catalunya), 4' 10" 2·5.
2 Angel (Catalunya), 4' 11" 1-5.
3 Rodrlguez (Lisboa).
4 Dtaz (Lisboa).
Lla n ~ament del disc:
1 Ricar t <Catalunya), 38.21.
2 Faringes <Catalunya) , 37.27,
2 Farinyes (Catalunya), 37.27.
4 Vasconcelos I Lisboa), 27.52.
200 metres llisos:
1 Aracil (Catalunya), 23".
2 Montoto (Catalunya), 23" 1-10.
3 Alves Pereira (Lisboa), 23"' 3-5
4 Màrio Posto (Lisboa).
Triple salt:
1 Vascoucelos lLisboa), 12.89.
2 Consegal <Catalunya), 12.72.
3 Cardoso (Lisboa), 12.68.
4 Company (Catalunya), 12.50.
Rellevaments 4 x ·100:
1 Cat~lunya ( Vh·es, Roca, Colomer, Arèvalo>, 3' 31" 3-5. Rècord d'Espanya batut.
2 Lisboa (Gonzalvez, Silvelra, Tavares, Maurlnya), 3' 43" 3-5.
Puntu:uJió de Ja primera jornada :
1 Catalunya: 27 punts.
2 Lisboa: 16 punts.

La I Setmana de l'Esport

LA VISITA DE l'EQUIP NAClO·
NAL DE SUISSA PER AlS
PROPERSOIES 1I 2
Un nou esdeveniment nedator1 es
prepara per als propers dies 1 1 2
amb motiu de les festes que organitza la «Unió Catalana de Federacions
Esportives» a la setmana de l'esport
que comença el proper dilluns.
La <IFederacló catalana de Natació Amateur» ha aconseguit la visita de l'equip nacional de Suïssa per
a aquests dos dies, que per tractarse d'un excellent conjunt de natació
1 water-polo contiuental constitueix
una ¡¡arantia digna de tenir-se en
compte. majorment quan la Fed~
ració Suïssa desplaçarà els seus mi·
llors elements.
El! encontres de water-polo seran
considerats com a matxs EspanyaSuïssa, així es donarà ocasió als components del nostre tseb nacional de
fer prevaldre llur actual immillorable fonna.
Pel que fa re!erènc!a a les proves
de natació (mlcament lluitaran amb
els campions I crecordmen» suïssos,
els representants de la natació catalana. les actuacions dels quals tenen
en l'actualitat Ull alt interès esport iU, ja que s'ha de tenir en compte
les compç_tJçlons d 'alta transcendèn•
cia. que s'lllltopen.
L'expectació d'aquestes vetitables
solemnitats esportives que t lndran
lloc els propers dia 1 per la nit a la
piscina d<:l c. N. Barcelona, i el dla
2, a la placila municipal de Montjuíc, arurà d'acord amb la importància i magnitud de la Primera Setmana de l'Esport de la U. C. F. E.
per l'interès que bé mostrant el públic barcelonJ pels esdeveniments de
la nostril natació l water-polo.

FUTBOL

El Campionat
Copa d'Espanya
La jornada d'avui
A Barcdona: Barcelon .. Sportl,lg
de Gijon, Ouce.
A Sabadell: Sabadell-celta de Vi·
go, lturrnlde.
A Pamplona : Osasuna-Badalona,
Balaguer.
A València: Valt'ncia-Llevant, Melcon.
A Sevilla: BeUs-Atlètic de BUbao,
Vilalta.
A Madrid : Madrid-Sevilla, ArriA Santander: Racln g-Atlètic de
Madrid, Ostalé.
A Ovledo: Ovledo-Saragossa, Steim
A Ovledc: Ovledo-Snragossa, Steimborn.

El Torneig
Copa «La Rambla»
Sants (R.>·Sant. Cugat .
Gr anollers <R.>-Mollet.
Bnd:~lona <R l Terrassa (R.).

Sporting de Gijon • Barcelona, amb el debut de Fer·
nàndez
No compartim en absolut aquesta
excess1va conCiança que tenen molts
de donar ja com a deflnitlvament
elimlnat l'Esportlng de la Copa Espanyn, pel sol fet d'haver estat batut en el prln1er encontre al seu
c!lmp. HI ha exemples en abundànCia que obliguen a no prodigar-se
massa en aquesta mena d'optimismes, especialment en aquests partits
deflnltius en els quals una derrota
comporta l'ellmlnac!ó de l'adversari.
Cal no confiar-se, doncs.
Un dels majors atractius del parti~ d'aquesta tarda a Les Corts és
la presentació de l'uruguaià Fernàndez, del qual en tenim les millors
referències, encara que pOSSiblement
no podrà r evelar totes les seves possibUltats atenent que solament fa
tres dies que va arribar d'Amèrica
sense temps material per a a dap:
tar-se al nostre ambient, clima I caracteristlques del futbol català.
El partit començarà a les cinc;
abans, però, es jugarà la final del
Campionat de Catalunya Comercial
entre els equips de l'Espanya Industrial 1 Companyia Nacional de Filatures.

Dijous vinent s'acomiada Enric Mas dels
esportius catalans
Dijous vinent, dia so, tindrà lloc
al terr~ny de l'Espanyol, un interes~
santíssim partit de futbol, amb motiu d'acomiadar-se del púbHc català el defensa Enric Mas.
Ell, que representa, amb la seva
reitrada, l'acabament d'aquell seguit
de valors sortits dels nostres camps,
ha. die fer recordar en aquest dia
el valor del futbol d'aquella època
que el va fer popular, amb companyia de!s companys que donaran rèplica al primer equip de l'Espanyol,
en el qual figuraran alguns dels nous
valors que h an de defensar-lo la vinent temporada.
Amb tot , ja es pot donar en aquest
moment com a segura la participació, en aquest partit, dels que
per tant temps defensaren, junt amb
Mas eb colors blau-grana 1 quo el
pro!es..<ñonallsme h a allunyat de casa nostra; ens referim a J osep Sa.mitier, la flgura màxima del futbol, i
Angel A roch a.

BOXA
A R ESULTES D EL CO M BAT
LOGAN ·ROY ER

L'empresa Olympia Ring ha
estat penyorada per Ja
F. C. de Boxa
s·inaugurà oficialinent
A conseqUència del lamentable
Setmana de l'Esport combat celebrat el passat dimecres
DIVERSOS

en el Nou Món entre el francès Ro·
yer 1 el filipl Logan, que va acaba r
amb la desfeta del pn.-ner per abandonament a la segona represa, la
Federació Cntalana de Boxa, en un..'\
reunió extraordinària dc Dlrrctiva
va acordar multar amb 500 pessetes
l'empresa de rolimpl.'\ Rlng per h:l.\"er anuncl.llt Royer com a primera
sèrie, i estar assabentada que estava
it1clòs dintre els de segona.
La mes11ra del nostre pnmer crganlsme b trobem encertada sl es
desitja que la boxa dlntre casa no:;tra sigut menada dint re la més comde P. E. seD)'Ol" Roca Alcoretg, d
pleta serlos!lat. A f¡ de comptes.
senyor Florit l el senyor Nadal, pel a.lxò ha de resultar definitivament
«Sindicat de Periodistes EsportiUS». t..'ll benefici de tnts plegnts.

At!r, al migdia,! al Saló de Cent
de l'Ajuntament, Ungué lloc l'acte
Inaugural de la I Setmana de l'Esport.
Va obrir l'acte el conseller de
Cultura de la Generalitat, senyor
Duran l VCtltosa, en representació
del Govemaoor de Catalunya: feren també ús de la paraula els !>&
nyor.s CodOla r. el cònsol aeneral de
Portugal, el secretari de la U. C.

la humanitat
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Els Serveis Públics: AlGUES- TRANSPORTS
La puresa de les aigües de
Barcelona i com funciona el
seu control sanitari
Tots aquests d.ies es parla amb
freqüència del perill que representa
la salinització de les aigües dels rius
Llobregat 1 Cardoner , degut a l'in·
cremcnt de les explotacions potàssi·
ques 1 le:> conseqüències que d'aquest..a. salinització poden tenir les
a.lgües potables que consum Barcelona.
Es aquest un plet que encara que
no ha. estat conegut pel públic fins
ara., ja fa alguns anys que dura i per
tal de r esoldre'! han estat fetes dl·
ferents gestions prop de les autorlta;.s, les quals han determinat la formació d'una COmissió per a l'estudi
del problema, la instai:lac!ó de diversos aparells registradors de la .salinitat del riu i la determinació de
les xifres llmlts de salinització que
foren tolerades. mentre era estudiada la solució definitiva, consistent
en la. construcció d'un canal que recollint totes les .uglies re~iduals les
portes directament a la mar. A1xò
era dictaminat el 16 d'abril del 1932,
però no va ésser aprovat pel m1nls·
ter! d'Obres públiques fins al 31 de
juliol del 1933.
Recordem amb satlsfaccló que una
de les persones que sempre hi dedicà una. atenció preferent fou el venerable Francesc Macià, la lnterven·
ció del qual va. determinar l'aprovació pel Parlament català de la Llei
del 9 d'agost del 1933, que limità la
salinitat del riu Llobregat.
L'augment de salinitat era quelcom

de crònic que el poble suportava per
ignorància o per esperit de r esignació I ara ha entrat en el seu període agut per les característiques alarmants que presenta. Degut a l'increment constant de les explotacions
potàssiques i pel fet que el problema.
ja no es troba reclòs dins dels laboratoris, entre els tècnics 1 parts
1nteres;ades sinó que aVui en tenen
esment tots els ciutadans, que s'han
fet ressò de tot el que s'ha escrit 1
s'h a dit aquesta dies, cal que sigui
resolt tot seguit, amb més raó, quan
els que produeixen aquests trasbalsos
són uns senyors, la majoria. estr angers, que han vingut a casa nostra
a. establir una. indústria amb els jaC·iments potàsSics de la nostra terra
i, com a premi a l'hospltalltat de
què han estat objecte, ens malmeten l'aigua per mitjà de les deixalles de la seva fabricació.
Amb el desig de fer un reportatge sobre un assumpte de tanta importància, teniem el propòsit de visi.
tar el Laboratori Municipal 1 treure'n alguna rotografia. Per tal de
fer-ho, ens hauria calgut obtenir una
autorització de l'Alcaldia, que no
hem cregut pertinent solUCitar en
aquests moments. Sortosament ens
és donada la bona nova que la Societat General d'Aigües de Barcelona posseïa uns Laboratoris químics
1 bacteriològics on podriem satisfer
els nostres desig¡¡. Amb una. carta de
presentació d 'un metse a,mjc nostre,

ens adreçàrem a l'esmentada Em·
presa, on el dilreotor de l'indicat servei, amb molta d'amabilitat, es dis·
posà a facl11tar la nostra tasca.
- La Secció bacteriològlc~u
Malitza diàriament mostres de totes
les p rocedències. El promedl d'anàlisis efectuats per dia és de setze.
Aquest6 anàlisis els fa també l'Ajuntament, 1 aild, entre la Societat
d'Aigües 1 el Laboratori Municipal,
són analitzades, d!Ariament, totes les
deus del nostre subm1nistrament.
L'anàlisi bacteriològic es concreta
a la investigació del colibacil, germen
que fa el paper d'indicador, puix que
per trobar-se sempre al budell h umà 1 animal, indica., quan és trobat
dins d'una aigua., que aquesta ha es·
tat en contacte amb matèries de
procedència intestinal sense haver
rebut ulterior depuració. La investigació del colibacil és molt més ràpida que la del bacil d'Eberth (productor del tifus) i a més a més es
tè l'absoluta. seguretat que no és possible la presència de l'Ebertb., sense
la presència abundant del colibacil ;
no trobant-se el colibacil dlins de l'aigua analitzada, s'obté la seguretat de
la no existència de l'Eberth .
Els anàlisis per a la in vestigaCJó
del colibacil es pr actiqul!n sobre di·
ferents volums de mostra d'aigua:
es comença per 1/ 2 cm.3 1, en sèrie
creixent, es continua fins a 60 cm3.
Les modernes class!flcacions confereixen la condició de pur!ssimes a
aquelles aigües que no contenen colibacil en 50 cm3. Doncs, bé; totes
les aigües del nostre subministrament es troben en aquest cas. La pur esa de les aigües subterrànies subministrades per la Societat prové de
la seva condició de subterrànies, captades a prorunditat que varia entre
els 25 i 40 metres a llocs que disten diversos quilòmetres d'aquell en
què s'h a iniciat l'alimentació de la
capa explotada. En aquestes condloklcs 6s 1àc1l de com prendre que des·

prés d'un procés de filtració, la du·
rada del qual és de molts mesos,
amb una protecció de 25 a 40 m etres
d'e terra argilosa, completament 1m·
permeable, no és possible contamin ació de cap mena.
Els processos de filtració depuren
per d ues eauses: primera, perquè no
deixen passar les matèries orgàniques que porten en suspensió 1, segona, per retardar l'arribada de l'aigua
al punt de consum. En el primer cas
són privats d'aliment els gèrmens
que pugui contenir, 1 en el segon , dón a temps que els gèrmens, pel fet
d'h aver consUmit tota la matèria
orgànica dissolta a l'aigua, delxln
d'existir. Ambdues coses · s'aconsegueixen completament a les capes
subterrànies que alimenten Barcelona. Als aqüeductes del Vallès 1 de
Dos Rius, amb el seu llarg recorregut des del seu lloc d'origen [ins a
la ciutat, per aqüeductes sense pressió, pot existir un per111 de contam1nació. I per a protegir-se contra d'aquest perlll es procedeix a la seva
este~ilitzacló mitjançant el clor. En
arribar l'aigua a Barcelona, es determina la quantitat de clor ll1ure
que queda, cosa que garanteix la Inexistència ~ gèrmens, 1 en el moment d'entrar l'aigua a la xarxa de
distribució, en la qual no hi ha possibilitat de contaminació degut a la
pressió de l'aigua, es procedeix a la
neutralització del clor lliure existent
per tal d'eliminar el seu sabor ca-

FERROCARRILS DE M. S. A.
Excursionistes:
Per a les vostres sortides aprofiteu les lm•
portantl reduccions que us ofereix la TARIFA
DE GRUPS, les quals arriben fins al 45 per 100
de la tarifa general.
Cal només presentar-se a qualsevol estació
el dia abans al de l'excursió. El seu cap es farà
c:àrrec de la vostra petició I us Informarà dels
seus avantatges.
Per als grups Importants s 'establiran cot•
Yes directes de procedència a destinació.

ra.ct~risUc.

ANALISI QUIMIC
-Fa quaranta anys-segueix dientnos el director del Laboratori de la
Societat à'Aigües-, que es donava
una importància extraordinària a l'a.
nàlisi químic de l'aigua des del punt
de vista sanitari, pel fet que es desconeixien altres mitjans millors per
a determinar la veritable qualitat de
l'aigua potable. Tan aviat oom va
avançar la bacteriologia, Vl\ll perdre
valor lea determinacions qu1m1quea

Laboratoris bacteriològics

més, els subministraments a base
<l'aigües superficials sofreixen d'una
manera intensa les conseqüències
dels períodes de secada, cosa que no
succeeix en les subterrànies.
- ... ?

nostres venes es produïssin fenòmens anàlegs als d'una caldera mul·
t !tubular.
Les teories modernes, després de
minuciosos estudis, han demostrat
la falsedat d'aquesta asseveració. Per.

VIsta general dels Laboratoris

Laboratoris qulm lcs

2!!2

El transport per carretera ~~e;~;~~ d~e~~~~ad~~~s ~~arra;l~
I
I~~~~~ores

-sL L'estat sanitari d'una pobladanys a cadascun dels interes- que abans eren exclusivament les que
sats i en canvi beneficiï el públic 1 permetien dictaminar sanltàrlament cló guarda relació amb la puresa del
sobre la puresa de les aigües.
subministrament d'aigües potables,
AVUi l'anàlisi químic, encara que però no d'una manera absoluta.
h
a
perdut
la
seva
primitiva
imporUna infecció a les aigües potables
les dificultats seran més
tància, no h a d'ésser completament suposa l'explosió d'una epidèmia
·
ja que ens permet d'es· amb les característiques de la que
El t ransport de mercaderies per abandonat,
si les fQnts d'alimentació re- està a la memòria de tots. Cal fer
carretera, presenta aventatges !nsu- catir
ben aportacions que fan variar la se- constar, pel que fa referència a les
perables 1 per tant seria molt a ven- va
natural composició. El nostre La· aigües servides per aquesta Societat,
turat supnmlr aquest sistema de boratori
practica molt sovint anàli· que no s'ha registrat mai un cas d'a·
tr anspor t, ja que no n'hi ha avui sis complets
de totes les seves deus. questa. naturalesa.
cap altre d'equivalent. Seria Inútil
Això li va permetre descobrir les
L'origen de l'endèmia t ifoide s'ha
regular la conducció de mercaderies aportacions
de
clorurs que arribaven de cercar generalment en els vegeper carretera fins allà on sigui poss.
la
capa
subterrània
de
COrnellà
1
tals
crus (enciams, escaroles, etc.),
sible, 1 amb tal que no es provoquin l'anà.llsi de
les aigües dels rius que en els mar iscos, musclos, i ostres parsupressions que ca-asa.r!en lesió a r e- la
ens digué els llocs l tlcularment, al:¡ pous 1 petits submi·
conomia. Aixi com el transport de les nodriexen,
causes de l'augment de clorurs n!straments sense vigilància..
persones per viure dintre d'un sis- registrats,
que provenien de les ml·
A la nostra ciutat els casos de te,' _,
ó
f .
tema d on.enacl • ofereix ac111tats, nes pot.à.S$1ques. Des d'aquest mo- bre tifoide coincideixen amb la tarquan
es
vol
relaciOnar
amb
el
les valoracions de clorurs es dor, es a dir, amb el r etorn dels .esferrocarril el de mercaderies, presen- ment,
t a com dèiem dificultats per la sen- practiquen diàriament, tant dels tluejants i amb la terminació de la
pous
elevadors
zilla raó que' els serveiS han estat les superficials de Cornellà com de veda de les ostres. Això per si sol
dels rius, la qual co- és eloqüent.
implantats i funcionen sense sissa li permet de .saber en tot moBarcelona es distingeix per 1aflciO
ment l'estat del problema plantejat dels seus habitants a organitzar fontema.
per l'evacuació d'aigües residuals de ta.des, l'allcient de les quals consisResumint doncs tot el que acabem les mines 1 fàbriques de sals potàs- teix a tastar l'aigua de determinada
de dir, resultarà que l'aspiració del Siques.
font que, molt fresca, molt clara I
tren, encaminada a evitar la seva
El proveïment de Barcelona pot molt agradable, pot con tenir gèrmens
minoració massa. considerable com a ésser Igualat, però no superat. La infecciosos, perill d el qua.! ningú pot
mitjà de t ransport, ha. d'obtenir fà- nostra Societat ha tingut la sort de ésser previngut ja que per molt que
eH realització mitjançant un gran trobar a les portes de la nostra ciu· es multipliquessin les autoritats sacanvi, 1 aconseguint: pr imer, millo- tat una deu subterrània capaç de nltàries I els Laboratoris oficials, no
rar-se ell mateix; segon, obtenir una proveir-la baldament tripliqués el donarien l'abast a fer tots els a nàadequada relació o collaboració amb nombre dels seus habitants.
lisis que caldrien per a garantir la.
els transports de persones per carre·
Moltes ciutats importants es veuen salut pública.
tera; t tercer, cosa més dlficil, solu- obligades a captar les aigües per al
-. ··?
clonar també aquesta coHaboració seu consum amb la derivació de les
- Es cert. Se n'ha parlat molt 1 enamb els transports de mercaderies en superficials dels rius, directament o cara se'n parla, de la duresa de les
automòbil. Nosaltres creiem que tots bé amb la construcció de grans pan- algUes de Barcelona., les quals són
els interessats en aquest problema ta.ns per a aquest objecte. En tots acusades del foment de certes mahan de fer els esforços precisos per dos casos, ens cal llUitar amb grans lla! ties circulatòries.
Va ésser de
donar-U una solució justa 1 adequa- dificultats !, la puresa de les aigües, moda durant una època, dir que les
da, que en cap cas no perjudiqui el la majoria de les vegades, no és la aigües amb alguna quantitat de sals
públic, smO, al contrari, que li provo- que cal, perquè permeti donar-la. al càlciques, produïen l'arterio-escloroqut nous beneilcis.
consum sense prèvia esterilització. A Sl <feridura), talment com sl a les

1 pocs

•

Una de les transformacions més
importants que han sofert els ser·
vels de comunicacions, ha consistit
en l'aparició de l'au~omòbil_. sobretot,
en el moment de 1 evoluc10 en què
aquest s'ha utilitzat per transportar
coUectlvltats, esta~lint-se l'ano!lle~t
tra.nspo.rt en comu. Es pot dll' qae
l'autobus l el camió han pr ovC'Cat
una ver itable revolució en el transport. El monopol~ de fet que tenien
els fer_rocamls s ha esberlat en ?'bsolut. 1 P.l tràfic .de tota ~ena ~ha
desviat en quantitats cons1derabillssimes per la carretera..
D primer antuvi els serveis de
e
• per
transport
de persones
carr etera
es varen implantar i desenrotllar enmig d'un gran desordre. Hi ha hagut unA. època molt sugg~stlva, d~ra.nt la qual la competència impedia
el normal funcionament de les vies
de comunicació automòbil r egulars.
Aquesta època tan coneguda de tothom, ha estat superada, t ha succe'it com sempre que es tracta. de
serveiS públics, que al temps del des·
ordre 1 de la. competència ha seguit
el de la consolidació I de la. regulac!ó amb un control rígid I eficaç
de l'Estat.
Les concessions de serveis regulars automòbils per carretera, establertes d'una manera definitiva. a
Espanya han donat resultats mag·
n11ics. És pot afirmar que les ta·
rifes no han sofert augment, 1 en
canvi s'ha millorat el material, s'ha
augmentat la freqüència dels homris i s'ha donat sobretot un aspecte
de seriositat 1 de garanties al serve!,
de tot el qual el públic en té la sen~;ació plena.

Calla. per altra part a Espanya,
com ha succeït als altres països,
afrontar el problema de la relació
de l'au~omòbil ~mb el t ren. Aquest,
com dè1em haVta manopolltzat fins
a una època força. recent, el ser vei
de ~omuni?ACló, però amb l'~par!c1ó
de} automobil, el monopoli s ha ~est ru1t. 1 per això a tots els J?aïsos
el tre1:1 ha tingut un interès VItal a
est~bbr una, coHab?r!'-cló 1 una relac1ó amb l automobil. A Espan ya,
encara que més tard que en altres
il;l?rets també les c~mpany!es ~err?vtar1es mostren avm una a.sp1rac1ó
justihcada 1 decidida en favor de
1,esmentada. col:l a borac1.ó, 1 cabalment
estem a ra en els moments en què
s'ha, de solucionar '!-quest mag1:1e
prob.ema de fer . possible la coexlS·
tènCla. de dos m1tjans de transport,
causant-se entre ells els menys perj udicis.
El problema no és pas de solució
fàcil; ho hauria estat fa uns quants
anys quan es començaren a atorgar
concessions de Unies automòbils, ja
que aquestes les .havia d'hav~r obtingut el tren, i alld les hao.ma pogut
combmar en forma que no haguessin
causat estralls ni a la seva economia,
ni a l'economia del pals. Està clar
que quan es tract.a. d'un servei anuent
al tren, aleshores el problema ja
no existeix; aquell s'origina. pel fet
del funcionament de dos serveis pa1raHels. Caldrà, en tot cas, tenir en
compte els Interessos creats, que han
d'ésser respectats sl serveixen a. una
finalitat d 'interès públic. Nosaltres
cre!em que el prol;ll~ma de la coHa borac1ó del ferrocaml 1 la carretera
es pot resoldre en forma que causi

el doctor Gonzàlez, d irector del Laboratori Municipal, ha d'ésser nece&o
sà riament evitat.
El problema plantej at amb l'e 1·acuacló de les algUes residuals de lea
fàbriques de sals potàssloues a let

I

a ocnflrmar-ho n'hi haurà prou a
recordar les dificultats amb què lluí·
ta el metge per a recalsificar la sang
d'una persona malalta de púrpura
h emorràgica. El plasme, els teints i
els ossos, són àvids de cals i es nodreixen de la que contenen els nostres aliments, entre els quals es troba
en proporcions mínimes, l'aigua que
bevem
Un litre de llet conte 1.700 millgrams de cals, és a dir, més de deu
vegades que la que conté l' a1gua, I
mal no hem sentit dir que la. llet, que
és l'aliment prefer it dels vells, fos
la productora de I'arterio-esclo1osl.
A Alemanya, França l Estats Units
s'ha a rribat a la conclusió que és
molt més beneficiós a la població,
des del punt de ml.ra sanitari, una
aigua mineralitzada que no pas una
que no en sigui, per haver consta·
tat per estadistiques de molts anys
que, casos de tuberculosi, malalties
dentàries 1 goll, hom els troba en
nombre molt inferior a poblacions
que tenen aigües dures 1 també que
el nombre d'individus útlls per al ser·
vel mllltar és major en aquestes poblacions
- ... ?

-Pel que fa referència a la salinitat de les aigües tinc alguna cosa
més pe1 a dir-vos i per cert d'alguna
importància.
Perquè la sal perjudiqui la salut
de l'individu ha d'absorbir-la en
quantitats molt grans, cosa que no
succeeix mal, perquè el seu mal sabor
la fa intolerable; per això pot dir-se
en aquest assumpte que el paladar
protegeix l'organisme, però com que
l'Individu no pot viure sense ingerir
aigua, la cerca on la troba i alxi la
utilitza dels pous 1 deus· no
controlats 1 aquest perill molt gran
per cert, com encertadament va dir

conques del Cardoner 1 Llobregat és
greu, però, sortosament, té una solució fàcil, consistent eu la constru<>ció d'un caunl coHector a la mar Es
greu el poblema pel gran nombre
d'interessos que per judica; no són
tan sols les aigües subterrànies de
Cornellà les que pateixen les conseqüències sinó que també en participen els industrials de les conques que
veuen la vlda de llul's turbines sensi·
blement reduïda 1 l'agr icultura, que
a mb tanta pro!'usló empra l'aigua
dels rius afectats, pel regadiu, reu
també com disminueixen les seves
collites. A Alemanya, on el problema es va plantejar molts anys abans
que ac! arribaren a la conclusió que
més de 400 m!H!grams de clorurs, expresats en Cl., pertorbaven el r.or•
mal desenvolupament dels cultius en
general
Cal fer constar que són molts els
dles que les aigües del Cardoner l
Llobregat porten una clorurac!ó SU•
perlor a la que és ja dolenta per
l'agricultura. .
Que pasarà quan la pr oducció potàssica arribi a les xüres que projecta. arribar 1 que són tres vegades
les de la producció actual? Aquest
interrogant va ésser el que va obli·
gar la nostra SOCietat a donar la
veu pública d'alarma, 1 tan !nteres•
sats deuen estar els agricul tors corn
nosaltres mateixos que, quan més
aviat millor, es solucioni completa..
ment el problema puix que sl és greu
per la. Societat, per l'agricultuta pot
representar la ruïna.

...

Pel que ha estat dit fins ara suposem que els nostres lectors s'haU·
rnn fet càrrec que gaudim d'Un mag·
nifíc subministrament hidric de la
puresa del qual són una garantia,

I
•
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I Balaguer, Tàrrega, Borges

Servei d'autoòmnibus
de Barcelona a

Blanques, Torregrossa,
Juneda, Verdú, Guimerà, Vallfogona de Riucorb, Arbe
ca, Belianes, Sant Martí de Maldà, Fuliola, Castellserà, Bellcaire, etc.
Sortida de Barcelona, a les 3 tarda

1\RRIBADES: a Tàrrega, a les 6; a Balaguer> a les 7; a Borges Blanques, a les 7.

AOMii'JISTRACIO A BARCELONA

MUNTANER, 21 .

TELEFON 35822

(cantonada a Corts Catalanes)

SERVEI EFECTUAT AMB LUXOSOS COTXES
OMNIBUS PER A EXCURSIONS A PREUS REDUITS

vE T A LL D E L ' INTER IO R D 'UN AUTOOMHIBUS

I

A MES, AOUESl A CASA COMPTA AMB ELS SER·
VElS SEGüENTS :
De Tlrrega a Balaguer . 3 serveis d1aris
De Tàrrega a Banys de Vallfogona de Riuccrbl dos
serveis diar is
De Tàrrega a Sant wa rll de Maldà.: ~ serve1a dllrtS
De Tàrrega a Lleid<l
De Tàrrep a Montblanc
De Banys de Vallfogona a lleida
De Fullola per Linyola a Lleida
De B_orges Ri anques a Lleida : 2 serveis dia ris

la·humanitat

piUJIIIENGE, 26 DE MAl Q DEL 1935

TERRES

DE LLENGUA CATALANA

TORTOSA
JHFOR MACIO D'ACTUALITAT
~ tot t n o Interessar a ningú.
enys com a nota de curiositat
allllll
e!Xl d'in formar als nostres lectors
la Comissió gestora municipal
~e casa nostra. encara no ha estat
fiDitivament constituïda.
deliolll diu que el motiu de l'esmenretard de llur formació es deu
~tret que tots els senyors que hi
0 de prendre part es barallen per
bSrepartir-se elsl locs representatius
~ destacats de l'Ajuntament.
M'i és com «actmlnlstra» el ron¡dOIJlerat de moda els lntere.."SSS de
a ciutat!
_A la tribuna de l'Ateneu 1 sota el tema «L'ensenyament 1 el pa.prlncipali3Sim de les infermeres
fcatalunya», el dissabte de la setIJlllllll passada donà una conferència el director de l'Escola d'Infer!Xleres de la Generalitat de Cat.luya senyor Baltasar Pijoan.
0
EÓ cloure's l'acte, fou molt aplaudl:_ Al terme munlcipal de l'Etm~
ja un camió matà el nen J oan FuIJI4dó. !lll del ramader J oaquim Fumadó uChan1egoJ.
_ En el partit de futbol que se
celebrà diumenge passat al camp del
aaval entre el Gimnàstic de Tarragona 1 el Oertusa F. C., aquest a:;;so.
u la victòria per 2 gola a cap.
- Per amenaçar de mort la sel'& muller . a la veïna po!>lació de
RoQuetes ba estat detingut Joan
Rillll ltartlnez, al qual en el moment de la detenció li fou òeupada.
un& pistola

La 111 Fira Comercial, Industrial i Agrícola
de Caldes de Montbui
Els dl.es 8, 9 l 10 del pròxim juny
(Festes de Pasqua granada>, Caldes
de Montbui celebr arà la seva III Fir a Comercial, I ndustrial i Agrlcola.
L'envejable situació d'aquesta lmportant 1 riallera vila vallesana que
a 27 qullèmetres de la capital constitueix l'obllgat centre d'enllaç entre le3 comarques Vallès Oriental 1
Occidental 1 el Moianès, la seva dl·
versitat de produccions e.grlroles 1
industrials, les seves famoses aigües
termals, eb confortables hotels 1
fondes amb què compta i la facUltat de comunicacions, han fet sens
dubte que la vila de Caldes sigui
considerada ja avui com la població
ideal per a la celebració d'una Fira
d'aquesta naturalesa.
Bona prova d'això és l'èxit aconseguit en els dos anys anteriors, 1
que tot fa cr eure que serà superat
en la d'enguany, ja que la demanda
de stands per a la F ira-Mostrari ~
realment considerable 1 les impressions rebude3 dels elements agricultors 1 r a maders de la comarca fan
aSEegurar que la Fira-Concurs de
Bestiar serà més ooncorreguda encara que l'any passat, que va ésserh o extroordinàrlament.
Com en els anys anteriors es concediran Jmportants premis en metàllls ofer ts per la GeneraUtat de Ca-

talunya, per l'Aluntament 1 el Sindicat Agrícola d'aquesta vila, als millors exemplars de bestiar que es
presentin a la Fira.
Se celebraran també un Concurs
de cireres--<:olllta predilecta. 1 especial d 'aquesta vila-i un Concurs de
flors i jardiner!&.
El Comitè de la Fira, en obsequia
a13 forasters, ha organitzat per a
aquells dies un triat programa de
festes populars, el qual serà anunciat oportunament, que constituirà
un Concurs d e Cors de la. Comarca,
ball de les Gitanes del Vallès, audicions de Sardanes, Concerts, testiLa. Societat de Caçadors té organitzats dos Concursos de tir amb valuosos premis, i les Soc1etats Casi·
no Caldenc i Centre Democràtic extroordinaris balls amenitzats per les
orqueotre3 Unió ArtlsUca 1 «La Nova Barcelona», de Barcelona, alxf
com una. funció de sarsuela al Castno per la companyia Urica de Llufs
Calvo.
Han sortit ja els cartells anunciadors, obra del notable artista local
Miquel Gispert, ela quals, amb el seu
to virolat i cndaner, portaran a tots
els pobles de Catalunya la cordial
invitació 1 que a mb afectuo:;a benvinguda els fa la vila de Caldes a
la seva m Fira Comercial, Industrial 1 Agrlcola.

BADALONA
EXPECTAC IO :•: EL PARTIT BA·
DALONA • OSSASSUNA PER RA·
OIO 1• : CIUTADANS A VALENCIA
Ha desvetllat una gran expectació a la nostra ciutat, el procés que
començarà. demà, dilluns,! en el
qual els ex-consellers del GQvern de
Catalunya, hauran d'asseure's al
banquet dels acusats. No cal dir,
doncs, que la ~an majoria catalanista i republicana de la nostra
ciutat, espera amb un interès mai
superat. les edicions que publicarà
el diari de les esquerres catalanes
LA HUMANITAT.
- Avui, han marxat en dlrecctó
a ValènciA per tal d'assistir al gran
acte en el qual pronunciarà un
discurs l'illustre ex-cap del Govern
senyor Manuel Azaña, diversos ciu~
tadans de la nostra ciutat, en autocars de Barcelona i cotxes particulars de la nostra ciutat
-Entre els esportius hi ha gran
expectació per al Partit de futbol
que avui ha d'efectuar-se a Pamplona entre l'Osasuna 1 el Badalona F. C. per a les eliminatòries dels
vuitEns de finals de la Copa d'Espanya. En una passada edició, donàvem compte que aquest et:\'ontre
seria radiat per Ràdio Barcelona
que se·ns dubte va éMer una equf~
Vocació in voluntària, ja que serà
radiat per l'eo:ússora de la Costa
E A. J. 39 Ràdio Badalona. Aixf:
doncs, tots els badalonins tindran
ocaslo d'escoltar aquest lnteressantfsslm encontre en el qual el nostre
primer equip farà els esforoos per
tal de conquistar la victòria t classificar-se per als quarts de finaL

REUS
INFORMACIO LOCAL

Ha. estat elegtt president honorari del Reus Deportiu, el doctor J oan

demà, b1 a...~t1 una gentada for - Ooménech Mas. Amb aquest motiu

TERRASSA

midable com poques vegades s'ha queda ben palesa l'estlmac!O que
vist en aquesta ciutat. Es formaren la nostra primera entitat esportiva
NOTICIES DIV ERSES
tres presidències. una de la rami- sent pel senyor Oomènech i per ta
Una vegada. més la Parca ha se- lla, una altra amb el diputat o. tasca que . realitza a profit de Ja
gat la vida d'un ferm lluitador re- Corts afiliat a. l'Esquerra en Oomè- cultura fis1ca. No ens equivocarlem
publicà 1 catalanista: En Joan Po- nec Palet 1 Barba, l'alcalde papu- en dir que el doctor Ooménecb és
La Pesta Major d'enguany, a més Alzamora.
lar 1 e:s regidors de l'Ajuntament pel Reus Depor tlu, el que fou Joan
Montooda i Reixac promet d'é3Ser
Pomés havia estat sempre un substituït per Decret-puix el dl- Gamper pel F . C. Barcelona, motiu
molt Interessant. A continuació do- amant de Catalunya i de la Repú- !unt era regidor suplent- i la dar- pel qual fa creditor de la sincera
de ~ts els reusencs ¡ de
nem un extracte del programa:
blica 1 havia complert amb encert rera constituida pel Consell direc- estimació
tots aquells que estimen la cultura.
Avui, dllumenge, tindrà lloc al ma- 1 pulcritud
càrrecs importants din- tlu de <<Fraternitat
1 Entre les moltes relicltncions
que
tí una ba:Jada de sardanes. A la tar- tre les dir<. ·trius del republican1Eme Comitè P olitic de laRepublicana»
mateixa entt- ha rebut l'amic Domènech, hi ajunda al saló de festes de l'Entitat, egarenc aplegat sota la Casa del tat.
tem la nostra ben sincera.
h1 haurà un acte de concert. igual Poble.
Qua.n l'enterr ament, que era clv11,
-Aquesta tarda a l'Estadi tindrà.
que a la nit. Atxf mateix, a. la tarda
J a !e1a anys que la malura mi- com pertoca a un home laic, passà lloc un partit de futbol entre el
hi haurà ball a l'envelat. A les onze n ava la seva existència, però e:S fets I al davant de l'ed!ifici que ocupa l'eaF'.
O. Vendre! i Reus Deporttu.
del vespre, bi haurà un altre ball d'octubre foren per ell el tret de roentada entitat repub!.icana, roman-Avui. a les tres de la tarda el
a l'envelat.
gràcia, puix' que malalt 1 tot hagué 1 gué un, minut immòbil com a ho- «Centre d'Aficionats a la Caça».· ceDemà, dilluns, se celebrarà al de constatar, per pròpia experièn- 1 menatge a l'ésser que desapareixia.
unes proves de tir de colom
mati el tradicional ball de dansa, a cia. fins on condueix la fòbia de la després d'haver ofrenat tota la vi- 1lebrarà
plats a la Riera de Maspujols.
J'cnve:at. A la tarda, al saló-teatre repressió i la crueltat de certs ~a .a la noble causa de la llibertat
-Avui, diumenge, es disputarà. a
de l'Entitat. tindrà lloc un concert, és~r3.
md1v1dual 1 coHectiva. Aquest fou les pistes locals el matx tenisUc
i a l'enve:a.t, un ball. Al vespre se
Des d'aleshores que Pomés s'a- un moment d'intensa emotivitat, car S'Agaró-Reus Deportlu, correspoce:ebrarà un !Lt.re concert i un ex- greujà paulatinament fins que dl- la multitud que emplen&va de gom nent al Campionat de Catalunya
traordinari ball continu a l'envelat. vendres proppassat baixà. al sepul- a gom el carrer restà recollidament de Tenls.
Dimarts. dia 28, tindrà lloc, al ma- cre.
-Llegim Que l'Associació de la
silenciosa com sl hom volgués, amb
ti, un ball infantil. A la tarda., se
A l'acte del sepeli, celebrat l'en- llur si:enci, comunicar el seu senti- Premsa té el propòsit d'orga.nltT.ar
celebrarà una ballada de sardane;.
ment al rompany que mai no re- durant els dies de la pròldma. Fesuna audició de sardanes de concert
ta Major, una Exposició de Prem.~R
trobarem.
i a continuació un extroordinarl
El germà Pomés rebé sepultura al local.
concert d'orquestra seguit d'un ball
Cementiri Nou d'aquesta ciutat, en
-El Reus Deoortiu amb motiu
a l'envelat. Al vespre hi haurà un
el lloc conegut per la gran fossa, de celebrar les seves Noces d'Argent,
grau concert i un grantliós ba!! conpui." que aquesta fou sempre la se- instaliarà. a la nerllongacló del carLepant, 261, olnquè • BARCELONA va voluntat.
tinu que donarà fi a les festes.
rer doctor Robf'rt, un monumental
Que Ja terra sigui lleugera ~¡.1 ger- e11velat. dintre ò"l 011al se celebraran
mà. Pomés i que les seves virtuts, els segUents festivals.
boi servint-nos
ens est!Dia :11 òe maig: Vetll&<ia. de boxa
el Laboratori Municipal, i el Labo- dit, no pot determinar cap malaltia muti a seguir el d'exemple,
camf recte vers l'as- Reus-Lleida.
ratori de ia. Societat General d'Al· de les vies circulatòries i, pel con- soliment dels ideals
que, sempr e,
Dla primer de 1uny: Funció de
gües de Barcelona, que acabem de tra!. la salubritat dels pobles que han estat la
guia de lluita per la Putvinelles dedicaña a la malnada.
empren aigües dures és superior a
visitat.
repubJJcana de Catalu- S"rdanes i un ball de vala amenltSe'ns ha fet veure com l'aigua no la de les altres poblacions que s'han democràcia
i dels altres pobles d'Ibèria.
ut t>l"r lo-; orquestres Subi's 1 Elt·
pot produir l'arterio-escloro&, puix que d'assortir d'aigües no mineralitzades, nya
Una vegada més fem present, a celclor Jazz.
aquesta es deu a processos molt COlll· com ens ho dem<>l>tra aquesta petita
la vidua i llils, el no~tre més pregon
-Ahir era. molt elevat el nombre
plexes. La duresa de l'aigua, ens ha estadlstlca oficial:
condol.
de ciutadans inscrits al viat11:e 1'1)1Mortalitat mitjana. per 1.000 habitants
_ Mentre una tia de la nena d'on- lectiu. amb autocars. or¡!anitíat per
en ciutats servides amb aigua:
ze anys, anomenada Tere; a Va!ls, tal d'assistir al mlting de València.
rentava amb benzina un vesllt, una
-Novament s'"~ ""unclat el tancament de la fàbrica Unió indusguspira de1 fogó prengué flames a trial Cotonera. la qual deixa en
Poc mineralitzada. Dura
Haturaless de les ciutats
la roba xopa d'~èucia.
atur forçós 500 obrers. S'efectuen
La pobra criatura. que també te- gestions oer tal d'aconsell(uir un 1\rPort de mar ...... ......... .. .
29,4
25,1
32,1
nia les mans mol>es, s'encengué rà- ranjament. que nosaltres som els
29,7
25,5
26,9
pidament i, com folla, eixi . al car- primers a desitjar _
Ciutats mdustrlals de l'interlor ..•
,
,
26,0
rer
do~ant uns crits esgarrifosos.
-Del calaix de la p~~t i'>Scrla oro23 2
25 4
Cmtats no industrials de l'interior
19 2
Un c1utadà, donant-se compte de pietat d'Andreu Aragonès unes gt·
Balneari ..................... ··· ··•
19.5
19,1
•
1~ gravetat del cas, es llevà l'ame- . tanes furtaren 15 pessetes. Més tnrd
, .
ncana i tapa la nena 1 apagà alxf foren detingudes, oerò els tres duDesprés d'aquestes manifestacions 1 Eixampla~ t.runbé, hl ha cases que 1e3 flames que la. cremaven.
ros es feren fonedissos
hem pogut donar-nos compte de la utUitzen mgües de pou 1 moltes ve- 1 Trasl:adacta a Ja «Mútua», els met·
Importància que té per a la puresa gades barregen aquesta aigua amb 11 aprec-iaren cremades de primer 1
d'un submJ.n.istrament d'aigua pota- la potable, la qual cosa succeeix tam-¡ segon grau a les cames cuixes 1
ble, el seu control continu i això ens bé a hotels 1 establiments _Públics, al- avantbraç, 1 fou hospitalitzada a
!a pensar amb les barriades obreres guns dels quals són classificats com la mateixa Clin ica.
on hi ha un nombre crescut de pous de primer ordre.
La seva tiA també sofrl cremades
particulars. les aigües dels quals són
Tots aquests pous no són ni poden a les mans.
LA DA RRERA GESTACIO
utilitzades per a beure. Molt sovint ésser continuament controlats; per
DESTITUCIO NS
es tracta de cases modernes, però això poden contaminar-se, sense c:¡ue - El ciutadà Antoni Argemt PlaEls gestors celebraren dimec-res al
altres ve¡ades són cases de més im· ningú no se'n doni compte fins QUe nes ha estat nomenat corresponsal vespre la sessió ordinària púbÍica
partància, com a Sants, per exemple, es notin llurs fatals efectes.
literari de «La Publicitat», per la d'aque~ta setmana Hi mancaven 5
on hi ha un bloc que té prop de Permet~ que aquest estat de co-l qual co:;a ,el felicitem.
1gestors. Bastant d~ públic, en espera
200 hab1tants, que no té més aigua ses segueixi rep~esenta un seriós peAbans d ahir, divendres, al redós d.'interessants gestacions. I aquestes
Que la submmlstrada d'un pou si- r lll per a la higiene de la nostra de dos quarts de nou òe la vetlla, han Ungut noc en mig d'un devestuat al centre de dites finques. A ciutat.
una formidable denotació sorprengué sali de parau:es eufòriques 1 de ca..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~-----------•, 1 alarmà, justament, als pacific3 ciu. ra a la ga:eria de:S! ge5tors de la
"'
•
tadB:lli! egarencs.
majoria, dava.nt les de repulsa dels
Ràp1d~ment corregué el rumor de de 111. Lliga.
què ha~ explotat un artefacte en
En primer noc. després d'aprova.¡ la rector1a terrassenca del Sant Es· àa l'acta de la Eessió anterior • es
~ri~. situada a la Plaça de lt\. Re- donà l'assabentat a dos comunièats.
I publica.
Dins l'ordre
del dia
s'aprovà
la conPersonats al lloc del succés, una cessió
d'un lloc
d'orxates
1 l'adqulgran gentada alli aglomerada que sicló de sis fanals per las «Serenos,.
co~entava ~l f<;t ~mb justa tndlg- En anaNe a llegir un dictamen qué
nació ens feu diffcil la tasca infor- concedeix permfs per a parades al
us ofereix els seus Autocars
mativa. Però ma1grat l'esmentat obs- mercat amb excés de pagament el
tacle, hom pogué comprov.ar els de3- senyor Royo, de la. Lliga, el rebÚtja
perfectes comesos per 1 esmentada per tteure'l una arbitrarietat 1 deexplosió
.
mana que quedi damunt la' taula.
Muntaner, 8 ·T. 33737
Ria. St lsidl'e, 24 ·T. 160
Segons pot dedwr-se pels efectes, El gestor Jlmeno defensa el dicta
l'artefacte fou coHocat entre la por- men amb paraules que volen és~
ta forana de lA rectoria 1 el cancell humanistes 1 l'anterior senyor pera les discussions sobre sl l'aviació Una. i altra quedaren . arrenca- slstel.x en la seva proposta. 1 remarfutura haviA d'ésser a base de mà- des del seu lloc i de: tru1des per ca al mateix temps que no cregui
quines més pesades que l'aire o complet i foren llençades algunes la majoria que atropellarà la seva
menys pesades, com el globus de re- t e3telles fins a les cases del davant. minoria, perquè tenen més vots.
cent invenció aleshores.
Sor~ent no ocorregueren desS'afegeixen a la d1scus3ió els gesEl globus aerostàtic tenia el gros gràcies _personals.
tors Fors i Oliveres, 1 n.nalment s'a.·
En el transcurs del segle passat i defecte
de
no
poder
prendre
cap
diEls
v1dr~
de
tots
aquells_
voltants
prova.
amb els vots en
tr, aquests darrers anys s'ha avançat ecció nutònoma del vent; aquest de- loren esuucolats per la trepidació de contra eldedictamen
la Lliga.
tnoltissim en el ram del transport rfecte
fou superat amb el globus diri- l'explosició, 1 majorment els de la
Sense discusió, encara que amb
la qual cosa ha constituït una rillUesa per al comerç i 1¡¡. industria. gible. D'altra banda, la. teoria dels Funerària Papasey, establerta da- els vots en contra també de la miaplans inclinats (concebuda, en plena vant de la parrOQuia.
rfa, s'aprova facultar l'Alcaldia per
el El PrlDler element de transport fou Grècl3 clàssica, per Arquimedes, l
I?es del primer moment les au- a nomenar tres agents de platja dulll.al.eix home, el qual quan li con- tornada a concebre, e~1 l'edat mit- tor1tats prengueren les mesures del rant l'estiu, un d'ells, diari,
e!.s
!~~~- desplaçar-se per a trobar els jan!l per Leonardo de Vinci), fou cas per assolir el dCfcobrlment 1 de- altres els diumenges solament.1 Per
......:uts que li eren indispensables l'origen de la. invenció de l'aeroplà. tenCió dels criminals autors.
unanimitat s·acorda la destitució del
Per a lA seva subsistència o per a De manera c:¡ue la realitat donà la.
P rotestem. una vegada més, de veterinari inter1 i el nomenament
getugir els efectes del fred excessw raó al'l partidaris de Ics dues hlpò- l'activitat covard dels dinamiters.
del substltud en la persona del sealtres causes, havia de carregar i tesis. El primer vol realitzat en avió
nyor Jaume Tres>erres 1 Cabanes.
fer carregar als seus l'escàs bagatge a la. nostra Peninsula fou el de l'avtó
- Pel J utjat militar eventual que
Es llegeix el dictamen que destl·
Q.ue deuria constituir en aquells «Bieriot11 pllotat per Luclen Mamet, segueix el sumari pels feta succeïts tue1x l'agent executiu senyor MA·
ternps el mobiliari d'una famWa.
l'onze de febrer del 1910.
en aquesta ciutat el3 dies 6 1 7 d'oc- :xlm Conesa Galàn, 1 per la Lliga
Durant tot el segle XIX el ferro- tubre darrers, ha ordenat l'allibera- el senyor Royo inl.ervé 1 diu que n¿
t~préa, segons ens diu la histò• vmgué el transport fluvial per ca.rrll va guanyar terreny t va subs- ment provisional sota fiança perso- afavoreix en res aquesta destltuctó
~er travessar els rius per mitjà tituir les diligències que comença- nal dels detinguts Sabaters, Mar1n i Repl1ca el senyor Fors t d.iu que
te rudunentàries embarcaciOns cons- ven a ésser anacròniques. Dins de Soler , detinguts ran dels fets esmen- no pot continuar que •Plsto!a a la
I I'W:Ics amb els troncs dels arbres, les ciutats els mitjans de viAtjar eren ta~ctualment tots ela detinguts ~'· mà se'ns vingui a t.reure els diners
ea Quals esdevingueren després val- els cotxes de cavalls 1 els tramVies
~ guanyats honradament». Ins1stel.:x el
~ de rem 1 de vela, galeres (al- de tracció animal. ~tualment estan fets d'octubre re:rten en llibertat.
eenyor Royo sense fer cabal del que
~es de les quals, coai les cgalialr suplantats pels automòbils 1 els tramSe'ns diu que a mig més de Juny s'ha acabat. de dir. S'afegeix a la
~eren de grans dimensions 1 ca- vies elèctrics.
tindrà lloc la vista del procés.
discussió el gestor Oliveres per part!~per al transport. de grans exèrEl treball humà dels galiots (que
•
lar do greuge.> causats, segons ell
"''· caraveHes. etc.
resultava tràgicament inhumà), ha-Diversos asslst.enta al Congres per l'a.¡ent, el qual no éa necessari
via
estat
superat
per
les
veles.
Per
de
Pen-<T.ubs
que
actualment
se
cea
l'Ajuntament.
~~~~port per via. terrestre evaFinalment, amb la protata 1 vots
...... d'una manera més lenta i a lA travessia de l'AUàntlc hom em- lebra a Barcelona, han estat en a~titu.l un gran esdeveniment l'in- prava goletes, bergantins-goletes, cor- questa ciutat, visitant. les eJglésle3 en contra de la mlnorta per l'atro( . de la roda. S'anaren succeint betes i fragates, vaixells c:¡ue es dl- romàniques de Sant Pere.
pell, s'acorda la destitu~ó. 1 ll'al.xeL 'arquitecte 1 arqul'òleg senyor ca seguld~t la Sl'~ó que el pu~~ aParició diversos ttpus de car- f~encien segons els pals l les j à.rP uig i Cadafalc, els acompanyava 1 bllc b a qualificat J u..~ent d e venq114 &es: les q~drigues tirades per cles.
A catalunya, lea principals dras- els donava tota mena de detalls al jatlva per part. dels i~"tora do la
6on!frtacavalls que empraven les per8.1
te de l'lmpen; carruatges per sanes en aquells temps foren les r edós de tant importantfss:lm mo- majoria.
1~ansport. de viatgers, que mes per- d'Arenys, Vilassar i Badalona, a més n ument.
ligèr¡Onades se'n cl.lgueren després dl· de les de Barcelona. Cap a mitJa.ns
Després de la visita, foren ob&e.------etes; ks carrosses, etc.
del segle XIX la marina tom à a ex- quiats amb un lon:x pel dipuut. a
r~ IQea d.·utilitzar el vapor com a perlmentar un canvi amb l"aplicació Corts afll1at a la Lliga senyor Salmot.r¡u es deu al fisic anglés del vapor com a força motriu, que ja vans, el qual t1ncué lloc a la finca
t1 ·~...~~e de autJa.ns del segle xvm. s'emprava en els ferrocarrils. D'ales- que l'esmentat senyor posaeeix al lloc
l' ... .... er ferrocarril instaHat a la bores ençà ela vaixells moguis per conegut per eL& Barata..
te~ I bèrica va ésser el de Bar- aquesta força s'anomenen vapora.
-En intentar entrar un camion a
~ d:awó t.naugurat en el segon
AVUi. doncs, podem classificar et.
A.
lleele XIX.
&>"'IUMAU 1 lN l. Gti l 'lli.,
mitj ans de transport d 'aquesta ma- 1& fàbrica coneguda en aquesta ciu·
ta ~nça, i 'haVl& realitzat la pro- nera: de motor elèctnc, tramvies i tat pel nom do «Vapor gram atroDlABETlB - AL.BUMJ.NOQuaq , cerm.ans Montgolfier ela trens: de motor de explos1ó, automò- pellà a un poble vailet, 1 U proc1u1 la
RlA - lNPANClA
BTC
~ &mb un globus de pa.pet en- bils, aeroplans l dirlglbles; de mà· fr&ctura del peu.
St!nfl.at. d'IUre calent i amb una QUine3 de vapor, trens l val.:xells, 1
Amb el mateiX vehicle fou truLLURIA, 62
ltiiòr
SUspesa de la seva part In· finalment els antics mitjans do lladat al dlapensar1, oo el metce c1e
tlon&ñ t:racta"ren de volar. El periec- tran.spon, perfeccionats, els velers t guAn:Ha e1 ru.an de p11men mten.· (enke Consell de Cent 1 Aragó)
lent d·Aa nast ln-nmt donà lloc ela cle traccló animal.
8AL.MEHON, t22
c.ló.

MONTCADA
I REIXAC

I
I

11

•

LA MUSICA

TRES .JOVES COMPOSI•
TORS CATALANS A LA
«CULTURAL»
Un dels més lmportants concer ts
dels que s'han organitzat a Barcelona per l'Associació de Cultura Musical, serà, ~ense dubte de cap mena, l'últim corresponent al present
mes de maig, no so!ament per l'alta qualitat dels seus intèrprets, que
sen\ el t:Quartet de corda de Barcelonu 1 l'Orquestra Clàssica, sota la
direcció de l'illustre mestre Josep
Sabater, ~lnó també perquè el programa està totalment integrat per
primeres audicions d'obres de tres
dels més destacats compositors catalans contemporanis: Joaquim Salvat, del qual s'estrenarà. -un «Quartet en do»; Ricard Lamote de Grignon, del qual s'interpretarà o:Qua.tre petites pastora!EJ 1 «Música d'escena per a. una comèdia», 1 Josep
Valls, del qual s'oferiran les primícies d'un «Concerto» per a quartet
de corda 1 orquestra, obra sancionada per l'èxit a França i als Eltats Umts, on obtingué, l'any 1931,
el P remi del Concurs de la Musical
Fund Socieiy de Filadèlfia..
Aquest concert tindrà lloc al Palau de la Mlifica Catalana el proper dimecres, dia 29, a les deu en
punt de la vetlla.
CONCF RT DE PIANO A LA
SALA MARSHALL
Avri, wumenge, a tres quarts de
deu del vespre, tindrà lloc a la Sala Marshaa, un recital de piano a
càrrec de la senyoreta Hildegard
Knopf, l'èXIt de la qual amb la Banda Munlc1pal de Barcelona ha estat
unànimement reconegut pel públic
1 per la Premsa.
La. senyoreta Knopf interpretarà
el programa que a continuació trans.
cr.•11m: Primera part: t:Sonata en
mi major»
op. 109, Beethoven;
«Fantasia en do major», op. 17,
Schumann. Segona part: cDanza de
la molinera», Falla; <<Seguid!llas»,
AlbéniZ; «Triana.>>, Albéniz; «GQndol!era 1 Tarantela» (Venècia 1 Nàpols-, Llstz.

Per a. aquest concert es poden solCal augurar que aquesta nova moslicitar invitacions a la mateixa Sa- tra de l'activitat de la novella 1ns•
la Marshall.
titució pro-música tindrà l'acolllmenb
tan falaguer com han tingut les al·
FESTIVAL BACH, DIRIGIT tres audicions, ja que l'interès que el
PER ONIA FARGA, A L'OR· seu anunci ha despertat fa esperarFED GRACIENC
ho.
Dimarts, diA 28, a tres quarts de
ORQUESTRA DEL CON•
deu del vespre, tindrà lloc un exSERVATORI DEL LICEU
troordtnar1 Festival Bach, amb moDimarts, dia 28 del corrent, a tres
tiu del 250 aniversari del naixement quarts de deu de la nit, l'Orquestra
del mestre, en el qual prend'ran part del Conservatori del Liceu, formada
el Conjunt in3trumental «Musica pro per alumnes de la Classe de Conjunt
amore artls», amb el concurs dels instrumental. donarà un concert al
solistea Maria. Amat, soprano; Con- Gran Teatre del Liceu.
cepció Callao, contralt; Eusebi ~
Dita Orque&tra, sota l'experta di·
susan, tenor; Domèneo Sànchez Par- recció del mestre Josep Munner, in·
ra, baix; Maria Benet, violi, 1 Josep terpretarà un programa d'un gran
M. Vinyes, violoncel, sota la direcció valor artistic, integrat per les sede la professora Onia Farga.
güents obre3:
En aquest concert s'interpretaran
Primera simfonia. de Mendelssobn;
le3 obres se¡i,¡ents: Primera part: «Suite caracterlstica», A. Glazunov:
«Egmond», obertura.
Beethoven; cLeonora». núm. 3. Beethoven; cEls
«Adagi de la Tocata en do», Bach; mestres cantaireS», Wagner.
«Menuet et courante», Bach, violonLa distingida artl&ta Dolors Fra u,
cel; «Anant amb tU». cSI vols ton recentment nomenada professora del
cor donar-me». Aria de la cantata. Conservatori, coHaborarà en el oon·
número 68, Bach, cant; «Saraban- cert interpretant la. part de cant de
da>t, «Bourrèe»; «Concert en la me- les seg;üents obres:
nou, Bach. violi; «Gavota en mi»,
cOrfeu» àriA «Che taro senza. Eurt«Preludi en mi». Bach. Segona part: dlce?» Gluck· «Ah pérfido!», Bee«Cantata en lt\. menor», núm. 203, I thoveri.
'
'
cant; Corals per a rollstes 1 orquestra. de Bach, i obertura d'«Els mesCLAUS~RA DE CU R S A
tres cantaires». de Wagner.
«MUSICA DA CAMERA»
L'Associació de Música da Came«DISCOFILS. ASSOC IACIO ra deixarà c-los el curs 1934-35. curs
P RO-MUSICA»
XXII de 1& seva existència, amb els
Continuant la ce;ebració del curs dos extraordinaris concerts conllats
present de Primavera. inaugural de a l'Orquestra Simfònica de Madrid.
les activitats de l'entitat cultural que diri~reix li'illu3tre Enric Fernàn·
llDlscòfils. Associació Pro Músi~ dez Arbós. •
que d'una manera tan falaguera l
Amb motiu d'aquests concerts es
amb tant d'èxit ha anat desenrot- desplaçarà a Barcelona la Slmfòn1l:ant-se. s'anuncia per a demà, dl· ca de Madrid, completa. o sigut forlluns, una nova audició de diEcos que mant un conjunt de prop de vul·
serà comentada· aquesta vegada per tanta professors, per a interpretar
Enr!o Roig.
dos programes d'un inter ès excepcioEl programa. serà integrat per l'au- nal.
dició d'uns magnifics «Concertos
Excellent acabament d'un dels curgrossos». de Vlvaldl una sèrie d'o- sos més importants que ens haurà
bres per a claveci, de François Cou- ofert l'«Associacló de Música da Ca·
perln el Gran. i una. selecció de les mera» en la seva llArga 1 dinàm1ca
millors sonates de Domen!co Scar- existència.
la.ttl
La mateixa entitat ha començat
els preparatius per al . curs vinent.
Els elements dirigents de «Música
da. Carnera• tenen el propòsit de donar un tal impuls a la seva actuació. que el curs 1935-36 haurà de
deixar molt enrera tot el que ha fet
fins ara aquesta «AssoclaclóJt. Aviat
podrem donar noticies que faran
sensació.

AJ .UNTAMENT
......

--- - --* _ __;_____

~

VEN DA D'UNA PARCEL.l.A
DE TER RENY
S'ha fixat el dia. 31 del mes actual
per a. la cel~;bracJó de la subhasta
relativa a la venda d'una parcella
de terreny del Torrent de Parellada, situada. a l'illa lll:nltada pels carrers de Vallès, Concepció Arenal. Sòcrates i C.astellvell, . sota el tipus de
7.310'72 pessetes.
El plec de contribucions que h a
de r egir en aque..<ta. venda e3 troba
de manifes~ al Negociat d'Obres públiques de la Secció d'Eixampla, 1
s 'admeten proposicions fins a l'indicat dia, a les deu del mati.

Orquestrina Gotzz-Haara
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Caso~
CARRER

•

ria d'Esquerra Republicana de caNOTES DE PREUS
talunya.
Fins al dia 31 del que som, a les
HA ESTAT DETINGUDA LA MARE
Foren condemnats a siS mesos i un dotze
en punt, podran ésser lllun1DE L' EMMETZI NADORA DE LA dia de presó.
GRANJA D'ESCARP :·: HOM VOL
-Els treballadors del nostre port, de3 al NegOCiat municipal d'Obres
EXP ULSAR DEL PO BLE TOTS ELS unànimement, paralitzaren els tre- públiques d'Eixampla, notes de pre~
FAM ILIA RS DE DOLORS COIN balls que efectuaven durant un quart per separat, per tal d'optar a l'exeLleida, 25. _ A Granja d'Escarp, d'hora com a protesta per l'aplicació cució de les següents obres, segon$
poble que com hom recordarà. no fa del decret que modüica els preceptes les condicions 1 pressupostos que es
relatius als accidents del treball dels troben de manifest en aquella deg aire es produïren els misteriosos obrers
pendència:
portuaris.
emmetzinaments, divendres a la tar-Amb motu de les pluges la pocaApariament del carrer de Sant
da un gran nombre de veïns, entre solta escampada de terres que s'ha Hipòlit.
els quals predominaven les doncs, fet pels carrers per les brigades rouRoba d'estiu per al personal dd
s'estacionà davant la ca~ de Ma- n1 · 1 h
d ¡
brigada. d'inspecció de clavegueria Vallès, mare de l'emmetzinadora
elpa s an e xat les vies de la la
res
1
Dolors Coln, 1 pr oferiren sorollosos ciutat fetes un indecent fangal.
Obertura i apariament deia cari
lnsuits.
-Arribà al port el vaixell «MolA l'hora de retornar del camp tam. davla», que portava 350 turistes, eL; rers del Pacfflc i E.
Roba d'uniforme per al persona.l
be s'aple<><>ren a l'aldarull produït quals visitaren la ciutat 1 després sor•M
.
•
tiren en automòbils cap a Barr.elona. suba:tern d'Eixampla.
gairebe la majona de trt:ballado~. A
-Els organitzadors de la cursa ciRoba d'uniforme per al personal
mesura ~e anaven arnbant, lincl- clista Wiliam Tarin conten amb la de la brigada de vigilància de J ar-dent adqwria majors proporcions, t Inscripció de Marian Canyardo.
dins.
h?m preveia que acabana m~ent. , -El mercat de vins continua enL mtent. de molts dels que mtervin- calmat. Es cotitzaren els seg\lents
gueren, era apoderar-se de MariA preus:
-------------*----~-------Vallès, per tal de cremar-la a la pla- I Vi blanc del camp, 8 a 8 1/ 2 nJS
ça publica.
~ grau i càrrega. Vl negre del camp,
. Com que en IIQ.uells moments ar- 8 rals grau i càrrega. Vi de la Con·
n,bà una camioneta de Guàrdies ca, 7 a 7 1/ 2 rals grau 1 càrrega.
d Assalt es calmaren el3 ànims, _pe- Vi del Priorat, 9 rals grau 1 càrrega..
rò, es procedt el trasllat de Mana 1 Mistela blanca, 12 112 a 13 rals grau
en sor tir aquesta al carrer la mul- t càrrega.. Mistela negra, 13 a u rals
tltud s'abraonà contra la detinguda.. grau 1 càrrega. Alcohol industrll\1, 270
La Guàrdia Civil hagué de simular pessetes HI. Alcohol v1nic, 235 a 2i0
CAMISERS
diverses càrregues.
pessetes m.
En passar per Serós, el poble inBARNUSSOS NOVETAT
crepà durament la d etinguda. Maria
Des de 12 pessetes
Valls ingressà a. la presó Cellular a
VESTITS BANY LLANA
dos quarts de deu de la nit ocuDes de 6 pessetes
pant una cella propera a la de la REPUBLICANS GIRONINS CAP A
seva filla.
VALENCIA :: OBRERS READMEPortaferrissa, 24 1 28
Aquest migdla, a la Granja d'Es- ~ SOS I CONFLICTE SOLUCIONAT
Fontanella, 18
carp algune3 dones ens han mani· :: DETENCIONS :: ALTRES NOTES
!estat que e.'$taven sa~fetes de la
Girona, 25. - Aquest dissabte han
detenció de Maria Val.ès a la qual sortit de Girona, de Cassà. de la Scldes del pnmcr moment ronslde~aren va, Torroella de Montgr{, Besalú Ficomplicada, en els borrosos ,cr:uns 1 guerc:~, Olot, Sant F_e liu de GUlxols
que pensa~en adreçar-se a 1AJunta- ¡ 1 de Pu1gcerdà una mfinitat d'automent demanant l'expulsió del poble cars cap a València per a sentir el
de tots els familiars de l'emmetzina- discurs que demà pronunciarà l'exdora coneguts per «Gats negres» a preS!dent del Consell de ministres ~
causa de dedicar-se a la substracció nyor Manuel Azafla.
de fruits dels camps d'aquell terme
-Han estat readmesos set obrera
muruc1pal. La. poalació, ha recobrat a la fàbrica cCoderc», de Sant Joan
EL GEST D'UN ARTI~TA
el seu aspecte normaL
de les Fonts, propietat de Rafael
El president del cSaló de Barcelo-Aquesta tarda han sortit cap a Muntada i Pineda.
na», l'escultor Frederic Marès, que
València per tal d'as3lstir a 1·actc
Aquests operaris foren acomiadats en l'actual Exposició d'Art de Pri·
del qilal ha <ie pronunciar un dis- el passat dl¡¡. setze,
mavera acaba d'obtenir l'alta distincurs ei senyor Manuel Azaña, més
Ara, a l'esmentada. fàbrica, h om ció d'haver-se adquirit la seva obra
d'una trentena de cotxes particuiars treballa normalment.
amb destf al Museu, ba Ungut el
1 de turisme.
-A Anglès han estat detinguts Ra- gest exemplar d·tnvertir l'import de
mon Astor, dc 47 anys, 1 Miquel Pe- la venda a la creació d'una pensió
retes 1 Grabulosa. de 37 anys, com a favor de l'artista expositor que a
a suposats autors d'Una substraCció judlc1 d'un Jurat reuneixi majors
NOTES LOCALS
de 2.000 quilos de llenya en una pro- mereixements 1 la manca de mitjans
El nomena e • d la
to
pietat de Joan Rabassada, situada en no 11 permetin ampliar els seus es- semblava un
m n..
e camusaut»,
ges ra, el punt conoaut
per «Su'bi.ràJ, del tudis a l'estranger.
que
vodevil
...,
C81 recordar que el 1933, en rExara resulta una cosa tragicòmica.
terme munlcip&l d'Ossor.
Un altre dels regidors que no ac- :-Al 11?-ercat de bestl_ar bovi cele- po&ció de Primavera, renuncià els
cepten és el senyor .Lxart, de la Lli¡a, brat avw a la nost.ra CIUtat han en- dos premis que 11 foren atorgats. a
segoM es diu per mcompatibllltat.
trat 512 caps i shan recaptat en favor d'altres artistes. El gest exl'm- '
plar de l'escultor Marè> bé mer~lX
Al senyor Ramas és impossible pel concepte d'arbúrls 266 pessetes.
que es veu, desposseir-lo de rtlca1-Per a demA, dtumeng~, està anun- el reconeixement dels artistes, puiX
di.a, pU1X que creu que havent-lo no- I clnda en aquesta ciutat 1 arribada d~l que no és corrent. exercir càrrecs amb
menat. el senyor Alexandre Lerroux conseller de Sanitat de la Generall- tanta delicadesa.
ha d'ésser ell matel:x el que el faci tat. Dr. Huguet.
dimitir.
-La subscripció oberta pels repuPer l'altra pari, el sen,yor Bat- bllcans de Girona en pro dels am1rs
lle que és el que proposa la cCeàaJ empresonats ascendeix a la. suma toper alcalde, sembla que aHega un tal fins avui, dissabte, de 19.422'15
subterfugi molt CuriÓS per no ésser- pessetes.
.
ne, segons el qUal ell té incompaUContrlbulr a la subscrl~1ó és el
billtat. moral per ésser tinent coro- millor testimoni que no s han obUnel retirat, amb el comisSari de la dat ela amics 1 !!urs familias.. ~I)
Generalitat, el qUal és solament co- oblideu 1 contr1buiu a la subscnpc1ó
mandant.
pro-presos.
Corta 613
No obstant 1
la
-A la caseta. de peons caminers
de Loutchlstd
P intura
resulta torça ~ per b~~ta taja del quilòmetre 18 de la carretera de Eug•nla
Vlladrich
ni'• als
a
u t. Santa Coloma de Farnés a Sant J oon
1
Vidal
Rolland
•
a ea
-.
centres afectats pels de les Abadesses, entrà el capl.alre
Escultura
gestors, a'hi tan un~ animades re- France~e València Marqueda, de 33 Joan Matamala
Exposlcto oe pintures de Fortuny
unloo.s nn.s a la lllJltinada, amb gran anys, natural de Cannona {Sevilla,_
<FUls el diA Sl>
esglai de lea ~ores dels futurs ges- Aquest es dedlcl a regirar els mobles
tora. les quals tenen por que els seus 1 en el momCllt que anan a ter-se
marits s'ext.rallmltin.
amb 30 pesstt,es que b1 haviA en
-El celebrà un ronseD cle guerra, un armari, ea present! Carme Ra·
que presidi el ttnent coronel Jull cas- ba.3aeda, muller del peó caminer. Lla~
Diputació, 262 :: Telefoo 18110
tro 1 actut. de fl5cal el 8ell10l" Pran- vora el Valmeta fu¡1 t dei.Xà el que
ART 1 OH.NAM.E NTAClO
cesc Corbella contra els . veïns d'Al- enan. a robar, Per tal d'ofegar els
OBJECTES PER A PRESENTS
canar Andreu IDidemohn.s, .LI.Iitzer cnt.s de la dona, va colpejar-la bro·
Reverter, l"rancesc ColOIJll, 1 Prede- talment. La rutrd1a civil de~'Ué el Valeri Corberi
Pmt.ures I pro.
ject.ea decorati\.11
~~ell~ :~:=a=~~~ :f~vt~~~untan3a propera.
(Plna el 11 de mai¡l
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EL CONFLICTE ITALO-ABISSINI

Finalment, Mussolini accepta una fòrmula d'arbitratge
o

DE L'INTENT D'ATEMPTAT
GONTRA EL GENERAL LO·
PEl OCHOA

PER ALs AMics EMPResoNATs

La nostra S UbSC ri p ci Ó
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
artr- '·-·- ·-"'tives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Pte s.

Suma anterior ... ...

Meitat del sobrant de la
subscripció local pro-presos de St. Feliu de Codines ... .............. . .. .
Matrimoni Martí Amadós,
(3.a. vegada> .. . . .. .. .
J. M. (un curtidor) ...
Esteve Burgada (pare>
Esteve Burgada... .. . .. .
Agustí Burgada... ... .. .
Mana Biarnès Farrús, St.
Adrià .............. .
Familia B. Casòliba, Sant
Adrià ......... ........ .
M. C. «Acció Radical Catalana» ..... . ........... .
M. C. Organitzador Comitè
pro-presos any 1920... ...
Josep G. Tubia, «Acció Racal Catalana»... ... .. ....
Lluis Gavaldà. i familia (2...
vegada) ............ ..... .
N. A. M. (2... vegada> ... .. .
Sempre per En Companys.
Joan SOlé i muller ........ .
Carme Mas .............. .
Maria Torres, junt amb un
grup d'esquerrans de la.
«Casa Cuberta» (1.• veg.)
J . Parellada (quota setmanal) .................. .. .
Domènec Vilà... .. . .. . .. . .. .
Sofia 1 Pere .. . .. . .. . .. . .. .
A la memòria d'En Compte
A la memòria de Macià...
Josep Maldonado Martin ...
Eurogi Gonzàlez... .. . .. . .. .
Teresa Bartoll .. . .. . .. . .. .
Una dependenta del passeig
de Gràcia ............. . .

Júlia Nebedi... .. . .. . . ..
Angela Casillas .. . . .. .. .
88.581' 45 Ciara Casillas ........ .
Josep Gllabert .. • ... . ..
Jacint Padró... ... ... . ..
Miquel Terrats .........
43.30 Angel Pèrez .. . .. . .. • .. . .. .
Ramon Cullarès .. . .. . .. . . ..
15.- Ismael Mora .. . .. . .. . .. .
25.- J. A .......... ...... ..... .
1.- Ramon Marcet ... ... .. .
1.- Cisquet .............. .

A. P ............. ...... •••
E. E ....... ...... ........ .

Antoni Biosca.............. .

R . B. a la memòria de Ma-

1.-

x. x .................. .

1.-

Grup Taxistes Corts-Viladomat (5.• vegada) :
Pere Marti .. . ... ... ... . ..
Francesc Gané ........... .
Josep Pasana............. ..
Ernest Marimon... ........ .
Ferran Ribes .. . ... ... .. .
Joaqu1m Cheto ... .. . .. .
Fulgenci Lluch ... .. . ... .. .
Ramon Cardona. .. . .. . .. ... .
Josep Jané .............. .
Joan Vil alta .. . ... ... .. . . ..
Fidel Casas .. . .. . .. . .. . .. .
Gregori Amadó .. . .. . .. . .. .
Grup empleats de tallers
del «Metro Transversal»
(10 vegada> :
Burgués ... .. . ... ... ... . ..
Turà ........ . .......... ..
Cabré ................... ..
Armora............ ........ .
Gòmez .................... .
Bordoy.............. .
Bonet .................... .
Morera .................... .
Escudero ... ... ......... .. .
Un d'Almeria... ... .. .......
Lorenzo ................ ..

1.-

2.1.1.5.5.5.4.3.11.-

4.2.15.-

5.5.-

1.-

2.1.1.2.2.5.-

6.2.10.-

M. Ahgel ................ ..

0.50

J . O. Pedrero .............. .
F. Roura ................. .
J . Reverter ...... ........... .
F. Pascualena ... .. . ... .. .
J . Ribó ......... ........... .
J . Casimiro ...............
J . Sardà ................. .

1.1.1. -

F . Rull ................... ..

1.-

J. Qliell .................... .
J. l':;ikma ...... ........... .
J. Uort ...... ......... .. .

x. x ............. ........ .
CINQUENA LLISTA:
Josep Moreta... .. . ... ... .. .
Josep Nadal ... ... ... .. . .. .
Martínez ...... ... .........
Enric SOlana... ... ... .. .
P . Gultart... .............. .
Joan Santos .. .............
J . Aldrich ..................
A. Crespo ........... .......
Ramon Batalla .. . .. . .. .
J . Sampol. ..............
F. Femàndez... .. . ... .. .
Una Maria ......... .. .
Onze empleats casa S. A.,
mes de maig........... .
Grup de socis de Roquetes
Salvador Sagués I muller
(2.6 vegada) .. . ... ... ...
Familia Fonole Seguí (deure setmanal) .. . .. . .. .
Dolors Vives Bonay ...
Dolors Serra Vives.. . .. .
Ramon Serra 1 Julià. ...
F. S .................. .
R . P .................. .

Dues roses de Carril .. .
Dues esquerranes admiradores de Ll. Companys... .. .
Bach .................... .
Trenta - tres catalanistes
d'esquerra de Premià de
1\il:ar ..... ............... .
Ego Sum qui sum .. . .. . .. .
Una esquerrana a la memòria de J. Compte...
TJna esquernma a la _mememòria d'En Mp:-ia i
d'En Compte .. . .. . .. . .. .
Una argentina d 'esquerra.
Una admiradora d'En Farràs .................... .
Una admiradora de Companys ..... ............ ... .
Josep Pagès .. . .. . ... .. . .. .
Pilar Ramis, a la memòria
de l'Avi ................. .
M. A., a la memòria d'En
Compte ................. .
A. P ....... ..... . ...... .. .

F. C .......... ........... .

Concepció Garcia ... ... .. .
Jaume Gavaldà ... .. ...... .
Vicenç Font . .. ..........
Una admiradora de l'ex-govern de Catalunya... .. .
A la memòria de F. Macià.
A la. memòria d'Emili Galés .................... .
A la memòria del meu pare
Una. gironina .............. .
Un de «San~ NOVU)) .. . .. ·
Un soci de l'«Ateneu Republicà. de Gràcia«... ... ...
Quatre catalanes d'esquer_r_a,
a la memòria de Mac~a.
Deure s~tmanal d'uns am1cs
Ans::ela Mata ................
Balbina Plbemat, d'Angles
Roselles húmils, 1 espigues
daurades <8 ... Vt'gadal.. ..
Ginesta flairosa (8.• veg.).
Br&nquilló àe llorer teiXit
de p!!n•aments <8.• veg.).
Concepció Guàrdia .. .
Ant<>ni Tondo .............. .
Agustí Abós ............. ..
Isabel Fossas... .. . ... .. · .. .
Assumpció Barrios .. . ... .. .
Amà lla Escoda .. . .. . ... .. .
Antoni ventura ........... .
Anton! E:::coda .. . .. . .. . .. .
Gruo de treballadors 1 trebailadores del carrer Mar·
ti Molins \Sagrera (9.•
vegada!:
Beatriu Farigola ...
Roda Juncosa .. . ... ... .. .
María Submma ... ........ .
Victòria Gonzalez .. . .. .
Teresa Hugu'!t ... .. · .. .
Vicenta Garcia .. . .. .
Ros:l. Bassa ........ .
Divina Soler........... .
Msria Caro ...... ..... .
Tcr~a A.znar ... .. . .. .
Josqmmn Ollveras .. . .. ... .
Msn3 Na"arro ........... .
Caterina de Miguel ......
Mana Vilagínés ......... . ..
M'lria Marro ...... ... ..... .
Clotilde Rubio ... ... ... .. .
Ifigènia Martín... ........ .
Mercè Duran ... ... ... .. .
Rosa H m:nct .. .. . ••. .. • .. •

1.1.O30

1.1.0.50
1.1.1.1.1. 1.0.25
1.-

0.50

0.60

6.-

1.-

5.1.2. 1.1.1.1. -

0.50 C . P .................... ..
2.- Concepció Peñella ... .. . .. .
5.- Un azañista .. . ... .. . .. . .. .
ll.VILANOVA I LA GELTRU:
lS.- Eduard Figuerola .. . .. .
Joan Rius ............ .. .
Feliu Bemadó .. . ... .. .
2 .Antoni Rius .. . .. . ... ...
Albert Pelegrl .. . .. . . ..
2. - Joan
Juncosa .. . ... .. .
1
Cristòfor
Claramunt .. .
1
1.- J . Vila .................... .
2. - Teresa Rlambau... ... .. .. ..
s.J . Mestres Tort ........... .
J osep Llambric t"' ........ .
2 .50 Ma
rius MarRale ........... .
4 . - Rosa Gulnovart .......... ..
Deu Federals... ... .. . ... .. .
1. - Antoni
Pijoan .. . ... .. . .. .
Dolors Plñellas .. . ... .. . . ..
Andreu Sancllment ........ .
20..Escofet........... .
3 - Salvador
Gema Figuerola ... ........ .
Francesc Playà .. . .. . .. . .. .
2. - Ricard
Albet.. . .. . .. . .. . .. .
Un amic de Pere Mestres.
Isidre Montnné .. . .. . .. .
3 .Antoni Barrueco ........ .
3 . - Joan
Bernia... .. . .. . .. . .. .
1.- Joseo M.• Cruells .. . .. . .. .
Albe'r t Virella ... ... ... .. .
_
Gu!llem Galofré ........... .
1·_
A.
M. V .............
1· 1 Araceli Torras .. . .. . ... .. .
2. - Ventosa ... ... ... ... ..... .

:=

, •

formació:
cPor el fiscal don Càstor Garcia
ld0
un d la e
gutd
s
ca ca a
ausa se
a
contra los encartados en el proceso
por tentativa de atentado al general
López Ochoa, ocurrido el 2 de mayo
en el Hotel Sulzo.

ba
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Reproduïm de «La Libertad», de
Madrid, sense afegir-hi comentaris:
«A veces las estadisticas sirven
para. algo. Por ejemplo, para decirnos que desde marzo a diciembre del
año 1934 el Estado español tuvo a
bien adquirir la !riolera. de-¡ !fjense blen los contribuyentes!- trece
mil setscientos cuarenta coch"" auto...,
móviles.
Y ¿saben los contribuyentes qué
cantida d pagó el Est ado españ o1,
siempre cavilosísimo con el dé!lcit,
por esa enorme legión de 13.640 coó
ches autom viles? Una cantidad que
produce estupor. Nada menos que
èlieciocho millones de ...,esetas.
He ahÍ una excelente
.inauguración del segundo bienio. ¡Dleclocho
millones de pesetas en automóviles
en tres trimestres!

FINALMENT, ITALIA ACCEPTA LA PR OP O S TA
D'EDEN
D
és d 1 boGinebra, 25. espr
e a
rioses gestions que els senyors La.val
i Eden realitzaren ahir ¡¡.mbbéels delegats i talo- abissinis, hom re • prop
de dos quarts d'onze de la nit l'acceptacló telefònica del senyor Mussolini a la fórmula d'acord per a
la solució del ~nfli~te. al h
d
El senyor
en, treballs,
qu
omvisetu
gran
part enE els
en
a.
que el senyor Mussolini havia rebutjat la darrera proposta, formulà
tres nous punts que representaven
la. base minima per a un arranjament. Aquests punts són: I tàll a retiraria la seva negativa d 'accept ar
l'article cinquè del Tractat ital<rabiss1ni del 1928 en la seva totalitat; donaria la seva conformitat al terml-

I

l'-

1 •-

ENTORN DEL Xlii CONGRES INTERNACIONAL Df "N CLUBS

2.2'2.1.1.-

«Els països més antibèHic s han estat sempre aquells que
han sentit néixer en ells, de manera espanta' nJ'a accentua•
da' Un Senti'ment nac'tonall·sta.''"

0.50

1.-

0.50

Sophia Wadla. Potser l'heu Vista

1.- aquests dies pels carrers de la ciutat, ser, en una decadència de l'espiritualitat, en la literatura mundial?
embolcallada amb un mantell de c<r
- Certament, crec que la materia-

Ior biau Prússia i exornat amb litat ha malmès el fons espiritual

galons platejats. L'haureu vista se2.- gurament menuda, bruna, amb un dels homes. Rarament endevinareu
2.- enfilall de roses menades al cabell; en una obra literària actual una.
espiritualitat pura. La mateixa lite1.1.1.1.1.1.1'2'1.-

els peus nus damunt unes sandàlies
subtils 1 colorides. L'heu vista, segu.
rament, tan delicada, tan estUitzada,
tan pulcrament vestida, tan indiferent, amb un ramell de flors virolades damunt el braç nu, i haureu pensat, potser, que es tractava del caprici d 'un Maharaja., en viatge de
per Occident.
0.50 plaer
Sophia Wadia, doctora en filosofia
1.1.- 1 literat de fama m-..tndial, és vinguda
1.- al Congrés dels «Pen Clubs» a representar i portar la veu de la cultu1.1. - ra hindú renaixent, sota el guiatge
2. - de Rabindranath Tagore. I Sophia
1.- Wadla, amb et sentit profund de la
1.- seva intervenció en el Congrés, va
1.- esdevenir ia nota més destacada, I,
1. - per als qui desconeixien l'abast de
0.50 la seva vastissima cultura, fou una
veritable revelació.
1.Abans del seu parlament, Sophia
Wadia era una. figura representativa
més - I pintoresca - en aquella re0.75 unió de personalitats selectes. Des1.50 prés, tot d'una, va. transformar-se en
0.50 ana. personalitat sobresortin entre la.
1.50 «elite» dels reunits.
0.50
Amb et sol d'aquest mati - sol
0.50 lluent en aquesta primavera esquer0.50 pa - Sophia Wadia ha volgut ama0.50 nyagar els coloms de la plaça de Ca0'50 talunya, tan enyoradissos - aquests
0.25 dies de pluja - d'una mà suau, on
poder enfilar -se. I Sophia Wadia, ca.1.- da vegada que un colom, esverat, ful . - gia de la seva mà, reia i el pla1
nyla.
.- Us heu fixat? ... Fuig. Pobret
l . - Fins els animals, que viuen de nos1.- altres, que conviuen amb nosaltres
l.i que són objecte de les nostres del . - licadeses,
temen ia brutalitat del
~: 50 nt.osttire lnsjtint. I és undtaa temença inbes1
m va, a que, a
r 1, no re n
altra cos:J. que l'afalac nostre. Però
1
1.l'instint pot més que res.
1.- Forçosament ha d'ésser una te12. - mença instintiva, perquè se'ls trac1.- ta amb amor.
1.- Oh, no féu pas massa cas d'all.xò. Els homes també ens tractem
1.- amb amor 1 simpatia 1, en canvi, tot
1.són racances ... El món està sembrat
1.- de rancúnies 1 t emences. L'espiritual . - litat està en crisi. Ja ho veieu; els
1.animals, que no tenen ús de raó, rel.-- ben de nosaltres els favors I afalacs
1.amb por, I els homes no ens dlferen1.- ciem pas gens en aquest aspecte. Di1.- ' gueu-me si aL'<ò no és una degenera2.-j ció de la senslbll!tat.
1.- ¿I quin és el remet que creieu
1. - més apropiat per a combatre aquest
1.- defecte?
1.- El remei està en mans dels in- - - teJ.Iectuals, per a distribuir-lo en do89 076'20 sis abundants 1 persistents.
Sophia Wadia ba volgut tornar a
l'hotel, i una vegada allà hem continuat la conversa.
Continuant et diàleg interromput. senyora Wadia, ¿vostè creu, pot-
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·-¡La reobertura dels -

1:_; Centres

termini fixat sense haver arribat a
un acord.
L'article cinquè, ja esmentat, del
T rac tat ita1o - a bissinl de1 1928 cUsposa que en casots dels litigi dimque no
puguin ésser resol s pe proce
ents
diplomàtics ordinaris ambdues parts
t
t
ts
den
sotmetre
la
qüescon rac an acor
tió a un procediment d'arbitratge i
conciliació
sense recórrer a la força
d 1 armes
eElesstres ptints d'Eden foren trame·t t 1
t 1m
sos a Roma soHict an a respos a mediata, ~ue arribà, com ja hem dit,
d
A
t'
'ó f
poc t espr
s. llcon
1 eo
d muaCJ
1 s ,deou1 conN
voca
nse dee dotze
a . de laesnit,.
per a. eun quart
s'avisà
als
seus
membres que podlg.
1resultar una
seSsió que durés tota
1 nit
a
·
Els delegats abissinis declararen que
la proposta d'Eden els satisfeia.
La. Comissió d'arbitratge que es n<r
à
à
ls in d
menar intervindr en e
CI ents
de Ual-Ual, però la delimitació de
les 1fronteres
Somàliasepara!tallana
Abissíniaentre
seràlatractada
dament. S'ha fixat el 25 de jullol
com a data límit per als treballs del
è d
t
25 d
t
gnseu
s. de les N. si el Comitè
no arranja la qüestió.

ratura espanyola, tan rica en espiritualitat 1 humanisme en les obres
dels seus clàssics, avui és tan materialista com la literatura contemporània d'arreu del món.
- ¿Quines conseqüències creieu

SATISFACCIO A LONDRES
Londres, 25. - La Premsa del mati
comenta favorablement la. fórmula
finalment aprovada a Ginebra per
a la solució del litigi italo- abissin!,
i s'interpreta com una prova del bon
desig que anima les parts tnterE'ssades.

TEXT DE L'A UT O GRAF, T RADU I T AL CATA LA

RecGrdeu que les esperances de l'lndla estan centralitzades en
l'ideal de la refonna espiritual 1 la disciplina voluntària. Descobriu el
regne de l'esperit Interior I tot a llò altre vindrà per sl mateix. En aquest
principi estriba la veritable força de Gandhi.
que pot tenir aquesta manca d 'espiritualisme?
- Greus, molt greus - contesta
amb energia. - Si no hi ha espiritualisme, no hi ha amor, fe ni convicció en la lleialtat recíproca. D'a·
cf neixen totes les tragèdies mwldials.
- Fins la guerra?
- Fins la guerra.
- La creieu imminent?
- Dissortadament crec que dificilment podrà ésser evitada. Les nacions que més volen la guerra són
aquelles en les c,uals més intensament s'ha manifestat la Insensibilitat espiritual. Per contra, els països més antibèHics han estat sempre
aquells que han sentit néiXer en ells,
de manera espontània i accentuada,
an sentiment nacionalista. Acl teniu
l'exemple de l'India de Gandhi, la
Txecoslovàquia de Massarik, l'Austria socialista i la vostra Catalunya,
no?
- Certament, Catalunya és antibèllica, perquè no somnia altra cosa
que fer-se gran, dintre un règim ben
seu.

d'Esquerra

:::=

t=
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Un violent incendi als
estudis cinematogràfics d' Aranjuez

EL TEXT DE LA RESOLU
CIO
Ginebra, 25. _ Ha estat faC11..1
per la Secretaria General de la. S tdat
les N. el text íntegre de les d . e
solucions adoptades pel Conseues re.
11 ~~
el curs de la sessió pública celebr
la passada nit 1 que acabà a ad""'
quarts de dues de la matinadaEI
os
text és el següent:
.
«Primera r esolució. - ConS!der
que des de la seSsió del Consell adnt
la S. de les N. celebrada. el mes dee
glener del 1935 el Govern italià i
e Govern d'Etiopia havien acce
tat arranjar les diferències sor,.;dPentre ambdós països com a co"' es
,....ft
qüència dels inCidents de Ual-Ual•WQe1
5
de
dese.
m.
bre
del
1934,
d'acord
atnb
les prevlStons d l'art! 1
e
e e cinquè del
J'~a~~~ .· ltal<rabisslni de 2 d'agost
6

Considerant que han estat esgotades les negociacions directes per la
i di 1 àti
bd
va
P om ca, am ues parts han
procedit al nomenament de llurs à!'
bltres, previst en l'article esmentat:
Considerant que des del dia 5 de
desembre
del 1934 s'han prodwt nous
1ncident s a 1a f rontera italo-etfope
els dos Governs estan d'acord a so~
metre la qüestió als mateixos àrbtleis esèmentades previS!om
e ar e e e nqu del Tractat italonblssini;
Considerant que el Govern !tallà,

~egofa ~resí.setgiors

EDEN, sATISFET
Ginebra, 25. - El senyor Anthony
1
"
Eden ha expressat la sevp. satisfacció pel fet que les dues parts han
donat la seva conformitat per a. procedir a la delimitació de llurs fronteres tan aviat com quedin resolts
- Tots els països que pensen així ets incidents de Ual-Ual. Ha acabat
no volen la guerra.
dient que segons els termes de lR.
- Vós sou nacionalista hindú?
resolució el Consell queda en estret
- Deixeble de Gandhi.
contacte amb la situació 1 pot tor- ¿Es que a l'India hi ha naci<r nar a reunir-se si fos necessari.
nallstes que no accepten les teories
alliberadores de Gandhi?
1\1 U S S OL I N I VOL FER
Sophia Wadia, s'arregla el mantell
CREURE AL POBLE !TAque cobreix el seu tors, 1 contesta:
LlA QUE HA GUANYAT
- No, al meu pafs no hi ha cap
ELL
indigena que no segueixi amb dev<r
Roma, 25. - Als cercles de la cació Gandhi. Sols hi ha els que cre- pital ha estat acollida amb viva sauen que India no serà el que tots tisfacció la fórmula elaborada a Ginebra i aprovada pel Duce relatlv:l.
al litigi ital<rabissini.
A Roma hom considera que, en
realitat, ha triomfat plenament ls.
tesi italiana que estipulava la ne·
cessitat que no inervinguessln terceres parts en el litigi ltal<rablssini.
Als cercles internacionals de Romn.
no es comparteiX l'opinió oficial, encara que hom comprèn perfectament
que, per qüestions de prestigi, el
Govern italià vol fer veure a l'opinió pública d'Itàlia que ha triomfat
plenament la tesi sustentada. pel Govern de Roma.

volem que sigui, si no és valent-se
de la violència, 1 Gandhi, en canvi,
vol que el poble arribi a ésser lliure
valent-se de la seva capacitat.
Per això tot el seu esforç ha estat
dedicat a transformar costums 1 belles creences. Gandhi, no en tingueu
pas cap mena de dubte, ha operat
a l'India una revolució gairebé tan
radical com la de Lenin a Rússia. Lenin va tenir, però, la sort de poder
trobar un pais lliure de tuteHes 1
va poder portar el seu programa
fins al finat. Gandhi no; però ha
trencat i perfeccionat motllos fortament 11rrelats a la fe supersticiosa.
d'Un poble. Gandhi ha operat una.
reacció cultural formidable arreu del
pafs. Escoles, Universitats, 1, sobretot,
ha infiltrat a la joventut l'amor a
les arts i les ciències. Avui1 a lt's
Universitats d'arreu del mon, àdhuc a la vostra Residència d'Estudiants, trobareu joves indis. La nosSuma i segueix .. . ...
tra India, la de Gandhi, té la vista
2.fita en el més enllà, i, avui per avui,
2.no
es preocupa d'altra cosa que ' de
3.- 1
2
crear una joventut culta 1, sobretot, espiritualista. Es en l'espiritua~·=
litat on Gandhi posa la confiança
seus deixebles. Ja diu ell sempre:
~~r--r--~---__, dels
«Ningú no ha d'imposar-se als impulsos de la consciència; és la pròpia
consciència la que ha de reconèixer
Un telegrama del senyor 1
els propis errors.»
- En el fons és tm principi anàrMangrané al Governador gequic.
- Certament, però de la seva anar1·neral de Catalunya
quia. Amb ella ha pogut acabar amb
Sevilla, 25. - El diputat d'E. R. C.
5.els privilegis dels Brahmanas, Ksaha enviat el següent telegrruna al
tryas, Vaicyas i Sudras damunt dels
3.50 senyor Ple:
intocables o pàries. També ha posat
5.«Ayer siete noche Congreso hafre a alguns preceptes rellgiosos que
2.- blaba con ministro Gobemación res'apartaven de ia veritat del rite.
1. - cordàndole promesa concreta d!íjo- ¿La influència anglesa, ha enme martes ultimo abrirla centros povaït el camp religiós del poble indi?
4.60 liticos clau3urados Cataluña empe-,
No, de cap manera. Cada poble
1.zando seguldamente por los que esrep les conseqüències dels seus ertuvlesen libres acción junto. Punto.
rors. L'India dels Brahmanas 1 dels
0.50 Encargóme anocbe ministro Gober:Pàries va ésser la caasa que avui
1.nación dljera V. E. estar conforme,
hi hagi alguns, pocs, voluntària5.- pero que ahora dependia de S. S.
ment apartats del budisme i conver5.Punto. Ante lmposlbllidad 1r ésa retits
al cristianisme. Els que a1.xi obra1. - cuérdole que sàbado último presenren foren pàries avorrits de veure's
1'cia periodlstas V. E. ofreeióme termaltractats i menyspreats per tothom
1.- minantcment.e firme promesa. ConGandhi ha acabat amb tot això, i
1. fio podré felicltarle semana próxtma
tothom és Igual. El cristianisme no
1.- por cumplimlento palabra dada.
ha pogut avançar un pas més.
Salúdole atentamente d!putado Man- Sou budista ' 'ÓS?
- Convençuda. Ho sóc perquè l·s
grané.»
la religió més purament espiritual.
Oh , si el cristianisme es practiqués
1.segons les normes de Jesús, jo r•o
0.25
tindria cap inconvenient d'acceptar1.25
lo obertament. Però de la doctrina
0'25
de Jesús no s'acompleix r es ni en
0.25
l'Església Catòlica ni en 1'Angl1ca0'25
na. Ella era tot austeritat, amor 1 es0'25
pirit.Jalitat; d 'ella n'han fet un me0.25
di materialista: Si el cristianisme es
025
pracUq-J.és com Jesús va predicar-lo,
Anmjuez, 25. - S'hi\ prodwt un
0 25
cristianisme i budisme es trobarien
0'50 \-iolent incendi als estudis clnematoen el punt bàsic de la seva essència.
0.25 gràt!cs de Aranjuez, causat per un
Però no ho dubteu pas; ia Civilit0.25 curtcircuit.
zaCiÓ occidental és completament anAI lloc del succés acudiren les au0.70
ticristiana., perquè d'Orient era Je0.25 toritats i les bombes de la Azucarera
slls i a l'Orient, religió 1 materiali0.50 1 del Conde de la Cimera.
tat, són dos conceptes ~ue no lligaS'aconsegui salvar materials per va- El nostre com~ny Lluls Mellndez durant la Mva Interessant eonversa ran
025
mal. En ésser portada a Occi025 lor de '150.000 pessetes.
amb la Mnyora 8ophla Wadla
dent,
la doctrina cristiana va ésser
Les
pèrdues
són
considerables.
0.25
<Foto Sagarra)
tot seruit falseJada. Jesús alliberà
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ni que es fiXaria per a l'arbitratge,

1 acceptaria la intervenció del ConseU de la Llig¡¡. si transcorregués el

• de IJrnd la,
• e Is seus I•d ea Is
Sop h•la Wa d la,
~mi! la·a:e~~~tgjel
I• la ·lnflue' nc·la de Gandhi. a O r·lent

1.1.1.1. 1.1.1.1.-'
1.-

J. B . ...........: ....... ..

Pera .................... .
Eis esquerrans de Sant Fellu de Llobregat (quarta
llista):
Joan Borrull ............. ..
Rafael Roca Déu ... ... .. .
Moisès Garcia .. . .. • . .. .. .
Pau Domingo ... ... ... ...
Francesc Cortès .. . .. . .. . . ..
Pere Ferré .. . ... ... ... ...
Ramon Ferré... ... . .. ... . ..
Francesc Saneho... .. . .. . . ..
Ra mon Costa .. . ... ... .. .
Tomàs Gaspè. ... ... ... .. .
Baldi ri Macol .. . .. . .. . . ..
Joan Vinyes... ... ... ... .. .
Ramon Vinyoles .......... ..
Joan Vendrell ... ... ... . ..
Andreu Abiols ... ... ... . ..
Joaquim Pañella .......... ..
Els nens Abiols ... ... .... ..
Pere Arbolx .. . .. . . .. .. . .. .
Josep Cabré ... ... ... ... . ..
Rafael Roca Grau ....... ..
Aurell Núñez... ... ... ... . ..
Isidre Montserrat ... . .. .. .
Josep Cabré Duran... ... .. .
Joan Parés Cortès ........ .
Un grup de treballadors de
la Casa Vila Coll (4.•
vegada) :
Joana Navarro... ... ...
Germanes Costa.. . .. . .. .
Antònia Gelabert ... . ..
Lluís Pa hissa .. . .. . .. .
A la memòria de l'Avi
Felip Marc .. . . .. .. . .. . .. .
A la memòria de Macià .. .

-

13.640 automobds
N~:» ~~a!to~u~~~~~~c::u~~t~
en un any!

·
0.50
0.50
0.25
Califica el fiscal los hechos como
O 50
.
constltutlvos de un delito de tentn0.25 tiva. de asestnato Y pide para los
01..50 procesados Salvador Pascual Jullà,
0'50 J ·
G
b ll p j
Emili0
arme
arsa a
ar areu,
l . - Expósito de Juan 1 Elias Teixidó Ri1. ves, la pena de sets años y un dia
de PrlS
. 1·ón.
2.Por la tenencia de armas consi2.1. - dera el fiscal que debe entender en
1.- ello el Juzgado de Lérida.»

C. M ....... ......... ..... .

cià .................... .
Francesc Company... .. . .. .
Pere Ararà ... ........... .
Grup empleats Metropolità
Transversal (10 vegada):
L. Galup ...... ........... .
C. Tresfi .. .... ........... .
Una catalana... .. . .. . .. . .. .
M. AU'Ufat ............. ..

x.x. .................... .

0.25

El baró d' Aloissi recorda que l'arbitratge no pot fer referència més que als incidents d'Ual-U al ··· El Duc e diu que el
Trac_tat de 1908 és un paper mulla~ . Els francesos des.
conf1en de la bona fe de Mussohm en aquesta qüestió

EL sEGON "BIENNI"

1\lUSSOLINI, PERO, CONTINUA ELS DISCURSOS
BEL-LICS
Roma, 25. - A la sessió de Ja Cambra el senyor Mussolini ba pronunciat un breu discurs en el qual ha
fet principal referència a la solució
política internacional, i ha fet particular esment de la qüestió italo - abissínia.
MereiX destacar-se la frase del Duce, el qual, parlant de la possibilltat d'una guerra ha afirmat que
quan Itàlia vegi la vida dels seus fills
en el més petit perill sabrà adoptar
les seves r esponsabilitats.

------------*:------------
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relativa a la nacionalitat dels àrb1tres designats pel Govern etfope·
Considerant que ambdós Gove~s
estan d'acord a fixar la data del 25
d'agost pròxim com a termini per
a. considerar que el procediment d'arbitratge ha acabat;
El Consell invita la Secretaria de
la S. de les N. a comunicar en l'in·
terval als membres del Consell totes les informacions que li siguin ra.cilitades per les dues parts, especialment aquelles que tractin del desenvolupament dels treballs dels àrbitres.
,
Segona resolució. - El Consell1
deixant les dues parts en lliberta~
de resoldre les diferències que es
tracten, conforme a l'article cinquè
del Tractat ital<rabisslni de 2 d'agots del 1928, decideix reUnir-se en
cas que no s'arribi a un acord entre els àrbitres nomenats abans del
25 de juliol, en la data prevista de
25 d'agost, per a arribar a un arran·
jament per la via de conciliació.»
EL DISCURS DEL BARO
ALOISI
Ginebra, 25. - Anit passada, es
va. reunir el Consell de la. S. D. N.
en sessió pública, per tal d'ocupar-se
del litlgi 1ta.l<rablsslnlà. En el curs
de la sessió, el cap de la delegació
féu la següent important declaració:
«A !i d'evitar tota possibilitat de
falsa interpretació o de malentès,
fàcils de trastornar el curs regular
del procediment al qual és sotmés
el litigi italo-abssinlà, Itàlia, després
de recordar l'aspecte juridic de Ja.
qüestió 1 haver expGsat les condicions en les que ban estat nomenats
els àrbitres pels Governs de Roma
1 Addis Abbebe., declara que, amb un
esperit de conciliació, està disposada
a sotmetre els incidents que es vaten produir després del 5 de desembre del 1934 a la frontera ital<rablssiana, al reglament de la. Comissió
nombrada per a la solució de l'incident d'Ual-Ual.
Respecte a la demanda d'Abissínia
d 'atribuir a. la Comissió competène>ll• per a interpretar el Tractat del
1908 el qual es refereix a les fronteres entre la. SOmàlia italiana i Abissínia, ha d'observar-se, que el !et de
l'agressió etiòpica d'Ual-Ual, conservaria. tota la Eeva gravetat.
El Govern italià, que recentment
ha confirmat al Govern etièplc que
està disposat a pr<>$5eguir la demar·
cacló de la frontera tan aviat com
s'hagi arribat a la solució de l'incident motiu de la. discussió, no pot
admetre attre procediment que l'establert pel Tractat del 1928, l'execució del qual ja s'ha iniciat».
A continuac~ó exposa el baró Alol·
si et que Itàlia. considera bona fe
posada de manifest en el curs de les
passades setmanes amb la publicació
diària dc · " xifres d'homes 1 material que ,
•ven a l'Africa Oriental Italiana
•!fica aquestes trameses amb :a ··~cessitat per Itàlia
d'assegurar la defensa dels seus ter·
ritoris d 'aquella part d'Africa. al
El senyor Aloisi acaba pregant
Consell de la s. D. N. que es confo~
ml als privilegis del Pacte, en e:s
termes del qual, quan un litigi es
troba sotmés a un procediment d'arbitratge - el cas actual-, l'organiSme internacional de Ginebra no té
perquè immisculr les seves inici&ttves.
«El Govern italià - afegeix el senyor Aloisi- , no es proposa de ·sstcag
de les maneres limitar la. lD.1
confiada als àrbitres en els termell
del Tractat del 1928, però tampoc
no pot permetre que llur examen
traspassi tes fronteres. A més, e~~
autoritat desitja minvar rexerCJ
de la sobirania del Govern' 1tallà.
En acceptar el procediment d'~r 01tratge, hem demostrat que nosa:!res
vo!em respectar els compromJsOS
pre>OS pels dos Governs, perquè sl
el Govern italià. ha acceptat ~~fr~
cediment de conciliació i dni'ar ar
ge, és perquè es proposa co orm ~
s'hi.»
•
yor
A continuació intervé el sen
Laval, en nom de França, per a d:e
clarar que en les negociac-!oDf. ~el
han conduït a la. reg!amentac ~ a·
proccd!íment d'arbitratge, la de.egoo
cló francesa ha tingut en coFPt~ues
solament eis interessos de es de la
parU en litigi sinó tam~. elst t 1,
s. D. N., havent expenmen ~. resatisfacció de constatar que ~nte·
presentants de:S dos Governs ' tesressats ban acceptat el text qt~eació
timonia el seu esperit de co~~ent
El senyor Eden parla segw araule.>
i pronüncla unes poques Jnuncis.·
per tal d'associar-se a. les P
rà·
des pel senyor Lava! 1 ~óna_~~ gptr
cies als dos Governs mreres esper•t
haver donat proves del seu
de conciliació.

els esclaus, I, més tard, els cristians
comerciaren amb ells; Jesús va. predicar amor entre els homes, i els
cristians no han vaciHa.t ni en l'extermini dels pobles, per tal d 'imposar la seva doctrina.
Mentre jo valg ordenant alguns
dels conceptes per ella exposats, S<r
phia Wadia fulleja una revista espanyola, en la qual hi ha fotografiades les participants en un concurs
de bellesa.
- La dona, ¿com està considerada a l'India? - li pregunto de
sobte.
,
- Millor que a Occident. La. dona
actua en la politica, la literat-..tra,
la filosofia, la medicina i les arts.
AiXò, en l'aspecte, diem-ne, intellectual i artístic. En l'aspecte espiritual, és respectada amb veritable
devoció.
- La tolerància de ia bigàmia r o
és pas un simptoma massa convincent que palesi que realment existeiX
aquesta devoció.
- Per als convençuts del cristianisme - religió materialista per ex·
cellència - no hi ha manera de comprendre que aquest precepte religiós
pugui ésser admès com a norma purament espiritual. La. bigàmia solament és tolerada en cas que el matrimoni no pugui tenir fills. En
aquest cas és la pròpia muller la
que cerca la futura segona dona del
seu marit, I, una vegada casats, ella
conviu amb ells 1 els cuida amb
amor maternal. Calculeu el valor que
té aquesta transformació, que opera
en l'esperit de la primera muller.
- ¿Hi ha molta prostitució a rindia?
- Tota la que ens han portat els
que diuen q'J.e vénen a clvilltzarnos.
- Quina Impressió us emporteu
de Catalunya?
- Magnifica, immillorable. Es un
poble que ret culte a ia cult~ra. Admiro les vostres escoles publiques,
els vostres museus i bibltoteques i
admiro, per damunt de tot, el vostre idioma, ric i purificat com el
que m és. Jo conec perfectament quatre idiomes occidentals: anglès,
francès, alemany i castellà; ara vull
aprendre el català, I m'emporto gramàtiques l diccionaris, car tinc el
propòsit de tornar dintre un parell
d'anys a donar una conferència E:n
la vostra parla. He tingut molt interès d'estudiar els vostres organismes culturals l els vostres probleUi. CL
mes, per tal de fer-me'n ressò en
l\ltJ -~ oLTh'"l DIU Q , · L"'\ U
TRACTAT All3 ABI:S~
arribar al meu pafs.
Però Sophia Wadia encara farà
E - LLI:TRA 310RTA el diSmés que això que promet. Arribarà
Roma. 25. - El Duce. ~ra. b3
fins a Gandhi a fer-li lliurament del curs pronunciat a la Ca i.ss1Jli de
missatge que u· ha estat fet a mans dit que el Tractat 1truo-~tra :nor·
per un sector sensible I ambiciós en en 1928 ha quedat com a
la vida cultural del nostre poble.
1
LLUIS MELENDEZ
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