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FRUITES I LLET DE CABRA

Molts dels elements que jan
campanya contra. l'Estatut, no
tenen altra mira que aprofitarse dels recels i dels agravis
creats i enardits Xer l'obra de la
monarquia i pertorbar í dificultar la vida de la República.

EL QUE ACONSELLA GANDHI PER A
VIURE CENT ANYS

ce:t anys...
-Cal feT una vida senzilla. Cal menjar molt poc i no deixar adormir els
musculs. Cal administrar les alegries.
1 cal orar i meditar molt.
-El seu mètode de mda?
-Co1t.sciència tranquil-la. Cinc hores de dormir cada dia. Llet de cabra
i fruites. Heu-vos ac{ el meu mètode.
El dia jo el distribueixo així:
. d nc Iwres,' oracl'6,una ItO DormlT,
ra; menjar!, una hora; meditació,
dues hores; filar, una hora; treball,
catorze hores.
No menjo carn, ni peix, nf OU3. Tinc
horror a l'alcohol, a les drogues i a
··
E1t Ia na tura 1esa t'e l'ho les med lemes.
me t ot e1 que necesS1·t a..
L'home ha d'ésser amo d'ell mateix
i no deixar-se manar per les passions
ni els vicis. La castetat és l'únte remei
per a la superpOblació del món.
Per a gaudir d'una llarga vida recomano aquest règim, que és el que jo
faig:

\

.

GANDHI
Mahatma Gandhi, el Zúter hindú,
ha fet a UA periodista britànic unes
curLoses declaracions.
-Em sento jove, malgrat els meus
setanta-dos anys. No e1n canso i em
sento ple d'energia ... - ha dit -. Tothom. hauria de viure, almenys, cent
anys. L'home, ell mateix, s'escurça la

tal

La nostra eminent compatriota, de

com són molts d'ells. El poble
els recorda servint- la dinastia
dels Barbons i exaltant la flgu-

retorn del seu viatge a l'Imperi del
t h f t i t
ts d I
SOl Ixen, a e n eressan
ec aracions a Henri Philippon, el qual ens
les ha tramès un
· mediatament, per tal
que els lectors de LA HUMANITAT
in
,_
im
èi
le
slgu
"_ ...1el;) pr ers en con xer- s.
-Estic contenta, molt. contenta de
la meva "tournée"; molt més, però,
d e trob ar-me a P ar ls'. Figureu- vos que
vaig arribar a Xina en un moment
molt dolent. Durant molts dies no varen deixar desembarcar, degut a la
guerra que ja havia esclatat. Cada
dia els avions japonesos volaven damunt de Xang-Hal I us asseguro que
no estalviaven pas les bombes. Varen matar més de dos milions de xinesosl Era quelcom horrible I
-Heu pogut complir els vostres comprom1sos a Xina?
-En part solament. He pogut donar quatre recitals a Xang-Ha1. l
mentre jo ballava, se sentien les explosiOns de les bombes japoneses. No
era, com podeu suposar, gens dlvertito Es per atxò que valg renunciar
continuar a Xang-Hal 1 vaig sortir
immediatament cap el Japó.

No

vida. Massa civílitzac'ló, massa menjar,
massa beguda, massa medlctne'1. l, més
que tot, massa immoralitat...
-Així, doncs, per a viure aquests

La ballarina catalana Teresa Boronat
ha arribat a París, de tornada de Xina
i el Japó

poden

presentar-se

1'a del darrer Borbó deslleial.
Amants d'Espanya aquests homes! Amants d'Espanyat aquests
homes que foren ins ruments
dòcils i servils, defensors rabiosos, de les pràctiques escandaloses del règim derrotat!
En l'hora de la Revolució,
aquesta gent, que va servir a la
monarquia, des de Cuba i Filípines i Annual i det de Montjuïe a Itfartinez Anido, havien
d'haver
sofert
el pes de la indignació d'un
poble.
Peró ara parlen... I parlen
d'amor a Espanya. 1 volen donar
patents de patriotisme, del mateix patriotisme quina bandera
els ha servit per a conduir a
l'Estat espanyol a les portes de
la dissolució.
Tots els homes liberals, totes
les consciències netes, han d'aixeear-se a Catalunya i a Espanya, contra aquests elements
politieament indesitjables.

I

-Quin paia US ha agradat més?
-Prefereixo el Japó. La gent és mée
simpàtica 1 més neta. He actuat ...
dies consecutius a Toquio, al Orau"

Teatre , que té més de tres mil placea.
He tingut un gran èxit 1 no oblidaré
pas fàcilment el meu sojorn entre e'Ull
Japonesos.
_ ...1
-El que m'ha agradat més són ell
teatres. Jo no coneixia aitra cosa quO
la. companyia japonesa que va venir
a Paris, al Teatre Plgalle; i, aquesta.
és solament un petit aspecte del tea...
tre ja.ponès. Els japonesos són els més
gran actors del món 1 fóra molt llarg
ara parlar dels seus teatres, de 1..
seves danses 1 els seus cants. Estio
contenta de la meva "toumée", ho
repeteixo. I espero tomar al Japó l'anY,
que ve.
-I els vostres projectes?
-Per ara, reposar. Després ...
La gran ballarina no acaba la f __
.. ~
se. Tenim por que els "bibelots.. qu.
...
l despr',
port a els faci a t ro..ets.,
e , e'~
seus innombrables amics començaven
a perdre. la paciència.....

I===============':':::::::::::::'::':::'___':':':::':;,;:,:::::;:,~_____

Desdejuni.- deu minuts d'oració; mig
litre de llet de cabra, quatre taronges.
Dinar: Deu minuts d'oració i medi·
tació; mig litre de llet de cabra; doscents cinquanta grams de raïm; dUe3
peres.
Sopar: Trenta dàtils; una cullerada
de pasta d'ametlles; quatre tomàquets;
escarola.
Res de cerea13 i excitants. Aquesta
dieta fa treballar el menys p03sible els
òrgans digestius i el cor. El meu cap
es manté sempre clar i no experimento
la més petita faUga mental i física.
Així espero arribar als cent anys ..."
Ja ho saben, doncs, els nostres Iee·
tors. Si volen fer anys, segueixin els
consells del Mahatma Gandhi ... .

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

...y hasta su dinero»
Tornen a repartir-se per les esglé.
sies unes fuUes que exalten els creientt
contra les dispósicions de la Repú..

bUca.
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El doctor Gable, és

'JegUent let:

un

savi d'una rara bondat, com ho demostra el

El dit doctor, donava a Memfis (a Nord-Amèrica i no a Egipte, com
molts e8 pOdrien pensar), una conferència sobre el radium.
Entre els assistents, va distribuir una certa quantitat d'aquesta subs.
t4:ncia, 1 tia fer apagar els llums de la sala, a fi de què poguessin veure
l'acció del radlum a l'obscuritat.
El mal del cas, és que en encendre els llums, en mancaven tres mil'ligrams. Tothom coneix els preus fabulosos d'aquesta substància, t la pèrdua que per un home de ciència representa moralment i materialment, la
manca de tre3 mil-Hgrams de radium.
Doncs bé, Em lloc de donar part a la policia pel robatori de què /ta
estat vlctima, ha fet publicar immediatament un comunicat, prevenint al
lladre dels greus perills en qu~ l'exposa el radium que ha robat, doncs la
dita substància pot provocar, entre altres trastorns, la destrucció de les
:èUUle.t cerebrals del poc escrupolós personatge.
El gest del savf doctor, és admirable, i hauria de bastar perquè el lladre, sense necessitat que la policia hi intervingut, retorni al seu propietari
ela trcs mUlígraTM de radlum.

El bandit Pinelli,
ha estat agafat
Ajaccio. - El bandit Paulin Pine&.
li ha estat agafat pels gendarme. IS
Carté. Aquest., varen voltar l'holel,

on

- Dia que la. LUga pensa fer propaganda entre els pagesos?
- Em sembla que perdran la collita!

EL QUE DIU L'ALCALDE

«El primer de Maig d'enguany és una
demostració del nostre esperit de 1:0'"
lerància»

Aquesta tarda l'alcalde, doctor Ai· una diada tan turbulenta com és arguader, ha. rebut els periodistes amb reu el primer de malg~1ne cents tul'únic objecte de parlar-los de la tran· ristes alemanys que desembarcaren al
quU-1itat amb què transcorregué la mati.
jornada d'ahir.
Aquests turistes-ba seguit dient
-El primer de maig d'enguany-ha l'alca)de--han quedat meravellats de
dit l'alcalde-és una demostració de Barcelona i, si bé han passat per la
l'esperit de tolerància del nostre po- molèstia de no poder menjar a la ciu.
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ble.
tat-eosa que feren, naturalment, ;..
Hi havia anunciats diversos mit1ngs bord-restaren encisats del bon ordre
I Per a l'erecció a Ripoll ohrers d'ideologia contradictòria - ço de la vaga. Durant la tarda els esque prova que la unitat obrera és molt mentats turistes estigueren visItant la
d'un monument al fun-I elàstica - I no hi hagué cap topada Casa de la Ciutat.
de la qual cosa me'n ' feUcito.
dador de la nació cala- L'esperit de tOlerància-repet1 l'al- Olt això. el doctor Aiguader s'ha
I
caldia ha estat també el fet de què acomiadat dels perIodistes manifes·
1ana
I
tri el contrari.
tant-los una vegada més la seva sa·
. Els nostres lectors recordaran que en
Un mo' '1' de satisfacció per a l'A1~ tisfacció de què Barcelona hagi estat
una de les sessions celebrades el mes caldia ha estta també el fet de què aquest cop una. excepció per la tran.
de febrer, el Consell de Cultura de la personalment poguessin presenciar la' quiHltat registrada en la jornada dels
Generalitat de Catalunya va acordar tranquilUtat de la nostra clutat-en treballadors.
nomenar una comissió encarregada _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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LA BONDAT D'UN SAVI

Li roben tres mil'ligrams de ràdium
i dóna consells al lladre

En una d'elles, que tenim a la vista
se'13 demana que emprin les seves influències, activitat8 "y basta su di·
nero para 1uJcer jrénte, etc." i qU4
"se opongan reBUeltam.ente··, "cumplafl.
$U deber si eS preciso hasta el martf.
ria", etc., etc.
Caldria que es medís a aquesta gent
pel mateix rasé que els altrea. D'aquesta manera es dóna la sensacf6
que la justícia s'aplica a tothom peIj
igual. O :ria, que
la iu.tlda.

el bantUt hi dormia j varen entrar"",
hi per una cam.bra veïna. El bandit,
aixec4 ICl mam i va defxar-se detenir¡
sense resistència.
Paulin Pinelli, nat a Lumio <CÒTse""
gal el 20 de maig de 1895, é! un hom..
perillós, i ai fins ara no ha mort a nin"'l
gil, no és pas per culpa d'ell.
Ha e8tat condemnat moltes vegade ••
En l'any 1924, a quatre anys de presó,
per amenace& de mort per escrit f
temptativa de robatori.
Escapat de presó, és agafat de nou
l'any 1927, la resistèncÚl del qual a
l'autoritat va valer·li un suplement dd.
pena. Alliberat l'any 1930, comet tot
segutt altres robatoris, i el dfa 19 d'A.
gost, va atemptar contra la vida d'ufI
tinent de gentdarmes. Immediatament
va amagar-se al "maquis".
El dta 29 de setembre va atemptat¡
novament contra un brigadier de ~
lfeia. Al mes d'abril de 1931, va éBler,
condemnat per rebel-li6 a cinc an1" d..
presó.

"

dels treballs necessaris per a l'eI'i:!ectó
a Ripoll d'un monument funerari definitiu .a la memèria del comte Gi~
fré I, fundador de la Nació Cat9.19.!1f\.
Per un recent acord, la Generalit1.t
de Catalunya ha acordat que entrin a
formar part de dita Comissió, en representació del Centre Autonomista de
Dependents del Comerç 1 de Ja ln~
dústrla, de Barcelona, els senyor:3 Enric Nadal 1 Blanc 1 Enric Cubas
Els treballs de dita. Comissió ·~s lro.
-.Vostè l'ol entrar de sereno a la ben molt avençats 1 segurament :,n
-va tà.brfca... Es persona de conft- data propera, seran fets públics cer
~t
tal que hom conegui com serà tribu.
-Compti. Be estat deu anys en tat un homenatge definitiu al que fou
lltla casa de banys, I no n'he .pres çap! \ fundador de la nostra n3ciona.lH;l.t.

seran estudiades, amb regularitat, ell
corrents atmosfèrics superiors mentre
duri l'anll polar, i ham calcula que el
temps de funcionament ser4 de tretze
mesos, més cinc mesos de preparació
El Consell de la Generalitat de Ca- i confrontacions.
talunya, en una de les darreres sesEl Servei M eteorológic de Catalunya
$iOns, com ja diguérem, prengué l'acord, de conformitat amb la proposta estarà encarregat de donar les instrucde l'Institut d'Estudis Catalans f amb clam que calguin per al funcionament
de l'Observatori de Muntanva, el qual
el disposat pel Consell de Cultura, d'aestarà sota la immediata direcció de
provar el projecte d'fnstal-lacfó f fun- l'esmentat Servet
cionament d'un Observat07i de mun·
Hom concedeix veritable import4n- ~I. GASTON DOUMERGI!, ex-prool.
tanya en un dels cims del Mont8en1'.
cla a aquest acord que palesa l'atenció dent de la República francesa, el Qual
D'aquest projecte en donel1' avui al- que la Generalitat de Catalun1'a c%e· pensa passar una curta temporada •
l\lallorca.
gunes dades. En el dit ObservatO?i, dtea a la investfgacl6 dentl/lea.

Un observatori de muntanya al Montseny

LA

HUMANITAT

Any H. -

Parlant anil l'ambaixadora del "folk- El senyor Giralt fa E S PEC TAC L E S
lore ~z19ca" Lupita Rivas Cacho
declaracions
. PUB L I C S
Des de fa pocs dies, es troba a Bar-I és un dels. pÚblics més lnteH1gents.
celona una companyia de revistes me-El vostre repertori, és tot mexicà?
-Gairebé tot. Es tracta més que res, I DIU QUE LA PREMSA HAURJA
xicanes, al cap de la qual hi ha. la simpà.ttca i admirable actriu Lupe Rtva s d'un seguit d'atraccions i revistes ti- DE DONAR A CONEIXER L'EFICACompanyia VILA _ DA VI
Cacho.
piques mexicanes on presentem d'una ClA DE LES INSTITUCIONS BENE T elèfon 19691
Hem procurat veure-la abans que ma.nera amp1isslma la vida, costums,
"IQUES MUNICIPALS
~'efectuï el debut, a fi que ens donés modismes, músiques i regionalismes Aquesta ta.rda, el president de la CoS'ultimen els assaigs de
uno impressió del que és el 'eu teatre. dels Estats que componen la meva missió de Governació de l'Ajuntament,
-Quant temps fa. que ha sortit de pàtria.
senyor Casimir Giralt, ha demostrat
Mèxic? - preguntàrem a la. gentil ac- I de castellà, no porteu res en el desigs de fer declaracions als periodistres actes d'ENRIC LLUELLES. I
t1'lu.
vostre repertori?
tes que tan informació municipal.
la qunl s'estrenarà. demà, a un
-Tre.:; anys. Durant aquest temps he
-En els meus beneficis, sempre acosAquests han acudit al seu despatx 1
quart d'onze
~,·p.sent.at la meva companyia a les l' tumo fer quelcom de t.eatre ca~tellà, el senyor Giralt els ha començat per - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-: I
repúbliques americanes de Guat.emala, per ésser el teatre on jo vaig debutar, dir que havia pres possessió de la preSan Salvador, Houduras, Panamà, Nl-j però no el porto com a repertori de ~idèncja de la Comissió 1 havia dirigit
ct.f.l¡ua, Costa RI.::a, Colòmbia, Vcne-, tournée,
uns mots de ::;alutacló al personal emzu!ln, Cuba, Puerto Rico, Santo Do·
-Fa temps que vàreu debutar?
pIcat en aquestes dependències.
nungo, Ecuador, Perú, Chile, ArgenU-En 1915. Tenia 13 anys 1 vaig debu Ha d1t a continuació el cap de la
ComJ)anyia de comèdia
Da, Uruguai i Brasil.
tar fent la Plrrls de la sarsuela "Los minona radical, qu~ seria a governació
IR ENE LOPEZ HEREDIA
-I, etteu contenta del resultat que granuJas".
un president de veritat eficaç i cnèrva produint la tournée?
- I vàreu continuar amb teatre cas- gic sobretot en el que fa referència .a
-Molt. H e estat molt ben rebuda tellà?
Sanitat, Higiene 1 salubritat.
Avui, dilluns, nit a un quart d'onze,
per tot arreu 1 estic convençuda que
-No. Valg continuar una temporaSobre els serveIs d'assistència social
haurem contribuït a que una vegada da fent el repertori de sainets, que com són entre altres, el de socorsos als
Una gran señora
més s'estrenyin els llaços de confra-! feren cèlebre a Loreto Prado, però vaig sense feina, ha promès ocupar-se'n
Demà, COMIAT de la Companyia.
ternitat entre Mèxic i les altres repú- deixar-ho de seguida per a dedicar-me amb interès i ter feina important.
) Dimecres, REAPARICIO de la
bUques americanes.
al teatre mexicà.
AJx1 mateIx s'ha ocupat dels serCompanyia del TEATRE MARIA
-Es la primera tournée que realit-Quins són, ara, els vostres pl'ojec- veis de Beneficència, com són, la MaISABEL DE MADRID, amb l"ES,
zeu?
tes?
ternolog1a i Puericultura. Ha dit que
TRENA de la tragèdia grotesca, en
-La segona. La primera durà. cinc
-Treballar a Barcelona j a cinc dintre de pocs dies SOJ.Iic1tal'ia l'ajut
tres actes, de Carles Arniches,
anys.
places més d'Espanya. Passar imme- de la premsa per tal de què doni a
LA mOSA RIE
-I és la :Jrimera vegada que veniu dlatament a París, on estic acabant conèixer a les classes privilegIades la
a Espanya?
d'arranjar les formalitats del contracte qualitat i eficàcia dels serveis per tall
-No: en 1925 vaig estar a Madrid 1 tornar a Mèxic a buscar nou repertori que aquests aportin la seva coHabol'aal Nord d'Espanya.
1 continuar l'obra que m'he imposat.
ció amb el fi de què cessi la mtgra-I a Barcelona?
-Així. doncs, penseu continuar les desa amb què aquests s'han dc portal'
Gran Companyia LLUIS CALVO
-Es la primera vegada que hI vlnc. tournées?
a cap per mam~a dels cabals necessa-Quina impressió teniu de la nostra
-crec que és el m1l10r treball a què ris.
Dimecres, dia 4 de maig. Grandiós
ciutat?
es poden dedicar els artistes per a fer
Ha acabat el senyor Ghalt oferint-Que és una de les millors d'Eu- conèixer el seu pais.
sc en tot i per tot a la premsa barce- . esdeveniment teatral. Estrena de
ropa,
l amb aquestes paraules i tot desit-Ilonlna.
l'obra en tres actes, llibre de Ro-I del públic?
jant-li molts èxits, .ens acomIadem de ~.,. _ _ _ _ _ _ _~~_~":"
mero I Fernàndez Shaw, música
-No puc dir-ho, car no he tingut Lu~ Rivas Cacho i que tot MêxJc
•
del mestre 'l'Qrroba:
encara contacte amb ell. Però pel que! coneix per La PlngUica.
Jo veig d'ençà que sóc aquf, crec que
. A. P.
~
y

TEATRE CATALA ROMEA

Tres milions busquen hereu

TEATRE BARCElONA

I

r-------.-. '__.____..,
TEATRE NOVETATS

I

eJ
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'Vida DWsica! Ils Jocs

Florals de
Barcelona

RUBINSTE1N PROXIMAMENT A LA
Hem rebut el veredIcte dels Jocs
CULTURAL
Florals de Barcelona, que publiquem
Rubinsteln, el pianista. excepcional- a CC!1.tinuacló:
ment dotat, que tant èxit té cada tem.PREMIS ORDINARIS
porada a Barcelona, torna aquest any
a ]a nostra ciutat, on oferirà dos únics Flor natural (núm. 2.')1). - Figures
recltaJ.s als socis de l'Associació de del camí,
Cultura Musical.
Primer accèssit (núm. 119). - Visions
Aquests recitals tindran lloc al Pa- del meu camf. Lema.: "Rura cano".
Segon accèssit (núm. 157>.-TOT_
lau de la MúsIca Catalana 1 se celebraran els dies: dissabte, 7, 1 dilluns, rent saltador. Lema: "Argent fos".
Tercer accèssit (núm. 174). - Gotes
9, a les deu de la nU, i en ells Rublnstein interpretarà. dos programes de de sol. Lema; "Epigrames",
gran interès.
Englantina d'Or,-No s'adjudIca.
Viola d'Or i d'Argent (núm. 152).Hem de fer constar que aquests dos
recitals seran els únics que oferirà La pau dels silencis. Lema: "Veu de
Rubínste1n aquest any, essent neces- cristall",
sari per a assistir a ells pertanyer n
Primer accèssit (núm. 167). - Prol'Associació de Cultura Musical.
cessó rural, Lema: "Fris".
S'admeten inscripcions al can'er ClaSegon accèssit (núm. 251) . - Camins
l'ls, 43.
enllà. Lema: "Shall compare thee to
a semmer's day?", Shakespeare.
EL PRIMER CONCURS CATALA DE
CINEMATOGRAFIA D'AFICIONATS

PREMIS EXTRAORDINARIS

Copa artística. - No s'adjudica.
Demà, dimarts, dia 3 de maig, tindrà
Premi Dolors Monserdà. - No s'adlloc al Centre Excursionista. de Cata- judica.
lunya l'acte de cla.usura i repartiment
Premi Fastenrath. - Cami de la font,
de premis del Primer Concurs Català ,1oon
Maria Guasch.
de Cinematografia d'Aficionats, el qual
Premi
Concepció i Rabell. - Tres
serà presidit per la Junta. Directiva del
Centre i el Jurat que ha fallat l'esmen_ narracions, Alexandre Font.
Barcelona, 1 de maig de 1932
tat Concurs,
Els mantenedors: Ferran Agulló,
president; Llufs Via, Carles Soldevila,
DEMA, DUIARTS, DEBUTA AL TEA- Francesc de Paula Maspons 1 AnglaTRE COMIC LA GRAN COMPANYIA sell, Víctor Rahola, Enric Diez Canedo i Meria Teresa Vernet, secretari,
MEXICANA DE REVISTES TIPILa festa. ~e celebrarà diumenge viQUES LUPE RIVAS CACHO
nent, a dos qual'ts de quatre de la.
Demà, dimarts, acuradament prepa- tarda, al Palau de la Música Catalana.
rada, farà. la seva presentació la gran
companyia mexicana de revistes tfpiques que encr:.pçala la notable arLA SITUACIO A MATARO
tista azteca Lupe Rivas Cacho, a la
qual secunden artistes d.! molta vàlua dintre el gènere que conrea aquesta compa.nyta.
Les revistes escollides per al seu debut es titulen "Zarapes, C.w.-ores y Rebozos" 1 "T1erra. de sol y de romance",
qu~, segons diuen, són dos mostres del
teatre mexicà en les seves més belles
Segueix en el mateix estat la vaga
1 àmplies manlfestaclons folklòriques.
de tintorers l blanquejadors. El dJsLa reputacIó que acompanya aques- sabte, en els establiments del ram, es
t. lmlbaixada d'art és esplèndida, I presentaren els treballadors precissos
:t...olt eSpecialment tota la colònia mc- per a acabar les operacions que no esxicana resident a aquesta ciutat s'ha taven acabades per tal d'evitar que els
~res un interès molt gran per l'èxit
gèneres es fessin malbé,
~e llurs compatriotes, que vénen a nosSegons informes, el Comitè local del
,,«-res a oferir-nos el senzill-però resPartit Socialista, ha acordat que la
plendent-art de la seva pàtria.
minoria del partit a l'Ajuntament, forT9.nt el senyor Cònsol general de
Mèxic com el senyor Cla.vé, agregat mada. pels senyors Jaume Comes, FranmIl!tar .1 Consolat de Mèxic a Espa- cesc Anglas, Artw' Puigvert, Joan Junya, han invitat les nostres principals lià 1 Daniel Barberà, s'abstinguin de
autoritats per a la vetllada de demà prendre part activa en els assumptes
al Còmic, 1 per l'enorme venda de municipals, mentre la Pl'òx:ima assemlocalitats, la Presentació d'aquests ar- blea del partit no disposi altra actitud.
El sindicalista Peiró publica, al Diatistes s'efectuarà davant un ple a vesri de Mataró, una carta en la qual manifesta que el comandant Franco 1
l'ex-capità. Vallès, estigueren a Mataró en pla de comerciants, pUix que
ambdós són gerent 1 representant,
respectivament, d 'una Companyia ex.
plotadora d'un producte per a oxigenar carbons. Posa. de relleu que els esmentats Franco 1 Vallès són completament aliens als esdeveniments passats.

La vaga del ram de
l'aigua

'''"..

Anuncieu a

4'la humanitat"

Luisa Fernanda

pels eminents cantants Matilde
Vàzquez, Emili Sagi Barba 1 Pep
Ha quedat solucionat el conflicte
R9meu. El més gran èxit de l'any
que s'havia plantejat a Masnou, ena _
Madrid
tre els obrers del camp.
:.._ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _....:

CONFLICTE SOLUCIONAT

VISITES

TEATRE VICTORIA

Han visitat al governador el doctor
Pere Dom1ngo, 1 el director de la Telefònica. Aquest darrer, cridat pel senyor Moles, per a solucIonar algun dels
casos presentats entre els obrers d'aquella companyia.

Avui, dilluns, nit a les deu:
Primer. L'entremés UN POLLO
CANON
Segon. 32 representació de l'únic
i 1ndIscutible èxit del dia:

DETINGUTS ALLIBERATS

EL HUEVO DE COLON

Per ordre del governador es posaren en llibertat ahir, a la tarda, quatre dels detinguts en el loc.l del carrer de la Bòria a la matinada del dissabte, els quals pertanyen a les Juntes del Sindicat de Transports.
Segurament els vint-I-un restants
seran Igualment posats en llibertat
després de mirar els respectius expe~
dients.
MES

CONFLICTES

creació de p, Huerta, T. Silva, Ramírez, Gometes, Acuaviva, Pradas
i les 35 formosissimes segones tiples i exhibició de danses 1 quadros plàstics en nu art1stlc per
BOTZ BALLET
Demà, dimarts, tarda a les 4'20:
Vermut popular. BUTAQUES a 1
pesseta. General, 40 cèntims: UN
POLLO CANON - LA GENTE SERIA, creació de Gometes, i s1se.
na representació de l'èxit SIN NOVEDAD EN EL FRENTE, per la.
Huerta, J. Ramírez, Gometes, Acua
viva i el Bou Ballet. Nit i totes
les nits, l'èxit definitiu de 18. temporada,

SOLUCIONATS

Han quedat solucionats els conflictes plantejats a Calella 1 Masnou i en
vies de solució l'ex1.!:tent a Mataró entre els obrers del camp.
MES EXPULSIONS

EL HUEVO DE COLON

Han estat expulsats d'Espanya els

súbdits estrangers Raymond Lebacq,
Vittorl0 G10vani Segetta, Frank TayIor i Sauveur Tevou1.
Tots ells són comiderats com inde':
sitjab!es.

Totes les tardes : SIN NOVEDAD
EN EL FRENTE, amb BOTZ BALLET. Totes les nits: EL HUEVO
DE COLON, amb BOTZ BALLET.
- Despatx a la guixeta i centres
de localitats

Conferència municipalísia

TEATRE POLIORAMA

Al saló d 'actes de la Societat Unió

Companyia de comèdia
P I N O - THUILLIER

Social, de Cornellà., s'inaugurà. ahir
tarda un cicle de conferències o:ganitzat per aqueU municipi. Ocupà la
tribuna el culte advocat 1 secretari
de l'Ajuntament de Barcelona,
Josep M. Pi 1 Sunyer, e l qual dcsenrotllàel tema. "Necessitat d'una vertadera preparació dels Municipis
pers a les grans ciutats, als
llur urbanització 1 sanejament, i

Avui, nit a un quart d'onze:

LA RAZON DEL SILENCIO
Demà, dimarts, benefici de .Josefina Tapias. Estrena de la comèdia
ORO VIE10

r----------:--:-:-::-i
GRAN TEATRl ESPANYOL

jansdeeconòmics
la realitzac1ó
dites obresque
hanper
de ad1sposar,
mitjançant una entèsa o mañcom'lDltal~11
amb els altres MUnicipis",
Després de la presentació, la
féu l'alcalde, senyor Marlgó, l'''·ust..
conferenciant inicià la seva dissertació, fent un acurat estudi del mun1clpl a través de la història.
Exposà les prinCipals teories que avui
imperen al món en matèria mun1cipalista 1 d'urbanització, i proclamà la
necessitat d'obrir ampli mt als nous
corrents d'1ndependèncJa municipal,

Avui, rut a les deu: L'obra. més
formidable de l'any, el VODEVIL
SONOR,

L'obra que diverteix a tothom 1
que no cans~ mal. Derr.à, tarda,
estrena. de ELS MARQUESOS DEL
BORN. Nit i cada nit: LA REINA

BROADWAY CINEMA

C OLI SEU M

El públic, el qual emplenava el saló,
aplaudf força en acabar l'interessant
treball del ..nyor PI I Sunyer.

Demà, dimarts, 3 de maig.
un quart d'onze: ES:D1~V;EN)~I't~:I
TEATRAL. DEBUT
Companyia mexicana
i Revistes tfplq ues

lUPE RIVAS
amb les estrenes de les

''''VIS,., I

Zarapes,castoresyreh'17n,1
Tierra de sol y de
Les PRIMERES AUTORITATS
LA PROVINCIA assIstiran a
solemnial festival

CINEMA PARIS
A\·da . Pta. Anrel, 11·13. Tel. 14514

Tal'da, 4'30. Nit, 9'45:
Revista Para.muont (en espanYOl).
Kay Jhonson i NeU Hamllton en

EL ESPIA
Triomf de Lilian Harvey en el fillu

PEZ DE TIERRA
amb Andree Roanne ("Uffa")
~reus: PREFERENCIA: l'50 Pf"
ESPECIAL: 0'80 ptes.
Es de8patxa a la guixets per a la
sessió munerada del dijous, tarda
a les 6.
Propvinent divendres:
Clara Bow en LO APUESTO TO.
DO, i Gary Cooper en ACEPTo
ESTA MUJER, amb C, Lombard

FANTASIO

- ---

AVUi, nit a les deu:
REVISTA PARAMOUNT,
MENTARIA I DIBUIXOS.
EXIT de l'opereta sense !gual
Robert St.o1z

El TENIENTE Df.l AMOR
per Gustav Frohllch

ROSSELLO CINEMA
Avui, dilluns:

CARSON
YO QUIERO QUE ME LLEVEN
A HOLLYWOOD

MAlSON DOREE
6 a 8 TES DANCING

Orquestra Burrull
3/4 de 10 a Z/4 d'lI CONCERTS

C'làssJcs

j

moderns

Quintet Burrull
Dimecres i divendres:

TE SURPRISE

FRONTO NOVHATS
Demà, dimarts, tarda a les 4'15:
LARRUSKA1N - ARRIOLA COll'
traHERNANDORENA I _ TEO.
DORO. NIt, a les 10'15: RAMOS '
MARCELINO contra OLAZAB,u·
UGARTECIiEA. - Detalls als car·
tells

LLEGIU
CADA DIJOUS,
LA NOSTRA

Unió, ., _. Telèfon 199'4

in
Avui CINEMA SONOR: MAR DE
perjudicials I l'U osos.
FONDO _ POUPURRI ' Noticiari
Parlà, :finalment, de la crist econò1 Dibu1xos
mica actual, que tan intensament I !.._______________
atecta l'Estat I els municipis, I digué I
que, al seu juí, els problemes que ella II"---~-:-:--:-::-:::-:-~_:'--ï
pranteja sols podr.n resoldre'. amb la
retorma del règim impositiu iniciat

pel senyor Carner.

TEATRE COMIC

LA REINA HA RELLISCAT

qUèl,~::::HA::R::El:J:.s:C;A;T;;:~

creades perviuen
l'estreta.
relació
en
actualment
els pobles
veïns.
els municipis poden ut1lttzar per al
Es reteri als mitjans econòmics que
desenvolupament de llurs millores urbanístiques, rebutjant radicalment els
emprèstits Ja que els considera avui

Nutnero

Avui, dilluns, ESTRENA de

HONOR ENTRE AMANTES
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LES ELECCIONS FRANCESES

DÉU ESTA PER LA REPÚBLICA

ELS RESULTATS

Tem,ps enrera va circular per Barcelona una fulla de propaganda, editada per determinada congregació, en la qual es feien el! averanys més MORT REPENTINA D'UN DIPUTAT,
sf1listre. en quant a l'actitud que le! Potestats divines, adoptarien davant DESPRES D'ACABAT L'ESCRUTINI
la tasca francament anticlerical del nou règim impiu i francmaçònic.
Paris. - Els resulta.ts coneguts fins
Per tal de donar vero!3Ïmilitud a les seVe8 negre! prediccions, la fulla
ara de les eleccions, són fragmentaris
de referència retreia una mala fi de precedents, de la lectura dels quals
ltom copsava la conseqilència que tote.! les calamitats sofertes pel pais 1 unipersonals.
El senyor Herriot ha estat reelegit
han obeït sempre « la tibles« o l'oblit, en matèria de conviccions religioses.
per Lió.
PeJtes, inundaci01U, revoltes, pronunciaments, seismes, guerres civils
També ho ha estat per Belfort, el
o colonials, atemptats, sequedat8, naufragis, cataclísme:s, tot, absolutament president
del Consell, senyor Tardieu.
allò que revestei% aquest cardcter i figura a la història d'Espanya, del
A Burdeus ha mort repentinllment,
seg~ panat, significà. la sanció implacable del Cel, per les nostres veHeita!s
quan E"S trobava en el Circol del seu
liberals, comtitu.cionalistes o republicanes. La monarquia venia a ésser
partit. poc després d'acabat l'escruuna mena d'4SSegUrança contra el malhumor de les altures. Aquestes, pel tini,
el diputat sortint, senyor Lorin,
que es veu, toleraven un Ferran VII concupiscent, una Isabel 11 impUdica, de l'Aliança
Democràtica Social.
o una Sor Patrocinio farsant. El que no toleraven ni admetien era el pecat
A Marsella ha estat reelegit, per gran
democràtic i l'abominació lliurepensador4_.
El! pronòstics de referència, despré! d'enumerar amb indignació l'obra majoria, el diputat socialista senyor
Tassa.
laïcista del règim nou., es reservava dir qUin càstig la seguí ria. Es limitaTambé ha estat reelegit, el vice-pre1)4 a dir que "iba a ser algo gordo" ...
sident del Consell, senyor Reynaud.
o
En efecte. "Algo gordo" és la comta que, segons diuen, donaran al
Igualment, l'ex-ministre de Comerç,
p!lfs els camps andalusos tan castigats en altres anyades ... Sembla que es
tracta d'una cosa sense precedents, que importa molts milions, els quals senyor Rollin, el diputat cec ~enyor
vindran molt bé peT a refer l'economia republicana. El que és per aquest Scapinl i els ex-ministres senyors Daladier, Lnsteyrie i Painlevé, han estat
cantó no sembla pas que l'Omnipotent estigui de mala lluna ...
I pel que afecta el litoral cantàbric, les darreres tnfonnacions parlen reelegits.
El secretari general del Partit soa'una prodigiosa pesca à'anxoves que mai de la vida, segons els pescadors
11lés vells, no s'havia produït. Hom diria que tampoc al Cantàbric la Pro- cialista, diputat per Creussot, senyor
Pnu Fauré, ha estat vençut pel repuvidència no dóna senyals d'estar gaire ressentida amb la República .. ,
podem, doncs, viure tranquils els republicans i els lliurepensadors. Les blicà. senyor Bata1lle.
A Nantes, circumscripció del senyor
plagues d'Egipte, les pluges de foc, els diluvis abassegadors fan molt bonic,
però llegits a l'Antic Testament. Aleshores, Déu, pagava í cobrava al com.p- Brtand, ha estat elegit el republicà
tat rabiós, amb benifets o amb patacades. Avui, el Creador, opera a la senyor Dues.
moderna i no inéorrerà pas en l'anacronisme de destruir - per donar gust
S'ha registrat "bal1otage" en diverals nostres cavernícoles - una obra que no deixà d'ésser, mirin-s'ho com ses circumscripcions,
vulguin, la seva pròpia obra.
EL QUE GUANYEN I EL QUE PERDEN ELS DIVERSOS PARTITS QUE

wt

cialistes, en guanyen l, en perden 1;
socialistes S. F, l, O., en guanyen 2,
en perden l, i comunistes, en guanyen O, en perden O.
Ran estat elegits l'ex-ministre republicà senyor Oberkid; l'ex-ministre
del Govern Rerrtot, André Hesse; l'expresident del Consell, Chautemps; l'exministre de l'Aire, Dumesnil; el senyor !.eon Blum; el ministre d'Hisenda, Fland1n; el senyor Renaudel; el
vice-president de la Cambra, Henry
Pate; l'ex-ministre Palmade, i l'advocat socialista íenry Torre.
JNCIDEN'ES

Foc,

A Ivry. diversos membres de les Joventuts Patriòtiques intentaven hIssar una bandera francesa a l'Ajun_
tament, 1 foren atacats per un grup
de comunistes.
Un dels primers resultà greument
ferit.
Han estat practicades tretze detencions.

¡

sovint que hom topi amb personat-¡
HAN PRES PART A LES
ges de psicologia símilar a la dels que
ELECCIONS
no saben anar ~n tramvia. Sovint, un
Paris. - Resultats c~~leguts de les
polític, un filòsof, un catedràtic, un eleccions a les 24'45. Candidats eleescriptor, sigui de la mena que SigUi,! gits: Conservadors, O; republicans 33'
té la genialitat de situ~r-se d'u1J.a fai- !I republicans d'esquerra, 12; radicals',
só tan ambigua í eSbzaixada com la 12; radicals i radicals socialistes 22'
del cituadà anònim que dificulta, a socialistes, 9; socialistes S. F. I: O:,
dretes., la relativa comoditat dels que 18; comunistes i comunistes dissidents
~<.Lporten una cotxada massa atapeïda. O, i "ballotage", 138.
'
De vegades no és un home sol. Es
Ganàncies i pèrdues: Conservadors,
tot un agrupament dels mateixos que en guanyen O, en perden O; republis'esforça a fer la vida impossible als, cans, en guanyen 4, en perden 1; l'eseus semblants. No h i fa res que tots 1publicans d'esquerra, en guanyen 1,
anem a un mateix lloc, la qual cosa en perden 7; radicals i radicals 50hauria d'ésser un principi de coincidència. No implica res que tots siguem
víctimes de 14 manca de capacitat o AQUEST ANY, ELS PREl\IIS NOBEL,
deficiències de construcció del vehl'1ERAN MOLT MES FORTS
¡ que ens ~or t a. A qye 11 .Ito~e o grup
ce
Stockholm. _ Aquest any, el valor
que porta dmtre la 1nsoltdarztat, obs_ de cada un del Premis Nobel serà. de
trueix per sistema ~ t~pon~ p~r es- 171.753 coronas.
'
aquest espent, msolidan,. ma- \ Cinc premis, seran distribuïts a
tet;;... ,veureu al 1nOrbU; oraton d.els Stockholm aquest any. Un per la Uqlle demanen la parau!.Q. cada cmc teratura, un per la medecina, un per
1ni~~ts en ~na ass.emblea, com en la la qulmica, 1 dos per la f!sica, car el
P'"U.t 1a de S!ngulantzar-se q~ carac-\ premi de física de 1931 fou reservat
~entza els. 1mpacients, els dtscols, els per a a uest au .
tnconformlStes...
q
y
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L'ART D'ANAR
EN TRAMVIA
Potser estaria més ben dit Art d'anar
dret a les plataformes. Sí us hi ftxeu
bé, observareu que moltes vegades

ocupen llocs a aquestes individus-o
indiviàues-que no tenen la més petita noció de què no és precisament
a casa seva allà on es troben. Per plena que vagi la plataforma veureu el
senyor que estudia, pacientment, quina és la posició més incòmoda que
pot adoptar per als que el rodegen.
E13 pasEatgers conscients del seu deure supleixen amb la pròpia iniciativa la manca absoluta de reglamentació en ço que afecta la cabuda de
les plataformes, i procuren reduir a
la mfnima expressió llur cubicatge
personal. D'aquesta manera podeu
anar quaranta en una clariana feta
per vint. Però si teniu la desgràcia que
pugi un senyor o senyora dels que al_
ludi« més amunt, que comenci per
8ituar -se al biaí.l: dels que ia hi éreu,
procurant obstruir l'entrada i sortida et..: la gent que seu a dintre i dificultar 1ins l'impossible l'ordenat acoblament dels passatgers, ja heu begut
oli i més us valdria baixar i seguir a
psu.
Altra1n.ent els passatgers inadaptables acostumen tenir un gènit com
la pólvora. Està molt bé que ells us
amarguin l'existència durant un parell de quilòmetres, adés premsant-vos
contra una portella, adés fent-vos ser_
vir de matalàs, adés pujant de peus
damunt els vostres, com si fóss iu una
bàscula de festa ma;or. Però, pobrets
de vosaltres que, pel mottu més tn!lIgnificant, els trenqueu la girada i
els feu la centèsima del que ells us
lan. Ja els sentireu.
A la vida dels pobles s'esdevé molt

ELECTORALS

Paris. - A Belfort, en una reunió
electoral, es produí una coHisió durant la qual resultà greument ferit
el preslder.t de ksociació Creus de

NIÇA llA ELEGIT L'ADVOCAT
HENRY TORRES

saló de música, a Hally - Courut ...
M1l1houses - Shelff1eld, on posseeiX
una finca que és un vertader museu.
M. Kuehnrich era un personatge
molt conegut a Amèrica i Ew-opa, per
la seva gran activitat, havia creat daDr
rerament la "Universal Rustless St~
Corporation". Aquest negoci f1nancier:
creat l'any passat tenia per f1nal1tai
la lnsta1-Iacló a Sheffield i Derbysh1re
d'unes fàbriques destinades a popularitzar els productes d'acer lnox1dabled'origen alemany.
Aquest home havia començat la seva
carrera com a representant de comero
éssent aviat el propIetarI d'una gran.
empresa d'acer. Els seus negocis decaigueren bastant durant la guerra en
ésser internat com a sospitós.
Després de la guerra pogué provarse la seva innocència, posant-se de
nou al davant de les empreses,
tants altres, ambicionà massa. L'acer
inoxidablJ no tingué gran èxit. Les
fàbriques establertes 'a Sheffield tinqueren que parar la seva producció. El
dia 7 d'abril s'anuncià la liquidació judicIal.
Aquest és el motiu del suïcIdi de AL
Kuehnrich.
LA MALARIA CAUSA 1,200 BAIXES

Yryheid (Natal). - A les regions de
Mongoma 1 Eshowe han mort 1.200
indígenes, víct1mes de l'epidèmh malària,
EL CRANI DEL "VA~, IR DE
DUSSELDORF" ERA EL D'UN HOMB

P aris, 2. - Les dades personals de
les eleccions, arriben amb molta lentitud. Fins ara es coneixen els noms
de les següents personalitats que han
resultat reelegides:
Cap del partit socialista Leon Blum;
ex-ministre de l'Aire, senyor Dumesnil; ex-ministre Oberklsch; ex-president del Consell Chautemps, P aul Rehaudel; ministre d'HIsenda, Fland1n;
Henry Poté, ex-m!nitre senyor Palmade, etc.
P er la circumscripció de Niça ha resultat elegit el conegut advocat Henry
Torres. el qual defensà el President
de In. Generalitat de Catalunya, senyor
Macià, en el procés que s'incoà a Pllris contra l'esmentat senyor. _ Atlante

NORM~'L

Berlln. - L'informe de l'Institut
PSiquiatria, on ha estat analitzat el
crani del "vampir de Dusseldorf4, diu
que el criminal era un home perfecta..
ment normal, puix que no s'ha obser..
vat cap lesió ni hereditària nI adqui_
rida.
INCIDENT FRANCO-ALEMANY
A DUSSELDORF

Berlin. - Segons una informació de
l'Agència Wolf, s'ha registrat una ba..
ralla entre els fills del propietari d'un
cafè de Dusseldorf i uns artistes fran ..
cesos que efectuaven una tournée amb
motiu d'haver els artistes cantat' unes
cançons en francès que molestaren els
fills del propietari.
Un d'aquests engegà diversos trets 1
feri greument un dels artistes.
l'obertura ja existent, per a poder
La pollcla detingué l'agressor 1 un
extreure la preciosa càrrega de llingots dels artistes, que s'havia distingit en
,
la
baralla.
d or.

---------------------------.;.-----.1
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Ningú no defensa ni defensarà mat,
amb fonament de causa, que els homes deguin pensar, actuar i respirar
tots igual i a la una. Però la matisació no deuria significar enemistat ni
la discrepància, guerra encesa. De grat
o per força tots anem de cara al futur encavallats en una civilització estreta i en un sistema social ple de
tares, dintre les quals ens movem amb
idèntiques dificultats que els estadants
d'una plataforma de tramvia massa
plena. Per això és altament censurable que hi hagi qui ens compliqui el
trajecte amb intemperàncies, exabruptes i actituds d'aquelles que només
s'expliquen en temperaments tan superbiosos que dejecten el sol abans de
sortir o tan pusilànimes que les parets els semblen Joanets.
J, M, FRANCES

CRONICA POLITICA
I PARLAMENTARI A
Comença la setmana de gran inter~s. L'Estatut no sortirà, però, de
la C~missió de pressupostos fins el dijous. Per de pressa que es vagí no
podra, doncs, ésser portat a la Cambra fins divendres. El dijous possiblement començarà a discutir-sc el projecte de reforma agrària.
Però ja des d'aquests dies la politica es mou en un pla interessantis8lm. Al saló de conferències hi ha versions i pronòstics per a tots els gu.sto•• A les penyes polítiques no es parla d'altra cosa que de l'Estatut. L'ambient no é, molt favorable, però no hi m anquen veus de comprensió i de
serenitat que, abans, no es recollien en lloc.
. Aquesta setmana es discutirà tal1~bé l'assumpte de les responsabilitats
p?htiques, El nus d'aquesta qUestió és el de si aquestes responsabilitats han
: ésser jutjades per un tribunal de parlamentaris o per un tribunal mixte,
e parlamentaris i magistrats, amb ma;oTia d'aquells,
No tots els grups polítics de la Cambra sostenen el mateix criteri. I
;egurament es promourà un debat que consufnirà tota una sessió.
Hi ha d'aver, a mú, una sessió se creta pels supltcatoris, entre ells el
del 8envor March, assumpte Que serà molt debatut, segons sembla, i que
no estarà orfe d'apassionaments.
é Aquests dies sovintegen les entrevistes i els canvis d'impressions. Com
natural, el motiu d'aquestes converses no és altre que el problema de
er4talunlla.
t
La premsa enemiga 4e la nostra terra ha desplegat una campanya
1I\metzhuula per tal d'exaltar i upwtar la incomprensió i la passió dels
:ecats. Alguns pelítics cerquen amb això una plalaforma, que no podrien
olir ~li pels seus mcrits ni pels seu.! antecedents. Es precls reconèixer,
que al costat d'aquestes veus se'n senten d'altres que reconforten Z'es-

:-rtí.

Madrid, 1-V -932,

NOVA EXPEDICIO ANTARTICA

Nova York. - L'explorador Sir Hubert Wi1kins, ha confirmat, que d'açi alguns mesos marxarà de Nova
York o. bord d'un submari per a intentar una nova expedició submarina
al Pol.
ORGANITZACIO TERRORISTA
UKRANIANA

Varsòvia. - La policia política ha
descobert un3. organització terròrista
ulaaniana,
Han estat detingudes trenta persones, entre les quals h! havien molts estudiants.

UNS LLADRES SOSTENEN UNA
ELS CO~IUNISTES PROVOQUEN
LLUITA AFERRISSADA Al\m DOS
INCIDENTS A AUSTRALIA
GOSSOS POLICIES ..,
:Melbourne.
- Quan celebrava una re...
,..PERO SURTEN A~m LA SEVA

Londres. - Durant la passada nit,
uns lladres penetraren a la residència de l'ex-rei Manuel de Portugal,
situada al Fulwell Park, suburbi de
Téddington, 1 s'emportaren valuosos
objectes d'art i alguns llibres de gran
valor.
Com és sabut, l'ex-rei posseeix la
mUlor col-1ecció de llibres antics portuguesos.
La .pollcia ha esbrinat que els lladres
sostingueren aferrissada lluita amb dos
gossos policies alsacians, els quals estaven al jardí de la. residència. Un
dels gossos esta va ple de sang. la qual
cosa demostra que la lluita que sostin gueren els lladres amb els gossos fou
ferotge .
Han desaregut algunes joies, objectes de plata de taula i diversos impo!"tants documents diplomàtics.

La curiosa vida d'un professor
de Fisiologia

unió organitzada pel Partit laborista,
un grup de comunistes que havia pe_
netrat al local, insultaren el primer
ministre interi, senyor Tuncl1ffe, i diversos oradors tradeudionenses. Amb
aquest motlu s'originà un gran aldarull, que donà lloc a la intervenció de
la policia.
UN DESCOBRL'\IENT INTERESSA'\'T
EN L'AVIACIO

Berlin. - Un· eng~nyer d'Hanorse,
anomenat Erich Offermann, ha eles ..
cobert un aparell elèctric que p"rme ...
trà a un avió, en ple vol, de fer fm....
cionar l'eclaratge d'Wl terreny u'aviació. Aquest aparell, pod¡'à 19'ualment ésser utllltzat per a l'engeristrament de la música i de les veus. Ser·
virà, encara, per a establir la veio·
citat dels projectils i controlar l'acustica de les sales,

UN EX-CAMPIO OLtl\oIPIC INTENTA
SUICIDAR-SE
UN

CO~IUNISTA ITALIA ES DETINGUT, A GINEBRA
Paris. - James H. Duncan fou un
EL CHEIK ABDULLAH, I EL PROl'ESSOR LEON, NO FORMEN MES dels més destacats atletes dels Estats
Ginebra. - La policia ha detingut
QUE UNA SOLA PERSONA
Units. Vencedor en el llançament del un individu nomenat Dius Marcant1,

Londres. - Es una vida ben estranya
la del professor Leon, catedràtic francès de Fisiologia, que acaba de morir.
Nascut a l'illa de Man estudià per
advocat, acabant la ~arrera a l'any
1873, exercint la seva carrera a Liverpool.
Fou en aquesta època que començà
~d. seva existència a venturosa. Després
d'haver-se converUt a la religió musulmana, va emprendre llargs viatges
pel' l'Orient. Ei Shah de Pèrsia, el
Sultà de Turquia, 1 el rei d'Afganistan
ol."gani~en en honor seu, fastuoses
recepcions.
Va ocupar en Anglaterra, els més
alts destins diplomàtics, 1 va pubIlcar nombroses obres sobre la religió
islàmica. Fa sis anys, aquest estrao)'
orientalista, que havia adoptat el nom
de Cheik Abdul1ach, va desaparelxer.
Alguns digueren que s'havia retirat n
TurquIa,

I

L'or al fons del mar
EL TRESOR DE L'''EGYPT''

disc en uns Jocs Ollmpics, Duncan, a
qui atreia la vida "d'Europa", obtingué
un empleu ... com a cap de guardes l:.U
el cementiri americà. de morts en la
Gran Guerra, que existeix a París.
Sembla que Duncan havia d'acabar Udel seu contracte. I davant la perspectiva poc afalagadora que se li presentava ... intentà suïcidar-se i es disparà
tres trets al cor. El seu estat és greu,
però no ha mort.
Encara el cas KreuKcr
DETENCIO DE TRES ADMINISTRA,
DORS DE LES SOCIETATS
KREUGER

comunista italià, de 30 anys, al qual
se'l suposa autor de la temptativa d1ncend! criminal comesa. el passat diumenge contra el Consulat d'Itàlia. L'incendi fou sufocat immediatament pels
bombers. Mercant! havia passat la fron
tera clandestinament. No portava cap
paper d'identitat. Un abric de gabardina negra, trobat al primer pis del
Consulat d'Itàlia, uns minuts després
l'atemptat, ha estat reconegut per
diversos testimonis, com pertanyent
al comunista itallà.
LA PASQUA RUSSA A BERLIN

Berlin, 2. - Coincidint amb la mani·
del Primer de Matg, es com..
memorà ahir, a tot el territori rus.
la pasqua de la religió ortodoxa-~ega
i per tal motiu acudi als temples rus·
sos, encal'a oberts al culte, una extra..
ordinària massa de públic.
Els "popes" dirigiren allocuclons a)
poble, excitant-lo únicament a con·
servar la idea de Déu, sense perjudici
de modernitzar els usos 1 costums qUI
no tinguin relació directa amb la religió que declararen immutable.
Els corresponsals dels periòd1c.'; berlinesos diuen Que l'afluència de fldpl.
als temples russos causà gran impres..
sió a les autoritats soviètiques. - At.

fe~tnció

Londre: - La pelicia de Stockhol'1l
anuncia la deter.(ió de tres q,dminls·
tradors de les S'X"letats Kreuger, els S~
nyors Hu1tt, Lange i Holm.
De moment no se sa.p cep més d~:tan
referent a les ';r:'s 'ietf!I,clons.
La. pOlicia. es reserva de publicar
un raport sobre aqu,
començ de la propera setmana,

Brest. - El vapor italià u Art1glio",
ELS ~IOTlUS PERQUE S'HA
ha retornat a Brest, per a empendre
SUIClDAT EL REI DE L'ACE",
la recuperació del tresor de 1"'Egypt ...
Sheff1eld, 30, - M, Paul ,-Uchal'!
Els escalandrers han pogut anlbar
al plafó de la cambra del tresor, i sols Kuelmrich, el rei de l'acer, d'edat 61
"Ua poder aixamplar de 4 a 5 metres anys, ha estat trobat mort, en el seu 1a.nte.
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La d efensa de la riquesa forestal
d e Catalunya

HU~lANITAT

cel nI
la_política
EL CASAL REPUBLICA D'ESQUERRA, DISTRICTE SEGON

DE L'ESCANDALÓS ATRACAMENT
DEL DISSABTE
LA POLICIA TE UNA PISTA

genio GaJ;cia Martínez, que es
tado de clases' pasivas, al que mani.
festaran que debian efectuar un re.

Els agent-s encarregats de la deten~
En la sessió celebrada per la GeneSoHicitar de tots els Ajuntaments
En la reunió general ordinària cele~ ció dels autors de l'atracament del qual conocimiento en el domicilio, pOr
ralitat de Catalunya, es varen pren- de Catalunya una relació de tots a- brada per aquest Casal, foren nome - fou víctima dissabte passat, a. la nit, nerse noticias de que allí sc ""U'I",.I
quells paratges poblats d'arbres on, nats pel' a formar part del Consell l'habilitat de classes passives senyor ba contra el régimen.
dre els següent. acords:
El sefior Garcia Martínez, que
Recordar a tots els propietaris de per tradició, se celebrin excursions col- Directiu, i diferents Comissions, els Garcia, en el seu domicili de la Plaço.
del Beat Oriol, estigueren a l'esmen- ba cenando con Ja fam1l1a, no
boscos i terrenys forestals situats a lectives o aplecs, o hi hagin fonts molt següents socis:
ConseU Directiu: President, Enric tada casa per a practicar un reco· conveniente en franquearles la
1ptes les contrades catalanes, siguin '"'reqUentades a l'esUu pels turistes, i
Ajuntaments o particulars, no sub- roasses forestals que per qualsevulla Sànchez; vice-president, Claudi Sala; neixement, i recolliren les marques di- da, procediendo el1tonces a. un
jectes directament a la tutela de l'Ad- circumstància d'cxposició, clima, abun- secretari, Quirze Martí; Vire-secretari, gitals d'algun dels autors del robatori. nocimiento en las habitaciones
Confia la poliCia en detenir els au· casa. La familia quedó en el W""U~.I
m1nistració forestal, que en virtut del dància de matoll o per altra causa es Miquel Ferrer; tresorer, Julià Camps;
D . de 3 de desembre de 1924, resten prestin a la declaració i propagació comptador, Salvador Rivera; vocals, tors, car, segons sembla, es té Ja una y dos de los supuestos ag·,n',es
ran a la puerta del
n',OI"n•• I
prohibides, amb les excepcions que el d'incendis. En els esmentats llocs es Joan Almirall, Rómul Brotons, Julià pista segura.
con los familiares del sefior
cUt decret indica, les tales d'arbres coHocaran cartells d'avis als excur- Morral. Marià Martínez i Dàvid LóM1entras ésto ocurria, los atras
que s'ajustin a les condicions següents: sionistes i fumadors que seran en- pez.
LA CffiCUl\lSTANCIA D'ANAR DISComitè Polític: President, ClaUdi Ea- FRESSAT DE GUARDIA, UN DELS y el supuesto guardis hicleron abrlr
Per tots els arbres forestals de nostres viats als Ajuntaments per la Genel'Qcaja de caudales, y una vez abierto
pujols o muntanyes, les tales hauran utat, una vegada en coneixement del la; vocals, QUirze Martí, Miquel FerATRACADORS, FACILITA LA
obligaran al señor Garcia. a volvel'8e
de fer-se per tria, treient com a mà- nombl·.e dels que calguin a ca~a terme l'er, Salvador Rivera i Agusti castelló.
FUGIDA DE TOTS
de ca.ra a la pared apuntàndole COl!
Comissió de Cultura i ProptJ.~anda;
xi[!l un arbre de cada cinc, sense que muniCIpal. Els Ajuntaments m.dicaran
sus
pistolas. Apoderados del dinero, ~
pUgui fer-se una nova tala fins trans- ~nl eflvmr \~ relació esme~tadaé el nom I President, Quirze Mat·U; vocals, Rêmul
Malgrat haver-se donat compte la
corregut un perfode de cinc a deu e t oc o °lcS qule creglóum ro s taPllro~ I Brotons, Enric Sànchez, Antoni Pérez família del senyor Garcia que acaba· eran unas once mll pesetas, le CU.
anys, segons els casos. La tala d'al- pla s per a a ca·locac d e car e s 1 I i Manml López.
va d'ésser objecte d'un atracament per brieron la cabeza con una manta y le
ComisSIÓ d'Admini t 'ó i l ~
_ part dels falsos policies i d'haver-los encerraron en un armario l'opero dt
zines, oliveres, garrofers, avellaners i les causes més pate.nts per les qu.als
.
s raOl
n.orma
una habitación contigua.
ametllers, restarà reduïda a aquells de puguin declarar-se 1 propagar-se m-.
perseguit d'aprop fins a acorralar-los
Al sentir el sefior Garcia cerrar la
PQtent envelliment, i les netejes i les cendis. La coHocació es farà per comp- ~~iliFa.s'd(>nt, JUlià.. Camps, voca~s, a les escales de la Catedral, el fet
Agulló, FrederIC Mnta, Manà
puerta, saló del armarIo y se esomO
podes d'aquestes espècies podran con- te dels Ajuntaments, els quals notifi- M
d'anal'
disfressat
de
guàrdia
un
dels
artinez. 1 ~ino Agu~o..
.
balcón, sefialando a los atrael.clor.es
tinuar realitzant~se lliurement d'acord caran a la Generalitat haver-la efecCOmlSSIÓ - Esbarjo. PreSIdent, Julià atracadors, féu que, en acudir altres la voz de "A esos" y baja.ndo
amb les pràctiques culturals seguides tuat així com el nombre de cartells
en el telme municipal res- Morral; ,,::('als, Dàvid López, Joan AI- guàrdies, atrets pels dispars. que aquest calle los persigu1ó en unión de
en cada localitat. Per aquells arbres col.l~cats
pectiu
mirall, AHons Garrido, F~rran Dal'oca. enjegava, se li posaren al costat persona-s por la calle de la Paja, Pla.
que tenen la propietat de brotar de
creient-se que es tractava d'una colSoHicitar de tots els Ajuntaments Antoni Farragut i JQsep Vllagrasa.
za Nueva y CorribIa y escaleras de 1&
soca o arreli que s'exploten en "mont
lisió entre agents i malfactors.
catedral. Al verse persegu1dos de cer.
baix", com són els roures, aIzines, que en llurs termes existeixin mas-l
La
confusió
fou
tremenda.
1
quan
es
coscolls, faigs, castanyers, eucaliptus, ses forestals de propietat particular¡ l 'INTERES COL.LECTIU ECON01\IIC posà en clar els cinc audaciosos atra- ca, el supuesto guardla. y uno de ~
A CATALUNYA 1 A VALENCTA
sa1zers, etzètera, queda prohibit ar- d'importància, acordin en Consell les
cadors, ja s'havien fet escàpols ' pels atracadores h1cleron varios disparu
.
contra sus perseguidores, contenlendo
rencar les soques, podent fer-se tan mesures que cstimin més convenients
per evitar la declaració d'incendis. la I DUllecres vinent, dia 4 de maig, l'e- carrerons estrets del barri de la Ca- la persecución y perdiéndose por la!
sols l'explotació per arrabassament.
tedral.
seva propagació i la denuncia i cap- conomista Sr, Roman Perpifià Grau,
ca.Ues de los alrededores de la. cate.
Recordar als Batlles la seva respon- tura dels causants quan se sospiti que : donarà, a Unió Catalana, una confedral.
sabilitat per l'incompliment de l'es- hagi estat intencionada, enviant cò_ l r~ncla sobr~ el tema: "L'interès col1ecLA VERS 10 OFICIAL DEL FET
Poca después se pl'esentó la polich
mentat decret i les instruccions per pia a la Generalitat dels acords adopM tlU econòmIC a Catalunya i a Valènen la casa de referencia haclendo 1&1
la seva execució de 4 de març de 1925, tats.
cia".
A Prefectura facilitaren, a la prem- inveStiga.iones pert1nentes, y se Proen virtut de les quals estan especialComunicar els anteriors acords als MASPONS l ANGLASELL AL POBLE sa, la següent versió oficial de l'es~ curarà comprobar sl hay huellas dae.
lnent encarregats de la vigilància per
candalós fet:
tllares, con el fin de tener esos dak4
NOU
l'incompliment de la llei en llurs res- Governadors civils de les quatre projj A las nueve de la noche aproxi- que servirfan para comprobar la pe:.
pectius termes municipals, de la tra- víncIes catalanes i als Enginyers Caps
El jurisconsult català Francesc Mas- madamente se presentaron en la casa sonal1dad de los malhechores.
mitació de les denuncies formulades dels districtes forestals.
pons i Anglasell, p:lrlarà, dimecres vi- número 2, pral., de la plaza del Beat.o
Como dato 1nteresante, hay que
anteriors
Comunicar,
aixf
mateix,
els
per les autoritats a llurs ordres 1 de
nent;. al Casal Icària (Passeig del Oriol, cinca individuos correctamente
la formació dels expedients que es tra- acords al senyor Comandant Cap de Triomf, 50, Poble Nou) sobre "La Ge- vestidos de paisano y otro con unifor- consignar que el supuest.o guardis.
mitaran pel Govern Civil de la provin- les Esquadres de Barcelona, pel' tal neralitat de Catalunya i la Repúbli- me cré guardia de segurldad. Pregun~ dejado en la. casa de referenc1a un
espadón de guardarropfa que sin dulia
que dicU als seus subordinats les oporcia respectiva, previ informe del distaron por el duefio de la casa, don Eu. le estorbaba para la huida."
tunes ordres a l'objecte que extremin ca espany:>la".
uicte forestal cOl'l'esponent i d'acord la vigilància i denuncUn, si s'escau, les
UN TELEGRAMA DE VENTOSA
amb les instruccions esmentades.
infraccions de la llei.
El senyor Joan Ventosa i Calvell
ha dirigit al President de les COrts
Constituents el següent telegrama:
"Madrid. - Presldente Cortes ConsDemà, dimarts, dia 3 de maig a
tituyentes. - Leo extracto sesión de L'ALCALDE PODIA USAR AHIR EL
10 de vetlla, els senyor Ramon
SERVEI DE RADIODlFUSIO
ayer que un sefior diputado me rJudió
rons i Joan Salvà a la Sala
nominalmente al reclamar supuesto
L'alcalde, doctor Aiguadé, rebé Ja
expediente sobre importación trigos ar- visita del senyor Francesc Casanovas nafan compte de les gestions ....___ ,
des en llur viatge a Madrid
gentinos efectuada 1916 - Para
de l'Associació Nacional de Radiodifu~
pletar información por lo visto deft~ sió (Ràdio Associació, Emissora E. A. Ministre d'Hisenda i de la DU'ec,:ló
ciente me permtto recordar que no fui J. 15>, el qual, en nom de la ssudlta ! \ CompanyIa .Arrendatària de
ministro de Abasteclm1entos hasta 1918 emissora, li manifes_tà que, encara que
Demà, dimarts, a les 7 de la
-. Con toda respeto te saluda, Ven- el dia del primer de maig, aquesta no
l'Acadèmia de Medicina celebrarà.
tosa."
funcionés, la posava a disposició de sió cientifica publica, en la que el
L'EXTREMA ESQUERRA FEDEltAL· l'Alcaldia de Barcelona, per si convin- fessor Lleó Bernard, de París,
gués utilitzar-la en la radiació del que de "Els darrers progressos en
En la darrera assemblea del Partit, fos necessari.
gia i la. seva influència sobre
~ es prengueren acords de gran interès, L'alcalde, doctor Aiguader agraí mol. ta antituberculosa".
.: i es procedí a l'eleccIó del Con"'l il Es- tissim l'oferta, en nom propi i de l'A..
•••
ta:al d(' fin i t~u. )!,r.r~n :'l1O'C;'':'-;S el: com- juntament.
Demà, dunarts, a les 10 de la
panys següents:
CANVI DE DffiECCIO EN LA
tindrà. lloc, a l'estatge social
Raimond Samsó i Mundi; R. Mir
teneu Republicà de Gràcia,
CICULACIO DEL CARRER
Rossell; Josep M. Abad i Castillo;
número 25, una conferència
ESCUDILLERS
J. A. Blanch 1 Ribot; Gregori Garcia i
càrrec del senyor Antoni
Aragó, 270 i 272
Garcia; Crispi Martinez López 1 alHavent interessat alguns veïns i l.n- enrotllant el tema: "Problema
fons Gassot i Guila.
i Passeig de Gràcia, 45
dustrials del carrer d'Escudillers, q:le dels cecs a Espanya.'·. La cOlnr.re,,,
sigui canviada la direcció única de la serà pública.
UN
MITING
DE
L'ESQUERRA,
Telèfons 11550 i 11559
circulació rodada, en el sentit que tinA TARREGA
A Tàrrega, a l'estatge de la Unió gui l'entrada per les Rambles, la CoRepublicana, s'ha celebrat un míting missió de Circulació, abans de propola corresponent resolució, invita Ft
Ja
Foment de les Arts Decol'atives, l'A- d'afirmació d'Esquerra Republicana de sar
...
D'interès per als concur- grupació d'AquareHistes de Catalunya, Catalunya. Han fet ús de la paraula tots aqueUs als quals pugu1 interessar
concorin
per
escrit
a
la
informació
I
l'Associació d'Art, l'Associació Artísti - oradors de la Joventut Republicana de publica a què resta sotmesa per vuit
sants a l'Exposició
ca i Literària, l'Associació de les Arts Lleida, el regidor de l'Ajuntament de
de Primavera
i els Artistes, el Saló dels Evolucionis- Barcelona, senyor ArmengoI de Llano . dies aquesta qüestió.
IAI~~~!I:~~~=~~~~:=':::I
tes i els Independents, tenen a la. dis- el diputat a Corts senyor Riera Punti.
SUBHASTA DE LLOCS DEL
La Junta Municipal d'Exposicions posi~ió de llurs socis butlletins i talons Tots els oratjors han estat molt aplauMERCAT DE COLL-BLANC
d'Art que segueix amb la màxima ac~ del Saló de Barcelona i del Saló de dits.
(HOSPITALET)
t1vltat els treballs preparatoris de la. Montjuïc.
El President de la
EL SENYOR LERROUX ANIRA
propera Exposició de Primavera té
La Junta Municipal d'Exposicions
Demà, 3 de maig, a les deu del mati, nyor Macià, passà. tot el dia
interès en remarcar una vegada més d'Art té a la disposició dels senyors ar- EL VINENT DIUMENGE A GffiONA se celebrarà en el Mercat de Coll- la seva residència, en companyia
El propvinent diumenge anirà a Gi- blanc la. subhasta al mesdient, de sis seus familiars.
als artistes que pensin concórrer-hi tistes que desitgin informar-se, una
que aquesta serà inaugurada el dia 22 oficina provisional instaHada al Palau rona. el cap del partit radical. senyor llocs dedicats a la venda de peix fresc,
Sorti únicament, vora. el migdil
de maig. Que la recepció de les obres de Belles Arts, entrant pel Saló de Lerroux.
assenyalats amb el núm. 169, 182, 196, a darrera hora. de la. tarda,
Les representacions que l'9.compn- 207, 216 i 220, al tipus inicial de 800 a visitar la seva germana •• ,,__.,.. _
s'efectua.rà al mateix Palau Nacional Fermi Galàn, i oberta de quatre a
nren en l'excursió sortiran de Barcf'- pessetes, i. un de queviures, assenyalat qual, dintre de la gravetat, segueiX
del dia 8 al 15 de maig, de deu a dot- cinc.
lona al mati, per tal d'arribar a Oi- amb el num. 37, amb el tipus inicial estat estacionari.
ze. Que l'import dels drets d'inscripció,
de 1.000.
rona al migdia. A la unll d~ la.
15 pessetes per cada expositor, es fase celebrarà el bnquet :;¡rganit,z:l.t ptls
rà efectiu al lliurar les obres. Que els
Per a prendre part en la. subhasta
que s'inscriguin se sotmeten a. la de- La senyoreta Urraca Pas- radicals gironins i simpatitzants amb els licitadors hauran de dipositar prè~ o que no s'hagi posat d'acord
oLsló dels Jurats d'Admissió del Saló
la pol1t1ca de l'ex-ministre d'Estat, al viament el 25 per 100 del tipus inicial, reglamentació del dia 29 de
al qual s'hagi inscrit.
quantitat que 11 serà retinguda. al mi. 1931, el Departament d1D$p".IÓ
teatre Principal, de Girona.
tor
no
pot
parlar
El jjSa.ló de Barcelona" en el domtAcabat el banquet, en el qual sols par- llor postor que 11 sigui adjudicat el Control ha establert (per als que
cili del seu President, senyor Lluis
larà, per a oferir l'àpat al cap, un re- lloc, el qual ve obligat a. sat1sfacer l'im- cara no han pogut ésser revt.sa.ts)
Masr1era., Ballen, 72, i el "Saló de L'ALCALDE D'OLESA SUSPEN UNA presentant del partit i el senyor Ler- post de l'adjudicació a l'acte, car, de sol i untc dia de revisió, que serà
CONFERENCIA
CAVERNtcOLA
Montjuïc", al domicili del seu secreroux, aquest marxarà cap A. lF~~,:es, no fer~se aixi, es continua.rà la sub- El. les dotze del mati, al ParC de la
tadel1a, on podran acudir-hi els
tari, senyor Ratel Benet, Muntaner,
Llansà. i Port Bou, i es detindrà. en hasta d'aquell.
Diuen d'Olesa que, en previsió dels
vp.hicles amb el corresponent
núm. 1, segon, segona, tenen els buttotes aquestes poblacions i saludarà
de "reservat".
lletins d'inscripció i talons de lliura~ incidents que podien haver-se produït, tots els seus amics 1 correligionaris
REVISTA DE TAXIS
Ultra aquests vehicles, hauran
ment d'obres, 9. la disposició de llurs donada la significació dels fets d'ahh',
NOVA PUBLICACIO
S'adverteix a tots els industrials ta- presentar-s'hi els vehicles autot~
socis 1 dels que no essent-ho s'hi vul- l'alcalde d'aquella vila suspengué la
cOlÚerència de caràcter social que haguin inscriu-re.
Pròximament reprendrà la seva pu- xistes que, com que des d'avui, dilluns, pus Ford, des del 38.000 al
E! Clrcal ArtIst1c, el Circol ArtIst1c via de donar la propagadora del tra· blicació el setmanari "El Soviet", òr- dia 2 de maig, no podrà circular cap gui qUina sigui la lletra amb la
de Sant Lluc, l'Ateneu Barcelonès, el dicionallsme, senyor Urraca Pastor. gan central de l'Esquerra Comunista vehicle autotaxi que no estigui revisat estan classificats.
(Oposició). E! periòdic serà dirigit per
Andreu Nin i entre els seus redactors
Rebudes les novetats de la temporada.
d'estiu : Gran assortit en colors de
i coHaboradors comptara amb L. Trotsmoda. : Vegi els nostres tres aparadors
k1, C. R.ak'lvsk1, Marktn, Naville, SChaRonda. Sant Antoni, 92, junt ¡tla.ç,a Universit.at : Telèfon 22933
i serà client : Preus reduïts : Sucurchtmann, Frank, Wel1, Andrade, LaS2.1, Sastreria, Ronda Sa.nt Antoni, 92,
croix, Fersen. Bilbao, 'Loredo, Arlen,
Rebudes les novetats de la temporada. d'estiu : Gran assortit en coIOtS
junt
Plaça
: Telèfon
22933
Fàbrega,
de moda : Vegi els nostres .paradon i serà client : Preus reduïts
"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__
_ _Universitat
_____
____
_ _:.: Molins
laclos, ietc.,
etc.. Metge, De Cabo, Pa-
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EL SINGULAR ASPECTE DE

LA

La lesta del
celebrà, ahir,
b una completa unanimitat.

ILA FESTA DEL PRIMER DE MA IG

¡Ullgxcepci6 feta dels espectacles, o:i)lemes i teatres, vagaren ~ots .els sel'\'e!5 inclosos taxIs, tramVles 1 metrJ.
Cal afegir a l'excepció aquells serveis que son d'imprescindible neces;ii-

tat, com les pastisseries i farmàcies.
La ctutaJ;, amb l'atur dels transports
públicS, oferia un singula¡; aspecte.
L'atur de tramvIes i taxis fou . n
motiu més pzr a la sensació de festa
que donà la jorn.d,.
Pes de primeres hores del mati
l'anuència de públic a les principals
vies de la ciutat fou molt consldet·,~
ble. Els ciutadans, malgrat que fin')
les deu del mati el temps es presentava quelcom insegur, es llançaren ol
carrer a. celebrar la festa del Trcball. Els passejants al Passeig de Pi i
Margall, Avinguda 14 d'abril i Corts
catalanes abundaven molt més que
els altres diumenges. També al Passeig de Galan i Garcia Hel'llàndez i
parc de la Ciutadella, l'afl'..lència de
públic, mati i tarda, tou : .olt considerable.
Moltes families aprofitaren l'avinentesa per r. traslladar-se a les defores.
Les estacions del Ferrocarril de Cr..talUnya es vegeren envaïdes des de primeres hores del mati per colles d'excursionistes i que es dirigien a Vallvidrera, Les Planes, Floresta, etc.
La nota culminant de la jornada fou,
però, la tr~nquiHitat més absol't~a.
Malgrat que determinats rumors havien donat· com a cert que h,i hauria
manifestacions i actes de caràcter protestari i violent, ni el més lleu incident d'aquest caire vingué a enterbolir la celebraci6 pacifica de la Festa
dels Treballadors.
Les autoritats barcelonines, en pr~
visió de qualsevol intent pertorbador,
ja no gaire probable, havien pres totes
les mesures. Els escorcolls dc dissabte
a la nit als llocs on podia suposar-se
la preparació de qualsevol aldarull i
l'ostentació de forces del di·..~me nge al
mati feren que si algú hi havia disposat a moure brega, veiés la partida
perduòa i es dediqués a fer de pac1fic
ciutadà, i se n'anés al cinema o a passejar per la Rambla.
Cap incident no es l'egistrà n
&Quests actes. Els comunistes del Partit intentaren formar una manif':!stació, que es dissolgué per si sola, tan
bon punt la guàrdia de seguretat anà
per evolucionar.
Després se n'anaren a la Bohèmia
Modernista a esperar els obrers a la
sortida del míting dels comunistes ~~l
Bloc, incitant-los a què es manifestessin. Aquests, però, no estaven per '0mansos 1 es compor~aren pacIficament.
S'acontentaren cantant "La Internacional" i don ant uns quants visques.

S'ha celebrat sense incidents a tot Espanya, excepte Madrid i Sevilla, on s'han produït lleus disturbis, i Còrdova,
on el successos han reveslit més gravetat
Tarn b e' a l' estranger la festa ha transcorregut amb completa tranquil'litat

d'assalt, bolcà a la Plaça d'Abando,
i resultaren alguns ferits lleus.
A SEVILLA ES PRODUIREN OIVERSOS XOCS ENTRE LA POUCIA
I ELS PERTORBADORS

Sevilla. - A les onze d'aquest mati
formà. una manifestació comunist:l.,
calgué que intervinguessin els guàrdies d'assalt. Es practicaren disset detencions, inclús la de dos estrangers i
una noia an.omenada Rosa Angel i Torres, a la qual se 11 va trobar una pistola recent disparada i trenta càpsules.
En el barri de Tl·iana, on més gravetat tingueren els successos, l:lagueren
d'intervenir els guàrdies d'assalt 1 els
de seguretat amb tercerola, i s'entaula
un viu tiroteig amb els manifestants.
Es creuaren uns quatre-cents dispars.
Resultaren diversos ferits, que foren
auxiliats a la Casa de SOcors. A la
Plaça d'Altorano també actuaren els
guàrdies d'assalt i practicaren cinc detencions.

compleix amb el seu deure. A aquests siderablement a la Cibeles, prosseguint
els direm que és una gran pel'to:·b ... ~~j pel carrer d'Alcalà fins a la Po:·t~ del
la que produeixen en deixar de comp':'· Sol i donant crits de visca el comuamb llur missió social, i que, pel· iant, nisme i visques a Rússia, 'lixí com
no els ha d'estranyar c;,ue 'enguem
d 'altres de caràcter subversIU. Pc.:-tates les mesures encaminades a evitar ven diverses banderes vermelles, i en
el trasllat de capitals.
arnbar a la Porta del Sol els 'grups
Els altres són els catòlics, que di·.;e.1 s'ngrossiren de tal manera quc era
que els hem ofès en llurs creenc __., materialment impossible donar un pas
Menten els que això diuen. El règim per aquella ampla plaça.
republicà no ofèn cap rel1gió, no
Davant del Ministeri de la Goverofèn cap principi religiós. La Repu- nació sortiren guàrdies d'assalt d'a
bUca diu que l'Estat no té relig " per- peu i d'a cavall que donaren !.lna GREUS SUCCESSOS A CORDOYA.
què l'Estat és una suma de ~alors ~s· enèrgica càrrega dispersant els mani- EN UN XOC ENTRE ELS MANIFESpirituals i materials, sobre els quals festant per toles direccions. DC::lprés ANTS I LA GUARDIA CIYIL RESULTA UN MORT I DIVERSOS
no pot posar una orientació imposi:- es referen els grups davant del .'\'finlsFERITS
va d'un estat ele consciència general. teri d'Hisenda, continuant els cr;.ts 'jeL'Estat diu a l'Església que conthuI deciosos i els guàrdies torna1'0n a carCòrdova. - Res no feia presumir els
la seva obra, que exerceixi les pr àc~ regar, perseguint els revoltoSv3 ''alS r:tl sagnants successos ocorreguts en aquestiques del seu culte, ql\e salvi les àni- carrer de Sevilla, Major, Are~lal, N~. t!'\ capital. El governador havia prohimes que creuen amb elia, però que aquest moment els comunistes agredi- bit tota. classe de manifestació, i s'hal'e$peCU, també, els que tenen una ai- ren els guàrdies amb pedr.;!;.; i ",01'- "ien adoptat mesures pel· a garantittra religió, i que respecti, també, ~ls l'OtS, i, com· a conseqüència d'a'Nc-sta zar l'ordre.
,
que tenen cap, perquè la religió 1'$ cOHisió, resultaren lesionats els guarEs formaren, però, petites manlTambé se ce'Tèbrà, a l'estatge social úna cosa íntima, de la consc')ncia, i <::s dies Blas Soler, Joan Renau, Pau Abat. .. estacions als carrers de Sant Llorenç
de la De:egació del distrlct: segon di.' tant respectable el que no en té cap Emili Gràcia, Juli Blanca i Manuel i Sant Agusti. Eis petits nuclis de mala Unió Socialista. de Latalunya, l'a- com el que cilntre el seu cor aixeca un Royo. També resultaren lesionats nom- nüestants estaven compostos per ho ...
nunciat míting d'afirmació socialist '1, cuite a tots els déus. (Ovació enorfne.) brosos manifestants, entre ells un ncn. mes, dones i nenes. Algunas noies porEls altres són els que es creuen dI! En la casa de socorsos solament foren taven mocadors rojos i demanaven pels
el qual fou presidit pel doctor Mira.
Parlaren, a més d'aquest, els senyors l'esquerra. Alguns d'ells diuen que !a assistits dos paisans, els altres foren l'esos po1it1cs. Forces de seguretat els
Sales i Molina, essent tots molt aplau~ Republica ha desertat dels s:::~ ":-.. ~ atesos en els seus respectius domicilis. s:>rtiren al pas, dissolguent aviat els
promisos" En aquesta posició hi '13
manifestants. Aquests es referen a la.
àits.
homes de conviccions. Per a ells to~s NOVES MANIFESTACIONS DELS Plaça d'Almarchi, on el nucli de ma ...
•• •
els respectes que per a les idee.3 teni:n
ntfestants ascendien a tres-mil persoFeren les oportunes notificacions ..
COMUNISTES DISSOLTES
sempre. Què volen? Un sistema com
nes.
la Generalitat, Ajuntament i Col·legi
Després es dirigiren al Govern ci ...
a Rússia'? Doncs nosaltres hem de salMadrid. - A les dues de la tarda es
de Metges.
var el país. Nosaltres volem que el l'establi la tranquiHitat. Com a con- vil, i pel carni donaren visques al coUns nois coHoearen a la via c.:.el tren
munisme. La guàrdia civll va invitar ...
de la Plaça de Palau, un petard que país sigui ric, i per això volem orga· seqüènCia de la Festa del Treball han
los a què es dissolguessin, sense acon ...
nItzar
la
nostra
economia,
1
una
pro'la
estat
moltes
les
persones
que
han
abanexplotà en passar el tren, la qual cosa
seguir-ho. Una dona de filiació comu ...
causà l'alarma corresponent sense le~ n'és la pròxIma discussió de la Re~ donat Madrid, fins a l'extrem que so- nista, anomenada Manuel¡a Hidalgo
forma agràrIa, així com també és pos~ lament al matí a l'estació del Nord
sionnr a ningú.
Cliado, anava al dava.nt dels manifes ...
Pel' ordre de l'autoritat la policiq, sible que dimarts presenti al Consell sorUren 4.500 passatgers. En les res~ tants. En arribar al carrer de l"Es ....
del carrer Pere Serafí de Gràcia, de minIstres el projecte de la Fede- tants estacions el nombre ha estat parteria, un sots~oficlal de la guàrdia.
obligà. ahir al mati a retirar del balcó ració ?el C~nscll, ordenador de l'e-j molt més superior.
Anteriorment, o sigui a dos quarts civil els demanà que es dissolguessin,
del local del Partit Obrer 1 Camper'Jl cononua naCIonal. ..
Nosaltres
volem
que
es
visqui
millor
de
dues, els comunistes intentaren ce- però els grups en lloc d'obeir feren
de Gràcia, la bandera roja que, amb un
i
que
els
pobles
s'aixequIn.
Hi
ha
holebrar
una manifestació al Passeig front a la guàrdia civil i s'entaulà. Ull
martell i una falç, onejava allí.
mes
que
es
creuen
q
_e
amb
un
carnet
de
la
Castellana,
per a dirigir-se a la cos a cos.
A la tarda tornà a sort r la mateix9.
La. força disparà a l'aire. Els mabandera al balcó, i aleshores fou re- a la butxaca es' pot a.tracar i atemp- Presidència, la qual fou dissolta pels nifestants dispararen contra la força.
collida per la policia i portada a a tar, Jo els dic que si les' ""es són res- guàrdies d'assalt molt fàcilment; a la Un retén de seguretat, comanat pel
pectades, no es respectarà, en canvi, mateixa hora els comunistes forma·
Jefatura Superior de Polic a.
ni l'a~racament ni l'atemptat; és més, ren una altra manifestació a la Pla- tinent senyor Gallano, acud1 al Uoc
diré que això és Ull delicte. Per tant, ça d'Herradores, i un d'ells, enfUat a. de la coHisió, i aconseguí treure la
A CATALUNYA
al qui es trobi, amb carnet o sense, un fanal, pronuncià un violent discurs. guàrdia civil del mal pas en què es
La Unió Socialista de uatalw -t atracant o atemptant se'l considerarà Arribà. la guàrdia d'assalt i aclari com- t robava, disparant sobre els revoltosos. Molts d'ells quedaren ferits, com
havia organitzat, per tal de comm~~ con a ul:l delinqüent vulg~r:
pletament la plaça.
Un dels guàrdies persegu1 un grup ho demostraren els rastres de sang
morar el primer de maig d'enguany, , A LleIda celebraren ml~mgs, sense
més d'una vintena d'actes públics ~n mcidents, el Bloc Obrer 1 Camperol, de comunistes, i en arribar al carrer que deixaven en fUgir. En el lloc del
ELS ACTES PUBLlCS D'AHIR
la J. G. T., la Unió Socialista de Cata~ d'Arenal caigué del cavall i es frac- succés únicament es recolli un ferit
diversos llocs. del nostre pais.
gravíssim per arma de foc. S'anomena.
Gairebé totes les entitats obreres ceA Montg9t, a la Biblioteca Popular, lunya i la C. N. T.
turà la 'clavicula.
lebraren actes commemorant la jorna- es portà a cap un míting, en el qual
Un aItre grup de comunistes inten- Rafael León, de vint-i-sis anys, el
A ~ Tarragona, ~onaren un miti~g,
da. A Montjuïc donaven mítings ~Js els oradors Vicents Parés, Rafael Cas~ també sense inCldents, els soclalJs- tà formar idèntica manifestació a 1& qual sort! de casa seva en senttr els
Comunistes del Partido Espanyol i els te1ltort i Joan Coloma exposaren, en tes.
plaça d'Isabel II, i els guàrdies tor· trets per anar a cercar la seva mare.
anarquistes que militen a la Confede- sengles discursos, la ideologia de llUl·
naren a dissoldre-la. Els guàrdies d'as- A la. casa de socors es donà assistènració. Al Centre de Barcelona, la Unió partit i l'actitud a adoptar el':' el moA MADRID L'ATUR HA ESTAT
salt tenen dipositada a Governació cia a vuit ferits greus, un d'ells Joan
SOcialista de Catalunya i els comuni5- ment actual.
ABSOLUT
una bandera vermella, que agafaren :"iemàndez, conegut comunista, que
::ou traslladat a l'Hospital provincial,
tes del Bloc Obrer Camperol celebraUltra els actes esmentats, EstanisMadrid. - Passada la matinada als comunistes en el Passeig del Pra- on mori. als pocs moments d'ingressar.
ven els seus. La tònica general fou, lau Ruiz donà una cOlúerèneia, desdo,
quan
pretenien
celebrar
una.
altra
Per la població circula la versió que
però, l'escassetat de públic a tots els enrotllant el tema de "Social1$me i Madrid oferia una impressió {'esola- manifestació, Hi ha cinc ferits comu~
actes. Els que pogueren aplegar més desarmament", a l'Ateneu Republic~ dora. L'atur és absolut; r circulen n1stes i dos guàrdies d'assalt, un en eis fets havien estat produïts per excitacions del diputat socialista Joa ....
gent foren els ( la COlúederació i els Federal de Guardiola, de l3erza; Ra: cotxes, tram-¡ies ni au~os, La circula- el cap i l'altre al pit.
quim Garcia Hidalgo, el qual tractà
del Bloc, Cap d'ells, però, aconsegul fael Ramis i Ramon Torroja, parlaren ció d'automCi1s i cotxes particulars
és nuBa, solament de tant e ntant es
la gentada de l'any passat.
a Figueres; Ramon (....;.:ta, Ramon Vi· veu passar algun auto de beneficèn- MANIFESTACIONS DEL DIRECTOR C., burlar la incomunicació a què esnyes i Josep Xirau, a Molins de Rei; cia municipal conduint algun met.gò: DE SEGURETAT I DEL MINISTRE ven sotmesos els fel'its, aHegant que el
•••
uinistre de la Governació li havia enDE LA GOYERNACIO
Organilc-.at per la coalició d'Asso - Caries Gerhard, Joan Capdevila, M~~ que v~ a prestar algun servei urgem,
carrega.t una informació per al Parria
Creus
i
Cosme
Lofés,
a
la
:.
~""!
elacions de Dependents Mercantils, j
o una camioneta amb guàrdies d'asMadrid. - El director general de Se~ 'ament. Després hom ha pogut esbri....
tat
Obrera
de
Socors
1
Cooperativa
salt o els cotxes ceHulars conduint de- guretat manifestà als periodistes que nar que no era cert que a l'esmentat
en celebració de la festa del primer d~
maig, tingué lloc ahir un núting, que Armenterenca de Pont d'Armentera; tInguts.
la tranquilUtat a. Madrid era absolu- diputat se li hagués encarregat la re ...
J.
Roure
i
Torent,
J.
Forment
i
ElioPot dir-se que els únics que no h.\;l ta. Es referí als incidents ocorreguts ferida missió.
es donà. en el local de l'Associació In~
dependent d'Empleats de Banca i no:" Serrano, a la Bisbal del Penedès; vagat són els representants de l'au- al matí i digué que, e. conseqüència
Durant tota la tarda tornaren a. for ...
F. Grau-Verdú, F. Viladomat i Am- toritat i els agitadors profeSSionals, que
Borsa.
d'ells, s'havien realitzat seiXanta de- mar-se grups de rebels, que donaven
brosi
Carrion,
a
Sant
Celoni;
Francesc
Parlaren Eduard Ruiz, Berenguer,
han aprofitat el dia pel' n,,;tuar amb tencions.
visques al comunisme, i tractaren de
Serraforns, Ràfols 1 Ricart; tots els Palacin, Conrad Guardiola i Angel major activitat que de costum. Amb
El ministre de la Governació rebé manifestar-se i apoderar-se del cadàGraupera
,a
Tordera;
XaViel"
Xapartot, és just fer notar que s'han vist af- els periodistes a les vuit de la nit 1 ver del comunista Hernàndez, per tal
quals foren molt aplaudits.
Per unanimitat foren aprovades les ro, Joan Fronjosà. 1 J. Duun i Guàr- Ilats pel public, i que les vegades que es refer1 als successos de Còrdova, de passejar-lo pels carrers,
dia, a Arenys de Munt; Joan Comorc~ h an intentat r ::l'torbar l'ordre l ..an essegüents conclusions:
Afegí que havia estat detinguda, a
Primer. - Que urgentment el Gove!"l1 ra, Joaquim Pou i Felip Barjau, s. tat amb llurs propis elements ja. qu~ seVilla, una noia de quinze anys que A FRANÇA HA TRANSCORREGUT
de la República ratifiqui 1 implanti, per Banyoles; Ll. Ardiaca, J, Santaló i D. els ciutadans els hi han negat ;:¡j" c.
TRANQIDL.LAMENT LA DIADA
empunyava una pistola amb la qual
Els successos desenrotllats a la Portant ,el recent acord del Bureau In- . Jufresa, als pObles de Sudanell, l, desi Joan Forment al ta del Sol han demostrat ben clara- acabava de disparar. El ministre tinprés,
a
Alcarraç,
Paris. - Segons les noticies rebudes
ter.1acional du Tray_:ll, apl·ovant i3
gué frases condemnatòries per les perment el mesquí nombre de comunistes sones que empren noies inconscients fins ara, la jornada del primer de maig
setmana de quaranta hores en el Co- Sindicat Agrícola de Llorenç.
Cal afegir, encara, en aquesta llista, que integraven els grups.
ha transcorregut tranquiHa a tota.
l:nerç, la. Banca i la Indústria.
en aquests actes.
A les primeres hores de la tarda
-::egon. - Aprovació de la llei Ml veritable rècord, dels actes celebrats
De la resta de les provincies digué França, no havent-se registrat més
ahir
per
la
Uni6
Socialista
de
C~ talutot el Madrid obrer s'ha traslladat pels que no tenia noticies d'importància. que lleugers incidents.
Control obrer 1 que al Congrés la ma~
jor1a governainental mantingui el dl:::- nya, les conferències següents, a càr- voltants més pintorescos de la pobla.- Afegí també que a Madrid havia esAL 3APO S'HAN PRODIDT
tamen de la Comissió Permanent .al rec d')ls principals prohoms del parti ~: ció ,com la Casa de Campo, carr"" -'1 tat detingut un ex-oficial de l'exèrcit
M. Serra i Moret, a l'Ateneu Repú- del Pardo, que s'han vist material:~;""nt
ALGUNES COL.LISIO~S
Treball.
expulsat
d'aquest,
al
qual
se
11
ocublicà Federal de Santa Colema de envaïdes per famllies obreres bere'rercer. - Establiment d'una llei 0 e
paren
unes
pedres
a.
la
butxaca.
Toquio,
- Amb motiu de la fest..'\
Protecció per als obrers parats 1 remei Farnés; Joaquim Xirau, a l'estatge so~ nant.
del primer de maig, han tingut lloc
cial
de
Lleida;
E.
Granier
Banera,
~l
, la manca. de treball.
ELS COMUNISTES HAN ALTERAT A ORENSE HOM CREU QUE ES DE- manifestacions organitzades pels 50Quart. - Abollció de l'ano:nens.t Centre Autonomista d'Anglès; Abelard
L'ORDRE
CLARARA UNA VAGA GENERAL c1allstes, la qual cosa ha motivat alFàbrega, a la Secció de Valls. i R~_fael
Impost d'utUitats en la seva. tarifa prigunes coHislons.
Campalans, a la Secció de Ripoll.
Orense. -1:1 governador suspengué
Inera, la qual grava els sous dels emHan estat practicades tres-centes de ...
Madrid. - Els comunistes no han un míting extremista a l'aire lliure.
Aquest
.
darrer
dissertant
explanà.
el
Pleats.
desistit del seu interès de pertorbar L'acte se celebrà en un local tancat. tencions.
tema
de
"L'Estatut
vist
per
un
sociaCinquè. _ Creació del salari de faHan resultat sis persones ferides.
l'ordre en la Porta del 801, carre d'Al- Els oradors a.tacaren els socialistes.
lista".
Dlllla.
Plaça
d'Antoni
Mnrcalà,
Gran-Via,
una
manifestació,
Després
es
formà.
A Tortosa, en el Teatre _'rlncipll.
lea8isè. - Que es disposi el retorn, a
A RUSSIA, HA TINGUT LLOC UNA
Un. Piaça d'Espanya i en altres llecs
seves llars, dels deportats que PS tingué lloc un míting, en el qual hi on han produït els consegüents ensurts, que es diirgí al Govern Civil per a. deGRAN PARADA
manar la llibertat del president de la
prengueren part el director ge. al ~ ~
tro ben a Vllla Cisneros.
Duanes, senyor Josep Berenguer i Cros; donant crits subversius i originant -se Casa del Poble. En vista de la. negaMoscou. - Amb motiu de la festa.
••
el secretari del Ministeri del Trd: ~ .I, carreres. Els guàrdies d'assalt han in- tiva del governador, és possible que del primer de maig, ha tingut lloc a
Ah1r, a. dos quarts d'onze del mati. Antoni Fabra i Ribes, i el mini~tr~ tervingut en totes les ocasions amb avui s'hagi plantejat la. vaga general. la. plaça ROja. una revista militar, preIe celebrà, o. la Sala de la Bohèmia d'Agricultura, senyor Marcel-U Do~ gran energia, no però negligint la prudència, fent fugir precipitadament els LA FORÇA PUBLICA, A BILBAO, senciada pel senyor Stalin, membres
}(Odern1sta, un míting organitzat pel mingo.
del Consell de Comissaris. etc, - Fabra.
El nombre de detencions és
agitadors.
~loc Obrer 1 Camperol i la. Federació
El ministre d'Agricultura, en el seu
D1SS0LGUE UNA MANIFESTAClO
molt
elevat,
i
tots
els
detinguts
han
omurusta Ibèrica,
parlament, digué, referint~se als C:leA ANGLATERRA FOU DISSOLTA
COi\IUNISTA
Feren ús de la paraula, Jordi tt:- mies de la Republ1::a, que aquests són estat posats a disposiCió del Jutge de
AMB GRANS ESFORÇOS UNA
quer, Víctor Colomer, Jaume Mira~ de dlAes menes. un-. de la dreta, 1 :lI- guàrdia. Són una. bona colla els que
Bilbao. - A Eràndio tractaren de
MANIFESTACIO
~tlles 1 Maurin , tots els quals com- tres, que es creuen estar a l'e.:)~ han passat a la presó.
manifestar-se, al mati, els comun1sLondres. - A Marble Arch, la pol,aleren a l'anarquisme i censurar~n querra.
tes, Es formà. un grup de uns cent
orientació de la C. N. T.
Els de la dreta tenen dos aspecte;: MANIFESTACIO COMUNISTA DIS- quaranta. individus, als quals dtssol~ Ucia, que intentà dissoldre una ma~
SOLTA. DETINGUTS
n1festació organitzada amb motiu del
• • •
els que creuen que els antics pr'~;l" . . _
gué la força pública.
Els nacionalistes- marxaren en ex- primer de maig, fou atacada pels maMadrid. - A te sd.eu del mati es
)) Organitzat pel partit comunista ~s- gis capitalistes estan en perilJ. i per
~nYOl, se celebrà un mitlng al Palau això dipositen <... seu diner en altres reuni un grup de comunistes, que de cursió al castell de Butron, Una ca- nifestants a cops de pedra.
Un agent resultà ferit,
e la MetaHúrgia, Parlm·en, entre '11- països. Es, doncs, un capital que
mica en mica anà engroixlnt con· mioneta. que aconduïa. els guàrdies

•

tres, els companys Jal'que, Mart! ia,
:fIernà.ndez, Arlandis i Mnnu el Aran'l.
Acabà ¡"l'opugnant pel front únic.
La C. N. T. també celebrà un mttinr;
al Palau de les Arts Decoratives.
Parlaren els sindlca1istes Ten·ad"',
Alfons Miquel, Pe1l1cer i Garcia Oli·
ver.
Es llegí una comunicació de l'Agrupació Cultural Floreal de Barcelona,
que fou aprovada per tots els ~.rsls
tents, com a conclussions de l'acte.
En aquella comunicació es demanava:
I. - Derogació de la Llei de Dcfensa de la República.
Il. - Alliberament de tots els pnsos socials.
III. - Tornada a llurs llars de to~s
els deportats obrers.
Finalment, s'acordà trametre un te··
legrama de saiutació als companys :i~
portats a Africa.

..
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LA

n·or a
Encara el de Jaea
UNA CONVERSA ENTRE BERENGUER I FERNANDEZ HEREDIA

Madrid. - "Luz" publica una carta, en la qual Julio Arauzo, diu que
la nit del 13 al 15 de desembre de
1930, es trobava de servei en la cen·
traleta. de la. Capitania General de
Zara.g~a i senti ls. segUent conversació
del capità general d'Aragó. senyor Fernl\nde".l Herèdia, i el general Beren, guer.
Aquest deia: "Este asunta Uene que
estar terminada 1ntes del amanecer".
, Li contestà el general Fernàndez
H.erèdia dient: "Yo sé que se han de
. :.~guir ciertos tràmites y eso requler¡:, t1empo".
Aleshores el general Berenguer
li replicà.: "Bueno, este asunto ha de
terminar mañana m1smo, y sl no ya
puede ir mandando la baja, que yo
enviaré ah1 a otro general".
El señor Fernàndez Hered.ia mani·
f~stà. que per abreviar el que s'hauria
de fer, era eanar a Huesca, en lloc d'esperar a. Saragossa, per a guanyar temps
Açi acabà la conversació o pel menys
el que Jul10 Arauzo pogué sentir.
El raid Madrid-Manila
EIN LORING DIU QUE TOT VA BE

Madrid, SO. - Aquesta tarda han comunicat en les oficines dels treballs fo·
togramétrlcs que han rebut un despatx fixat a Ammau de l'aviador senyi Rein Loring dient que tot va bé.
A les mateixes oficines han indicat que Amman no figura en l'iUne·
rari que es propo.3a. seguir l'aviador.
Amman és una ciutat en ruines de Sl·
ria.. de pas per als pelegrins que van
cap a Damasc i La Meca.

•
1

HUMANITAT

ns de

La campaña que se està. haC1E> . . . do.
màs que contra el Estatuto, va contra
Palència. - La Diputació acordà. fer la Const1tuc16n."
tot el possible, dintre de la llibertat NA NOTA PESSIMISTA DEL BRUSI
que 11 concedeixen Ics lleis, per ., imDiu el corresponsal a Madrid del
pedir que les Corts accedeixin a les
pretensions catalanes i manitestar la "Diario de Barcelcna":
"Los directores de la campaña en
seva adhesió a la iniciativa de l'Ajuntament de Palència, que tracta de con- favor del Estatuto que toman a diavocar una assemblea castellana amb ria atentamente el pulso a la opinión,
l'expressat :fi. També acordà. invitar e:s no dejan de manifestar estos dias en
Ajuntaments, corporacions i assocl.\- el seno de la intlmldad la alarma que
cians de la provincia, a què assisteixlD les produce la mudanza de temperaa l'assemblea, aix1 com comunicar a tura operada ultimamente. El nú~~
les Diputacions de tota Espanya, la ro de los que esUmaban hace un mes
necessitat que adoptin aCOl::ds en de- cosa llana scducir la voluntad del Par·
fens:l de la unitat politica de la Nació, lame:1.to hasta el punto de dar el V!~tl..l
bueno al pleb1scito abierto por la Geno del centralisme administratiu.
Un altre dels acords fou com'.!ni~!l.r neraUdad de Catalufia, va decrecien1.o
als diputats a Corts per la provincia, de manera sensible, a medida que se'
que s'abstinguin d'intervenir en la dis- aproxima el momento en que se ha de
cussió i aprovacIó de l'Estatut, fins . ~nti1ar el pleUo en el salón de sesioque l'assemblea els manifestI les ~r nes del Congreso de los diputados.·'
dres, que deuen complir.
La Federació Patronal de Palència, EL PARTIT RADICAL SOCIALISTA
acordà. adherir-se a: la campanya .~
DE CATALUNYA
l'Ajuntament, que ha rebut nombro.ii·)S
"El
Comitè
executiu d'aquest partit
telegrames de tota Espanya, è.d' 'lC
d'entitats barcelonines i do cinc mU català ha tramès a la minoria radical
bilbaïns, felicitant la Iniciativa del mo-, socialista el següent telegrama:
"Partit Radical Socialista de Cata·
vlment. També va rebre una carta
molt expressiva de l'alcalde de Màla~a. lunya, carrer del Carme, número 3, li
i un telegrama del senyor Royo ViUa- prega que expressi diputat López Goinova, prometent e.ssistir a l'acte l n coechea disgust proposta esmenes
anunciades contràries a l'Estatut. per
u:1ió de diverzJs diputats agraris.
S'han reunit a l'Ajuntament, citats ésser aquest expressió ~piraclons unà·
per l'alcalde, els representants de .es nimes Catalunya manifestades demeforces vives, per a tractar de l'orgamt· cràticament. - President, doctor Ro·'
zació de l'assemblea castellana, con- sell; Olivart Sapera, secretari genetra. l'Estatut cn'.alà, que se celebr~nà ra1."
el dia 8.
ELS DE PALENCIA CONTRA

CATALUNYA

EL QUE DIU EL SENYOR
LLum 1 VALLESCA

UNA MONJA ABANDONA EL CONUn redactor del "Full Oficial", ha
Diu "La Publicitat" en el seu ediVENT I ES PRESENTA AL JUTJAT
demanat al senyor Lluhi 1 Vallescà
torial:
DE GUARDIA
"Avui, com en totes les hores de la seva opinió respecte dels vinents de·
Madrid. - Al convent de Sant Vi- prova, aquesta unitat ha d'ésser la nos- bats parlamentaris en relació amb l'Es·
cens de Paul. establert al ca.rrer de tra força, perc,¡::.là és
testimoni lrr~· tatut de Catalunya.

CAPELLA PENYORAT PER
SEGONA VEGADA

El senyor Llulú es mostrà. reserva.t;
digué que allò que més interessa és el
que pugui dir·se al Parlament.
-Fora d'aquest - afegí - eslicm
ara com està.vem la setmana pass'1tl.a,
1 si l'Estatut no ha estat encara posat
a discUSS10, és a conseqüència de l'ex·
tensió que hom donà. als debats del
projecte de delegats provincials del
Treball,
-No haurà innuït, també, en aquesta. dilació - inquirírem - el propòsit d'aríbal' a acords previs amb els
diferents grups parlamentaris. per tal
d'evitar que la discussió despl'és s'a.
llargui massa?
-De cap manera - replicà. el senyor Lluhi -. No ha estat feta cap
gestió en aquest sentit. Es més, crec
que seria inoPOl"tu de fer-la. El debat
de l'Estatut ha d'ésser tan 6.mpli com
requereix la importància del proJecte.
Tothom ha d'exposar àmpliament la
seva opinió, sense que resti res per
dir. a l'objecte que l'acord del ParUNES PARAULES MOLT JUSTES lament sigut el resultat del contrast de totes les opinions.
"El Liberal", de Madrid, publica el
-Nosaltres _ finalitzà. el senyor
següent entrefilet:
Llulú - continuem essent optimistes.
"Ante la proximidad del debate sobre Creiem sincerament que el Parlament
el Estatuto catalàn, ha _empezado :\ espanyol, liberal com a fruit que és
desarrollarse una. campana contra el de la revolució que implantà b Repúproyect~ del G~b~~rnO en la Prensa Y blica, no podrà oposar-se a l'aprova~ió
cn la tnbuna pub!1ca.
de l'Estatut per allò que significa de
Està bien que se discutan cosas tan I transformació del règim i per allò qu~
lmportantcs como esa, pero està. fue- és com aspiració d'un pOble que no
ra de lugal' hacerla como podia lm- pot ésser desatesa.
'
cerse y como se h.izo en el debate constitucional.
LA GENIALITAT DE
Lo que sc concedló en su dia a ~as
ROYO VILLANOV,~
reglones, no se puede negar ahora a
Cataluña, que es la primera qUE" lo
Royo Villanova, en el discurs que
l·eclama.
pronuncià al Circol de la Unió Mer·

cusable de la unitat essencial de la
catalanitat; sl a la proximitat de les
vIcissituds que ens esperen reivindiqu~ssim una independència individual
o de grup intransigent, desertaríem el
nostre lloc de patriotes. Tots som ~ l
que som, i ho serem igualment qua:l
arribarem a port victoriosos o dec~·
buts; mentrestant, tots també, tal ca.n
som i amb tot el que representem, hem
d'enquadrar-nos en aquesta formal:.1ó
que les circumstàncies ens imposen. I
aquest sentiment de patriotisme és el
que se sent palpitar a tot alTeu de la
nostra terrra. El poble de Catalunya
ara no vol la fressa de les lluites internes: necessita un gran recolliment.
perquè vol sentir" el gotejar del destí
que se li condensa en aquestes hores
memorables. Un cop el conegui, ell sabrà triar els homes a les mans dels
quals haurà de posar-lo per superar·lo
o fer-lo tan gloriós com les seves ambicions exIgeixen."

N únlcro

adri

L'ESTATUT DE CATALUNYA AL PARLAMENT

LA UNITAT DAVANT EL PERILL

Giner de los Rlos, estava en concepte
de monja professa sor Cecilia, que portava en la dita casa aproximadament
u,ns vint anys. Aquesta senyora sembla que tenia entaulada una reclamació per a abandonar el convent, i sens
dubte per la dita causa. les altres mon.
ges, segons ella manifesta, sembla. que
l'hosttlltzaven, arribant dhuc a donaril mals tractes! no facilitant-illa preelsa alimentació, a més de dedicar-la
a. les més dures feines.
En aque::ta situació, ella. que segUia.
en el seu criteri d'abandonar el con·
vent, a.profità. aquest mati un moment
en què estava oberta. la porta i sorti
al carrer, per dirigir-se al jutja.t de
guàrdia. A1U 11 digueren, segons sem~
bla, que tornés amb un advocat, 1
aquesta tarda s'ha presentat davant
el Jutjat, que és el del districte de la
Làtina, acompanyada del lletrat senyor
PavIa. Tot seguit ha estat rebuda pel
jutge, al qual ha exposat el que hem
elit anteriorment.
Es desconeix de moment la resolució
que l'autoritat judicial adoptarà; però
és de presumir que la compareixent
la posi a. disposiCió del governador civil.

Any Il. -

cantil contra l'Estatut, digué el següent:
"Yo amo a Catalña, aunque parezca una paradoja. Y la. amo porque es
un pedazo de España y porque ha de.
mostrado en muchas ocasiones que
siente a Espalla.
La amo con sus epopeyas de defensa de la nación espafiola, sobre t.odo por el sltio de Gerona, que tuvo una.
grandeza mucho mayor que el sltio
de Zaragoza, Porque en éste habia
cierto local1smo. que no existia en
aquél. Dos coplns lo reve1an. Dicen 103
zaragozanos:
La virgcn del Pilar dice
que no quiere ser francesa,
que qutere ser capitana
de la tropa aragonesa.
Es decir, de los soldados de Aragón,
con excluslón de los del resto de Españ..a. Y Gerona canta, màs española.
"Dlgasme tu.Gerona,
si te ne rendiràs,
com vols que me ne rinda
si Espanya non vol pas!."
Y recuerdo a los voluntarios catalanes peleando con Prim y por Espafia en los CastUlejos, y digo: ¿Es
posi ble que en treinta o cuarenta afi.os
surja una nacionaUdad distinta de la
española dentro de Ja misma Espa·
ña?"

tura, .clases tntelectuales, Prensa
cito, organizaclones (f\}reras, '
mantfiesto de protesta contra
en qu; està redactado el E"t.t.;;.:'
los procedimientos de
apelan los parlamentarios
para lograr su a.probaci6n integra
las Cortes.
Contiene duros conceptos para
cià, y dice que el Pleb1scito fUé
farsa, ya que se "encajó" el 97
100 del Censo ,cuando, des¡:.ués de
rios mlllones gastados en
da, acudieron a emitir su "~:,".,:<:...
nos de un 15 por 100 de
aun la inmensa mayoría sin saber
era el Estatuto.
Añade que se conceda 10
canceda, el problema seguirà.
en pie."

L1eQíu

cada dia

L'OPINI
Gijon, - A les onze del mati,
Pere Sarmentero quan passava pel
rer de Marian Cola, oí un tret
senti ferit. Fou conduït a la
SOcors, on se 11 aprecià una flrl"Ú"",

ferida,
diverses
testinals.amb
El seu
estat :fl::~~~~~V~~~
LES COSES n"'INFORl\IACIONE-)" policia i el Jutjat treballen
per aclarir aquest afer que sembla
Madrid. - El diari "Informaclones", té caràcter social.
negant tot "alor al vot popular, dtu el
Aquest mati, una camioneta
següent:
r -:. per dotze persones, es dirigia
"Aun sinceros y rigurosamente uni" de Langreo per carregar
versales. los sufragios no son màs que prendre una corba, en el lloc
pasivos deseas, encargos, ruegos, pro- nat Gargantado, al cim de la
mesas, que tienen su expresión en li. Gandarras, per haver-se enJlenregt04
vianas papeletas o en ex votos, y no els frens, caigué d'una alçada
en actos. Los hechos hlstóricoc. en 120 metres. Resultaren diversos
cambio, aquellos sobre los cuaIes se i mort el jove de quinze anys
han construído las independencias y Juàrez. El xofer Miquel Fallin,
las secesiones, no son votos de pa- gué fins al fons del barranc
pel. sina de sangre. Y esos votos lo . camioneta. ha resultat amb
que estàn construyendo desde hace si- lleus.
glos CJ la. unión indivisible de España. Desde hace siglos, en todas nues. ELS ADVOCATS DETINGUTS
tras guerras exteriores o intestinas, de
independencia o de imperio, se ha vIa- PROJECTAT ATEMPTAT,
REN DAVANT DEL JUTGE
to siempre a los catalanes comba1,ir
al lado de otros españo1es como buenos
Madrid.
- Davant el director de
compatriotas. Compatrlotas con diferencial, con un magnífico diferencial guretat han declarat els advocats
capaz de producir todavía much.os ins~ nyors Pérez Aragón 1 Ayarzàba1,
pirados poetas y plural1dad de sarda- és un altre dels detinguts amb
del sumari que es segueix pel
nas nostàlgicas, pero compatriotas.·'
briment d'un maletí contenint
LA BONA FE DE "LA LIBERTAD" les quals, es diu, que estaven
rades per a cometre un
"Desde Barcelona. se ha enviado pro- -ira una alta
fusamente a todas las autoridades, prés d'interrogar-los,
Comercio, Banca. Industria, Agrícul- gressessin a la presó.

I

Mula. - El governador civil ha 1m·
posat la multa de 500 pessetes al sa.cerdot senyor Sànch.ez MouronU, director del setmanari tradicionalista
"La Campana", per haver publicat articles en els quals s'ataca durament a
la República. El darrer febrer imposà
una altra multa al mateix senyor de
250 pessetes per la mateixa causa. El
darrer nú.mero pUblicat per l'esmentat
l
periòdic ha estat recollit per ordre judIcial per un article injuriós per al
la vlgente. Tlene la honra esta ley de 800 obres, més de 500 n'han estat exrègim.
haber sido la que trajo la República; closes. En les obres no hi ha generaUN DIPUTAT RADICAL DIU QUE tiene también la de haber elegido las litat: s'observa, en conjunt, ponderació
Coru:tituyentes. Ninguna posterior po- de tendències clàssica, realista i el
SI ES RETRASSEN LES ELECCIONS drA presentar ejecut6ria tan bri1lante. ilodern1sme i cubisme.
I
S'AFAVORIRA L'EXTREl\USi\1E
Y pensemos todos cuan necesitadas
Madrici. - El diputat a Corts radi- estan la Economia y la. Libertad que EL ML"lISTRE DE LA GOVERNACIO
cal per Màlaga. Pere Armasa. ha fet se las gObierne en la Republlca, por
ARRIBA A MADRID, I REP ALS
a un redactor de "El Sol" unes inre- probados republicanos!'
.PERIODISTES
ressants manifestacions politiques, que LA SECCIO FEMENINA DEL PARTIT
Madrid. - En l'exprés d'Andalusia
acaben com segueiX:
LLIBERAL DEMOCRATA
arribà aquest mati a Madrid el minis"Sl se retrasan las elecciones genetre de la Governació, A l'estació l'es.
Madrid. - A la Casa de la Repu- p~raven el sots-secretari i el director
l'ales habrA un lamentable aumento de
extremlstas. Las ",,~rechas traetAn mas bUca, de les Ventas, es celebrà un acte general de Seguretat. Després de conl'epresentantes, Y hebutara en el Par- d'afirmació republicana liberal demò· versar amb aquests. es dirlgf al Milamento el comunlsm(¡, aminorAndose era ta, organitzada per là Secció Fe· nisteri. oh romangué tancat tot el
la fe que en las elecciones tienen to- menina del Partit. Es pronunciaren di- mati. A les dues de la tarda rebé als
dos los partidos españoles, y que es versos parlaments. 1 tots foren molt periodistes, 1 parlà amb aquests dels
magnifico fruto de la República tan aplaudits.
incidents ocorreguts.
amada, a la cua! hay que haccr libe· L'EXPOSI CIO DE PINTURA, ESCULHom 11 preguntà si tenia noticies
ral y dem6crata, que OOy que gOberTURA, I ARTS DECORATIVES
de Sevilla, 1 respongué que a111 hi banarla en republicana y que debe teAL RETIRO
via tranqulHitat. Afegi que haTIen esner como oposic1ón, estimulando unas
tat signades les bases de treball redacveces, censurando o!ras Y flscallzand o
Madrid. - Es coneixen details de tades pels tècnics, les qual considerava
s!empre , a los soc!al!stas y ,Indicalis - la inauguració de l'Exposició de pm' -. el ministre molt interessants i que es
tas como representantes de la clase tures. escultures 1 arts decoratives al refereixen a la sega 1 a la batuda.
obrera.
Palau de l'Exposició del Retiro. El JuPrecisa pues la d!solución de las rat ha tingut que restring1' l'admissió
També 11 preguntaren sl havia es·
Cortes p~ra la ~onsolidac!ón de la Re- ' d'obl"'-s per resultar el local
Ut D tat detingut l'autor de l'atracament,
pe
.
e
a
la matinada passada, a. Barcelona,
pÚblica Y para el caré.cter que ésta ........_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•
deba tener, y no valen argucias de
I en
la persona d'un habllltat, i digUé
que desconeixia el fet. A prov1ncies
leyes complementar1as, ni los falsos
dlgue que hi ha tranqui1lítat, excepte
.,. a 1)00 prt>u !ineu a la
Còrdova, on celebraren una manipudores de no haber aú.n. ley Electa- per
ral. Ninguna tendrA los prestigios de J
Joieria 1\lagriñà, Tallers, 41
festac1ó.
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A Sevilla entraren al treball tots \
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sorteig

m~. En un lloc extrem de 1ft ciutQt.
s,'i ntenLà 3ssaltll1' un tramviA, sense PREMIAT Al'HB lOO.06U J'ES"ETI<,:-:
aconscg:ull· ho. A la Gran Plaça, on
Núm. 6.S!H, Mieres. Alcantal'illa, Stl11
s'havien fOi·mat dlvenos grups de ma- Feliu, Les Palmes I SevillA.
nife:;tants foren rebuts els gU~'.l"c'ies
PltF.i.ü.IAT AMB 60.ClOO PESSl:.TES
d·assaU a trets. Els guàrdies rcpeHh·en
Núm. 35.553 Barce!Gl1a , Madrid, Gral'3gressió.
nada i Eibar.

J~otel' ia

427 435 469 483 509 515 523 550
566 579 659 677 678 699 735 741 750
754 809 369 t90
ONZE M IL
061 169 202 238 243 247 302 356
408 411 455 560 606 627 690 740
PREl\UAT AMB 30.000 PESSETES
782 835 902 905 925 943 949 958
REFORMES AL COS DE PRESONS
Núm. 18.191 Oviedo, Jumilla i MarDOTZE MIL
Madrid, 2. - La "Hoja Oficial del tos.
046 084 095 111 113 131 215 244
PREl~IAT AMB 25.000 PESSE'.rES
Lunes", publica una conversa nmb la
303 387 418 419 428 432 451
Núm. 41.243, Madrid i Les Pabne~. 283
directora general de Presons, senyora
493 563 619 641 107 710 775 811
PREMJATS
AMB
1.500
P
ESSETES
Victòria Kent, la qual diu que actual 856 869 961 963
33.077 Barcelona.
ment s'ccupa de gestionar al Cos de
TRE'J. ZE MIL
17.392 Bar~elona, Múrcia, Bilbao i
P resons l'augment del 20 per cent dels Sevilla.
094 098 17J 183 220 221 254 274
havers acordats a les Corts. Fa pocs
18.024 Barcelona, Saragossa, Huelva 300 323 396 398 443 464 471 480
dies murà a l ministre de JusUcia un i Còrdova.
506 527 571 579 627 648 661 ~83
projecte de reforma del Cos, projecte
842 915 941
34.232 Màlaga.
1
que ella creu transcendental i im12.0a2 Barcdona, Madrid, Alacant i
CATORZE MIL
prescindible i del qual donarà aviat Plasência.
037 078 101 144 203 231 230 263
notícies. - AUante.
11.431 Madrid, Còrdova, E~tepna i 284 300 331 338 456 517 562 582
Sel"illa.
729 756 783 814 846 883 906 922
ELS DETINGUTS PER L'AFER DE
953
LA MALETA QUE CONTENIA
QUINZF MIL
ARMES
045 077 106 144 164 190 203 235
Loteria.
310 320 404 419 463 482 550 555
Madrid, 2. · - Després de declaral
580 580 599 607 630 636 660 663
novament davant el Director Genera 1
699 756 760 876 678 887 891 004
de Seguretat, en el sumari instruït pel
956 973
al descobriment d'una maleta que conSETZE MIL
tenia armes j documents, segons semw
008 073 080 108 114 117 138 171
bla sospitosos, l'advocat Enric Pòrez
185 227 245 273 290 301 302 309
Aragon 1 el senyor Manual Oyarzàbal
$95 412 <!62 485 508 526 570 580
pasasren, per ordre del senyor Me Premi ma.jor
617 624 628 629 630 635 745 752
I
néndez, a dispOSició del jutge de guàr• ,500,000 .pessetes
825 837 891 908 929 933 973 975
dia, qui ordenà l'ingrés d'ambdós a
rull pessetes bituct
DISt:;,El MIL
la presó model. - Atlante.
005 010 014 031 048 082 113 135
Cent pes~etes dè<'Ïm
LA DIADA DEL PRUitER DE )-lAIG
114 180 220 294 307 330 372 384
395 397 484 493 511 564 587 647
A ALTRES PROVINCIES
817 818 830 841 849 477 910 929
Madrid, 2. - El minIstre Q.e la Go29.056 Ceuts.
DIVt.I'J' MIL
vernació féu les se¡!üents declaracions:
31.057 Barcelona, Gijon, san Sebas w
033 041 164 201 289 309 316 364
Les mines d·Ovledo sols treballen tian.
422 483 495 505 552 581 601 615
cinc dies a la setmRna. El dia d'a.vui
23 .657 Barcelol:a., Saragossa, Màlnga.
641 644 848 661 665 688 753 755
corresponia no treballar l, per tant i Madlid.
no s'ha noto.t la vaga. Unicament a ¡ 13,836 Barcehma, Granada i Ma· 781 788 793 862 063 878 903 949
993
Madrid. - Es mo!t comentat el fet Langreo hi ha hp.l!ut algun moviment . dl·id.
DINOU MIL
De Bilbao tenia males noticies, però
que, en la ,·c¡mió del Partit Radical
17.655 Gljon, Granada, AnIcas i
010 041 081 D83 091 149 170 175
Socialista, al¡rUpació (le Madrid, reunió la realitat les ha desvirtuat. En al w Oviedo.
presídida pel senz/or Palomo, actual guns pobles s·han registrat diversos
32.514 Barcelona, :r.,'Iadrid Sevllla ! 198 207 222 248 281 315 332 339
367 377 402 527 579 502 610 632
(}ovet"nador de Madrid. ex·director de incidents sense importància.. A So· Sa nl.gossa.
'
682 702 798 816 822 860 875 803
."El P¡teblo", de Tortosa, i persona morrostro la vaga fou completa .
34.601 Madrid.
M~üaga té la fama d'ésser un xic
molt afecta al senyor lvIurcel.zi D01ntn21.597 Barcelona., Madrid. Linmec; i 975 985
VINT MIL
!la, minfstre d'Agricultura, hagin estat comunista i, malgrat això, la tran- Vr.llaàolid.
003 038 051 081 118 170 222 224
tJ..ttrota.!s els individus que com.ponien quiHitat ha estat completa. Sols han
29.354. La Palma del Condado.
232 257 259 270 217 294 299 354
la Jur. ta directiva actual, i hagin mancat al treball dotze obreJ s dels
PREMI ..o\TS AJIB 300 PESSETES
388 392 427 491 514 589 602 848
triomfat d'una numera preCisa els se- ferrocarrils andalusos.
691 705 721 745 763 766 779 793
A 1'Argentera (Burgos) es formà una
CENTENA ....
7J!'CiS Eduard Ortega i Gasset i Botella
Asunct. que, com ,·ecordaran els nos- manifestació no autoritzada. En in- 006 007 009 022 033 OM 228 253 2G5 1871 873 882 919 931 937
tres leçtors, foren detautoïitzats per la tentar di.s.':oldre-la la guàrdia civil fou 268 302 318 324 332 349 389 374 4.03
minoria , al Parlament, d'aquell par agredida i repeUi l'agressió, resultant 430 474 477 480 497 559 560 591 602
II !li
•
un mort i dos ferits. Tots manifesw 843 688 697 698 737 766 762 811 831
t;t.
1
902 962 966 975 988
tants.
Jugar a. la. Lcteria.
El govern~dor de Barcelona , sego!1s
¡,U,:..WES.rACIONS DEL DIRECTO~
MIL
(le la
~EXERAL DE SEGURETAT SOBRE em comunica, s·avon·eL.... en ci seu des- 017 045 0{6 052 056 070 083 093 098
-eL PG.li\fER DE MAIG A I\tADR1D patx per manca d'assumptes on in- 178 190 227 255 292 349 380 398 413
tervenir.
422
Madrid, 2. -El Director general de
A Còrdova la tranql.1lHitat és com- 524 423 470 471 473 474 483 504 516
srgure!at rebé als pel'iodistes a les pleta. a l'igual que a Múrcia i Jaen 593 526 527 534 561 5G3 575 586 597
8 de la nit i els manifestà que la tran- i a la resta d'Espr.nya h1 ha t-l'anquil- 745 600 625 696 714 719 27 739 733
748 757 763 760 788 798 824 857
qn!!-litat era a Madrid absoluta, des- litat.
prés dels incidents oconeguts pel mati. Les noticies que els be comunica t 923 959 992
DOS MIL
El senyor Menèndez rebé novament -digué el ministre-sols afecten a I 035 071
092 194 222 241 257 266 '126
als periodistes abans de reUrar-se a moviment comunista.
Es fel' obra. nacional
341 352 354 372 378 385 424 444 530
tie~can.sar 1 tornà a manifestar que
A continuació el senyor Casares Qui - 570 580
643 684 693 745 777 785 816
a tranQ.uU.Jitat era complerta a Ma- roga completà les referències del ella 913 984
t

Interessa que els amics
de "la humanitat" cuidin de la difusió i
de la propaganda del
diari.
Nostres amics han de
fer llistes de suscripció i ens les han de
remetre.

w

També els hi demanem
que ens escriguin les
deficiències que
observin.
"la humanitat" és el
"diari del poble i per a
:
el poble.
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Triomf dEls senyors
Eduard Ortega i Gasset
i Botella Assenci, a la
Junta del Partit Radical
Socialista, Agrupació de
Madrid

•

•
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384
745
987

Premi major
r [!f" ulla pesseta.. 7.500 'less~tes

247

p er una l)CsseLa. CINC PES SE'I'ES

I~rc mi

petit

491 1 "~~~~~~
849.«UPR
m t . .~~. .~. . . . . .

60~ 634 841 675 689 730 74 i 208 813
823 828 833 862 893 902 944 946 958
292 963 980 995 998
503
TRENTA UN MIL
787
012 018 087 105 125 137 146 227 271
200 302 314 316 3&1 353 354 401 41a
428 449 518 519 526 530 560 592 6()'1
277 609 921 654 673
739 781 784 ;90 802
724 81i.": 849 873 874 946 966
946
TRENTA DOS MIL
1010 017 023 133 166 175 270 332 34~
283 352 358 386 390 453 474 496 519 540
570 5 43 550 608 681 732 745 759 760 772
665 796 827 832 842 893 90G 917 9:1!1 932
IJUU ~ 42 965 972 996
TRENTA TRES MIL
O17 023 030 060 106 145 146 173 222
173 223
234 303 328 333 334 376 385 439
362
441 443 452 486 507 534 575 58& 618
586 626
650 652 704 716 748 76. lJ24 837
812
849 863 871 907 915 927 930 956 958
994 9
85
TRENTA QUATRE MIL
167
393 O20 030 038 039 195 222 249 283 354
650 383 399 410 441> 492 538 556 579 597
966 655 661 086 698 704 718 785 794 825
847 890 899 907 909 914 993
TRENTA CINC MIL
368
638 O09 018 069 082 106 125 141 146 172
770 257 267 334 381 402 410 421 479 486
962 5 14 529 593 627 649 665 680 692 742
749 765 176 826 859 922 938 995
TRENTA SIS MIL
178 O00 011 031 035 041 042
073 01:4 112
357 117 113 141 183 192 232 252
273 316
651 385 478 497 505 525 526 596
614 824
887 643 665 687 678 687 715 744
768 778
782 802 804 824 842 844 864 873 877
975
229
TRENTA SET MIL
357
683 000 002 022 103 13J 146 165 190 283
829 302 3E3 376 393 424 445 476 493 529
556 575 576 611 657 688 743 750 772
"81 837 859 876 884 928 943 944 952
966 992
TRENTA VUIT MIL
==
001 027 041 054 098 106 158 216 229
247 291 337 349 357 359 382 383 411
435 456 502 518 520 521 573 576 673
603 713 717 740 780 798 812 827 849
873 893 957 971 995 997 998
TRENTA NOU MIL
004 011 034 067 072 074 151 181 193
228 247 305 320 371 392 395 406 407
456 472 592 512 537 563 572 5'17 582
598 615 620,630 642 647 654 690 710
314 824 828 849 861 907 916 925 932
QUARANTA MIL
028 039 091 102 137 140 147 150 159
174 176 190 225 200 234 243 282 285
297 306 329 338 344 347 409 427 436
172 223 461 465 476 512 521 528 598 633 642
410 448 647 650 661 662 663,664 703 724 725
594 609 749 751 754 775 797 813 815 823 024
795 815 839 883 917 930 935 952

,
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A conseqUència dels aldarulls d'ahir.
TRES MIL
ororreguts s'ha\"ien placticat en junt li El Bolillo (Albacete>. s·organitzà
VINT-I-UN MIL
00 dl'tt:ncions de les quals dues ho a,bir tarda una manifestRció. Els ma- 009 030 032 034 057 081 089 090 09;) 027 070 084 107 113 152 157
128
145
211
241
251
276
284
292
302
fren per atemptat a l'autoritat pel nifestants recorregueren la població
225 234 267 287 325 330 387
qual havien pasat al Jutjat de guàr- donant crits subversius. La guàrdia 348 349 362 331 412 428 460 469 494 465 466 498 526 527 550 555
504
512
524
559
617 637 713 741 784
dia. Eis 58 restants havien estat a.e-I civil del lloc més immediat, que eS
620 621 E47 655 669 699 708
tmgurs per diterentes causes i motius composa d·un sergent i tres guàrdies 819 869 912 953 988 996
830 868 876 915 959 978
J)t'l que se'ls imposarà una multa.
destacà el caporal Antoni Gómez Pe
QUATRE MIL
QUARANTA UN MIL
VINT-I-DOS MIL
Fi dia - afegí-, amb haver estat layo i el guàrdia Ignsci Vecino, que - 010 024 053 075 095 107 184 194 232
01 085 094 108 119 125 153
040
on
m('lt mocut a Madrid no oferI apl'oxi wr dant els altres dos guàrdies al seu lloc 314 337 339 347 387 421 423 436 45J 004 03,* 062 068 114 118 149 199 241 171 173 185 192 198 200 208 209 220
mauament successos importants que El sexgent i el guf.i·dia esmentats es 466 554 557 568 584 -692 724 742 801 252 217 284 340 430 445 462 473 478 223 242 285 390 301 309 317 319 346
483 527 544 545 547 558 583 594 590
~mentn r i ha servit per a demostrar dirigiren cap els manifestants i in - 854 878 928
354 359 517 387 396 398 402 423 441
638 643 888 869 900 996
alS fuboratodors que a qualsevol mo- ten taren arnb proccd.inlent-s persuasiuS
445 472 475 486 508 511 523 526 554
CINC MIL
VINT-I-TRES MIL
~mt i en qualsevol hora se imposarà de convèncer-los de què es dissolgues - 054 074 093
160 117 181 195 202 205
573 583 587 591 616 635 643 653
584
w
:ol·o.r.:: públic sen~e necessitat d'acu sin; però els seus bons propòsits n o 227 NO 261 210 274 300 309 347 372 034 084 109 154 163 190 196 201 222 655 688 690 695 696 698 72'¡ 754 778
dir a i:epl"esions \'lolentes.
serviren de res, puix un nombrós grup 447 450 488 429 554 510 538 590 593 338 351 361 408 426 431 432 448 457 782 803 B68 930 964
El senyol· Menèndez recorregue du- de manifestants es dirigi sobre la pa - 619 629 631 669 670 751 791 810 925 502 571 584 624 652 661 681 692 718
QUARANTA DOS MIL
820 851 855 891 910 947 974 990
rant el maU, tot Madrid des de Cua- rella, desal·mantwla i tirant-los a ter- 852 880 908 954 958 988 997
000
T..I'o er.mlnos fins a Vallecas, Passeig de ra. Una vegada caiguts els guàrdie s
VINT-I-QUATRE MIL
SIS ~nL
S<t.l V1cente y Plaça de Castclar per els hi clavar(m les lliJ.valles despieta - OS"O
034 122 138 142 160 197 247 260
004
016
018
025
033
052
100
182
19S
s. in¡;pecclonar els sel'veis de vlgilàn- ¡ dament, Acudiren els alt.res guàrdieS 200
228 249 260 285 383 400 479 505 261 304 307 309 310 412 437 443 447
na t6ta.ven perfectament montats com que pogueren recollir els ferits. El ser492 512 517 518 605 615 751 800 809
Jugar a la Loteria de Ja
~<; dtinostrà, durant el transcurs del gent i el guàrdia teruen ferides gra 873 881 925 934 968 972 993
è.:..l, pel' l'eficàcia dels mateixos.
vfssimes i aquest darrer morf pocs mo 1
VINT-I-ClNC MIL
:\tlantc.
ments després. Es pra.ctlren trenta cine
052 054 067 115 134 159 189 193 210
Loteria.
detencions, entre elles cinc dones.
215 227 238 2,3 290 295 302 354 358
.EL l\I1XISTRE DE GOVERNACIO
Al poble de Salvaleón s·organitza
383 3&9 381 392 423 428 429 465 468
PARLA DJ:LS FETS DE CORDOVA una altra manifestació, presidida pe r
478 501 503 508 514 567 581 604 644
t:.l ~cnyor Casares Quiroga. rebé als l"alcalde. ACUd~ la guàrdia, civil, qu e
693 762 824 851 873 927 940 946 949
.
lXl"10distes a les ,'uit de la nit Relatà fou rebuda a tIets. Els guàldtes repcl
983 986
a
els su('ceSWS de Còrdova di~nt que lir~n l'agressió i a conseqUència de 1
Es conti ibuir al sostenbnent
VINT-I-SIS
MIL
'¡wlll. hagut un mort i diversos ferits COlsió resul~3ren una persona morta !
058 093 115 15S 163 199 220 225
045
de més de 4,000 obrers
treus Digué que a Sevilla. havia estat tres de fendes. Es practJcal'en dtv.er234 255 260 268 280 319 325 343 391
tletJn!;uda una. minyona de 15 anys ses detencions, entre elles la de 1al 292 395 415 438 498 539 554 555 615
q
l'na. de les més importants
e
quant portava una pistola. amb la qual calde.
.
617 880 706 722 726 763 830 032 865
aCJl:ba\'à. de disparar. El Ministre t1nPer últim, el senyor Casares QUll'O
de l'any
377 883 eg5 922 942 947 968
TORNADA DEL SENYOR ALBQRNQZ
gUé Paraules condemnatòries per a les ga rectificà. la informació apal·cgud a
VINT-I-SET MIL
gents que empleen a minyones incons- referent a les sev~s declara.ctons sobre rs#S'te'M
Si
014 026 048 088 104 238 243 245 251
Madrid, 2. - Aquest mati ha tornat
cInts per ~ cometre aquests actes.
els succe~s a·amr a Sevilla. Jo val g
826 376 435 448 402 504 505 531 543
. Amb referència a les altres provin- dir que s havia. trobat una noia de 15 543 552 588 688 688 703 704 742 751 585 613 653 655 660 728 785 792 822 a Madrid el minIstre de JusticIa., se..
('IE~ digué, que no tenia noticlas d'1m- anys amb una arma a la mà. acabad a 777 890 039 958 967
848 653 256 877 8118 919 932 937 048 nyor Albornoz, procedent d'Agreda
flor tànCla , 1 acabà manifestant que a de disparar. L'arma li fou ll1urada per
(Sjda) , on ahir se celebrà un mfting
958
SET
MIL
S
lIadrid havia. estat detingut un ex- un lndviidu i jo no, vaig dir Que fo
VINT-I· vurr MIL
radicnl-socIal1sta.-Atlante.
015 125 201 221 278 2E2 2..5 355 368
e,
~'lclal del exèrcit, expulsat d'aquest i la nola qui utilitzés 1arma. - Atlant
Cu 113 124 125 130 133 185 191
373 399 420 440 481 511 530 549 564 000 O"
la bQUal se 11 trobaren unes pedres a
LA "GACETA" DE MADRID
578 588 642 707 732 744 843 867 916 194 196 250 261 326 351 387 403 404 A MURCIA TAlIlPOC HI HAGUEREN
uuaca. - Atlante. t
460 468 508 516 599 608 609 651 657
INCIDENTS
Madrid, 2. - La· f< Geceta" publica 917 946 962
717 722 72'1 778 799 801 863 878 955
VUlT MIL
les
segUents
disposicions:
DI!L MOVIlIJENT COMIDi1ISTA
Múrcia, 2. - El dia d'ahil. transcorHisenda. - Ordre aclarint en la 022 024 041 068 135 151 152 155 160 961 981 997
A.l'HmClA T PER AVUI
VINT-I·NOU MIL
forma que s'lnserta l'ordre de data 211 281 303 382 391 410 432 454 463
regué
amb completa tranqulH1tat. L'a..
20 d'abril, "Gaceta del 21 , rela.tiu a 505 537 588 654 714 752 797 801 820 001 016 026 050 058 111 113 122 130 tur fo ugeJlel·al amb exsepció d(>15 es...
957
961
967
845
925
2(¡'
433
410
223 236 302 305 359 405
~ClDENTS A SEVILLA
les opoSicions per a pro\·eir 30 plaçes
458 469 498 514 546 553 5:;0 554 577 pectacles públics.
NOU Y..IL
d'auxiliars del COS Facultatiu d'arxive rs
Se celebrà un míting socialista en el
062 079 137 172 206 2{)7 229 280 299 583 590 603 687 697 731 7~~ 752 757
Ye~d, 2. - El ministre de la Go- bibliotecaris 1 arqueòlegs.
Agrieultura. - Ordre disposant (tu ~ 305 307 321 363 405 432 459 509 520 758 788 799 804 847 852 884 869 895 qual féu ús de la paraula el senyor
))r~
,en rebre els periodistes a
detn¡cres horCb de la tarda, els Informà els drets aranzelaris que han de l·egh' 567 580 612 627 651 663 886 699 703 917 933 952 979
Oiménez d' Mua, qui parlà. de l'obra
aq ,les noticies que havia rebut fins per al blat conduIt en vapors que a r, 708 722 746 800 990 998
TRENTA MIL
de la República. Digué que els socia.Pe~ell filoment, dels incidents produïts ribin {lIs ports espanyols de 1'1 al 10
DEU MIL
005 031 032 062 096 084 037 096 121
a\_Ui~oVlment comunIsta anunciat per de maig, seran de 5'50 pesset.es el quin- 001 021 058 060 150 175 181 190 221 126 145 153 155 218 261 265 297 301 llstes no poden sentir-se conservo.304 314 352 355 450 480 509 520 597 dors.
236 263 301 361 367 370 398 409 417
tar mètric. - At1antc.
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Pàtina 8

LA

fets del dial allaiencia!1 8
.\1\1B UN PAR.AJGt.lES Ff.:U BRO?tlE- ASSENYALAMENTS PER A DEMA
'fA A UN GUARDIA D'ASSALT...
A In sortida del míting del Partit
Comunista Espanyol, celebrat al Palau de Iu. MetaUúrgia, de Montjuïc, un
individu, en passar dava 1tip.:s guàrdies d'assalt, es posà al paraigües a
l'alçada dels ulls i com si fos una
escopeta, els féu la brometa d'amenaçar-los amb disparar.
Els guàrdies d'assalt esmentats, intentaren detenir el bromista i aquest
el posà a córrer, però fou Jetingut
al carrer de Llançà.
Fou lliurat a la Delegació del distr1cte del Sur, on el retingueren fins
que quedà comprovat que no tenia antecedents a la palleta.

A1Jdiència terl'iioria.l
Sala pl'imel'B. - Menor quantia..
Ramon Vich Oabal'r6 contra Franc~::;c
Canet.
In.cident. - Mercè Mata contra Joan
Castany.
Sala. segona. - Menor quantia. Llllis Sampel'a contl'a Ignasi Sampera.
Major quantia. - Manuel COl'l"achan
contra Mister Clarence Sales Potàsiques Espanyoles.
Audiència provincial
Secció primera. - Drassanes. - Dos
orals pe ratemptat i furt contra Francescc Díaz i Pere Girbas.
Secció segona. - Tres orals per
atemptat. robatort i tinença d'útils per
al robatori contra Bernard Garcia, Vicents Garcia i Antoni López.
Secci6 tereera. - Hospital. - Un
oral per furt contra Manuel Marzo.
Secció quarta. - Universitat i Sabadell. - Tres orals per- tinença d'útils per al robatori, furt i robatori
contra. Joan GonzàIez, Antònia Hernàndez i Agusti Dachs.

GUARDlA QUE CAU DEL CAVALL

El guàrdia de seguretat d'a cavall
Josep Noguera, caigué, a la Plaça d'Espanya, mentre estav& de &rvel, antr
al mati. Les ferides que es causà foren
guarides al dispensari d'Hostafrancs.
MORT REPENTlNA

Ab1r a la tarda, a les sis. passejant
per la Rambla, tlngué un sincope el
súbdit uruguai Joan Capane, de cmquanta-quatre anys, el qual mori en
1& casa de socors del carrer de Barbarà.
El cadàver, per ordre dei Jutjat de
guànlla, fou traslladat al dipòsit Judicial.

VISTA DE CAUSES
A la secció primera es va "eure una

ca.usa per furt contra Josep Adn, que
donà una torta empenta, al carrer de
l'Hospital a Josep Riembauft prenentli una ploma estilogràfica.
-se suspengueren les vistes assenyalades en la secció segona, celebrant-se només incldents.
-Davant el tribunal de la ~}.;Cij
tercera, cBn-,aregué Uuis 8a.ntasusana,
que al carrer de XuclA, amb l'auto que
conduïa, atropellà a. Teresa Ros, causant-li lesions de pronÒ!tic reservat.
El fiscal soll1cltà per al del banquet
la pena de dos mesos i un dia d'arrest
i deu mU pessetes d'indenmitzacló a
la lesionada.
-A la secció quarta es va veure U!1a
causa per rob5tori contra Ramon Genaro Modriguera, que junt amb altres
dos que no han estat detinguts, entraren violentant la porta, a una caseta
d'un peó cammer de la carretera d~
Manresa a Igualada, d'on s'emportaren
560 pessetes.
El fiscal demana per al del banquet
la pena de quatre auys de presó.

AUTO~IOBIL

QUE ATROPELLA
QUATRE VIANANTS

Un automòbll atropellà ahir, a la
tarda, a l a P laça de Gaudi, Josep Martínez Busquets, de sis anys, i li causà lesions de pronòstic reservat. Re~
sultaren també ferits Josep MartfPE'Z
MDrtlla, de cinquanta - quatre anys,
lleu; Llorenç Jaumandreu Cabalé., 1e
Vint-i-nou, lleu; i Antoni Jaumandreu,
de dos i Dlig, també neu.
Els lesionats foren assistits al DIspensari de Sant l.h.rt1, i l'auto causant
de l'atropellament, fugi..
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FTUBOL

Torneig de promoció
MARTINENC. 3 : SANTBOJA, {)
El partit fou, en general, poc Interessant degut al mal estat del tf>l'-

reny. Tota la primera part fou jugada sota la pluja, que no parà. ni un
moment.
Durant els primers quaranta cinc minuts dominà el Martinenc, el qual obtingué el primer punt, per mitjà de
Fandos. La segona part fou més anivellada; dominaren els visitants durant
el prlmer quart d'hor~. Deb'1lt, però, a
la ntaoca de decJ.si6 dels davanters, no
aconseguiren marcar. Cap a la fi del
partit, el Martinenc es mostrà molt
més efectiu, i obtingué dos punts més.
per obra de Ton1joan. El Santboià jugà durant els Vint minuts primers del
primer temps amb deu jugadors. per
haver-se lesional Laca!, el qual reaparegué a la segona part.
En general, hom veié una lleugera
superioritat del Martinenc, que fou reflectida al marcador; aquest equip do nà la sens.ació d'estar més avesat que
el seu contrari a jugar damunt d'herba ;la mullena, però, Plivà els equips
de lligar cap jugada, especialment a
l'equip del Llobregat. Del Santboià
destacà el defensa Mir, l'ex-barcelonista. Costa, que debutava als rengles
santbolans, i el porter, excepte en el
segon gol.
Del Martinenc, Fandos i la ratlla de
mitjos, junt amb Cases, sobresortiren
de llurs companys.
Arbitrà el coHeglat Espelta, i "'!'!s
equips eren:
Martinenc: Urlac - Cros Vinyes Altés, Rosalenc, Sibeques - M.oreil.O,
Cases, Tonljoan, Jover i Fandos.
So.ntbolà: Montserrat - LacaI, Mir
- Ribes, Elies, Puig - Sospedra, Alejo, Costa, Castells i Qnells.
SANS, 4 : HORTA, !

favor de l'un o de l'altre. Els tercets
defensius es defensaren bé. En alguns
moments, però, la duresa desllui bastant el joc.
La primera part ja acabà amb el
resultat final. Als vint mi.lrJ~:O;, Esteve
posà fi, amb un gol molt bonic, l'avenç dels seus. Als quarar.ta minuts,
unes mans d'un defensa del Ca '~ lu
nya 9. l'àrea fatal, foren CBstlgadc:- amb
el penal corresponent. Quinquilla, d'un
tret ras, aconsegui el punt del Vilafranca. A la segona part, nl els uns
nI els altres aconseguIren fer bellugar
el marcador.
Arbitrà el senyor Mallorquí, i els
equips eren:
Catalunya: Aicard - Claudi, Vlv!'.s
- Parera, Aseon, Fen'eres - Gar1n,
Pinyeiro, Melafuente- Artigues 1 Esteve.
Vilafranca: Sabater - Ramon, Demur - Via, Larrosa, Oonzàlez - Garcia, Quinqui1la t Sanuy, Xifreu i Pe-

l·ons.

Els nullors del Catalunya foren Claudi, Porrera, Artigues l, a estones, Es-

teve.
Del Vilafranca, els interiors i Sabater foren els jugadors més destacats.
CLASSIFlCACIO

Palafrugell
Vilafranca
Terrassa
Santbo!à

4

3

1 O 8

3 7

4 2 1 1 O 9 5
4

1 3

O 13 11

5

A L'ESTRANGER
CARNERA HA FET UN COMBAT
AVORRIDISSIlII AMB GRISELt.

Paris, 2. - Al Palau dels Esp0ltf.
amb bona entrada, s'ha celebrat l'a..
nunciada reunió pugilística a base dd,
combat entre el campió de França de
totes les categories, Maurici Gr1selle.
i el gC!gant italià Primo Carnera.
Aquest combat era com el "clou'
de la reunió, però en realitat l'aftc16
esperava amb més interès la lluit¡
entre el francès Humery i l'italià to.
catelll.
Carnera ha pesat 121'510 qUilos I
Oriselle, 85.
El combat ha. estat avorrld.issim. El
gegant s'ha mostrat potent però ])e.
sat, i ha castigat constantment el
francès que s'ha vist forçat a aban.
donar al desè assalt.
El combat Humery-Locatelli ha estat de poca duració t, tal com s'ea.,
perava, ha acabat per fora de combat
Humery s'ha mostrat molt desen.
trenat, donant la sensació com sl ha.
gués perdut aquell terrible "Punch'
que fins ara havia estat en ell habl.
tual.
Tan prompte com es donà el senYal
de començar la lluita, Locatelll, pre.
parat esplèndidament, s'ha llançat I
fons infligint al francès un ten1b1e
càstig.

4 2 O 2 10 9 4
Al segon assalt, després d'encaixar
Sans
4 2 O 2 7 10 4 cops precisos i potents, Humery ha
Horta
41039102
rodat al tapis d'una sèrie a la call
Martinenc
4 1 1 2 7 8 3 1 ha estat contat més del compte.
Catalunya
4 O 2 2 7 10 2
Els altres comba.ts de la reunió ball
donat els següents resultats:
Delou venç per punts a Payen.
Els pesos pesats Kusalt 1 Benek feren "'match" nul.
El pes pesat italià Colonello \'eIIt
a Vander per k. o. al primer assalt.
RIPOLLET, % - GffiONA, 1
Partos venç per punts a K1d Jholll.
Al camp del Ripollet es jugà. ahir,
Barfati venç a Po1reau per k. o. al
a la tarda.. un encontre entre el titu- seg-;m assalt. - Atlante.
lar i el Girona, corresponent al Torneig COpa Llevant.
BASSIN VENÇ RIOND
El partit fou entretingut per 1&
igualtat de forces entre els contenParis, 2. - En la reunió box1st1ca
dents. A la primera part, de juc 19ua~ del Central, e! negre Baas1n ha .ençul
lat, el prlmer en marcar tou el Girona, per punts el francès RIond. - Atlante.
per mitjà de Tries. Els local no trigaLA PROVA EMPmE T&OPHY
ren a aconseguir l'igualament, gràcies
a un bon tret de Borràs. A la segona
l.()ndres, 2. - A l'autòdrom de Broopart dominà. lleugerament ¡'equip propietari del terreny, 1 el mateix Borràs k1ands s'ha disputat la important prova automobilística Empire Trophy.
obtingué el gol de la victòria.
Els tres primers llocs de 1& class1ft.
Arbitrà el senyor Planell, el qual
cació se1s han adjudicats cotxes fran.
arrenglerà els equips a1x1:
Ripollet. - Espanyol, Campamà, Ma.- cèsos amb el següent ordre:
1. Jhon Cobb, sobre Delage.
ranges, Simon, Sans, Domènec, Marzo,
2. G. Eyston, sobre Panha.rd.
Mateu, Cases, BolTà.s i Morató.
3. Earl Howe, sobre Delage.-At.Gtror..a. - PUig, Disprés, Bussot,
Flavià, Comes, Vilar, Comes II, Pueyo, \ante.
Iñ1guez, Tries i Ferrer.

Copa Llevant

L'encontre que jugaren ahir, a la
tarda,. al camp del carrer de G2.llleo,
el Sans i l'Horta, corresponent al Torneig de Classificació que es ve jugant,
FERIT GREU D'UN VOLC DE
fou bastant interessant. puix Que l'Ho:"CAMIONETA
ta es defensà valentment dels atacs d~l
8an6 1 atacà en alguns moments amb
Aquesta nit passada, a dos 'lu:J.rts de
intensitat.
dotze, al carrer de , ~s Com, cantoA la primera part, en Què l'equlp
nada al de Marina, volcà. una i;amwJUTJATS
propietari del terreny exercí un lleu
neta. i resultà refit el xofel' '-lue la
domini sabé acabar-la al seu favor
conduïa.
DIES INHABILS
amb el resultat de 2 a l, que marcaFou traslla.dat amb un auto partiren, pel Sans, Llovera, 1 per l'Horta,
cular a la clínica. del doctor Bartt'in".1,
Per tal de treure les catifes de les
on li apreciaren la fractura doblI! flels dependències de l'Audiència, s'ha acor- Barnet.
A la segona part, el Sans, afavorit
fèmurs, ferida incisa en la palietru. dat declarar inhàbils els dies a, 6 i 7
per la inferIoritat numèrica del seu
dreta i una altra felicta incisa (.n e.l d'aquest mes.
adversari (Dolz es retirà. als quinze
frontal. commoció general i masegaEYSTON DE:-¡UNClA EL GUANYA,
minuts per no reaparèixer, 1 l:Jaudina
ment.
GUARDIA l\tOR'I'
DOR I EL .JliRAT LI CONCEDEIX
hagué
de
jugar
l'extrem,
per
lesió),
ILURO,
1
~
GRANOLLERS,
1
Després de curar-lo de primera inEL PREMI
segui
dominant,
i
obtingué
dos
nous
tenció, fou traslladat a la Clinica de
Aquest encontre resultà deslluït, a
A la clínica de l'Aliança ha mort el gols ,que entraren el mateix Llovem i
Salut de L'Aliança.
Londres, 2. -El corredor Eystou,
guàrdia de Seguretat B3.6ilt Manrique. Barrolí, en rematar un córner. L'Horta. causa del temps, i en general no tou
a conseqüència de les ferides sofertes n'aconsegu1 un altre, per mitjà de Bar- interessant com hom esperava, llevat classtflcat en segon lloe en la carren
d'aJ.gu..nes poques ocasions del segon Empire Trophy, ha presentta una deahir a la nit. en volcar la camione- dina.
UN PAGES QUE ES DEIXA
ta de guàrdies d'assalt, en la qual anaENRED!ffi
Arbitrà el senyor Annengol, i els temps, en el qual els dos onzes tracta- núncia contra el corredor John Cobh,
ren d~ resoldre el match a llur favor. classificat en primer lloc, adduint Que
va l'esmentat guàrdia. i el xofer.
equips s'arrengleral'en així:
El vole ocorregué 0.1 caner de Ma w Sans: Domènec - Torredefiot, Viw A més, hi contribul el fet que l'eqUip cap el final de la prova el cotxe ac0nQuan es d!rigia. a l'estació del Nord
per a prendre el tren de Sardanyola, rina.
llacampa - SOligó, Vela., BartroU - local s'arrenglerés bastant incomplert. duït pel prlm.er l'haVia impedit pa!'
A la primera part, de Joe vulgar, el sar endavant barrant-li el pas.
el veí d'aquella localitat Josep 1\P
Gironès, Llovera, Peidr6, Mota 1 CalGranollers lligà més els seus avenços
La comissió de cursa ha. reconeguS
Peguerolas, li c::.ortiren de trascantó dos DE L'ATE!.\IPYAT A 1.!~ l\n~ISTRR sins..
desconeguts, els quals, pel procedim~nt
Horta: Za.rranz - Brtó lI. Pinyol - i obtingué el primer gol, per mitjà de la raó Que assistia el corredor Eyst:OII
Davant el jutjat de la Barceloneta Dolz. Bardlna, Rlbó, Montgrell, BrIó I, Vallribera. A la segona, reaccionaren i, en conseqüència, l'ha declo:re.t vendel canvi, li Umaren 75 pessetes. el reels de l'Duro, els quals obtingueren cedor de la prova. - At1ante.
estigUeren
declarant tres testimonis e:l Roig, Amau i Ba~et.
Uotge d'or que portava i Ull anell.
l'1gualament, amb el qual acabà. el
En destapar el paquet que 11 dona- virtut de l'exhort rebut del jutjat del
ren amb els 6Uposats bitllets, s'adonà Salvador, de Sevilla, pel sumali que TERRASSA, Z : PALAFRUGELL, 2 partit, gràcies a un bon tret de Soler. UN EX-CAJ\!PIO VENÇ LEWINSKl
Arbitrà. el senyor Rovira, i els eqUips
que sols contenia retalls de. diaris i allí s'instrueb: contra Rafael Pernando
Xicago, 2. - L'ex-campió del _
(No &<labat)
estaven integrats per Mas Vidal, Mas,
corregué al jutjat de guàrdl8 a de- 01méUE.Z 'l'orres, pel suposat atemptat
del pes mig, actualment a la. categOMestres.
Espet.
Soler,
Canal,
Torrens,
al ministre de la Governació.
L'encontre entre l'equip local i el
nunciar els Umadors.
ria dels pesos pesats, ha vençut pet tat ,
Els testinlOD.is Que avui han decla- Palafrugell fOl molt disputat, i s'hau- Gregory, Garcia, Canet 1 Civit, per
punts, a deu assalts, el pes complet
l'truc,
j
Mateu
..
Lladó.
Pérez,
Argem.i,
rat, han donat bons informes de l'a- ria decidit a favor dels locals si ha.·
Kins Lewlnsk1. - Atlante.
NO PODEN CO~IPETm Al\m ELS cusat.
Torres,
Rifé,
Lluc,
Val1r1bera,
Carmo·
guessin sabut acabar amb èxit les ju PREUS I Al\lENACEN DE MORT
na, Pous 1 Ubeda lluïren els colors del
gades davant la meta contrària..
LA FINAL DEL CA!llPIONAT D'AllTORNADA DEL PRESIDENT DE
A la. primera part de joc igua.lat, e-l Granollers.
El gerent de la casa Aranda i BarL'AUDI ENCIA
GB..4.TEBRA DE TENNIS
Palaf1'Ugell. aconsegui el primer gol
1UPITER, 1 - SANT A...'IDREU, •
bier, que té un taller de pintul'es al
al seu favor, i acabà amb aquest recarrer de Bla!. denuncià al Jutjat de
Ahir torna de Madrid el president sultat. Als dos minuts de la segoll,1.
Bournemouth, 2. - S'ha disputat el
Al camp del Poble Nou se celebrà partit final del Campionat d'Anglater'
guàrdia que haY1a rebut un anònim, de l'Aud!ènda d'aquesta territorial. se- part Broto obtingué el primer iguall'enOO1ltre
corresponent
al
Torneig
C0el qual amenaçava de matar els dos nyor Anguera de SOjo, acompanyat del ment. Miquel marcà el segon go' per
ra de Tennis (femelú) entre la traD"
amos 1 els obrers si segueixen pintant secretari de 1& sala de govern. senyor al Palafrugell, 1 Broto tornà a igua- pa Llevant entre jupiterians 1 an· cesa senyora !.-J.athieu i l'anglesa MlsI
dreuens,
en
els
rengles
dels
quals,
corI
porte. metàBlqu.eo a 4 pessetes.
Oppel; havent-se possessionat no,a- lar.
responent a l'esperit de! Torneig hi Round.s, guanyant la primera per aEn l'anònim se'ls iJ:ldlca que el preu ment del càrrec.
Pocs moments després, Losada acon- havia diversos jugadors a prova, tal I 6-2. - Atlante.
que han de cobrar per aquest treball
segui un altre gol, però en ésser anuI- com podrà veure's en les alineacions.
LES CAUSES CONTRà FELIP
és de 6 o 8 ~tes.
lat per l'àrbitre, tou causa Que el púEl partit fou guanyat amb Justlcla PElIlA DISPUTARA EL TITOL MtnIALA1Z
bUc envais el terreny de joc 1 se sus- pel Júpiter, e! qual aconsegul l'únle
DIAL DEL PES P LOMA
pengués l'encontre quan mancaven 15 gol, sense que els seus adversa.r1s p0ELS MONUMENTS ARQUEOLOGlCS
Pe! fiscal de la secció quarta hAn minats.
guessin marcar. El resultat donarà idea
Nova York. 2. - En un comb~~~
estat tomades trea de les causes .ins~
El Terrassa arl'englerà: Llopis putat a Detroit, el boxador ~
truïdes contra Felip A1aiz. com a di- Humet, Bartomeus - Castro, Recasens, de com feu de d1sputat el partit.
Josep Pefia ha guanyat per punlB
Serà restaurat l ' Arc de rector de "Saltd81idad Obrera t' , per Cadafalc - Losada, Marrugat, Moià, Arbitrà Pujol, 1 els equips eren:
Júpiter. - Francàs, Ibàñez, Raura, 10 round.s a l'ex-campló mundJA~
articles publicats.
Broto I Aratell3.
Barà , d e Martorell
Rodríguez. .Rosalenc. I.ñiguez, Esteve, mosques Fidel La Barba que
...
:Es dóna ordre al jutjat que ampl1l
El Palafrugell: Bru - Colomer, Pernàndez, Bur1lló, Barceló i MAs.
ment està a. la categoria dels plO ,
UJU¡ de les joies arqueològiques de les .u,llgències per a veure si vertade- Blanc - Partio!. Ponç, Caban... Amb aquesta victòria, Pelía bA .~.
Sant bdTeu.. - Noves, Mart!nez.
Catalunya, potser una de le3 n¡éa rament és l'autor dels art1cles el pro. Gorgònia, Espada, Miquel, Reixac 1 Solé, Fomós, Duran, lngIan, Simó, nyat e! dret a cIlsputar els 00.......
preuades, és l'Arc romA del Pont (U¡Q- cessat Alaiz.
Avelli.
organlt'lats per la Nat10nal BosillI
Montoliu, Sanz, Va 1 Garcia.
menat del Diable, de la vUll cU JfaT~
Assoclatlon per a cIlsputar el tirol
torell.
CA'rALUNYA, 1 : VlLA.F"tA.'l/CA, 1
dial dels plomes ~.cant. - A\IaIl\e.
•••
Ell .segle. no hall. transcarregut en L'any que ve, les cèduJúpIter ......
3 3 O O 5 1 6
va t la valuosa dei%4 de passats temps
Ma1grat el mal temps. el ca.mp de Badalona •••
3 2 1 O 13 5 5
les estaran redactades Les Corts era baStant ple d'esportius Sant Andreu..
SUSPENSIO DEL MAT~
amenaçava esfondrar-se.
.
"2 O 269 4
YUGOESLAVIA-PORTUO.u.
S'hi ¡Ja acudit a. temps. L'.A1untaque \'olgueren presen.c1ar el match cor- Ripollet "0 •••
3 2 O 1 7 , 4
en castellà i català
ment d.e M artoreU assenyalà el periU
responent al Torneig de Cl.assiflea.ció n
" 1 1 2 810 3
Lisboa, 2. - El partit Internacl~
~, per a evitar-lo, la GeneralU4t de
que jugaren el Catalunya i el Vila- ~~~ :~ ,.. 3 O 1 2 3 8 1
La lmpremta de la Casa de Cli!'.rltal.
de futbol Yugoeslà.v1a-Porlugal que to'
Catalun.va 1«1 concedit, et a.que1l A11l'U3
6
11
1
.la de disputar-se ahir diumenge, oIO
tamcnt la quantitat de dlles ma pes.- ha. estat encarregada de confe('C'c.nar h~~iu1ta entre ambdós equips fou 1Girona. ..•••••. - 4 O 1
suspès a darrera hora, segons seIJl)4JII
seter, .per tal que pugui procediT a la Wl model de cèdula per30D.n.l. per a interessant per l'entusiasme Que posarestauració, conservació i em.ooUi- raD.)' que ve, el model de la qual sf'l,à ren en la palestra. t l'encontre transen raó a la Pesta del PrImer <l."., 00'
ment de l'arc romà, les quals obra, sotmès a l'aprovació del Consell de corregué amb una Igualtat de forees
I d'acord amb les d1sposIciODS_~
que es tradw en finalitzar amb l'evern evitant la formació d'......~
r el !ara.n sota la dtrecció del serv.!i la Generalitat de catalunya
Les cèdules personals per al pr·)per
. de Conservació t Cc:.ta1oOació ae Moqultatlu tants a tants. En • s darrers
deJnà ~
n~lNell.ts Artístics i HutòrÏC8 de
la exerelci seran exteses i redact:ad.es fon moments, ambd.6s equips lluitaren
J.~
els Idiomes català 1 ct.Stel1a.
.nè¡;¡¡\cament per " declcllr el matcll a
Generalitat.
- Atia.ute.
I
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DARRERES INFORMACIONS

BOXA

No hi ha dubte de que aquesta prova
es molt forta 1 la considerem apro- I
_DE_L'E_S_TR_A_N_GE-:..:R
pia
eta per a o:,;t::!ut:ll: el titol de Cnm- '
LA PROPVINENT VETLLADA
planat
de
Catalunya.
tant
per
la
seva
AL NOU MON
MES RESULTATS DE LES ELEC_
duresa COm pel traçat del seu itine- DE BARCELONA
CIONS A FRANÇA
TIROTEIG ENTRE ELS C01\1UN1Sdimecres
s'ha
organitzat
al
rari
que
ellclou
la
visito
n
les
quatre
I
perMón,
a
'.~ i
TES l ELS GUARIES D'.\E· ALT
.ou
una ,
vetllada. popular a ba~e
, capl ...a s ca\.alaues. l encara. que é s
ELS DE L'ESQUERRA RECULEN
N
mbat entre els pesos forts Olan- I cert que bona part del trajecte es !a
Sevilla, 2. - A les onze del mati es
8 LLOCS
del c~ SicUiano.
sobre afermats especials i carreteres Els caps dels grups par- form àuna manitestació extremista
Paris. 2. - Al ministeri de l'Integua, ~presa ha volgut enfrontar a poc accidentades. no obstant, també
per la qual cosa fou neces.'iària la inL e Ls dos púgIls per a veure quin hi han bon nombre de rnrreteres de
lamentaris, a la
tervenció dels guàrdl.es d·assalt. Es rior ha estat aquesta tarda fac1l1tada
a~:~os demostra estar en millor fo1'- muntanya, P1~·t!culal'ment en el repracticaren 17 detencions àdhuc la de una nota del resultat de les eleccions
Generalitat
d
fi d'acarar-lo amb altres de més corregut de Girona a Lleida. el qual.
dos estrangers i la d'una jove ano- celebrades ahir en el territori de la
~~:oria.
segons se'ns ha dit, s.'efectu~rà. pel'
menada Rosa Angel Torres, a la qual nació.
Els l'e5ultats que es coneixen fins
e OJangua porta efectuats dos COm- Santa Coloma, Sant Hilari. VIladrau , A l'hora de tancar aquesta. edició, es se 11 ocupà una pistola acabada de disara, són els següents:
troben reunïts, al Palau de la Gene- parar i trenta càpSUles.
bats a Barcelona, en els quals ha ven- Manresa, Odons i Igualada.
Republicans demòcrates i del Cenralitat, sota la presidència del senyor
çut d'una manera rotunda els seus
A la plaça de Pumarejos es disoltre, 72; guanyen 2 llocs.
Macià,
els
caps
dels
grups
parlamengueren
els
manifestants.
contrincants.
NATACiÓ
Republicans de l'Esquerra (Tardieu),
taris catalans.
Siciliano en els combats que porta
Al Barri de Triono, fou on major
32; perden 8 llocs.
Assisteixen els senyors LlIús Com- gravetat adquiriren els successos.
fets en aquesta capital, ha demostrat EL M.-'\'l'X FRANÇA-ESPANYA DE
Republ1cans radicals, 24; guanyen 3
panys, com a cap de la minoria cataésser un exceHent encaixa dol' i colWATER-POLO
Al carrer de Castella un nombr1s
lana a les Corts; Raimond d'Abadal, grup de manifestants es dirigí cap el llocs.
pelador.
Rtadlcals i radicals socialistes, 60;
En aquesta veUJada hi haurà tres
Seguint el pla d'entrenament pl'e- Lluhi i Vallescà, Nicolau d'Olwer, Hur- Centres de la capital.
combats a vuit rounds a quin més in- parat0l1 a que han estat sotmesos els tado i Jlménez,
Intervingueren els guàrdies de Se- guanyen 4 llocs,
Republicans social1stes, 17; guanyen
nedadors considerats seleccionables
teressant,
En aquesta reunió, que és com una guretat i d'assalt amb terceroles, en.
Un d'ells serà entre els pesos wel- per a l'esperat encontre amb l'equip continuació de la celebrada la. setma- taulant-se un viu tiroteig amb els ma- 1 lloc.
Socialistes unll1cats, 41; guanyen l
representatiu de França, tindran lloc na passada, es parlarà novament. se- nifestants i creuent-!:: uns 400 trets. '
ters Sansano i Albern1.
L'altre, a vuit rounds. serà entre Vi- el vinent diumenge, al matí, a la pis- gons tenim entès, de la forma de dur
Resultaren diversos ferits qt:e foren lloc.
Conservadors, 3; perden 1 lloc.
lanOva, el clent1f1c ex-campió d'Espa- cina de l'Escullera de Llevant, les eH- a terme les eleccions pel' al Parlrunt-"nt curats a la Cae:l de SOcors. Es creu
Comunjstes 1 comunistes d1ssidents,
nya amateur oHmplc, contra l'actual minatòries per a decidir els "equipiers" de Catalunya. quan l'E'.statut estigui que altres foren curats als seus domi2; igual resultat que la darrera elec ..
campió de Catalunya d.els pesos mosca que ostentaran la representació espa- aprovat, sense que, contra el que s'ha cilis.
nyola, tasca de la qual en té cura el
ortega.
A la Plf'!ça d'Altorano també actua- ció.
dit, es tracti de la deliberació d'una
Manquen resultats de quatre cirEls pesos mitjos Aguilar. de l'''ecu- comitè tècnic de la Federació Espa. pouència, que en realitat no existeix, ren ls guàrdies d'assalt i practicaren
cümscrlpcions, entl'e elles La Marti.
~Ie" d'Artero, i que va en ascens en nyola de Natació Amateur,
cinc
detencions.
Atlante.
nica 1 Guadalupe.
Dc gran esdeveniment esportiu s'ha sinó d'un canvi d'impressions, a. ma~Js seuS combats, serà enfrontat amb
nera de consulta, del President de la ATEi\-IPl'AT SOCIAL : ACCIDEN1'
Batling Llano, que sols l'hem vist una de considerar aquest "match" que poamb els esmentats caps
AUTOMOBILISTA
ELS RESULTATS DEFINITIUS
sarà en lluita, el dia 7 de maig, les Generalitat
vegada en aquesta ciutat.
de grup,
El preliminar serÀ. com de costum, màximes representacions d'ambdues
Gijon, 2. - A les onze del mat' d'aParis, 2 (Urgent). - Resultas det1..
Es parlarà també, nntul'alment, de la hir, l'obrer Pere Sarmentero es dil'i- ulUus sobre 611 circumscripcions.
a Quatre rouncls, entre els plomes Fal- nacions. El coincidir en dissabte, és
una facilitat més per afegir a la vet· propera discussió de l'Esta tut a Ma- gia pel carrer de Marian Cola, quan
E{me i Alberil.
Elegits 244 diputats i en ballotage
llaàa esperada pels e' POl'UUS ~mb ve- drid,
s'ol un tret, sentint-se ferit l'esmentat \367.
DAVANT EL "MATCH" SCHME. ritable i justificat a:~ny.
obrer.
Els elegits són: Comunistes, 3; sociaLLING-SHARKEY PEL TITOL
De les tres vegades que s'ha lIuitot DE MADRID
Fou portat a Ja Casa de SOCors I);} J1stes de la Internacional Obrera
amb l'equip de França, cap d 'aquesMUNDIAL
els metges li apreciareu una ferida a (Brown>, 40; Republicans socialistes
tes vegades havia pogut esser-lle tesla regió temporal dreta, amb diverses (PaJnlevé>, 5; SocIalistes independents,
segons ens comuniquen les Agèn· timoni el no.tre públ!c, que s'hav!> I PRO VINClES
perforacions intestinals.
4; Radicals socialistes (Rerriot>, 63;
des infor'1lnUves, creix cada dia la tingut d'acontentar amb les referèn-I :..:..:;;..:...;..:;;;.;..;:;,:;:;;;;;.
No es trobà la bala.
Republicans independents (Loncheur),
propaganda per al "match" de boxa cies arribades de Tolosa., BOlonya i
El se uestat és greu i es creu que el 24; (Grup Tard1cu), 135; Catòlics, 10;
entre l'alemany Max Schmelling i el Amstèrdnm darrerament amb motiu HOMENATGE ALS HEROIS DEL succés
té caràcter social.
Republicans Independents, 14; Unió
OOstonià Jack Sharkey, pel titol mun- dels Jocs OHmpics de l'any 1023.
-Ahir al mati, una camioneta. po(_ Republicana Democràtica (Marin), 44;
2 DE MAIG
dinI de totes les categories, que ha de
Segons noticie3 l'equIp francès estant dotze persones es dirigia a Sruna Consel'vadors, 2.
tenir lloc a mitjans del proper mes de tarà format per Delporte, Bultael,
Madrid, 2. - Al Monument als he- de Langreo, a carregar sidra.
Es a dir que el Govern actual obté
juny a l'Estadi del Madison Square.
Lambert, Padou, Cuvel1er, Vandeplan l'ois de! 2 de maig, situat al Passeig
En prendre una volta al110c denomiAixò i tot, l'èxit econòmic no sem- che i Van de Castele, que és, sens del Prado, s'ha celebrat aquest mati nat el Gal'gantado, en l'alt de la costa 129 diputats favorables, conceptuats
com de dreta 1 115 de l'oposició.-Atbla pus que estigui assegurat. Diver- dubte, el millor conjlmt que poden
l'homenatge anual que es tributa als ·de las Gandarr8S, per haver-se tren- lante.
ses són les causes que ho fan creure; presentar els campions olímpics de CJ.ue perderen la vida el 2 de maig de cnt la direcció, volcà el cotxe caient IJ.
la crisi econòmica i les probabilitats l'any 1924.
1808, en la defensa de Madrid contra un barranc, des d'una alçada consideELS HITLERIANS PROPOSEN
d'un combat no igualat són les pr1nPer la. part dels nostres deixem pas- les tropes franceses,
rabIe.
KERRL PER A PRESIDIR LA
cipaIs. Donen una prova d'aquestes sar la jornada de selecció de demà,
DIETA PRUSSIANA
Junt a l"ova1isc formaren els mUiRes~ltÀ mort el jove de qUinze anys,
afirmacions ei fet de celebrar-se l'en- per a. poder, amb major exactitud, fer
1
després
una
comAntom
Jl1àrez.
cians
nacionals
contre en l'ample Estadi i els preus les consideracions i raonaments que
Berlín, 2. - Els nacional-socialistes
El xofer Miq~el Vallin 1 els altres anÚ11cien que el seu partit té el pro ..
moderats que s'han assenyalat per a mereix un acontetxement de la im- panyia d'enginyers i una altra d'infanteria,
abm
bande:a
i
música;
una
viatgers.
<l:ue
calgueren
fins
el
fons
del
presef1Ciar-bo.
portà.ncia que suposa aquest proper
pòsit de proposar per a la PresidènEls pronòstics, diguis el que es di- encontre amb el fort equip represen- bateria del primer muntat i un escua- ban-anc dmtre. de la camioneta, resul- cia de la Dieta de Prússia al diputat
dró
de
cavalleria.
taren
a~b
ferldes,
lleus.
gui, es favorable a l'alemany. Cal te- taUu de França.
per Peine (provincia d'Hannòver), seEl cadaver del Jove fou traslladat a nyor Kerrl.
nir en compte que quan Max es va
Als jardins (¡ue volten el monument
NOl·ena. - Atlante.
davant de Risko i Paulino, i
ATLETISME
hi havia comissions de tots els cossos
La proposta la farà el mateix Adolf
per primera vegada amb Jack, pel tide la guarnició, formats per un cap i
Hitler, - Atlartte.
ELS COMUNISTES A BILBAO
IOl, es trObava encara en el procés del ELS CAMPIONATS PROVINCIALS un oficial de cnda un. També acudiren
Bilbao, 2. - En Erandio tractaCATEGORIA "JUNIORS"
a. retre homenatge als màrtirs el di- ren de manifestar-se ahir mati els codesenvolupament de llurs facultats, i
UN ATEMPTAT DINS EL
~ue avui està en la seva millor efectirector general de Carrabiners senyor munistes. Es formà un grup d'uns 140
CONGRES HINDU
\itat. Vegi's. sinó, el triomf, damunt
Ha desvetllat un gran interès la ce- Sanjurjo, 1 el director general de la
jndividus i la força pública els dissol.
Calcuta,
2. Durant una sessió
d'Ioung Str1bil1ng, al qual va vèncerllebl'aCiÓ dels Campionats que tindran Guàrdia civil, senyor Cabanelles.
gué fàcilment.
del Congrés un terrorista ha disparat
per knock-out tècnic en la qUinzena 1 lloc els dies 8 1 15 del corrent mes al
Després de les dotze, ha arribat l'a1Els nacionalistes sortiren d'excur- un tret de revòlver contra el magistrat
darrera repl'esa. de la lluita. En canvi, magnífic Estadi de MontjUlc essent de calde, senyor Rico al qual acompanya.- sió al castell de Butron.
Mr. Douglas, del districte de Midna..
Jack, ja més madur, a l'any 1930, no
.
' v a una comissió de regidors. L'alcalde
Una camioneta que conduia' guà.r.
hi ha pas dubte que comença a de- deSItjar es, traduirà en un bon contin- regidors, comissions de l'exèrcit, ge~ dies d'assalt i que es dirigia a la poore, que ha resultat gravisimament
caure, i una pI'ova ho és el combat gent de public perquè doni un major I neral Sanjurjo 1 Cabanellas, i altres Plaça d'Abando per a dissoldre una ferit morint a poc d'ingresar a rhos..
pital.
efectuat a.mb Mickey Walkel', al qual relleu a l'actuació dels atletes.
autoritats, ocuparen la tribuna a tal manifestació comunista, volcà. resulLes autoritats britàniques han deno
va
aconseguir
ni
imposar-li
miraEl
sorteig
d'atletes
per
a
les
ellmiefecte.
tant alguns ferits lleus,
ment.
tingut a gran número de nacionalisLa tònica del dia fou de tranqull- tes complicats en l'atemptat.-Atlante.
Cal comptar, doncs, que essent Sche- natòries tindrà lloc el vinent diveni\. l'obelisc anaren eoBocant-se les
litat i de fracàs dels elements cor:J.elling molt més ràpid i efectiu, 1'0- des, dia 6, a les deu de la nit, al local nombroses corones que anaven rebent- munistes. - Atlante.
'EERRATREMOL DESTRUCTOR
portUnitat de l'alemany per a ren0 del ComItè Provincial de la Federació se,
~ar el títol és clnra, si no ens reapaAcabada la cerimònia desfilaren els
A MARSELLA
EL PRIMER DE MAIG
reix un Sharkey que ens doni un dig- Catalana d'Atletisme (Doctor Dou, nú- milicians nacionals i a continuació les
A VALENCIA
Marsella, 2. - Aquesta matinada a
ne record de la seva antiga vàlu".
mero 10), al qual pOden assistir els de- tropes que foren aplaudidi.stimes pel
les quatre s'ha sentit.- un fort terratrè""
València,
- Amb la
motiu
de celeSegons acord pres per la Comissió
legats dels clubs inscrits.
publlc que s'havia congregat pels vol- brar-se
ahir,2.diumenge,
festivitat
del mol l'epicentre del qual és a 120 qui~
atlètica de Nova York, el combat reEs posa a coneixement dels atletes tants.
primer de maig, es paralitzal'en a Va- lòmetres de la capital.
~enja del celebrat el juny de l'any
Durant l'acte, la banda municipal lèncla tots els serveis públics. Solament
Es desconeixen les pêrdues ni s'hi
1930 devIa tenir lloc dintre el terml' _ que el que no respongui als dos avl- interpretà algune sobres popUlars, aca¡Ian hagut desgràcies personals,
funcionaren
els
espectacles
públics.
ni d'un any, ja que la victòria de Max sos, quedarà elimlnlt de la prova així baut el seu concert amb el pas doble
Foren molts els valencians que es
damunt el bostonià. va ésser a conse- com també els que no atenguin les in- "El Dos de Mayo" i amb l"'Himne Na- traslladaren al camp a. passar el dia. EL PROTECCIONISME A BELGICA
qUència d'un cop baix donat per aquest dicacions dels organitzadors. No es per- cional" de la República.
No ocorregueren incidents. Solament a
SOBRE LLANA l MOBLES
darrer. No se celebrà l'encontre en
t t
. é 'h
Amb
i que avui ga.lreb s a tre- I darrera hora es presentà un ferit a la
aquella data, i vui, després de dos me trà l,est a d a a I es p is t es m és que als
BrusseHes,
2. S'anúnc1a l'imml..
ballat normalment a Madrid, ha estat CaSa de Socors. Tenia una ferida d'aranys, quan la maduresa de Shal'key atletes que tinguin d'actuar a les seves nombrosíssim el públic que ha pre~en- I ma de foc i no va saber explicar com nent publicació d'un Reial Decret augallgInenta les possibilitats del triomf respectives proves.
ciat l'homenatge.-Atlante.
li fou produïda.
mentant en un 50 per cent els drets
de Schmel1ing, aquest dóna oportuniaduaners per a In. entrada a Bèl41
tat al primer per a. una revenja,
gica de llanes i mobles. - Atlante.
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BOXARA DOUGLAS PARKER
A BARCELONA?

UI~ nostra primera. organització rea~

actives gestions per tal de por.

~ a cap la celebració a Barcelona
IoIU important combat a. base de Gironès, idol de l'afl.cio catalana. i que
~nta el campionat d'Europa.
Cercar un contrincant per a Gil'Onè4 és una cosa molt difícil, ja que
~ vàlua del graclenc és molt supeor a la. de tots aquells que fins a
~ data la mateixa Internacional 11

presentat com a chellenger.
Rorn procura actualment acarar-lo
: : el millor pes ploma anglès, Douw
n Parker, vencedor del famós John~ Cuthbert. En el cas d'arribar a
acord, seria sens dubte per a Gi~ el contrincant més perillós que
rera s trobat en la seva llarga carPUgUlstica.

MOTOR
~ ~.ulPIONAT DE CATALUNYA
.nEGULARITAT. ORGANITZAT
rEa "PENYA TERRAMAR"

Ja es
ClrtuI

POt donar com a deftn1Uu el
~ t qUe es recorrerà en aquesta
les ' tant important. el qual segons
Jun~~ que ens ha proporcionat la
<ac!"", ....portiva de l'Entitat organit·
resa ,serà: Barcelona, Girona, Maneida, Tarragona, Vilafranca i
~ue dona, amb un total de 525 km
Pro euran recórrer en un dia 1 a
tJl"'~ ('Ue osci1aran entre 60 i 40
€t~ ~r hora.

aareef'1

Casa de Caritat de Barcelona
SERVEI PU8l1C DE POMPES FUNEBRES
Direcció i Oficines:
EDIFICI DE LA CASA DE CARITAT, carrer de Torres Amat, número 8;
16525 i 16526.

Telèfons 16524,

PORTES

FINESTRES: COLUMNES l BIGUES
DE FERRO : MATERIALS
D'ENDERROC
CARRER D'ALMOGAVERS, 18
(xamfrà al de lllarina)

.',:~.!.

Subcentrals:
Carrer del Clot, núm. 71; Telèfon 50461. Carrer Creu Coberta número 91; Telèfon 33761

,',
.l,
.t,
.'.

.!.

Sucursals:

;.,;~

,
~:

CAP I CUA

's'
la carta. Abonament insuperable 's'

.. .. .. .. ..','

.:-.:.-: : : :-: : :

'

Z~ 'UOJ9tu¡11S ' ''69

'1rJ.Dl1JrJ

VSVO

suv¡.,nnallaA S¡'f3ló)adSa R'luamnv

ota 'A1aq'8rP '8UJtsa-tm '3e1ut)ti'!l

Carrer Reial, núm. 110; Telèfon 87 B. Carrer de Fermi Ga1an (S. Adrià>, 26; Telèfon 248,

Hospitalet:
Central: Laureà. Miró, núm. 60; Telèfon 33 H. Sucursals: Pi i Margall, número 90;
31226. Progrés (Coll Blanc), núm. 58; Telèfon 31227.

ol

Santa Coloma de Gramanet:
Carrer d'Anselm Clavé, número 13.

Compra mobles
TOTA CLASSE D'ARTICLES

HOTEL SEGUR
CI_ARIS

A""M''''"''''''''''''''"''''''''''''''''''''"'''''''''"''''''M'''"'''''''~'Ç¡o"",'Ç¡o,"'~WM""""",,,,,,,,,,,,,,~ _

'(','','

Diputació, 202 -. Coberts DES _,_
DE 3'50 A 15 Ptes, Banquets a·,'

~V91lJlJOS

Badalona:

;

RESTAURmft

.":":-:'"

Carrer de Sant Andreu, núm, 221; Telèfon 51051. Plaça del Centre (Sans), núm. 4; Telèfon 33471. Passeig del Triom!, núm. 17; Telèfon 52012. Carrcr de Sarrià, núm. 72; TeJè.
fon 73632.

•.. ..;,.:,,;-:-:...;.,:....:.

..:-:.,:-:-:-:-:-:..;...;...

y-:-:-:

','

- TELEfON 21525

PREUS

D~

SUBSC!UPC IO

Barcelona, un mes . . • Ptes. 2'50
Península, un trimestre..
,. 7'50
Amèrica, un trimestre. .
9'50
Altres països, un trimestre
"25'~
No es tomen els orIginals ni es man
té correspondència sobre els que ~
hagin estat demanats.

La reglamentació
les
f t cio ns comercials
L'avioneta del senyor Rein, segueix en
a les terres catalanes
•
LA GESTA D'UN A VIADOR CIVIL

vIa envers Manila

L'avtad6 civU espanyo14 encara no
havia donat prova de la seva capacitat
per a poder realitzar geste, com aquesta que utà portant a cap l'aviador
Rein, amb el propòsit de cobrir, amb
la seva lleugera avioneta, el trajecte
que separa Madrid de Manila.
L'aviació civil espanyola, no pass"
va d'ésser una Tama esportiva com
és per les
una a lt ra, un espect ac1em,
festes majors de ciutats i viles. Ha estat necessari aquest gest del senyor
Rein, perquè l'aviació civil e8 posés
en un nivell decor6s. davant del8 altres patsos del món.
Per a arribar a Manila - fi del 3eu
¡)tatge _ Rein ha de volar per damunt
rIe ",u.atre continents, amb la proa de
Ia sO'Va avioneta enfilada vera l'Orient
llunyà.
Ja és arribat a Asfa. Le& dificultat!
i perill! que l'amenacen comencen a

dibuixar-se damunt la planicie del deser de Siria que s'estèn de la sortida 'I
de Gaza enÚà, Aquest desert, va ésser
ja testimoni d'una altra gesta de l'aviactó espanyola. Allà varen quedar-se
Esteve i el seu mecànic interromput el
seu vol per avaria de m~tor, quan també veien Manila a l'horitzó dels seus
desigs.
t B agd a,
d ¡
reuar à d e~pr,és d amun.
el curs ~el Tzgns el portara ~ la ll~nyana T1b~ra del golf Pèrsic, fms ar:,bar a la Vlsta de Bender-Abbas, la C.1~tat que, segons les llegendes, er~ VlSJtada .. per le!. naus del món onental,
sedu,ts e18 v&atgers, per la bellesa escultural de les seves dones. 1 entrarà
després·a l'India. per la porta de KaTachi, on la temperatura fa tnsuportable la xafogor del motor de l'avió...
•. 1 a mida que l'avioneta de Rein vagi
fent via, ela perills aniran essent ca-

e

da vegada mé./J poderosos. Primer el
desert de Thar, que atrau els avions
amb els seus poderosos remolins de
vent, com si vulguis tancar el 1'4$ vers
Jaipur, la vila dels palaus de marbre
blanc i Tosa. Mes enllà, passada Z'1ndia, la zona tenebrosa de Birmània. A
la costa, les famoses sorres en.xaTcades que no p~~en resistir el pes d'u.na
persona; terra endins, el bosc verge, tnfranquejable, ple de feres on quan
menys espera la mort lenta per la
fam i la set.
Tot això, per arribar a Manila, fi
del seu viatge. No cal dir. que Rein
ha demostrat ja abastament, que és
home per a poder portar la seva gesta
a la fi.
Cal fer present, que Rein no ha rebut pas cap mena d'ajut oficiaI, sinó
que sl arriba a Manila haurà estat l1er
esforç d'ell únicamnet. Hi haurà posat
el seu esfarç físic i moral.

El reeorregut del raid aeri l'fladrid-ManiJa., que ha. emprès l'aviador Rein Loring

Una de les qüestions que exigeix
immediata soluc16 a1x1 que s'aprovi
l'Estatut és la reglamentacIó de les
funcions comercIals vitivinícoles dels
contribuents afectats pel ram del vi.
Les facultats que l'Estatut confereix

es dóna el :as sovint de què les
cians de l'exportador 1 crlador
són envaïdes per les dels cOlmercla;j
que les dels embocadors ho
tament per tothom; les dels
tes establerts a les ciutats ho

a Catalunya en les qüestions de ca- les dels propietaris I del~allllst,,,
ràcter administratiu són de prou am- blerts a altres pobles; les dels
plitud perquè nosaltres puguem dic- matriculats de vendes ho són
t'r-nos unes normes que convertei- del primer que se li ocorreix
xin en 11el el ConseU de la Genera- se de vins a. comissió sense
litat sempr que aquestes, en la part de cap manera, i fins les
trlbutativa, no estableixin una. dife- xas detallistes ho són per
renciació fonamental que afecti els tres detallistes als quals la.
interessos de les altres regions d'Ibè- beix terminantment vendre vi
ria. Es tracta, doncs, de cercar la fòr- inicial que ço represecnta cal
mula de procediment que reglamenti el que es produeix amb l'alcoh~ l
de manera eficaç la delimitació de les l'aigua, del qual n'hem parlat en
funcions pròpies de tots els que in- tes ma.teLxes columnes i encara
tervenen en el tràfec comercial, amb tornarem a parlar.
Tot això origina una
un ampli esperit de jusUcta en benefici de tots, i que aquesta llei que el folla sense cap ni peus en
poble es dicti representi una garan- sempre del qui més tributa
tia de treball equitatiu per tothom i no resoldre's ràpidament, acaDIUlI
no pas un procediment de favor a .el nostre comerç de vi a
El que fins ara. s'ha fet per
uns quants en perjudici evident per
reglamentar-ho, ha estat sense
a la majoria.
Es i:nnegable que el comerç del vi tat, i mentre la llei no delimiti
a casa nostra es mou en un ambient exactitud el camp d'acció de cada
de descomposició progressiu per mor tribuent i per mitjà de
d'una llei insuficient i del proteccio- peccions amb sancions dures,
nisme de capelleta del temps de la lables en la infracció de les
Monarquia. Sortosament les ànsies de cians funcionals de l'individu, no
renovació i de justícia en tots els or- farà cap mena de treball positiu. I
dres van trobant escaI! i vibració en precís que això s'acabi. Es tracta
els homes de govern i l'entusiasme de problema vital de la nostra terra,
la pròpia llibertat anirà modificant ser el més interessant de la.
essencialment totes aquelles coses que economia agricola, i cal reCOl1Str~
una organitzacIó deficient o absurda sobl'e les desferres d'una llei
hagin modificat l'esperit de la llei rita i oblidad:l. els fonaments
creant un sens fi de vicis que amb el justa llei per a l'esdevenidor.
temps han esdevingut costums que diEls homes de govern de la
ficulten el desenvolupament normal del litat estan disposats ajudar amb
comerç i ofeguen tota possibilitat d'ex_ vorós entusUurrne tota campanya
pansió als que representen una bona na que s'emprengui en aquest
part de la nostra economia.
i és absolutament necessari
La llei de contribucions estableix els catalans coneixedors en
unes diferències tributatives enormes vitiv1nicola s'aprestin a oferir
entre els ciutadans i aquesta diferen- curs 1 coHaboració lleial; que
ciació es basa en les atribucions que missió de tècnics com a part
dita llei atorga a cada individu en sigui nomena,da pel CanseU d',,",,,lcuiI
raó progressiva a les funcions que li tura per tal d'agermanar els
1 redactar les conclusions que
determina.
L'Estat molt fàcilment resol el seu servir de principis fonamentals
problema econòmic en fer complir es- llei; cal fer les coses de bona fe
trictament la llei tributativa, però en ber desprendre's de la pròpia
establir aquestes diferències que po- niència en entrar al cicle de
sen els contribuents en plànols com- cussions; cal que donem
pletament distints, té el deure inelu- nota de civilitat i cultura; que
dible d'evitar que les funcions con- var sembrada amb la llibertat
ferides a un contribuent i per les quals els seus fruits a la vida futura.
Tant de bo que les decisions
tributa, no puguin ésser envaïdes per
les que la llei limita a un altre que poble de Catalunya prengui en
tributa molt menys.
sentit servetx1n de pauta. per a
En l'afer vitivinícola aquesta és la el cam! definitiu de la legislació
primera. cosa. a resoldre el frau de vinícol& nacional.
l'individu a l'individu autoritzat pels
vicis de la llei oblidada, perquè avui

està intranquil, pubc ja és sabut que
durant la nit seguiran avançant de
la mateixa manera i tal vegada la
vigilància dels guaites no pugui evitar una catàstrofe,
I és perquè no permaneixen, com
hauria d'ésser, en les mars glacials
on es desprengueren d'algun banc, sinó
que arriben fins les mars atemperaEl nostre Pedrel1, en 1875, estrenà, des i constitueixen un seriós perill per
A la història del nostre Teatre del
Liceu, s'ha donat molt sovint el cas al Liceu, la seva òpera "Qua.simo- a la navegació. Per exemple, en una
d'haver-se estrenat obres líriques, d'au- do", que tampoc no agradà, fent-se'n sola jornada, un vaixell ancorat prop
tors notab1es en la seva època, que han s o 1 a ment tres representacions. No de Terranova veié passar 300 blocs
estat rebutjades pel públic. Del temps menys dissortada fou l'estrena de l'ò- de gel i això a molt poca distància,
modern són poques les que recordem per& de Breton .. Guzman el Bueno", és a dir, quasi a tocar. La major part
que hagIn sofert el refús unànime dels la qual sols arribà a la segona repre- d'aquests illots flotants amiden de 300
espectadors, fins a l'extrem de no po- sentació.
a. 400 metres de llarg 1 una alçada
Una sola representació va fer-se, en mitja. de 30. Rarament excel·Uen d'un
guer donar més enllà d'un parell de
representacIons. Però en la centúria 1878, de l'òpera ., 5elvaggio", de Vice- quilòmetre de longitud, encara que
passada aquest cas es donà molt so- conte, 1 varen fer-se només dues de això representa una massa de molts
'lint i els autors víctimes del descon- Ull violino del diablo", de Mercuri.
milers de tones de pes. l ja es com_
un Ducca d'Alba", de Donzett1, fou prendrà que contra ella les 30.000 o
tent dels concurrents al gran Teatre
no eren pas principiants ni sobrevin- can~ada dues vegades, en 1873. Una les 50.000 tones d'un navili modem
guts,
sola vegada va representar-se, en 1885, no compten absolutament res. Aix1
El cas més vell que en els nostres "n Renegato", del mestre català Giró, que comença l'estació càlida, aquests
arxius trobem d'una obra refusada ple- i també una sola vegada "Lo Desen- blocs es sepal'en dels bancs de gel i
nament pel públic fou quan l'estrena gany", de Barata, primera òpera ca- són arro.:x;egats pels corrents. se'ls
troba n la regió àrtica, al nord de
d"'Anna Balena", de Donizzettl, la talana. que es representà al Liceu.
En 1888 va fer-se una sol::l. represen- l'Atlà.ntic, a la costa occidental del
qual òpera sols va poguer ésser representada dues vegades. A l'any se- tació, davant 1& protesta del públic, de continen~, i els corrents del Labrador
güent, tingueren també un èxit ne- "Giuditta", de Falchi. A l'any següent i de Groenlàndia els acondueixen fins
¡;atiu el "Simone Boccanegra", de "La maessagiera", de Sànchez Gaval- a Terranova..
Verdi; "La. FigUa del Reggimcnto", ñac,va fer-se dues vegades i també el
En canvi, quasi es desconeixen a la.
de Donizett1, 1 .. n nuava Mose", de mateix nombre, a l'any següent, "La costa ol'iental de l'Atlàntic, degut al \
ROssini. D'aquestes obres sols se'n fe- Francesca di Riminl", de Gagnoni.
corrent del Golf, t, no obstant, de veren tres representacions, 1 amb prou
El mestre Albèniz va estrenar, en gades se'ls ha trobat a les mars cIa
1895, "Henry Clifford", la qual fou rament meridionals.
I
feines.
En 1866 s'anuncià l'estrena de l'òpe- fredament rebuda i cs representà tres
Des de la. catàstrofe del "Titanlc"
l"~ de Bellini "Beatrice Di Tenda", la vegades, i, per fi, cal recordar que del els Estats Units organitzaren un serQ.'.l'\l fou tan mal rebuda pel públic "Werther", de Massanet, i de "Iris", vei de vigilància, a la qual s'han des...ue sols se'n féu una representació. de Mascagni, no pogué tampoc pas- tinat dos modem1ssims "cutters". Sur~.L~amté va fer-se una sola represen- sar-se de la segona representació.
ten pel març d'Halifax i es dirigeixen
tr..!ió, vista l'actitud del públic, de
No és, doncs, cosa d'avui la supo- a la. zona perillosa, en la qual estan
".3elissarlo", de Donizzett1, l'any se- sada exigència del nostre públic fil- fins a últims de juny o de juliol, pas1ent. En dit any "n Bravo", de Mer- harmònic. Les esmentades obres, que trullant per torn, cada un d'ells ducadante, pogué arribar a la tercera costaren molts diners de representar, rant cinquanta dies. La seva missió
ja que és tradició en el nostre primer consisteix, naturalment, en assenyarepresentació.
A l'any 1870 s'estrenà "L'orfanella", teatre líric de ferles coses bé, i pot- lar els grans "icebergs", fixar la seva
de Baraldl. No passà tampoc de la ser més abans que ara, en poques ho- situació i fer observacions sobre els
primera representació. En 1873 "Arol- res foren oblidades 1 tot l'esforç restà seus moviments 1 velocitats, i d'aquesta manera és ja possible determinar
do", de Verdi, arribà a la tercera re- perdut.
presentació. No passà de la segona, en
I potser, si filem prim, reconeixerem els limits on es deturaran aquests blocs
1874, "La. Comtessa de MaUi", de que avui el públic és més benèvol que al Sur, a l'Est i a l'Oest.
Petrella.
abans.
Així mateix aquests "cutters" disposen d'una estació de T. S. F. 1 dues
vegades pel' dia el pilot cap llança
un ràdio assenyalant els moviments
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dels gels flotants. Aquest missatge és
rebut per tots els vaixells que circulen per aqueUs paratges 1 d'aquesta
manera és possible evitar nombroses
catàstrofes.
Quan el lector sàpiga a què ens re- si bé també una. dificultat i un perill
Molt podria. dir-se sobre les causes
ferim amb el titol que acabem d'!nse de les mars glachls. Però si els ha- que
originen aquests blocs. Naturalrir, es dirà, tal vegada., que això no és gués vist en un dia núvol, gris, du- ment, la principal és el fred que conmés que una imatge literària i una rant la calma que de vegades regna gela la. superficie de les aigües del
denom1nac!ó més o menys feUç d'un abans de la tempesta, avançar im- mar; però convé tenir en compte que,
fenomen natural que no té res de fan- pulsats pels corrents, quietament, sor- de no intervenir altres factors, aquests
tàstic, mes si de blanc. AHudim als ruts, gairebé invisibles entre la boira blocs no tindrien mat més de dos meblocs de gel flotants, que també es 1 sempre amenaçadors, tal vegada mo- tres d'espessor. Les nevades, el cala.coneixen amb el nom anglès de "ice- diflcaria la. seva impressIó i compren- bruix i la plUja que es congela. al modria la ra.ó perquè se'ls ha batejat ment, VIlD afegint espessor a aquel
bergs".
Es possible que el lec\or pensi que, amb el nom de "fantasmes blancs". xes masses de gel que arriben a. con- Wi,~,
3, part d'algun accident desgraciat,
De vegades les seves estranyes for- vertir-se en vertaderes muntanyes flo•
L'estàtua del Treball, aixecada al Parc de MontjlÜc, obra de LUnlona.
com el cas del ''Titanic'', aquests grans mes semblen fantàstiques i porugues tants.
produccions de la qual van repartir.. se als nens d. lea Escoles
blocs de gel són més bé un element figures, i sl s'esguarden des d'un vaiamb motiu d. la festa d.'ahIr
v, V.
rlecoratiu de les mars atemperades, xell ningú no les mira amb gust 1 hom
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Abans, el públic del Liceu era
més intransigent que ara
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