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Catalunya al Ml Mtà aeré gairebé arreu, llevat

al pla de Lleida, oonques de Tremp I da Barbera,
del

ea

Bagès

on aa

Igualada I

com ar¬

registren algunes boires.

Els vents són fluixos o en oalma.
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LA CAUSA CONTRA EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

El T. de G.

declara incompetent per a jutjar el Sr. Joan Casanoves

es

Fou operat ahir l'exconseller de Treball

Acordà també que un metge
del moment
forense dictamini sobre la con¬
senyor Martí Barre¬
LES ESQUERRES AL ra, l'estat del qual és veniència del trasllat del
senyor

Guió

satisfactori

MUNICIPI BARCELONÍ

En la

Impossibilitat de

adequadament l'actuació del senyor
Pic com a alcalde governatiu, accidental 1 interí, hem de deixar per a
millor ocasió el judici que ens mereix el que està passant a l'Ajuntament
de Barcelona. Quant a la interpretació piquiponiana que el que se li
diu i el que no se li pot dir és cosa partidista, li farem present ai senyor
Pic que s'equivoca: que ei que se li diu i el que no se li pot dir s'inspira
exclusivament en el respecte a la Llei i en l'interes de la ciutat, que no
pot viure a l'arbitri de les pensades ni de l'esperit d'iniciativa particulars,
sinó que ha de comptar, no solament amb un sentit de conjunt del que
is va a fer des del municipi, sinó amb la garantia legal que el que es
faci es farà bé 1 es farà amb la necessària capacitació i solvència.
comentar

copiós enfarfec de declaracions que l'alcalde governatiu
dedica diàriament als periodistes, mereix destacar-se la notícia de la li¬
D'entre

el

quidació del Pressupost del 1934 (abril

-

desembre) amb un dèficit de tres

Millorat de

la dolència

bronquial
que sofria l'ex-conseller del Treball
de la Generalitat, senyor Martí Bar¬
rera, com anunciàvem en la nostra
edició anterior, el nostre bon amic
fou

sotmès ahir

a

delicada in¬

una

Iturrios i Giner i el doctor Pou.
Atenent els desigs del pacient s'In¬
tenta aplicar-li anestèsia local, però
a la fi hagué d'ésser anestesiat to¬

talment,

tota

vegada

que l'opera¬
aconsellava

insignificant en relació amb els dèficits
«normals» de passats exercicis municipals. Tan baixa és la xifra defici¬
tària que el mateix senyor Pic ha hagut de subratllar que era la més pe¬
tita relativament que havia conegut en molts anys l'Ajuntament de Bar¬

ció era

celona.

Barrera, de la qual intervenció esta¬

milions de pessetes,

realment

Recollim la dada en tot el seu valor.

Un valor

específic i optimista

per a la ciutat, 1 un valor en tant que el resultat és una conseqüència
de la tasca realitzada al Municipi per l'Ajuntament popular que presidi

Carles Pi 1 Sunyer qui, com se sap, es troba avui amb la majoria de Congellers d'esquerra 1 socialistes, a bord del «Uruguay», mantenint amb
«Obria 1 enèrgica dignitat els drets inherents al seu càrrec representatiu.

primera vegada, en molts anys, l'exercici econòmic pressupostari
del Municipi de Barcelona es liquida amb un dèficit gairebé insignifi¬
cant en relació amb els anteriors Pressupostos. I el resultat s'aconse¬
gueix quan les directives polítiques, econòmiques i, si hi cap, administratives
del Municipi les marca un Consistori format per una majoria d'esquerra
Per

republicana i socialista, i en el curs d'un any en el qual s'intensifica a
fons la tasca dels Departaments i es preparen projectes d'obres i refor¬
mes del màxim interès urbà 1 social per a Barcelona; es formula un
pla de sanejament financer 1 un Pressupost de liquidació de crèdits, les
normes del qual tenen Ja aplicació pràctica; s'articulen i es racionalit»en serveis públics i interns fins a aquell moment desballestats, es manté
una severa norma de redistribució 1 estalvi de despeses generals, i es per¬
fila, en fi, tota una política municipal a l'altura, a la dignitat i a l'eficà¬
cia que requereix Barcelona.
En el curs d'un any? No. En el curs de vuit mesos, exactament. El
primer de febrer prengué possessió l'Ajuntament elegit pel poble de Bar¬
celona, i el 7 d'octubre del mateix any l'alcalde i la majoria de Consellers
municipals ingressaren a bord del vaixell presó, on encara es troben.
Allò fet no era, encara,

una obra

municipal, sinó la Iniciació d'una

primers resultats efectius.

municipal. Barcelona, però, en toca ja els

obra

Ajuntament d'esquerra — amb un pla d'actuació
meditat, amb sentit dels Interessos municipals, amb clara capacitació dels
problemes de tots els ordres existents en un conjunt urbà com Barcelona,
i amb un amor positiu per a la ciutat — posà els fonaments bàsics de
tota una obra de govern 1 d'administració 1 desbrossà el cami d'ambi¬
cioses realitzacions futures. Els primers resultats pràctics són a la vista.
En vuit

mesos un

molt

dolorosa

falten, aquests dies, propòsits interessats a crear desorientació
dintre la democràcia catalana. Surten naturalment els pesca¬
dors de totes les aigües tèrboles i els «gangsters» — per dir-ho així — de
tots els moments emotius 1 propicis a la passió. No obtindran la nostra
bel·ligerància nl poden atorgar-la-hi les masses populars.
Es massa seriosa 1 transcendent la missió futura de les esquerres
catalanes — la de les velles guàrdies 1 la de les joves promocions — per¬
No

l recels

què la veu d'un arrivista o

d'un desertor pugui pertorbar la serena visió

de la realitat i el sentiment d'un deure de

impacientar-se. Tot es farà i es farà com cal. Els fets
la trajectòria inevitable del seu impuls. Si alguna

No cal córrer ni

fan el seu
vol

veu

curs,

solidaritat i de disciplina.

en

prendre la paraula, esgrimint una necessitat de cridar que no és
impaciència de boti, que digui abans si a la seva hora va

1

aquest darrer procediment.
El

realitzà una ope¬
ració dificilíssima per l'aspecte greu
que presentava l'hèrnia del senyor
va

doctor Tries

ben satisfet
Mentre durà

una

actuació

moralitat, d exigència

Catalunya i per una

política 1 social efectiva. En l'àmbit popular es va gestant un mo¬
viment d'opinió i d'atenció a l'entorn del procés d'uns homes que es con¬
vertirà en les clares directrius duna àmplia i tensa possibilitat política.
Paral·lelament, es produeix i es madura el perfil d'una reestructuració a
fons dels organismes que hauran de vehicular el pensament polític i l'o¬
rientació social 1 econòmica. Pensament i estructura, contingut i conti¬
nent seran articulats al seu dia i rebran la sanció de la democràcia re¬
publicana d'esquerra.
obra

repetim, ni afanyar-se amunt i avall. Per ara
atenció a les consignes 1 el propòsit d'aportar

serena

experiència i disciplina al front de la democràcia d'esquerra de
que ha d'ésser un front de ferro. Es l'única manera electiva
de servir el nostre país i el nostre ideal, de contribuir en la mesura de
esforç

Catalunya

l'esforç de cadascú a superar per
que passa.
Cada moment té el seu

publicà

el

sobre

diari

complot, alterà la

pau

satisfactòria.
No cal dir com ho celebrem i de¬

timat amic.

Madrid, 17. — En el Tribunal Su¬
prem aquest matí es veié el recurs
interposat per sentència del Con¬
sell de Guerra que tingué lloc a
Barcelona

contra

Seguretat

senyor

el

fiscal

clusió

demanà la

perpètua

de

etes.
La reunió acabà
dues de la tarda.
El senyor Pradera

Avui,

la sentència,

però l'acusació privada demanà

que

pel delicte de rebel-

lia.

Quedà conclus

a sentència.

per

Rebem la nota següent que ens
tramet l'oficina de premsa del Go¬
vern General de Catalunya;
«Han estat donades les oportunes
ordres per augmentar el nombre de

l'Oficina de Censura, de
l'antic Govern Civil, per tal que si¬
guin despatxades les galerades com

censors,

demanà

una pro-

derogada per majoria.
En contra de l'aprovació de la im¬
posició de la multa, votaren vuit vo¬
cals, els senyors Mlnguijon, Sbert,
Taltabull, Blasco, Basíli Alvarez, Al¬
ba, Baste rrechea i un altre.

contra.

n

Suprem sol·li¬

cità la confirmació de
se'l condemnés

dos quarts de

àmplia estimant que no apareixia
provat suficientment l'alteració. Fou

mort i se'l

fiscal del

el

a

pena de re¬

gligència.

a

LA

SESSIÓ

Madrid, 17.

—

DE LA TARDA

la

censura

ocasiona

-

-

F0RÇ0S

Espanya figura en

cinquè

ofi¬
ciáis de la Societat de Na¬
cions, després d'Alemanya,
Anglaterra, Estats Units i
lloc

en

les estadístiques

Itàlia
Ginebra, 17. — Les darreres esta¬
dístiques sobre l'atur obrer als prin¬
cipals països en desembre del 1934,
donen les següents

xifres;
Espanya
(novembre),

Alemanya, 2.809,140;
«11.124; Estats Units

Bretanya,

2.085,81

i Suïssa, 76.009.
En desembre

Des de les sis fins

S'examinà un recurs d'ajut inter¬
posat pel senyor Lluís Cabanyes con¬
tra una multa imposada per la Di¬
recció de Seguretat per la col·locació
d'una bandera bicolor. S'acordà que
quedés sense efecte la multa.

Després passà a examinar un altre
presentat pel president de la

recurs

Joventut socialista de Madrid, senyor
Puente, contra la multa de la Direc¬
ció de Seguretat.
Informà el vocal lletrat senyor Cé¬
sar Silió i s'acordà ajornar la vota¬
ció d'aquest recurs fins que l'estudiïn
els altres vocals.
Seguidament s'estudià un escrit

e-.

mostrés competent el Tribunal de

Garanties per a Jutjar-lo.
S'acordà, per majoria te

Tribunal no té
Jutjar-lo, per no

ei

sura

tat càrrec de

a

vets,
competència

que
per

trobar-se l'esmen¬

no

deguda

passà

a

examlnar-se

un

les

pt««
LA HUMANITAT
R. Sunyer 1 Masip
E. Rovira 1 Borl
J. Triació Prats
Càndid Querol

1'-*2"—

Josep Pons
Joaquim Salonl
P. Graupera

2'—

10'—
25'—

Joan Serra
Matrim. Aivarez-Liorens...

l'—

—

Grup d'Obrers Mi
V. Camps Bassols
Sebastià Obiol

Oliva": ."I i"

!!!

z

—

2

—

P. Buscà

l'¬

Miquel Pons

5'—
2'—

Un company
A. 1 0
Un company

5

5'—
5'—

Rosa Morales

E. Jover
E M

—

T—

F. Castells

5'—

Aguilar

1'—

Jósep Brugués
Pere Surrlbas
J. Y
J. B
E. A
A. C.
R. R
S. A
Mare aragonesa

3'—
25'—
2'—
2'—
1'—

2

—

1'—

l'¬

S. C
Jaume Roses
Lluís Bellavista
A. P. F
il. B. A
M
A. M
A P. Z
R. G M
E. H. D

P B. A
Familia M.

6'—
1'—

...

6"—
2'—
3'—

Ollé

Maria Castanyê
Una catalana

...

!!!

1'—
2'—

6.—
2'—

9'—
6'—

Plcarln
Solsona

S'¬

!

Carrasco

Soie

2'—

5'—
25'—
10'—
5'—

...

Josep Cucurella
M. P. *

2'—
l'¬
4'—

...

10'—

1'—
2'—
l'¬
1'—
4'—
25'—

Vicenç Miranda
Agustí Ramonacno

5'—

6'—
l'¬

Saianova

Miquel Castelló
Miquel

T—
S'¬

2'—
2'—

Roca

2'—
2'—

Suma i segueix

5'—

2'—

Joaquim i Carme Mairaô
Josep Escat 1 familia

Josep Vilaplana.
Josep Trapero

Enric

F—
1 —
O'SO

Cesar Joan
Salvador Malmó

Dolz
Pont
Lafnu

memòria d'En Macià
Pau Massana Oullera
Francesc Masip
Montserrat LloplB
Pere Llopls
Ernest Llop Is
J. P. 1 A. P
Adolf Cabús Clua

i'—
r—
S'¬
2'—
2'—

Miquel dogas

1'—
2'—

l'¬
1'—
1'—
1'—
1'—
l'¬
l'¬
26'—
5'—

Gironès
Tomàs Sunyol
Francesc Torrents
Genis Flaquè
Miquela Font
Jaume Flaqué
Carme Marti
Joan Flaquè
...

1'—
l'¬
l'¬
1"—

...

1'—
1'—
1'—
l'¬

Conxita Flaqué
Neus Flaqué
Ricardet Flaqué
Joan Flaqué
Jaume Flaquè

l'¬

1'—

Hermlnl Pallarès
Alfons Naudl
F. P.
A C

l'¬
2'—
5'—

B

5'—i

Penya del Café
R. G
Sebastià Ortiz
Pep Gumà

1.989'30

els

Cavia, Ramon Duran Avelló, Martín
Pulgbert Ferré, Francesc Valderrola,
Francesc Fayos, Manuel
Cervera,
Eugeni Santandreu, Francesc Montalban, Manuel Riu, Francesc Tor¬
ruella, Ramon Areiio, Frederic Amo,
Antoni Girardo, Joan Ruax Lázaro,

1

Francesc Colomer,
Esteve Canals
Rovira, Jaume Soler Ramonet, Jo¬

Tal com hem anunciat en ante¬
riors edicions dilluns vinent comen¬
çarà a la Presó Model el Consell
de Guerra que ha de veure 1 fallar
la causa Instruïda pel comandant
de cavalleria senyor Urrutia, contra

processats que esmentem a con¬
tinuació, la causa dels quals —tot
que només són rabassaires una
part d'ells— ha estat fins ara de¬
nominada amb

aquest nom.

Catalunya...

22'—
S'¬
5"—
l'¬

Suma i segueix

2.180'g0

DE

BARCELONA.

—

PROCES¬

Josep Polo

La malaltia
d'Humbert Torres
Havent arribat a coneixement nos¬
tre que el bon amic 1 diputat a Corts
per Lleida, doctor Torres es trobava
malalt, ens hem apressat a posar-

comunicació directa amb el
domicili.

nos

en

seu

Degudament Informats pels fami¬
liars de l'il·lustre polític, podem as¬
segurar que són infundades totes les
versions que tendeixen a donar im¬
portància a la seva malaltia. Aquest
no passa d'una lleugera indisposició,
que no ofereix cap mena de perill
motiu d'alarma.
cal dir com ens

No
que

els
en

congratulem

sigui així 1 estem segurs que tots
bons republicans de Catalunya
tindran una satisfacció sincera.

sep Vidal Roig, Josep González Gó¬
mez, Miquel Juvanet Millan, Carles
Isern Llombart, Alvar Colet Lleal,

Josep Maragas Escolà, Miquel Mar¬
tinez Mateo, Joan Comas Vergé;

total, 25.
DE BADALONA.

—

Ramon Mateo

Vila, Jaume Fradera Rafanell, Pere
Borràs Soler, Ricard Farriol, Josep
Peiró, Joan Meseguer, Josep Serra

Jiménez, Joan Morral Niubo,
te u Carbonell, Mateu Oliver,
ni Ribó, Josep Estévez, Ramon
Domènec Calafell, Josep 8olís,

TimoAnto¬

Peiró,

Abadia, Joan Sitjà RecoJaume Sltjà Vilardell, Felip
Carrancà, Manuel Pariol Do¬
mènech; total, 22.
lons,

Baró

D'ESPARRAGÜERA.
—
Jaume
Miret, Agustí Jorba, Conrad Llacu¬
na,

Antoni

Costa, Jaume

Busquet,

Antoni Garcia, Enric Borràs, SeOasGonzàiez. Salvador Oriols, Jo-

Fons, Benet
Castañeda,
Magí

Noguera, Tomas
Serdà, Demóiil

Bargallò, Manuel Sánchez Santos,
Miquel Musté Sentis; total 16.
DE TELA.

—

Jaume Blanch Ma¬

Badia Duran, Jesús
la Payarols; total, 3.
ï SANT QUIRZE. — Josep Sos
Castelló,
Josep
Clavell Humbert,
tamata,

Josep

-

Tusquets; total. 9.

Ventura Morros Sotefas, Mi¬
quel Conde Marti, Salvador Hum¬
bert Sans, Josep Torner Saumeil,
Antoni Riqueime Sarrià, Blas Vera
Vera, Miquel Oliver Clusa, Manuel
Ametller Boix, Dídac Marti Tarral,
Josep Palau Simo, Camil Mataix
Montilor, Francesc Manages Lina¬
res, Escolàstic Rebull, Jòan
lles Orricn, Josep Montserrat

Mira¬

Que-

Jaume Batlle Sabater, Joan
Rovira Paia, Pere Sucarrats, Graeils,
Tomàs Casans Gisbert, Jaume Mo-

raguas
Rodríguez, Jacint Vilalta
Gan, Menna Astargó Garber, Fe¬
cund Marti Garcia, Enric Fuster

Ferràs,

Josep

A.

Carreras

Diaz Rodriguez,
Cortajusa, Joan

Raiuy Arilla, Joan Tugas Aznar,
Gregori Masdevali Marcet, Josep
Cauit Vila, Tomas Pla Amat, Ma¬
nuel
Vinas Llenas, Ralaei
Vives
badenas, Daniel Querol Fonts, Jor¬
di tíohbas Cerdà, Pasquai Arguno
Padio, Francesc Vila Rioera, Vicenç
Marcet Aguanch, Rafael
toiia, Jostp Soló Vergés,
vez

Corvi Vie-

Josep EsteAgulló, Francesc Bacete Calaf,

Emiii i ena Gorrltz, Santiago

Fenoll

Soto, Joan Castellví Domenech, Ga¬
briel

nrmengol, Josep Pueyo
Ange* Barrat Mier, Josep

Soie

(Foto.

Puig

Farran)

faya

Vicenç

Liosa,

ooau

uumeu

Marcel·lí Viiapiana Prats,
Tuoquai On vés Seba, Vicenç Guinen
Esca niez,
Josep Angles Florensa,
jaume Fabregat Cots, Llorenç m or¬
ini Fondo, Josep Chueco Juueno, Mi¬
quel soier Aragay, Jaume Aspate
tauregas, Pere orriols serrat, BalReiioui,

tíomer

Gombau Picaso,

Esteve ser¬

soley, lndaleci Bacos Escoiet,
Joan Capell Masbernat, Isidre Bor*
Carbonea, Joan Folch Ros, Miquel
Mouen Fuiggiriol, Francesc Forner
'l'orras, Jorui Barceló Liacer, Miquel
Boaaa Fences, Josep Arderías NicoMuiai, Josep Puigoriol Borras .Ra¬
la, Joan Matas Farrer, Lluís Amat
mon
Roig Aoura, Frederic Mora
Duen, Jaume Torras Homedes, An¬
toni
Escuder Rutes, Eduard Tronuioni Genes, Salvador Caparró Tei¬
xidó, Joan Ferres Piana, Fenu Moya
Sanchez, Agustí Masaguer Cots, Jau¬
ra

Galceran,

Vila

me

Joan

Picanol

Farré, Joan Borrell Rey, Lluís Ca¬
sais Ageiats, Ramon Pie Mauorqiun.
Antoni

Viiana Casas,

Marti Escapé

Pons, Amadeu Pujol Caneo, Salva¬
dor Planas Ubach, F'eliu Aragó San¬
tiago, Amadeu Mimo Morral, Jaume
Osuil Crusoioli, Joaquim Hosell Es¬
quí uno, Pere Valls Gorgé, Valent!
Ou narró
Illa, Lluís Vila Guzman,
Liuis Prat Huguet, Jaume Fïanch
Sans, Josep Sabater Martínez Isi¬
dre Bros Blanquer, Joan Bros Blanquer,
Joaquim Espinosa Inhiesta,
Jaume Serra Ribó, riermenegild Ra¬
ventós, Isidre Muro Morrai, Esteve
ella Maiïé, Joaquim Zaragoza
„
Joan Alabert Bargallo, Josep
Oímos Gàlvez, Marti López Asensio,
Angel Edo Robles, Josep Puig ComlL
Andreu
Pujadas Solans, Enric Pi
Clariana, Evarist Ribell Aranu, Joan
Solsona,

Canals

Pere

Campabadal

total, 138.

Mañosa;

CUM ESTARA FORMAT EL
TRIBUNAL

el Tribunal del Consell
coronel de la Prelectura
d'Enginyers, senyor Joaquim Coll
Fuste. Aquest mateix tap, fou el que
va presidir el Consell de guerra celebiat tambe a la Presó pels succes¬
sos de Terrasa, abans del 6 d'octu¬
Presidirà

el

tinent

bre.

niols, Jaume Figueras Barreas, Jordi
Segui Dumenjo, Josep Barba Torner,

senyor

Pena Garcia, Ramon Gis¬
Argemi, Esteve Mir Güell, Joan
Torràs, Albin Sangres Serrarois. Joan Miralles Orrich, Antoni
bert

Torner

unió fa la força

Vigi¬

Actuarà de vocal ponent, el tinent
auditor de segona, senyor Josep Ma¬

Francesc

La

General de

Suera Campajo, Joan Brugada Bru-

Sancho,

Japó, Le-

Comissari

mínguez

guez,

1.066.215, 1 Suïssa, 71.721.
general, s'observa una millora
en
la qüestió - el treball; però, la
millora es més sensible al Canadà,

nou

lància, senyor Pero Ribas, que ocupa
Interinament al oàrrec de Cap Su¬
perior de Pollola

Fran¬

DE SABADELL. — Manuel Costa
Domènech,
Dionisí Osorio Rodrí¬

603,995; Estats

El

Granados. Joan Mas, Josep Do¬

cesc

raitó

Espanya,

Fabregat
Josep Mehch Miret

Un simpatitzant
Aveli Roig
Lluis Torrents

1 filla cata-

En

2'—
S'¬
7'—
S'¬

T.

1'—

Antoni Amatllé
M. S. P
A B. R
Joan Coslalls

1.989 30
2'—
p—,

Robert Sàenz

Domingo A
Domingo A

Serra

conver¬

tònia, Noruega 1 al territori del
Sarre.
Pel contrari, l'atur ha experimen¬
tat una lleugera progressió a Bèl¬

Suma anterior

Josep Querol
Josep López

10'—

-

F. B

Francesc

França,

6"—
2'—

Viñas Golench, Ubal Germà Maño¬
sa Joan liia Ribalta, Amadeu Roseil
Morros,
Llorenç Claramunt, Pere

VISAT

Estonia, Finlàndia,

5'—

Josep Roset Guasch

Sèraíi

PUS.

1.700'—

total, 2.
DE
—
CASTELLAR.
Bartomeu
Gehs Verga, Miquel Ventura Calvo,
Antoni Galimany Llevanol, Miquei

En

Bulgària,

Per

(Ronda Universitat, 25, pral.)

Es veurà dilluns vinent i seran jutjats
més de dos-cents processats, la majoria
dels quals són rabassaires

ni

president de Parlaments

Itàlia,

gica,

Governació.

SATS

(novembre), 10.123,000; Fran¬
279,565; Gran Bretanya, 2.224,079,

Xile,

de

autoritzada l'acusació

LA LLISTA DELS

Units
ca

conseller

ties Constitucionals.

del 1933. les xifres
Alemanya

esponents eren ;
4.236,090; Espanya,
con

cosa

s'examinà una acusació
Cooperativa Obrera de Barce¬
lona, contra el senyor Dencàs. com

quart de nou de la nit, va estar
reunit el ple del Tribunal de Garan¬

per diversos col·legues
exposava la necessitat
que

i en la qual
d'aquesta —
acaba d'adoptar-se.

qual

„n

presentat pel lletrat senyor Roig i
Bergadà, en nom del senyor Casano¬
més aviat millor.»
Celebrem aquesta disposició que ves, ex-president del Parlament de
atenua els perjudicis que la Implan¬ Catalunya, en el qual es demana que
tació de

la

les nostres oficines

a

confirmà la multa de les 10.000 pes-

con¬
demnà a sis mesos i un dia per ne¬

a

administratives

UN CONSELL DE GUERRA IMPORTANT

JOAN CASANOVES

El senyor Sbert anuncià un vot
Humbert Gil Ca¬ particular en nom dels que volaren

brera.
El

comandant

per

censura

,a

la sentència

Relació de donatius rebuts

Isidre

tant.

L'ATUR

quirúrgica,

Aquest número ha
estat visat per la

sitgem el restabliment del nostre es¬

con¬

un

Indústries fruiteres de
Llevant contra un decret de1 Minis
teri d'Indústria i Comerç.
Durant l'examen d'aquest escrit
s'absentà del saló el president del
Tribunal de Garanties, per et Incidir
amb el regionalisme d'aquella pobla
ió.
S'acordà desestimar-lo.

ü implacablement

Frauç

ració

Després

manifestà que
l'operació havia estat
delicada, podia considerar-

El fiscal sol·licità la

a

que aquest sofreix una úlcera a
l'intestinal, aquesta exigeix una ope¬

escrit de

que

Ha tingut lloc la vista
del recurs relatiu a la
sentència dictada
contra el comandant
Gil Cabrera

donà lectura

es

ment, es rebutjà.

El senyor Trias ens

se

segut

com

estar

experiència, quins sacrificis, quina cultura i quin treball ha aportat
de la democràcia catalana. Cal instruir sumari implacable de
la seva vida. Cal exigir-li la prova de la seva dignitat política 1 de la
seva decència personal. I quan se sàpiga tot això, si és un equivocat cal
mostrar-li el cami de l'encert. 1 si és un arrivista cal recusar-lo 1 barrar-

10.6(1,000;

Acte

escrit del lletrat defensor de lèxconseller de Justicia de la Generali¬
tat senyor Lluhí, en el qual ulu que

a

causa

AQUEST NUMERO HA ESTAT
PER LA CENSURA

sentat en el termini assenyalat, solllcitar de França la seva
xLadició.

'

nestèsia.

i

en vista ue la rebel·lia del
no haver-se pre¬

Dencàs per

Després

quina

el pas.
política ha deixat d'ésser intriga, equívoc i aventura, per
tir-se en acció pública solvent, coordinada i clara.
1 més eficaç actuació de c
Heus aci. per al moment, la millor '

B'acordà,
senyor

da la

d'escridassar ni el

La

litat.

o no.

per Testat del malalt.
A dos quarts de vuit del vespre
_jis
personàrem a la clínica Far¬
gues per tal de conèixer el curs de
l'operació i el senyor Barrera es tro¬
bava encara sota els efectes de l'a¬

difícil

Governació de la Genera¬

demana el trasllat del malalt de la
Presó Model a una clínica.
S'acordà que l'examini un metge
forense perquè dictamini si està en
condicions
el
d'efectuar
trasllat

saren

malgrat

Alvarez prop

seller de

determinat
pública, es

d'intrigar ni el d'lmpacientar-se. Al contrari. Es el de la tasca anònima
1 silenciosa, és el de l'antipersonalisme, és el del sacrifici de la persona¬
litat No es home de bona fe ni de propòsit recte aquell que es mogui
en l'ombra i argumenti projectes sobre la critica aliena i el desprestigi
d'altri Cal preguntar-li qui és i quina és la seva història. Cal demanar-li
a la

informà el vocal senyor
de la denúncia
presentada per malversació de ca¬
bals, contra ei senyor Dencàs, ex-con-

Es dictà una sentència, per majo¬
ria i no per unanimitat, sentant-se
en ella que els impositors de la mul¬
ta tenen íaculttas per a imposar-la,
1 tenint en compte que la noticia que

l'actuació cívica aquesta hora dolorosa

afany, i el d'ara no és el

Després

Martí

molts els que per telèfon s'interes¬

No cal impacientar-se,

és suficient una

nisme.

-

de militant 1 de ciutadà. No podrà contestar.
el seu curs. No és hora de fer política sinó de preparar-se HA ESTAT AUGMENTAT EL
política disciplinada i solvent, dirigida per conductors
NOMBRE DE CENSORS

responsables i orientada en un sentit d'eficàcia, de
i d'amplitud. No és a crits com es treballarà per

regionals autònoms, comprès en els
que pot entendre l'esmentat orga¬

del Tribunal de Garanties Constitu¬

Durant tota la tarda d'ahir foren
moltes les persones que varen estar
la clínica per tal de conèixer el
rs
de l'operació 1 també foren

complir amb el seu deure
a

MATINAL

Madrid, 17. — Presidit pel «enyor
Gasset, es reuní, aquest mati, el ple

l'operació 1 d'ençà
que el malalt és a la clínica Far¬
gues, no han abandonat l'antesala
is guàrdies d'assalt que el vigilen.

altra cosa que

Els fets fan

SE8SI0

l'esmentat doctor.

firmació de

TOT ES FASA

LA

subscripció

La nostra

Lluhí, a causa de la seva malaltia

quirúrgica que portà a
cionals. Tot el mati el passà el Tri¬
terme feliçment ei doctor Tries.
bunal en discutir i resoldre el recurs
L'operació començà a les cinc de
la tarda i durà, aproximadament, interposat pel periòdic «La Voz» con¬
tra la multa de 10.000 pessetes que 11
comptant els preparatius, uns cinc
imposà la Direcció General de Segu¬
quarts d'hora. Presenciaren l'opera¬ retat
per ordre de l'aleshores minis¬
ció el seu fill Albert, el seu nebot
tre de la Governació, senyor SalaPelai, i els seus amics Sibert, Ullot,
ir Alonso.
tervenció

REP ALS AMICS EMPRESONA1S

Pujol Calleo, Ramon Valls Escola,
Pere Cargol Arquer, Domènec Arias
López. Pere Corominas Torrebadella,

nuel Coloma, i el ministeri
estarà representat pel tinent
Francesc Corbella.

fiscal,

Actuaran, de defensors, quinze ad¬
vocats, quatre militars 1 un suplent.

d'aquest Consell de guer¬
pel nombre considerable d'er*-

La vista
ra,

cartats

pectació.

b°

desvetllat una gran ex¬

la humanitat

LA BORSA
Impressió
Beguiren minvant ela Deutes de
Igual feren les Obligacions
Municipals. I sostingudes 1 amb ten¬
dència ferma les Diputacions, Pro¬
vincials, Caixa de Crèdit Comunal 1
l'Estat.

Tresoreria de la

Obligacions de la
Generalitat.

Al sector d'Obligacions

però la

GRAN TEATRE ESPANYOL

tricitat, fermes.
El sector de fl de mes,
per
xos,

AVIAT SANTPERE

encalmat, 1,
tant, els rotllos quelcom més flui¬
amb abundància de paper, en¬
que a darrera hora semblava

cara

RODA EL MON.»
I TORNA AL BORN

la tendència era de millora.

que

Borsí del mati

CANVIS DE MONEDES
6300
2'946
238*25

62'80
2'93

23800
172-00

Nord, 5210, 62-20, 51'80, 5200; Ala¬
cant, 4000, 40-25, 40-00; Ford, 179,
179'50, 178-50; Sucres, 33'50; Colonial,
46'65, 46-50, 46*75, 46'65; Explosius,
107-50, 107-75, 106"75, 107'00; Rif, 57'3S ;
57*25 ; Aigües, 172 25; Chade, 355, 357.

4-975
83 00
80*80

82 60
3060

Nord, 61'90, 51-85, 5210, 52'00; Ala¬
cant, 39'90, 40'00; Rif, 57'00, 56'85,
56'75; Explosius, 106'75, 106'65, 10715;
Colonial, 46'50, 47 00; Aigües, 17200,
172-50; Sucres, 33-00, 33'2ü, 32-50; Gas
E, 115-50; Tramvies P, 44'50; Ford,

COME¬

-

VODEVIL - SAINET. De
COLLADO 1 ROIQ-GUIVERNAU.

DIA

-

Música

mestre

del

TORRENS.

GAIG:

178-50;

Petrolets, 6'35;a Chade, 355,

taran

per

la funció

a

de la nit

contrasenyes corresponents a
la núm. 12 de tardes. AU abonats
l'cAbonament a tardes», se-U
tornarà
l'import de l'esmentada

es

s.

Borsa oficial

Dijous:
LOS MAESTROS CANTORE8. —
-» despatxa a Comptadurla.

_

-

„

prior.

Barcelona 3 •/-...

Avui. tarda, a lea 4. Nlt, a les
10: REVISTA PATHEl REVISTA
FEMINA;
OPERA TELEFONICA

Marroc 6 per

100, 85'00, paritat.

Companyia de revistes de

El

ùeca

a

Prauca

Nord

6 '/•

10

6 1/2 •/.

especials
Valencianes

—

Alacant 1* nipoteca

2.'
3.»

»

f
Amortit. 5 •/. A
s
1911 B
>
O
I
O
»
ü
s
e
Amortit. 5 */• A
»
1926 B
»
O
s

»
s

TES PATHE
sa
Landl an

*

Cordova 3 V...

»
»
»
a

>
1
9

Amort. «

»

1/av.^A

»

»

6 •/. prêtèrent»
Asuma 6 •/. 1916 ......

d ■/•
Asiana 6 'A
Asntua

companyia.
tarda 1 nit:

uema,

—

masante,

LIDIA.

SETA

Fin. i
Fum d'Obree
tom a ubres
toin. ü'Ubres
tom. a Unies
Forn. a Ubies
Fom. d Ubres

.
6 •/.
Centrai d'Aragô •/.
F. O. Oest Espanya 3 V.
F. C. Cremallera 8 "A...
F. O.

Murillo, amb LOS MARIDOS
LIDIA.

1929 b

Plaea Urqulnaona, 8

DE

5 •/.
6 y. 1923
8 'A 1926

a
a

Espanyola il

louesa

menge, a lee 11. Unió
pular. per l'eminent

i

Moderna

Elect.

Recital Po¬
tenor

donarà

cumental); FANTASIA JAPONE
(dibuixos);
LOS ESPOSOS
CRAWFORD (skecht musical) I
SA

Hombres del mañana
Frank

Borzage

'i V.

NOTICIARI

FOX hiUNUIALi EL
QUE
VIVIMOS:
MUNDO
EN
POMPAS DE JABON I LA RUTA
DE DON QUIJOTE

COLISEUM

en

públic,

el poe¬

de

LA BE¬

Avui, tarda, a les 4 Nlt. a les
EL KNOCK-OUT (còmica);
REVISTA PARAMOUNT: LO QUE
BETTY OYO
(Dibuixos) i
10:

La traviesa molinera
lea

1015:

ORO

Y

MARFIL.

Una

bellissima

nyola,

1921'

producció

dirigida

espa¬

Abbadle

per

d'Arrest

Urgell

...

BARCELONA

TEATRE

F. O. Grans Pendente...
Funlculai Montjuïc ...
iramv. bare. preí. 7 'A
iiamv. Bare. piel. 6 Viramv. El 60. Uranaoa..

METR0P0L
Llúrla,

Regants Ebre. bons
Coop. Fluía Eiec o y...
Coop. Mauresaua Euer
Eueig. Eiec Catal. 6 y.

116.

-

1907
1910
1912 b
1912
1912

U
D

a

èxit

quart
Capella

un

de

b
P

Amer. Eiec. s. E
Aigües ael Llonregat...
Eiec. Uas Lebon s. B...

hisp.
En erg. Eiec. C. 6 V. 1932
Ener. Eiec. O. bons 191b

1913 b ampl.

Ener. Eiec. O. bons 1924
Eléctrica Cuica o •/.
Eléctrica Tenerus IV.

Eiec. i Uaa Leoon

1920 B
19216 V.
1921 6V.dc
1926 6 V.

s
S

Algues Barcelona

...

t
»

Algues Barcelona

1926 6 'A
1929 6 V.

»

»

...
...

1922 Expos
1926 baimee
1928 balaies

»
»

1928 P

9

»
s

Bous

s

Mauresana Eiec. 6
Prod. Forces Motr.
Prd. For. M. bons
Pro. For. M 6 y.

-/.
•/.
■/.
■/

Ciment «Asiana» preí—
Ciment «Sanaon» ordO.
«Sansoa» prêt. 7 •/.
Const, ferroviaria
Cobertes i l'euiades

Espanya

Ketorma

Hotel

8 ser
Sevillana d'Etec. 9 sei
Unió Bléct. Catalunya

RIU b

gg

_

i

iui«

...

INFORMACIÓ

troben detinguts en aque¬

sos

que es

lla

capitaL

A la Comandància Militar, en
rebre els periodistes, els han mani¬
festat que no era cert que hagués
estat suspesa la publicació del set¬
manari «L'Horitzó», de Cassa de ia
Selva. El que hl ha és que la direc¬
ció del setmanari l'ha deixat de pu¬
blicar voluntàriament, sense imposi¬
ció de l'autoritat.
A la matinada d'ahir, es féu

—

nals per setmana.
Els obrers que treballen en aques¬
ta fàbrica són uns set o vuit cents.
Ho lamentem.
Ha estat concedida a l'Ajunta¬
ment la corresponent autorització

per tal d'augmentar els drets d'en¬
trada del vi a la ciutat.
Aquest mati, a l'Audiència de
la nostra ciutat i davant el Tribunal
—

d'Urgència, s'ha vist la causa pels
successos desenrotllats el dia 22 de
setembre al terme municipal de Ciu¬

per

e

Uijon

Segouet

Musei...

a Emis.

O

de

•/.

...

I

88

—

Hidrogreilca Ebre 6

v.

| #4

-

Valort que sa aotltxan

oom

oublies

Banc Bip.

!

5

I

idem país
Urdí
UrgeU
Escalóla Andalusia

87

|

Beil-Uoc

»

s

a

uiterprv 6 •/
luterprv 6 y

Credit Local

O

/.

de

I

16 a

..

CIVADES
i

34

I

34
41

I
I

)

-

uiuineuja,

varua,

61

TEATRE

NOU

O.

Avui, tarda,

a les 4*30.
Buta¬
I ptes.:
EL DUO DE LA AFRICANA
LA VERBENA DE LA PALOMA

ques

Z."

,

Estrangeres

El

Llentilles Andalusia!*!
Ider
Salamanca

—

PALLA

I

Perú

per

ALFALS

MARC

REDONDO

Deutes i obligacions

a

Kinpr. Austríac 6
l. iipt Austríac 6

ptes. els 40 qui

GARROFES

p-iiipt. Aualiiuc b
Mallorca

P.iuprt. Maize.i 6

Ma-atera.

Roja
Vlnaroc.
1

7 '/. Costa Rica..

Preus

en

ptes. els loo q

Preus

negra.

™

nc-ra
en

rals els 42
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presó, d'acord amb la petició fis¬

de

cal.

NO OBLIDEU AQUEST TÍTOL

DIVERSES

darrers esdeveniments. Se'ns diu que
ara únicament en falten per a alli¬
berar eme o sis, per a la qual C06S
es fan les degudes gestions.
Ha estat acollida amb veritable

HUMANITAT.
Els nostres
—

Lleida, 17 (per telèfon).

loezi del Centre

protestar del

els solars edificats 1

ficar,

que

brada

—

els menors

Llorente
16 anys,

1 Joan

—

El But¬

Benet

Rocha

Sedó Vall, de 18 1

respectivament.

Al Bar Palace s'ha celebrat un

èxit.
Al Dispensari

Municipal ha

tat assistit d'una ferida
foc Lluís Lisa Olosana,
Ha

pres

edi¬
so¬
es¬

querrà.

—

dreu. conslgnatari del popular quloso
de periòdics de la Rambla Macià &nun eia per a aquests dies una im¬

portant
sos
na

liquidació de llibres de diver-

temes i autors, al preu únic d'u¬
pesseta el volum.

Caldrà aprofitar-se d'aquesta oca¬
sió perquè de gangues com aquestes
se'n presenten gaires. Val la penal
Ei company Josep Colet b~
la dissort de perdre
ia seva companya, a
dora edat de 23 anys.
No cal dir que des d'aquestes pla¬
nes
ens
associem de tot cor a la

no

l'amic Colet 1 trametem als
familiars l'expressió del nostre

pena de
seus

condol.
El consell d'administració de la
—

_

—

Popular Elèctrica del
Penedès, després dels estudis lets so¬
Cooperativa

bre les diferents ofertes rebudes de

terrenys per a l'emplaçament de la
central, ha adquirit una parcel·la si¬
tuada entre la carretera de Guardio¬
la i el camí de l'Espirall, la qual, ul¬
tra les bones condicions econòmiques

què ha estat adquirida, reuneix,

en

indicacions

de

les

persone»

consultades,

les

degudes

condicions per al fi a què està des¬
tinada. Ei consell s'ocupa Ja de tot
el que fa referència a les obres 1 es¬
pera que el noble de Vilafranca con¬

prestant-li el suport neces¬
sari, com ho ha fet fins ara, per tai
de poder veure ben aviat realitzada
l'obra que tots tant desitgem.

TORTOSA

qual és de 134.971*95 pessetes.
Una parella de la guàrdia civil
presta servei a l'Es.ació, ha

detingut

per

els imposà —amb raó
l'anterior Ajuntament

Ens sembla que no sortiran amb
la seva.
El nostre bon amic Ramon An¬

poble de Camarasa, el pressupost
—

Agrícola per tal de
arbitrí municipal

nou

sobre

lletí Oficial de la Generalitat d'avui
convoca a subhasta un grup escolar
al

propietaris de fin-

ques urbanes anuncien per al proper
diumenge, dia 20, una assemblea al

tinuarà

LLEIDA

es¬

d'arma de

natural de

possessió el

Consell

INFORMACIÓ LOCAL
ciutat 1 pobles de la

En

aquesta

comarca del Baix

acollida

ben

la

HUMANITAT.

Ebre ha estat molt

reaparició

de LA

La nova Junta directiva de la
societat coral Cantaires de l'Ebre ha
quedat formada de la manera se¬
—

güent:
Joan Agelats, president; Isidre Andreu. vice-president; Francesc Rodrí¬
guez, secretari; Ramon Garcia, vicesecretari; Josep Amaré, tresorer; Jo¬
sep Fernández, comptador;
Agustí

Subirats, arxiver; Josep Moreso, To¬
màs Canes, Josep Cid 1 Vicenç Diaa

vocals.
—L'auditor ha ordenat el sobre¬
seïment de la causa pels successos
Excelsior. — «Ilusiones de gran da¬
ma».
«Paren la prensa».
Fantasio
—
«Rapto».
Fémina. — «Un perro que trae cola»
—
Foo Nou
«El expreso de Sanghal»
1
«Be Iu6 mi mujer».
Frèsoli. — «La herencia» i «Sor An¬

gélica».
Qoya — «Tarzàn y su compañera» i
«Anny, Anny».
Intilíi. — «Capricho Imperial» 1 «Tie¬
rra de pasión».
«La herencia», «Asesinato e
—

ESPECTACLES PER
A AVUI

Kursaal — «Cock-tall de besos».
Laietana. — «Hat - Sang» i «El

Tarda 1 nlt:

—

«Fu-Chu-

Ling».
Coliseum Pómpela. —
Tard» 1
«L'hostal de la glòria».
Còmic. — Nlt: «Los marldoe de Lidia»
Nou. — Tarda: «El duo de la Afri¬
cana», «La Verbena de la Paloma»
1 «Bohemios». Nlt: «Kl sol del Perú».
Novetats. — Tarda: «Usted tiene ojos
de mujer íatal|». Nlt: «El caballero
de

gato

el violin».
—
«El escándalo», «Un prin
cipe encantador».
Marina. — «Cuesta abajo» 1 «Medio
millón y una novia».
Maryland. — «Homares del mañana»
y

Majèstlo.

Metronol.
Barcelona.

—

«El

corredor

Ma¬

de

rathon».

Miris.
—
«Fuero» humanos» i «La
voz del peligro».
Mistral. — «El misterioso Sr. X» i
«Noches

loa

en

bosques ds

Viena»

Monumental, — «De Eva para acá» 1
«Carolina».
Mundial. — «Sola con su amor», «Ca¬
balleros rústicos».
Núria. — «Carita de ángel» 1 «Cuesta

Olmedo»

Prinoipal

Romea.

Palace.

—

«Las

ds

los

ojos

—

Tarda 1

It: «Oro y marfil».

Paris.

«Wonder

—

«Cedo

—

Bar»,

«La

mujer

Gabinete», «El ado¬

rable embustero».
Path» Palaoe. —
«Ilusione» de

gran

Cèntrio

Cinema. — «Madame Dub»1 «Carita de ángel».
Comèdia. — «Samarang» 1 «Todo por
rry»

Rambles.
los

Royal.

—

«Mascarada», «Amor

aires».
—
«O» Eva para acá» 1

Seisct Cinema.
1

—

Cinema.

«Sola con su
—

Molt aviat actuarà al teatre Co¬
liseum la companyia de Marc Re¬
dondo 1 Antoni Palacios.
—

—

canciones»
«La locura de Sanghal»
Smart. — «La casa de Rothschild» :

«Maniquíes neyorqulnos».
—
«Capricho Imperial» 1
la Juventud».

Talia.

Triomf^

—

«Tarzàn y su compañera»

«SI

Tivoli. — «Desfile de primavera».
Urquinaona. — «El pequeño rey».
Verdi. — «Insita», «Rio Grande» 1 «l
hacha

Volea.
expreso de

Orients»

començats

els

tre¬
o-

Continuen clausurats els estat¬
ges socials dels partits d'E. R. de Catelunya Acció Catalana, Agrupació
Socialista 1 Centre Obrer.
—

Per ara no sabem quan s'aixecarà
clausura dels esmentats centres,
però suposem que serà aviat, dona¬
da la circumstància que està en fun¬
cions dei seu càrrec governatiu J

la

governador general de Catalunya.
Hom diu que es fan gestion»
per tal d'organitzar una sucursalet»
de la Ceda en aquesta ciutat.
Si els seus organitzadors ho fan
per a passar el temps 1 .llstreureï,
ho trobem molt bé; d'altra manera
podem ben dir que no s'hl :ng"equin molt perquè no hl ha res a fer.
—

Tortosa

és republicana i catalan»
pels quatre punts cardinals.
El dia 20 del mes que som,
»
l'Orfeó Tortosí, es passarà en estrena la interessant
pel·lícula amate ir
—

«Maria-Cinta», realitzada pel cone¬
gut amateur local Josep Romanyà.

SANT HIPÒLIT
DE VOLTREGÀ
FUTBOL
El diumenge passat, 1 ccrresponenl
a la penúltima
Jornada del campiónat amateur, es celebrà l'in tere ssant
parut entre la Penya Atlètica de V10
1 el Voltregà F. C.
Els locals obtingueren la ben me¬
rescuda victòria de 6 gols
a 2.
S'ha vist molt concorreguda 1»
sala de l'Ateneu durant els balls •
càrrec de l'excel·lent orquestrína Fo¬
lles Jazz.

Justiciera»

—

—

callei

«Wonder Bar» 1 «Ana

Vie

Amb satisfacció general
mençat els treballs per a

trucció de

clavegueres als

han co¬
la con»de

carrers

l'Església 1 d'En Guiu, ja que. prin¬
cipalment en aquest últim, e
'

d'hivern
dom.

estat

—

«Pescada en ia
«El abuelo de la criatura».

«Maniquíes Neyorqulnos».
Entenc». — «Un» mujer pan

«Paao

a

Walkiira

.

mi»

Han

balls de reforma i decorat de lee
fleines del Jutjat Municipal.

por

amor»

«Vuelan

el gust de saludar

polla.

«Caro-

«Caballeros rústicos».

Snlèndit

Hem tingut

el nostre benvolgut amic 1
correligio¬
nari senyor Joan Colomlnes, de l'Am¬

CINEMES
Amèrica. — «El expreso de Sanghal»
«Se fué mi mujer».
Astòria. — «Ana Vlckens», tOro en
la montaña».
Avinguda. — «Sola con cu amor» l
«Oro en la montaña»
Barcelona. — «Tarzàn y
ñera». «Anny, Anny».
Bohèmia. — «Cedo Oablnste»,
«El
adorable embustero»
Broadway
—
«Kl mundo cambie» l
«La consentida».
Boso. — «La Batalla», «XI pequeño gi¬
gante».
Capítol. — «Borrell • hijo».
Coliseum. — «La traviesa luuuuu».
Catalunya. — «Una semana d» íatt-

>ma

quilos.

NOTE8

Diumenge arribà un altre grup de
detinguts d'aquesta vila a causa dels

tècniques

a

Sol del

VILAFRANCA
DEL PENEDES

cies absolutòries 1 d"es de set anys
El Tribunal ha dictat dues sentèn-

Pedró.

.......

111

C

o ou ;

LES PERIPECIES D'EN BELLUCUETS. Exit sorollós de Neus Ferràndiz (Petita
Bebè)
amb
la

41
M

Extra
Malluru.
Privons AndMuala
Idem Extremadura

Castella (corrent)
Ídem (selecta)

.

NOVETATS

TEATRES
tjtxLiyiu.

-ONUETEl·

1931

lloua Expos. Interna^
Local 6 -/. amt. per lots

Fages

Idem
idem

•/'.
lenta

»

18 SC I

LLEGUMIK08ES

sleets

bomba
Idsu
Calaepai

d lisp.-1 /.

î

»

Extremadura...
Ídem MaricLa
Moresc Plata, dispon.

l'Estat

I

als la cnartei

en

ORDI. MORESC I

as 00

PRONTO

.

BLA 18

garantis

C.

fa impossible 1 perillós el tràn¬
Sembla que no costarà gaire
tal d'evitar mals pitjors 1 com¬
plaure aquell veïnat —per cert molt
extens— que, com es feia abans, un

que
sit.

—

60 quilos,

priais

Civada

Caixa

JOAN

Climent
s

de lar regona
Valor* amb

artística:

Publiques

Preus

>

Empresa

comprès entre la carretera Moot

segons

LIZA-

POMPEIA

73331.

troba la Riera Beurada-

que ee

tros

d'Ampolla.

moderna tècnica
Juli de Hoyos.

NIELLA. Companyia VILA-DAVI

a

Principal Palace

la

COLISEO

ela 100

mes

tarda:

ble

rana.

—

adaptada

Telèfon

ptes

Puigcerdà el

reclòs anomenat Aníbal Battaglia
Perna, de 30 anys d'edat, de nacio¬
nalitat francesa.
Es fan gestions per tal de captu¬
rar-lo.
Des de la present setmana, la
fàbrica «Manufactures Gassol», de
Salt, ha començat a fer tres por-

un

ELORRIO

a

donar al Cen¬
doctor Jaume

pels vilaíranquins la rea¬
parició del nostre popular diari LA

LOCAL

campionat d'escacs, organitzat pel
Lleida, el qual ha constituït

mdree, tard:

teatral

tre Clàssic», havia de
tre de Lectura,
el

—

Club

Ei caballero de Olmedo

...

n

HL

Girona, 17. — El diari local «L'Au¬
tonomista» ha organitzat per al pro¬
per mes de febrer una excursió po¬
pular col·lectiva a Madrid per tal
de visitar els ex-consellers de la Ge¬
neralitat de Catalunya 1 altres pre¬

RRAGA II - URIONA
n contra
AREITIO n - MAGUREGUI. Nit:
GABRIEL II - GUILLERMO con¬
tra JUARISTI I - CELA Y A I GOITIA.

Nit funció d'homenatge
amb
motiu del tercer centenari de la
mort de Lope de Vega. ESTRE¬
NA de la Joia clàssica de l'im¬
mortal poeta i dramaturg:

—

entusiasme

—

¡Usted tiene ojos
de mujer fatal!

Maquinista Terrestre...
Monopoli Petrolis
Salinera Catalana ptes
leieioulca 7 y. preí....
TeletOuica ordinaries..
Unió Salinera Espanya

Port Barcelona 1

1

Ortaa

y

...

d'Obres

HL

GIRONA

600.000 francs ai

divendres,

zar-se, seran pagades 450.000 pesse¬
tes.
Ha estat ajornada fins a nov»
data la conferència que, sobre «Tea¬

8 rals grau 1

Torrente.

Direcció
aun let

a

Alcohol industrial, 270 ptes
Alcohol vinic, 235 a 240 ptes.

que

Avui,

Provincials

*

camp,

negre

càrrega.

la^ graciosa comèdia pel gentil

......

parts dels crèdits que té pendente
aquest daiTer. Per l'edifici del Bsma
de Reus, segons escriptura a real It.

Mistel·la blanca, 12 1/2 a 13 rals
grau 1 càrrega.
Mistel·la negre, 13 a 14 rals grau

del

Frontó

iHERCAT UE LLOUA
Mancomunitat 1920
Caixa Credit Com

Holm,

NOVETATS

TEATRE

...

Antigüe* Dioutaoiont

Mancomunitat

Brigitte

l'escultural

VARIETATS

....

Industries Agrícoles

...

Sevillana u'Elec.

industrial

Caruurs Metauics
Foment ü Ubres
Tabacs FUipeues

■/....

...

Cádiz 6 1/2 -/. 1929
Malaga 6 'A 1923
Malaga 6 •/. 1925
Sevilla Exposi cío 6 •/.València 6 •/

Casimir

......

6 y.
7 /.
1923
Can 1 Keguuts Ebre
Bons Regada Llevant..
Regadius Llevant 5 •/.

Pre

Eixampla 19U7
Eixampla 1913
Eixampla 1927

*

6
8
4
6

Algues Barcelona
Aiguea Barcelona 6 */• C
Algues Barcelona 6 •/. D
Ueucral Regaaius 6 y.
Llum 1 Força Llevant...

...

9

La magnifica
d'am¬
producció
bient
esportiu del gran realit¬
zador
de
VAHJETES DUPONT:

per

—

càrrega.

Taléfon «122»

El corredor de Marathon

ampl.

disposada a coHabo.
rar-hL
Es parla amb insistència que
abans de finir el mes, el Banc Hl».
pano Colonial s'haurà fet càrrec de
l'actiu 1 passiu del Bano de Reus.
Amb aquest motiu seran satisfeta

—

...

nit,

que
riors— no està

El mercat de vins celebrat dar¬
rerament continuà encalmat. Regei¬
xen
els mateixos preus:
VI blanc camp, 7 1/2 a 8 rals grau

—

conèixer, per pri¬

a

vegada

Millier-Schubert:
LLA MOLINERA. Pi
pany ant: A. VMaltai
ma

a

Catalana Use E
Catalana Uas F
Catalana Uas U 6 •/-..
Catalana Uas bons
bisp. Amer. d Eiec. 8-/.
bisp. Amer. d'Eiec. Don»

Ajuntaments

ener la

Ra¬

VENDRELL

EMILI

Elect, luur
Elect. 191z

barcelonesa
Canal a

6 1/2

ieieloulca

Antònia Herrero.

p»r

Balaguer,
fael
Bardem.
Josep
Elie» Sanjuan. Lluia S. Torreci¬
lla. Carme Cueva*. Maruja Cuovaa
i Adala Calderón. — Demà, tarda
1 nlt: ORO Y MARFIL. — Diu¬

que

bare

(do¬

«ORO Y MARFIL»

bons b y.
Cea. 6 y.

mera

barcelonesa

T80.

3-80.

Per referències

Jazz.

escàpol de la presó de

LLEN,

•/. B

Ouiig. I'resur 6 1/2 •/. '
Obllg. Tresor 5 1/2 ■/. P

les

a

voldria.
particulars, sabem
la Lliga —obeint ordres supe,

serà tan planera com es

no

per

—

metropolitana ue C

Aigües de bueiva o •/.
Algues Valencia 6 "/-...
barcelonesa Elect. 1907

5-30 1

10: SALAMANCA

Tarda, a les

ROMEA

dis¬

a

—

Director:

Tánger a Fez 6 'A.—..

Deute ferroviari 6 •/• C
Deute Ferrv. 4 1/2 •/• A
Deute Ferrv. 4 1/2 •/• b
Deute Perrv 4 1/2'AC

Tel. 31866

•

4 1/2 y.

Espanyola il
Espanyola il

a

...

Deute fernviarl 6

DOCUMEN¬
VIATCES. etc.

MARYLAND
Nlt:

TEATRE

fou posat

carnavals amb censura, demà,
dissabte, se celebrarà el primer ball
de disfresses, que serà amenitzat per
les orquestrlnes American 1 Joventut

CINEMA

Magatzems «El Siglos

Unin Metro 1925 6 ■/...,
Medina a Salamanca...
Metropolita liana " •/.
urease A B O U E P
Oicase U i H prior. ...
P. O. barría 6

6 V- A

i.

-

—

DEBUT de la prlmerlsslma tiple
còmica PEPITA HUERTAS 1 del
notablllssim actor còmic Antoni

la Comissió Gestora d'a.
queeta ciutat. La tasca sembla que

càrrega.

10*80.

NOTICIARIS.

:

TALS

tres setmanes, es comença¬
realitzar gestions per tal de

per

NINGUN ANCEL

-

a
a

nomenar

blanc 1 la linla M. S. A. Es tanta
la quantitat de runa alli dipositada,

nt. UNA PES¬

DE

LOS MARIDOS
Diumenge, COMIAT
deU eminents artistes Blanquets
Pota» i Miquel Ligara, amb LOS
MARIDOS DE LIDIA. — Dilluns.

viiiaiueng»

P. O.
Oaioons beiga 4 1/2 •/
Coiouia Uueil b •/. ...„.
Const. Paviments 6 ■/.
Const. Ferrov. 6 1/2 •/.
Crua. S. A. 6 •/. »
~
Electro. Met. Ebre 6 -/.
El Tibioaoo 5
/. ......
Com. a unres Cea. 6 y.
Euerg, ina. Aragon 6 V-

1918 6 V. ...
»
192U 6 V> ...
). de Catalunya 6 */•
'

SOY

PUBLI

>

Amortit. 5 •/•

MATINAL,

la sessió numerada ds diumen¬
6. — Dilluns
ge, tarda, a les
vinent: GUSTAV FROHLICH en
POR UN MILLON) Mas West en

NO

ran

Eulogi

policia ha detingut

—

VI

WONDER BAR

Asiana

Badajoz 5 '/...

1927 sense B

LOS MARIDOS DE LIDIA

Aplicacions l'iec. e •/.

..

Amortit, b v> A
1

Obligacions Industrials

-

S

9

Nit. 9'45l REVIS¬
I FEMENINA: Ellela famosa oomèdla

mujer de mi marido

Diumenge,

d'ad

posició del Jutjat, per haver-se-li tro¬
bat objectes procedents de robatori.
No obstant 1 la fredor amb què
segurament estarà rebut enguany el
déu Momo, puix que la gent no està

1

Gran Companyia d* Reviste»

——».

1/2 V.

O 4 V.
D 4 V
E 4 1/2 V. ..
P 5 V
»
G. 6 V
....
H 6 1/2 V. i d V.
J 6 V
Franca 1864 ..
Franca 1878
Directes ........
Reus a Roda..

9

COMIC

Vila ha estat a visitar el po¬

La

»

'A

A 0
B 4

9

PARIS

Baroalona

Avui, divendres, gran festival
prolit de la Caixa de Pensions

TEATRE

..

pròxim nomenament

seu

d'alcalde.
El comissari de la Generalitat

—

mèa atraotlu de

programa

Tarda. 4'30.

del Sindicat d'Artistes teatrals de
Barcelona. — Detalls per carteüa.

rransatlAntlcA 4 y.
Transatlant. b •/. 1920
l'raiisatlant. 6 •/. 1922
i'l aus. 6 1/2'Aesp. 1925
XrauA 6 1/2 ven*. 1926
rruusatlAut. 5 •/. 1926

el

lligar
senyor

el sorollós èxit:

tació.
a

aquesta llarga estada a la
capital catalana ha estat per a re¬
posa que

Saldaña Prats, que

CINEMA

LAS DE LOS
OJOS EN BLANCO

—

L'alcalde-gestor ha manifestat que,

ble de Renau.

CARBAJAL

),

més interès 1 humanitarisme demos¬
trà.
Ha retornat de Barcelona el ges¬
tor municipal senyor Ramos, que
ha estat diversos dies allí. Hom su¬

—

C. Vital

amb

La

Valencia ad

Dita

RAPTO

PRINCIPAL PALACE

Navlleret

A una usa a

èxit de

Gran

Parlo en l'excepcional film:

Oral. Tramvies 4 •/. —
Oral. Tramvies 6 •/.
Eixampla t Gracia 4 •/.
Tramv. St. Andreu
Tramv. Barcelona 1925
Tramv. Barcelona 1930
Tramvies Sevilla 6 •/•
Tramvies Granada 6 •/.

...

CINEMES

(atracció).

pines, 320, paper; Explosius, 106"75;
Sevillana d'Electricitat, 74'00, paritat;

MARGARIDA

3 'A

ciúpa dels reaccionaris sense cor
ni entranyes en un cas de persecu¬
ció a una família que fou de les que
per

FANTASIO

857.

...

5.'

»

Pamplona 3 •/.

L'HURAOA
Monturlol

de Carme

ESTUDIANTE DE 8A-

EL

mateix.
EI que parençosament semblava
al Serrall pau 1 concòrdia amb mo¬
tiu de prestar el» pescador» l'admi¬
rable servei de transbordament al
«Manuel Amús», Ja ha degenerat

Aviat:

LAMANCA. Els senyors propie¬
taria 1 abonats a DIARI, presen¬

Director gerent
LLUÍS CAMPUA

i.

no

a

Ferrocarrils

l'Estat

Deutes de

REVISTA

-

Borsa de ia tarda

172-25

4965

OPERETA

la intranquil·litat del» veins. El
pogué ésser sufocat pel veïnat

sar,
foc

HOME8 FORTS
hl ha funció.
Demà, tardà 1 nlt:
ELS HOMES FORTS
Nlt,

Desvetllà, com és de supo¬

408.

casa

ELS

Diumenge, no hl ha funció de
tarda per tal de donar lloo a la
nit a la Funció de Uala a Honor
de l'Exèrcit 1 Instituts armats de
la
Regió. Segona representació
«lo l'òpera espanyola del mestre

N0TICIE8 L0CAL8

LOCAL

Al carrer de Sant Pere 1 Estubes
es calà foc en una finestra de la

Avui, tarda, a lee 5TB, el

WALKYRIA

LA

DEL 1Q*

REUS

TARRAGONA

POLIORAMA

TEATRE

INFORMACIÓ

poques

Aigua, Gas 1 Eleo-

Les industrials 1

LICED

TEATRE

GRAN

ferroviàries,

variants,
tendència fou de sosteniment.
molt

notà

hom

TEATRES

GENER

DE

Il

LES COMARQUES

PUBLICS

ESPECTACLES

COMERÇ l FINANCES

■

DIVENDRE8,

culadó.

era

auasl ii

la1^

DIVENDRES, 18

DE

QENERR

la humanitat

DEL 1938

la humanitat
EDITORIAL

LLIBERTAT

S.

LA PREMSA

A.

La llibertat
dels pobles

PREUS DE SUBSCRIPCIÓ:
Barcelona

Pora,

un

un

<'60 otee.

m ta

trlmaatr»

7'60

a

Amarice Llatina I Portuaal

Les
i la

El Diluvio comenta el résultat
del plebiscit del Sarre perquè una
mica
de política estrangera, de
tant en tant, no va malament del
tot, i is, com si diguéssim, una
mena de pausa.
«El plebiscito del Sear, como le lis¬
ian los que respetan la fonética tuesca, o del Barre, como escriben loe
que
respetan la francesa ortografía,
ha dado resultados que k
prestan a
consideraciones de orden político y de
—den pslcolOglco.
Vamos a exponer algunas de éstas.
En números redondos, votaron por
el

retorno a Alemania 400.000 electores; por Francia, 2.000 y 40.000 por el
"amado «etatu quo».
Planteado el problema con tres vér¬

ellos en latin y, por
no muy claro para muchos, el

tices,

de

uno

tanto,

sultado no podia
inte al obtenido.

otro

ser

ni

dlfe-

años de dominación bajo
gobierno cualquiera y en un régi-

un

anormal como el régimen a que
•ba sometido el Saar no pueden
una votación favorable al
gobier1

«Ya lo declamos nosotras. Cuando
hombre de la derecha camina en

un

España por el sendero del cristianis¬
mo, se levantan en alto los puños de
los que gritaron siempre con furia con¬
tra las propagandas de lucha social de
las Izquierdas. Ahí está el caso del
ministro de Agricultura.
Estamos a
remota distancia de los hombres de la
Ceda. El posible cristianismo que haya
en ellos va fuertemente arropado con
una abundante cantidad de materia¬
les con los que no transigimos

O, al

revés;

su cristianismo es el ingredien¬
te que dora una clase de pildora que
nos resistimos a tragar.
Pero esta es
otra cuestión. Lo curioso es cómo re¬
accionan las clases acomodadas

sabido es que
posición, si no

porque
iblo de

enfermo,

le

-onsuelo de

produce

la

cualquier
cura

Ilusión

a un
y el

esperanza de alivio
Por otra parte, pora los hijos del
Saar. Francia era y seria en lo suce«extranjero», aun cuando sus
derechos del hombre no que¬
rn la pràctica mediatizados por
el espíritu de la unidad centralizado»
y de lf
la metrópoli.
-•—

una

-■

.-

_

—•

■■

.-

Parla.
Alemania era la raza, una ventana
que se abría al ensueño y para res¬
pirar. un horizonte ya conocido pero
con

Rulz Alonso: «Es lástima quo no sa
•nouentren an asta acto los obreros.»
(Da

«El

Pueblos)

nuevas

posibilidades.

Cuatrocientos mil

votaron

saarenses

por Alemania, unos por dignidad
y
hastio de Francia, otros por patriotis¬
mo, otros por la adoración que llltler
dudan de que

Hitler

y

su

ré¬

gimen de opresión caerán en plazo no
muy

lejano.

Jiménez Fernánaaz, repeti¬
ahí, enfrente de él. está «A B

C», por ejemplo.
El

Sr.

Fernández:

Jiménez

El que

Las derechas españolas: |Es horri¬
ble I ¡Es un demagogol
El 8r. Jiménez Fernández: Quieren

la propiedad

que

sea

fecundada

con

el

trabajo de los demás.

trabajadores.»
—Pero ,¿qué as eso? Usted ba dicho
en el periódico esta mañana
que un
perro mordió s un albañll. Y ese pe¬
rro les míoI
Asi habla el propietario de un perlodlqulto de una localidad a Manuel Pa-

jien acababa de not
i añadía Indignado:

La

Y

escribió:

gue rectificar. Tiene que ser el alba¬
ñll el
>1 que muerda
-i perro.
mueri ■- al

Está usted

derecha.»

Lliga, davant la coalició
amb
aqueUa
punta
el caracteritza, parla

Bellalila,

d'ironia que
des de La Publicitat de la tristesa
de la Lliga davant la coalició Oil
Robles-Lerrotix.

ció,

part dels dirigents de la Ceda,
que una aliança amb la Lliga hauria
vuitanta per
—
per
*

—

""

ISj però, la —
amb

el

partit radical. Ja a
esdevingut molt més
la sensibilitat de
la Lliga: solució
que Indubtablement seria ben vista
Iiels senyors governador general de
Catalunya 1 alcalde de Barcelona.
ment

«La pressió dels
conservadors dins

elements socialment
la Lliga recapta fa

l'assoclacló

estona

o

funció del

partit

una forca rigorosament espanyo¬
la, vull dir general dins el mapa po¬
lític peninsular. Aquesta és l'única
garantia contra un perillós desborda¬

ment catalanista
Però una particula¬
ritat curiosa va Impedir • la Lliga
d'obtenir la situació, prou treballada
en
el
passat, que avui frueixen les
forces dirigides pel
senyor Anguera.

Segons les nostres referències, aquesta
particularitat consistia en la convic¬

ordre ministerial

una

esdeveniments.
La premsa de dreta, en parlar-ne
s'escandalitza. Es la mateixa premsa
piadosa que es reclama amb una

persistència

aclaparadora,

l'única

defensora de l'ordre. Ara que, en
aquest ordre defensat per les dretes,
sempre s'hi veu un esperit de ven¬

jança

s'adlu molt

que

poc amb

les

doctrines de Crist
Les dretes «'irriten davant el fet
que uns obrers exerceixin el dret de
vaga, respectat en tots els països
no feixistes. Encara tolerarien
aque¬
lles vagues peti tetes que amb força
por, declaraven de tard en tard les

1 solidaritat entre els obrers.
Però el que no poden tolerar, són
aquestes vagues generals del nostre

temps pel

tenen de reivindica¬
política. No solament de¬

que

ció social 1
manen
lleis
dret

repressives

el

contra

d'associació, sinó que passant

per l'anul·lació del dret a la vaga,
volen condemnar a la misèria als
agosarats vaguistes que volen defen¬
sar els seus drets.
Ara mateix, si un ministre té, per

casualitat,
duir-la

una bona Idea 1 vol

tra¬

llei o vol portar-la
a la «Gaceta» en forma de
decret,
sl aquesta Idea és favorable als tre¬
balladors que han estat vaguistes
per un Imperatiu econòmic. Ja pro¬
en

testen

una

endavant exercint

per

una

coacció Innoble 1 sobretot molt poc

cristiana.

dels
Aquells elements conservadors creuen
que Ja és hora de limitar la represa
de la terminologia romántica a les gàglnes de la «Veu». —I és que miren,
tot sospirant, la solidesa de la ooallcló 1 pensen en el més hábil matlnelg dels senyors Albs 1 Melquíades
Alvarez, també, quan això s'havia por¬
tat, oportunlstes.s

Gran venda de

_.

de un Gandhi tudesco qu
ellos teja y beba leche de cabra.
Cuarenta mil electores se aproxima¬
ron a la verdad —*—"
" ———

ronzas

D.

ALE.

—

Ya

ben ustedes qua
reparte, se queda

se

M que reparte y
•on la major parte.»
(De

«El

Liberal»)

del

haberse planteado el problema
plebiscito no en un triángulo, sino

en

un

los

se

IMPORTANT CALÇATS
qualitat
de

a

De

cuadrado, uno de cuyos ángu¬
hubiese llamado Saar, aquellos
Inteligentes y
otros más por el Baar hublc._

vaguistes dels Serveis Públics
seus llocs: i això ho argu¬

els

en

menten

senyors que Ignoren

uns

leta

a favor de ese ángulo que no se
sometió a la consideración de ios eler

S I

Bmm

Propaganda
catòlica

«MODAS

el

Elegante modelo de traje pera ca¬
que, según todas las proba¬
bilidades, se usarà prontamente en
Europa.»

ballero

(De

«Heraldo»)

Catòlica, que no és igual que
cristiana El Pueblo, comentant-la,
diu:
«Los enemigos típicos del
pueblo
laborioso
los que más o menos des¬
caradamente quieren
sumirle en la
miseria fascista, tuvieron la avilantes
el domingo de dirigirse a él. El autén¬
tico productor estuvo ausente de ti¬
estos actos. Precisamente, cuando

el

de

ese

palabreo vacio

y

Una propera
batalla
L'anuncia El Sol entre la Lliga
i la Ceda. I sembla que la batalla

brillante.

de plantear el tema en su
La misión de estas gentes, su
obsesión atormentadora es
enfocarlo

tindrà lloc a l'Institut Agrícola de
Sant Isidre.

marco.

■DESPUES

DE

LAS

ELECCIONES

portada. Esta:

una

contrarrevolu-

Lo que está
gue un ritmo

en marcha, lo que si¬
acelerado por la preci¬
pitación histórica, no se detiene
palabras; no se sujeta con falacia»
domina por

se

la fuerza

y el
problema en pie. Enderezado hacia su
meta. Más firme y seguro que nunca.
Hasta con un caudal de experiencia
aprovechable. Hasta con un ejemplo,
lías ta con un latido entrañadislmo de

ti

Hombres que siempre estuvieron
las avanzadas del combate a los tra¬
bajadores, que no regatearon
Jamás
demanda de crueldad en su escl
tuü y aplastamiento, adoptan hoy
te ellos la sonrisa del miedo y la frase

apostolado.
«¡Venid a nosotros; someteos
a
nuestra férula; estamos dispuestos a
entretener vuestra hambre con una li¬
"
mosna; a cubrir
de

harapo!»
«UN

VERDADERO

PRIMOR

—¡Caramba! i Veinticinco días, des¬
do ol ano pasado, dándole vueltas y
aún no està listo el famoso zurcí

do.,1
(De

«A

C»)

B

Rulz Alonso, ui
más sinceros, empezó

(12 n.).

15

«Barcelona,

Generalidad de Cataluña, por pres¬
cindir los Sres. Pórtela Valladares y

Pon de la ley Municipal de
Parlamento
Cataluña, votada por el
catalán. Los Sres. Pórtela y Plch y
Pon alegan que ellos ~ ett
~ '"
y

Gobierno central. «Somos simples man¬

datarios», alegan Pero personas cono¬
cedoras de la orientación a que ajus¬
tan su conducta el gobernador genoral de Cataluña y el alcalde de Bar¬
celona noe han dicho: «La Liga, en
ésta corn en otras ocasiones, atempera¬
rá su conducta exclusivamente a sus
conveniencias partidistas. Se le ofrece

participación

la

en

política de
objeto de que se
una

apaciguamiento, con
serenen
los espíritus, y en lugur de
colaborar en esta obra a que la obliga
el hecho de ser la única fuerza con¬
servadora de Cataluña, disciplinada y
Intereses creados, Indestructibles,

con estas pala-

parte de

i

media,
i,

clase

se

están con

No. Los obreros no estaban allí. Los
trabajadores auténticos no estarán Jmáa con ellos. Les hablaron de Just
cía social. Justicia social. Inspirada <

concepto de la piedad;
desprenderemos de algo de
que nos ahita para que no acabéis <
sucumbir.» «Seremos capaces de cou
formarnos con un par de automóviles
y disminuir en unos céntimos el al¬
quiler de las tierras que hemos here¬
dado.» «No nos Interesan los mendi¬
gos.» «Queremos gente sumisa y dóel

preocupa

partido. Y depreocupa-

i

Jándose 1

—

-

ción, quisiera la Lllga que

clndlera de la aplicación de la ley
Municipal de Cataluña, como si nada
hubiera ocurrido, como si viviéramos
en
tiempos de normalidad absoluta.
De este modo, la Lllga catalana ten¬
dría preparada una magnifica plata-

posición de árbltro, de Juez ecuánltn

y ateniéndose a ello tebe limitarse
preparar el ordenamiento de un perio¬
do de normalidad definitiva, en el que
•1 libre Juego de lo# partidos Incline
a la opinión a que oonceda o retire
su
oonl lanza a quienes se la eollclLa Lllga debiera limitar sus aspi¬
raciones a dar la batalla en Cataluña
a la Ceda. Ba movilizado sus fuerzas
y ha preparado todos loe elementos
de que dispone para ganarla. Dentro
de unos días sera teatro de la lucha
entre la Lliga y la Ceda el Instituto
Catalán de San Isidro, con motivo de
la votación de una proposición de cen¬
contra

la Junta directiva. La LU-

perdldo y a ocupar las posiciones de
que fuera desalojada. Se da por des¬
contada la derrota de la Ceda por gran
Inhábiles en política, afanosos de
notorlecad. Cirera y sue colaboradores
han Incurrido en desaciertos y equivo¬
caciones que han liquidado en pocos
diss el poder que clrcunstanclalmente
había Ido a sus manos. La Ceda quería
disponer de la adhesión de la pror"~
dad agrícola de toda Cataluña, y a
deando de disponer de esta fuerza
pretendido señorear en la política —

cuando aun es una Incógnita
contingente
electoral
—
81 dentro de unos w» o»

talana

el

cuenta

rrumbá

un

castillo

de

la República. ¿No
esta perspectiva?»

le basta a la Lllga

elecciones para la constitución
de los Ayuntamientos y del Parlamen¬
to catalán
Pero por perderse de vista,
la Lllga olvida que sus habilidades,
destacadas ya, no pueden coger des¬
prevenido» a loe demás sectores de la
nuevas

Quisiera en

catalana.

política

estos

momentos alzarse con si santo y la li¬
mosna. Ansiosa en demasía, pretende

Ño

tardarán

los hechos

marles o en desmentirlas.
de pocos diss. (Febus.)t

en

confir¬

Eb cuestión

¡LL1BREÜ

aprovecharse de la situación de Infe¬
en que se encuentra su ma-

és el senyor Ra¬
Querrá del Rio. La Vœ les
reprodueix i les comenta d'una
manera breu i encertada.

paleto con
«El

Sol»)

«CAUSES I EFECTES
-No-, ho entenc, però Jo a-a-a-abans no-no-no...

*6j*A*xó

us

«El

tarta-tartaimiuu-de-

don Rafael

ministro radical
F\

Din

n

hi

Q

ado
b al
o

#11

#1 home-

gobernador,
algunas cosas

interesantes.

nuy

Catalunya»)

sx

/tal

pot venir do lloglr dia¬

ris censúrate.»
(De «La Veu de

las fuerzas de dereiha que se lian acercado a la Republlja, dijo:
«A esos bombrea les digo
Refiriéndose

a

que piensen en nuestros
loe que no podemos faltar,

deberes, a
porque te-

preslones

<u
lado una fuerza
tuerza popular
p
«De aquí no se puede pasar.» Y que uu

su

nos

vengan

héticas. Lo que re¬

cu»

presentamos no se pesa como una mer¬
cancía cualquiera. Loa puestos de res¬

ponsabilidad y peligro no puede ceder¬
los el partido radical mientras esté en
el Poder.»

»

»

«

palabras, tan significativas, del
Br. Guerra del Rio tienen, leídas hoy.
una
actualidad singularísima. En ellas
se plantea el problema, que tratan de
ta»

«EL
—Ella

se

UNICO

CONSUELO

divoroia, los oh icos se oa-

«La

Voz»)

SE ENFADEN
El Cerro de lo:
día publloaremos oí

«PARA QUE NO
VltU de Madrid:

Angele*. Otro
Angel Caldo.»
(De

Llibreria vella 1 nova
Canuda, 31 (baixos Sala Mozart)

(De «La

contribuirà

a

la

j

Libertad»),

resolver a estas horas cuatro Jefes po■ltlcos de un modo clarísimo.
Se plantea nada más. Pero ya es

1 amb relació a les persecudons als vaguis
«Tota acció que porti1 a la pereecució sistemàtica d'un Individu per

protestat davant el ministre del

ha

Treball, senyor Anguera de SoJo, a

castlgar els membres respectius
manquin qualsevol de les obliga¬
tions

En la lluita contra l'atur
les organitzacions obreres 1

forçós,
patro¬

nals, alhora que els Governs de tots
els països, estudien la manera de re¬
duir la jornada del treball establint
la setmana de 40 bores.

Les Federacions Internacionals de
Treballadors del Ram de la Cons¬
trucció 1 de la Fusta, han pres, en el
que fa referència a aquest tema, la

següent resolució:
la indús¬
tria de la Construcció, és, entre les
primeres que han d'aplicar la im¬
plantació de la setmana de 40 ho¬
res, la que compta amb millors pro¬
babilitats d'èxit; per tant, estem dis¬
posats a comunicar a l'Oficina In¬
ternacional del Treball, les nostres
reivindicacions, que són:
«Nosaltres estimem

Primera.

—

Construcció

que

A la Indústria de la
hi ha gairebé com¬

no

petencia de caire internacional.
Segona. — Normalment,
la

in¬

dústria de la Construcció 1 anexes,

Tercera. — En
el
Ram
de
la
Construcció figuren, en tots els paï¬
sos 1 en relació a altres indústries,
el nombre més elevat de parats.

Quarta. — La racionalització 1 la
simplificació de les construccions eli-

Els baixos desigs de
«Informaciones»
nostres lectors, els
han publicat uns
treballs de Ferran de los Rioe 1 de
Margarida Nelken sobre els passats
fets revolucionaris. Aquests treballs
han tret de pollaguera els diaris de
dretes. Ha sobresortit en l'expressió
dels seus Instints «Informaciones»
—March!—, el qual diu el que a
continuació copiem:
Com saben els
diaris de França

el seráfico

socialista don

de los Ríos. oatedràtloo
uoctorado en
la Universidad
Central; hoy la astuta dorta Marga¬
rita, aouden al extranjero para In¬
tentar que el nombre de España tea
denigrado. ¿Para cuando se queda
al privar de la nacionalidad a per-

molt espiritual, molt

Molt «informaciones».

es-

acció

contra

les

petites

Indústries

familiars; c) el que pretengui satis¬
una 6alari a un Individu sense
treballar; e) el que Inciti un tre¬
ballador a renunciar a
percebre el
salari que li correspongui en virtut
del seu treball.
Els
esquirols seran considerats
com

a

te, per
ill

persones estranyes al conflic¬
tant, sense cap dret social

politic.

Tota acció de solidaritat és con¬
siderada legal; es considerarà tam¬
bé com a un acte licit, el refús de
treballar
amb
mercaderies
provinenis o destinades a una Industria
0 comerç afectades per una vaga, és

dir, el conflicte Inicial».

a

Acl tenen, el ministre del Treball
1 la premsa de dreta del nostre país,
bon

hi

exemple de legislació social

Federacions

ha

Patronals

que

Manuel Azaña, ni diaris que,
davant el sol anunci de la readmis¬
sió dels vaguistes al seu treball, te¬
min o facin veure que temen, que
no és el mateix, que l'Estat acabarà
res

l'anarquia.

El Govern suec ho entén al revés:
consolida 1 ordre amb una assenyada

legislació social, protectora dels tre¬
balladors, perfectament d'acord amb
progrés i amb les Iniciatives que
surten de Ginebra. I aquell govem,
no
ba de reprimir revolucions nl

altres, entre la «República de traba¬

jadores de todas clases» presidida
per Don Nicet Alcalá Zamora 1 la
monarquia
Gustau V.

sueca

presidida pel rei

I

Després, han acordat reglamentar el
treball dels Infants i de les dones t
establir la setmana de 40 hores a
les següents Indústries: Metal·lúrgi¬

tèxtil; llana; seda; tintoreria; es¬
tampats: vestir: gorres, capells, mit¬
ca;

ges

i altres accessoris de vestir; vi¬

dre;

paper-cartró; arts gràfiques
periodisme; productes químics; go¬

premta;
i

alimentació,

mes;

en

totes les seves

terrestres

derivacions; transports
aeris 1 pesca.

l

excepcions en re¬
lació als transports, que hauran de
trebaUar 60 hores, els quals abans
dels esmentats acords treballaven 60
Hi

ha

algunes

hores.
Les

patronals' 1

Confederacions

obreres feixistes del comerç han es¬
tablert un altre acord, en virtud del

qual s'ha d'estudiar la manera de
reduir la Jornada de trebaU, amb
mires a les 40 hores. De moment,
s'han abolit totalment les hores ex¬
traordinàries

efectes de la reducció
Jornada de treball, s'han tra¬
immediatament
en un augment
duït
d'obrers parats que han començat a
Els primers

de la

treballar. Amb data del 10 de desem¬
bre darrer, s'ha produït aquest aug¬

ment, per ciutats:
Gènova
Bari
Varesn
...

Ancona

Verona
Llvorno
Trevisa

1.000

Viterba
Catanzaro

214

del

ES diputat L. O. Frossard presen¬
tà, amb data del 8 de novembre del

tèxtil.
A

Anglaterra, la fàbrica de dol¬

ços Carr 1 Cia., de Carlisle, ba fet
beneficiar al personal de la setmana
de tinc dies, a partir del primer de
gener

del

1936.

sense

Harold Carr

partidari

i
hores lliur

reducció de

president de la

anys, encara

bres per

a efectuar els

treballs de

El que caldria és no pagar el tre¬
ball als tècnics per mitjà de sous

honoraris

nl

percebre contra lliu-

a

rament dels plans 1 valoracions. La
fórmula econòmica

potser fóra

pa¬

gar-ho amb un tant per cent, da¬
munt els augments de tributació, 1
així, una mica cada anv, s'arribaria
a liquidar el deute, sense bestreure
nl un cèntim més que el necessari
per a pagar els obrers 1 les despeses
de viatges. S'ha de recordar que Ja
hem dit que, de moment. Ja es faria
prou si sels donava ocupació amb

què entretenir-se.

OEPUPàCIO D'AIGÜES RE¬
SIDUALS
Barcelona i moltes poblacions del
litoral aboquen a la mar les Immun¬
dícies que recullen les clavegueres.
La

nostra

ciutat, sobretot, ho fa
tan gran que les platges
pateixen molt. Segurament, els
propietaris de banys contribuirien, en
prooorció notable, a les despeses
d'una instal·lació depuradora, sempre
que aauesta es fes d'una manera
en

grau

en

econòmica.
En

un

otert temns

concurs

enre¬

l'Ajuntament de Barcelona
es van presentar dlversoe projectes
que tenien pressupostos massa ele¬
vats; però, entre ells, n'hl havia
algun de modest que podria portarra

per

se

fàcilment

la

a

realització

amb

l'ajut dels establiments de banys de
la nostra ciutat.
8'ha de tenir present que depurar
una aigua que, en definitiva, va a
la mar, no és de raó que sigui cap

complicada.

638

Foqgia

250

Pavia
Trieste
Mlia
Brescia

400

es

considera imprescindible.
Molts d'aquests pobles tenen en
tràmit els projectes i expedients de
oficines de l'Estat central.
Convindria moure aquests assump¬
tes per tal que es puguin portar a
terme en benefici dels pobles 1 dels
obrers que. en ells, estiguin en atur
forçós, cosa que, avui per a avui,
no ho veiem gaire nosslble, a causa
de l'anormalitat política en què viu

Catalunya 1 la resta de la Penín¬
sula.

Sobre una informació
Hem rebut còpia d'una carta adre¬
çada al director de «L'Instant», amb
rec de inserir-la a LA HUMANI¬
TAT. dels senyors J. Vila Cuenca 1
Rafael Vidiella, secretaris de la U.
G. T. a Barcelona 1 de la Pederació
Socialista Catalana (P. 8. O. E.\
ivament, 1 que transcrivim:

Federació Socialista Catala¬
na (P. 8
O. E.) 1 el secretariat da
la Unió General de Treballadors a
Catalunya, sorpresos per una Infor¬

el

mació periodística apareguda en
vœtre diari del dia 11, relativa

a
manifestacions d'un pretenguí

unes

l'Aliança Obrera, han da

dirigent de
fer constar:

Que nl la Federació So¬
cialista Catalana (P. 8. O. E.) nl el
Secretariat de la Unió General de
Treballadors comparteixen els punta
de vista emesos pel pretenguí diri¬
gent d'Aliança Obrera, fetes en el
Primer.

vostre diari.

Que tenim la certesa qu#
l'Aliança Obrera, da
l'organisme del qual formen part
Segon.

mai en el si de

s'han

sotasignants,

els

tractat lea

qüestions aUudldes en la vostra
formació.

lnr

Que per aquestes matei¬
la vostra Informació no
pot ésser altra coea que una sor¬
presa de la bona fe periodística del
Tercer.

raons,

xes

repòrter.»

disposició de l'auditor que,
sembla, els tenia reclamats.

acomiadament
Generalitat?

Més

1790

a

la

Diu un col·lega d'ahir vespre:
«En le« dependencias del departa¬
mento de Trabajo, se veían caras

6-426
4.427

Com a resultat de la setmana de
40 hores, el «Corriere Fadano» del
8 de desembre darrer, diu que, a
més a més, estaran ocupats pròxi¬

mament, 200.000 parats.
La

no

segons

200

Plaisança

no tenen aigua, o sl en \
arriba al minim que avui

que

posats a

300

...

Syracusa

El Comité Executiu de la Federa¬
ció de Sindicats
holandesa, també

les

dos

o

Sàez, Josep Romero, Alfons Alcaraz
1 Antoni Rubio, els quals han estat

1-600

Vicenç:

decret del 23 de no-

A Ixi mateix, resten prohibides
hores extraordinàries en él Ram
Vestir.

un

Han estat detinguts eet memb.es
de la Junta directiva del Sindicat
de Rentacotxes: Ricard Climent, En¬
ric Termes. Lluís Doña te, Manuel

Lombarda», òrgan
patronal, opina que la reducció de la

A França, per

cadastre en

que fos sols provisionalment. El tre¬
baU del cadastre requereix
pitra els
tècnics, molt de nersonal de mano¬

Detenció de la Junta dels
rentacotxes

l'establiment d'un con¬
veni internacional en mires a la In¬
troducció de la setmana de 40 bo¬
res a les esmentades Indústries.

pembre del 1934, es prohibeix rigoro¬
sament. durant sis mesos, fer hores
extraordinàries
en el Ram de
la
Construcció 1 en els treballs públics.

privats de treball 1 -mb ells es po¬
reforçar el personal tècnic In¬
dispensable per a portar • terme el

vostre

800
146
3.020
743
1.200
342
915
1000
300

Temi
Cremona

ció, ensems que el Ram de la Fusta,
comprès l'ebenisteria, que poden en¬
trar per establir una convenció par¬
ticular en relació al Ram de la

tal

guix 1 ciment;

ceràmica; calç,

ebenisteria i compres tot el ram de
la fusta; construcció; paper i im¬

a dir, les indústries que fa¬
briquen material per a la construc¬

er

No

Confederació feixista d'obrers, esta¬
bliren un acord, per tal de reduir la
Jornada de treball. Per a començar,
han about les hores extraordinàries.

Alexandria

conenients,

d'Itàlia.

parlarem

ara

menys que de la Itàlia feixista, se¬
nyors: L'onze d'octubre del 1934, la
Confederació feixista de patrons i la

xes; és

cregui

d'activitat

manca

obres 1 Indústries produïda per
l'injustificable retrafiment del capi¬
tal, fa que siguin molts els engi¬
nyers 1 arquitectes que es troben
en

aldarulls.
No podem, ben a desgrat nostre,
fer cap comparació favorable a nos¬

aquests treballs.

que

podrá tenir quan el cadastre
fet 1 sigui portat al dia 1
aquesta tasca, encomanada a l'Ins¬
titut Geogràfic 1 Cadastral, està se¬
gurament en un estat oue hom haurà
es

estigui

fer

També tenim el propòsit d'exa¬
minar quines són les Industries ane¬

Per altra banda, la Federació In¬
ternacional Fabril, ha acordat exa¬
minar el problema de la reducció de
la Jornada del treball en les Indús¬
tries de la margarina, oli comesti¬
ble
1
sabó, 1 aconsellar als di¬
rectors de
les esmentades Indús¬
tries la Introducció de la setmana
de 40 hores. El Comitè Executiu està
autoritzat per a prendre les mesu¬

sols

dria

Associacions patronals castigaran; a) el patró que vulgui violar
el dret d'associació obrera o patro¬
nal; b) el que intenti portar una

Influència en la Indústria
de la Construcció 1 facilita la In¬
troducció de la setmana de 40 hores

Mr.

equànime, molt noble...

Sindicats

cLes

derable

Fernando

del

Molt elegant,

Els

esquirols.

geix les obres exerceix una consi¬

res

«Ayer

establertes.

el que depèn d'ell, ho aplica,
està molt satisfet de la mesura pre¬
sa en la indústria que dirigeix.

La setmana de 40
hores

pugui.
Aquest coneixement de la riquesa

pot comptar.
Sortosament, la

en

Problemes obrers

es

atendre molts
anys,
abans que
tot el rendiment amb el qual

en

madrilenya

coneixeme t integral de la
riquesa
en el mínim període de temps que

onl

funcionament de les associacions
obreres, 1 que, sl els obrers momen¬

poden per diverses
aconseguir el rein-

territorial ha d'éí—
cebada per la General!
t. «ínteresAha aquesta que no hl
hagi oculta.
de cap mena 1 que s'arribi al

es

protesten contra una pretesa avan¬
çada legislació social, com feren el
gener del 1932 —1 com fan ara—
trametent sengles documents al pre¬
sident del Consell espanyol, alesho¬

d'accelerar

fael

verdad, como ha dl-

(De

METROPOLITAN A

L'ex-ministre

ESTAS ALTURAS

tant»

Construcció.»

Paraules d'un
ex-ministre
sho Baraja, que eoy un
Matricula de honorí»

1

naipes minen considerablement la mà d'o¬
reducto del Instituto Agrícola Ca¬
bra.
talán de San Isidro, la Ceda se verá
I
Cinquena. — En raó de la imporobligada a pactar, como hiciera a raíz '
tància dels treballs públics 1 de la
de las elecciones de diciembre, con
la IJlga, y ésta podria tratar de Impo¬
Intervenció directa que hi tenen els
ner condiciones y reclamar o exigir a
Estats, Ja que quan l'Estat no diri¬
la Ceda un puesto en el Gobierno de
como

rioridad

«A

obra

bona

TEL. S4370

adversarlo para darle la batalla y
arrebatarle una posición que sólo el
cuerpo electoral puede adjudicar. El
partido radical no puede hacerse com¬

sura

3la

pacificació dels esperits. No pot
oblidar ningú, 1 un ministre encara
menys, que els vaguistes parats a
conseqüència dels fets de l'octubre
proppassat, representen una amena¬
ça constant per aquest ordre que
pretenen defensar les dreteA
Són ciutadans d'una República
que autoritza el dret a la vaga 1
que posseeix lleis que regulen el bon

en

«Nos

QIL.—¿Será

una

su

_

«Lamento que
ios obreros que no
—

La Lliga

la

sólo de »
-■

—

Catalana parece que se niega a parti¬
cipar en el nuevo periodo transitorio
del Ayuntamiento de Barcelona y de

Plch

I

-

yor

Incapaz

en

PÜLAI, 8

Suècia, ho fan ben al revés; el
ha presentat al Parlament,
ha reemprés les seves tasques fi
110 d'aquest mes, un projecte de
uex en vistes a «reglamentar les for¬
mes
econòmiques de l'acció mili¬

el

HOTEL DE VENTAS

variació d'articles
de 4 a 7 tarda

A

—-

cionaris
els
sembla
Impossible
poder-lo aplicar
al
territori de
la República espanyola.
I a Suècia, tot funciona normal¬
ment. fins el rel viu tranquil No

La Federació Patronal

Cada dia gran

reconeixement de la vaga Illegal.

avançats, tant, que als nostres reac¬

tuació de fer-bo. I sempre val més
atorgar de bon grat una cosa justa
que no pas veure's obligat a fer Jus¬
tícia per la força.

SUBHASTA

forçós

un

tàniament no
circumstàncies

Exposició i venda de tota mena d'articles
Sempre veritables ocasions

Vaya nuestro voto por el Saar Inde¬

pendiente y libre. Vaya nuestra pape¬

Més solucions per a
combatre l'atur

Govern

derechos de ciudadanía.

Alemania, con o sin Hitler, porque
éste no es más que un realizador de
Ideales, es la opresión, la persecución,
el desprecio, la relegación, en el mcrang0 ¿g iQ, pa.

ESPANYA

en

virtut de la qual les empreses de
Serveis Públics, estaran obligades a
readmetre els obrers que s'hagin
declarat en vaga durant els darrers

Societats gremials del segle passat
1 que gairebé sempre eren guanya¬
des pels patrons per manca d'unió

«Mejor informa¬
asegurar quo no fué el
perro el que mordió al albañll,
sino
que fué el albañll el que mordió al
perro de nuestro amigo.»
81, señor Jiménez Fernández: Hay
a

amb

Pocos fueron los que por Francia
votaron. Sus razones es muy posible
que fuesen de peso. Aparte de loe que
entendían • defender sus Intereses pe¬
cuniarios y los que servían a sus sen¬
timientos votando por ella, ¿quién se
imagina a un Judío o a un comunista
votando por Alemania? Francia para
ellos es la libertad, todo lo relativa
que se quiera, pero con muchas posi¬
bilidades, con no poca dignidad, —

que trabajar?
El «pollo pera»; Estamos en España
o estamos en Rusia?
«A B C» de hoy: «Algunos oradores
de Acción Popular han dado en ma¬
tizar sus propagandas con fuertes vi¬
tuperios a patronos, capitalistas y pro.
pletarlos —no se sabe cuántos ni quié¬
nes—
desentendidos de la doctrina
cristiana y rebeldes s las normas ds
Justicia social «n su relación con los

mos

trabaje que no coma.

no

que

ut¡

y

mos.

publicara
s

—

-

LA READMISSIÓ DELS VAGUISTES

puede tolerarse esto? ¿Es que aquí
a resultar que —
- *
*—-

generosas, i
castizo

SUÈCIA

dretes, el gos
mossegada

Heraldo de Madrid, dedicant-la
a la divertida política de les dre¬
tes, recorda una anécdota de Ma¬
nuel Paso.

Quince

EL TREBALL

«Indústria

largas, a causa de haber sido despe¬
didos, sin previo aviso, 28 o 30 tem¬
poreros.
El

.

ha extrañado, porque el
Torrens habla manifestado,

caso

señor

hace pocos días,
ber algunos

que a pesar

de ha¬

empleados temporeros,

se habían he¬
Jornada reportarà grans beneficis a cho en nombramientos
íorma anómala por no existir
la nació italiana.
consignación para ellos, él no pensa¬
aconsella la setmana de 40

hores.

NOTICIARI
de
Porters, Serveis
Anàlegs convoca a tots

L'Attociaelo
Domèstics I

l'assemblea gene¬
Secció d'Organit¬
zació 1 Treball que es celebrarà el
vinent diumenge, dia 20, a les quatre
de la tarda, al seu estatge social de
la Portaíerrissa, 7 1 9, primer. El
els seus associats a
ral ordinària de la

Consell Directiu prega

cuyos

dando resolver el caso cuando estén
bien delimitadas sus relaciones con
la Generalidad.

la llibertat dels presos governatius
1 la reobertura dels Sindicats.

el departamento».

La mare del doctor
Martí i Julià, greu¬

ment malalta

terès

acampenvat de l'advocat senyor VIlarrodonâ, a visitar el senyor Portela, Valladares, per tal de demanar

quejosos aseguradías ha entrado per¬

Algunoâ de los
ban que en esfcœ
sonal nuevo en

amb molt In¬

l'assistència de tots els socis
a l'esmentada reunió.
Ahir va anar a la Generalitat
el Comitè Pro Presos de la C. N. T,

de momento, aguar¬

ba hacer nada

on resideix, es troba
gravissunament malalta, la senyora
Antònia Julia, vidua de Martí 1 mare
A Badalona

del

El

plorat Dr. Martí i Julià.
seu estat donada la seva

avail
,

çadlsslma
ahir

—

seriosa

edat
94 anys — inspiInquietud.

-

la humanitat
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DIVENDRES,

MARCEL THIL TRIOMFA DE

LES LLETRES
LLE¬

ALMANAC DE LES
TRES. Mallorca, 1935.

LLUÏSA MICHEL

imprè3 i amb una no¬

Bellament

66tat recordada aquests dies la va¬
lenta actitud de Lluïsa Michel
vant el Consell de guerra que

Jutjar-la, el desembre del 1871,

¡tan de les luctuoses Jornades de
Commune», la bàrbara repressió de
les quals tant s'adiu a altres repres¬
sions que són a la
Lluïsa Michel va

memòria de tots.
respondre així al

president que la interrogava:

editant

intellectuals mallorquins.
Tanmateix fa goig aquest esperit
de continuïtat que ens revelen els

•••

volent

d'amor 1

donar

tisfet.

s'apleguen—tal¬

germanor,

En dit article es plany que hl l.agl
tanta gent que escrigui de futbol.
Ho trobem molt lògic. El senyor
Tudó té aspiracions; la seva il·lusió
fóra ésser directiu de plantilla del
«Barcelona» i com que la critica,

família entorn

ment com una gran

compondre i fer
—No vull defensar-me ni vull és¬
sortir per Nadal el séu «Almanac de
ser defensada. Pertanyo, tota, a la
les Lletres», en el qual col·laboren
Revolució social 1 declaro acceptar
la llar—per

de

a

tots els valors més rellevants de les
tots els meus terres de llengua catalana. Cal te¬
restricció. Dic nir en compte, amb tot i l'esforç que
sóc còmplice de la Commune.
representa per a ells la publicació
de l'Almanac, que fins ara, durant

la responsabilitat de
actes. L'accepto sense
que

els periodistes, curaren de
clar el desastre de la seva

seguida

estava la

cara

es

felicitem.
•••
El senyor Llufs Tudó va esca¬
lonar un lloo a la Directiva del «Bar¬
celona» gràcies a l'amabilitat dels pe¬

altre
1 que
un

riodistes, els quals, atenent precs i
visites, donaren publicitat als arti¬
cles I cartes que el senyor Tudó de¬
dicava als socis del «Barcelona». Els

ritme i amb més envergadura que
mai. Es tracta de la revista mensual
«La Nostra Terra», que l'any 1928

periodistes facilitaren, doncs

fundar i en fou el primer direc¬
tor l'excel·lent escriptor F. Vidal i
Burdils, al qual mai no es podrà
va

agrair l'esforç

que

de creure

ha fet per al

VICTOR HUGO

Segurament, tota vegada que la Com¬

volia la Revolució social i que
aquesta és el més car dels meus vots,
tinc a honor ésser un dels seus pro¬
mune

demano a vosaltres,

motors... El que

senyor Llufs Tudó ha corres¬
post a tants favors de la manera més
pedant a què pot recórrer l'home més

presumptuós. I la presumpció, segons
en qui, és un signe d'idiotesa.
•••
Diversos significats «barcelo¬

Maria-Antònia
Bartomeu
Salvà,
Guasp, Maria Verger, Antoni Pons,
A. I. Alomar, Miquel Dolç, T. Roig
i Llop López-Picó, Bartomeu Forte-

Jutges, és el camp de Satory, on són
caiguts els meus germans. Ja que
sembla que tot cor que batega per

nistes»

lec

Joan M. Guasch, F. Matheu, Elvir Sans, A. Maseras, Daniel Martí¬
nez-Ferrando, J. Rosselló Ordines,
mar, F.

Francesc

Verdaguer,

ca

Si
de

lletí»

deixeu viure, no m'estaré mai

i denunciaré als
meus
germans els assassins de ia
Comissió de gràcia...
Ací el president va invitar-la a
moderar el seu lenguatge. I la «Ver¬
cridar revenja

Po¬

Vidal Burdils, Ràfols, J. M.

Prous i Vila, O. Saltor, Guillem Forteza, L. Nicolau d'Olwer, Joan Mun¬

nyor
fou

taner, Francesc Sitjà, Mateu

par part
sy per la
sotes.

Pastor, J. M. Cerdà, Isidor Macabich, A. Giménez Vidal, Miquel Fer¬
rà, Joan Arús, J. M. Tous i Morató,
Joan Ranús d'Aireflor, Josep Ense¬

Era

un

taula nadalenca totes aquestes veus
1 elements sota la idea de la Cata¬

lunya gran.
Desitgem
Judit, la lueva, i Arla la romana
haurien aplaudit, alxi que tu has par-

a

he

anglès. Aquest patrici de la
Premsa, ull a presidir l'Associació
d'editor» de dtaris, controlava ■ inme

vuD>:edctdhs, írare 'etlef

[ New of the World i

La Mort, pàl·lida, estava, prop del
ha

planat en la sala

esgarrifa-

un

«La s

Els Jutges remugaven:

en

Acaba de morir Lord, Riddell. ana
destacadíssima figura del periodis¬

-ombrables

.és Justa
és Infame I—En el cas, que ella no sigui
I augusta »
Replica la consciència I els Jutges van

les editorials

Geo Newnes, Arthur Pearson i d'al¬
tres encara. Lord Riddell s'assem¬
blava a un prestidigitador d'aquells
que treuen d'un barret de copa

un
• li

carregament d'objectes diversos.
del seu, revistes, magazines i

treia

l perduts
Davant el si 1 el no, com dos esculls

Que sabem

si algú et diu

1

jornar

bondat, lorta, de dona popular
la sorruda tendresa que sap èndormls-

aquest mati arribaran

l'esguard d'odi que tens per tots els
(Inhumans
els peuets dels Infants que escalfes
[amb les mans,
•quests, dona, davant la teva majestat
hem meditat 1 amb tot 1 el teu somrís
[forçat,
malgrat aquell fiscal que en tu es vol
[rabejar
1 amb els crits, de la llei t'ha volgut
[lapidar
malgrat ta veu fatal, tan alta, que t'aa

là

través

ESPORT

MA

Comas

Valls
Heus ací un llibre de versos on
.una dona posa càtedra de sc-uiioili.tat i intel·ligència. No es tracta de

.barboteigs d'escriptora incipient, si¬
nó

la lectura dels poemes de
Comas Valls s'enduu, tot

que

C.

seguit, el nostre interès i ens

cor-

tprèn per tal com reïx a fer-nos vi¬
brar les millors fibres. Delicada

en

{certs moments, profunda

en altres,
la inspiració de

melodiosa sempre,
^'autora sap crear rimes com aquesQué hi fa

caure

damunt

de

pedres

al t'esberla la vida que dins portes
per alçar-te de nou de cara als clmsl

(«Salt d'aigua», pàg. 13.)
—De la terra

arrenco

estelles

LORD

RIDDELL

diaris il·lustrats que
s'escampave'
pel gran escenari del món. Li deien
eel pare de Fleet Street», el gran
baluard del periodisme londinenc.

ment

(furta

•—La noia té un treplg
mig pas. mig saitiró

gràcil de dansa,

La pluja cau Igual, la nit avança.
Als ulls del vianant, posa recanca
un llum rera

un

balcó.

(«Vespre^de pluja a la ciutat».
Aquest graciós volum, «Miratges»,

,és curt. Hauríem volgut,

en

acabar¬

lo, que la fina ploma que l'ha escrit
(ens hagués perllongat, encara més,
la

seva

graciosa ofrena. La

de

modest

i

prengué part activa

a

«métier»,

en

domini

suma, fan aquesta

Belecta tria de poemes imprescindi¬
ble en tota biblioteca catalana.
La impremta Altés ha estampat a
la perfecció aquest llibre, el qual, tot
I les seves reduïdes dimensions, que¬
da prou elegant 1 reeixit perquè a

ningú

no

li dolgui haver-!o adquirit.

granolleri-is, els

la

seus

L'Esport Ciclista Català va cele¬
brar diumenge passat l'excursió ho¬
menatge que tenia anunciada als
campions del 1934 de totes les
activitats.
Aquest acte assolí un assenyalat

seus

seves

èxit, ja que hi participaren

un gran

nombre de socis amb llurs famílies
i
crescut nombre de ciclistes, més

6,340

que fou molt disputada
La classificació s'establi de la ma¬

Hom ha fet córrer que les dones
intellectuals són, com a mestresses
de casa, ineptes i, com a esposes,
poc cordials. Santiago Rossinyol >s

reeixida.
I

ara

clama

nera

favor.
En canvi el segon temps ha estat
seu

•

11

"D,,

1

T7I

n

'

resulta que l'Estadística pro¬
tot el contrari als Estats

Units, pais del divorci

excel·lèn¬
cia. Mentre el conjunt de la pobla¬
ció acusa un percentatge d'un divor¬
ci per cada vuit casaments, de do¬
nes diplomades en col·legis femenins
només se'n divorcia
en

EXCURSIÓ A

SANI A F£

una

liceus

mixtos,

amb

feines una entre setanta-cinc.
Aixó vol dir que, als Estats Units,
la cultura intellectual de la dona no
li lleva, ans li accentua les qualitats
de bona companya. Per què no ací?

DIUMENGE

prou

En aquesta Secció donarem
oompte de tots ois llibres dels
quals ens en trametin DOS exemplars els editora o autors
respectius.
Alxi mateix ens farem
de totes les publicacions

diques que arribin
~-"-iio.

desgana,

que ha sabut aprofitar el Calella per
a
anivellar la partida i obtenir fi¬
nalment dos gols, que ha fet variar
el resultat a un 3 a 2 esperançador

possible victòria dels visitants.
Però una reacció oportuna del Gra¬
nollers 1 quinze minuts d'inspiració
d'una

dels seus davanters els ha
remuntar a cinc els gols

permès de
al seu fa¬
vor, 1 novament ha fet acte de pre¬
sència la desgana dels blancs, cosa
que ha permès que el Calella passés

a

la

ressò

periò¬
nostra

protesten

al

«But¬
(El

Tudó.

senyor

dia 20 corrents

4 de

«Art»,
la venda,

acaba d'ésser posat a
portada de Josep Obiols, novetat
reeixida d'iUustrar la portada d'una
revista eminentment il·lustrada, con¬
té una tria de la millor producció
darrera de Joaquim Mir; una mos¬
que

tra

de l'obra de

l'artista

xinès Ju

Peon, la pintura de Marià Andreu,
artista català ambientat a Paris; la

qualificant)

avui

per

color. Ja continuarem sl n'hl ha ne¬
cessitat.
•••

En

«Taxo» ha anat a Paris.
Ha dit que anava a veure el oombat Thil-Mo. A voy. Ramansosl Jo ho
$é tot. aTaxo» ha anat a trobar-se
amb Ara abans que Dickson pogués
arranjar res directament amb el boxador aragonès.
***
Freddie Miller continua a Eu¬
ropa per iniciativa de Dickson. En
aTaxo» ha parlat a Paris amb el

però ara resul¬

es

sacrificaria

a

anar

amb «Olympia Ring».
Per ara, el més calent

és

d'acord
a

l'ai¬

Cussó, Arquer, Inglan; Coll,
Busquets, Golri, Prats i Vernís.
Els gols foren marcats, els del Gra¬
nollers, tres per Lluch, un Garreta
1 l'altre per Rubies. Vernís i Goiri
mer;

aquest

cas

per

a

l'àrbitre, que
Nosal¬

fou Llorens.

tres hem vist actuacions desgracia¬
des, però com la que ens va servir
diumenge al camp del Granollers aquest àrbitre, francament, encara no
n'haviem vist cap.
Aquest senyor va anul·lar dos gols
del Granollers no sabem perquè, 1
en canvi donà per vàlids els dos pri¬
mers del Calella, marcats fora de joc.
Sort va tenir que sempre anà al da¬
vant de gols el Granollers i la cosa
no

que

passà d'una bronca fenomenal,
trobem més que justificada.
C.

E.

BORDETA, 5;
ARENES BATLLO,3
El passat

diumenge tingué lloc al

del Bordeta aquest encontre,
fini amb el resultat apuntat.
Fou disputat amb molt entusiasme
per ambdues parts i es registraren
jugades de veritable mèrit, puix que
camp

el qual

Informes

Casanova,

34

Telèfon 34702

com

mai.

portiva sota la denominació «Club
Esportiu Barcelona», que es dedicarà
a la pràctica de tots els esports en
a la gimnàstica i a la llui¬
ta grecoromana en particular.
La nova entitat compta ja amb un

general 1

magnífic estatge, en el qual ha estat
instal·lat degudament el gimnàs, la
inauguració del qual va tenir lloc el
passat diumenge amb un caire cor¬

fa
ràpid desenvolupament.

dial 1 entusiasta que

preveure un

dos grups, pels quals prèviament ha¬
vien estat escollits Itineraris do for¬

1 dificultat diferent. Foren visi¬
el Plo

ça

tats el Port de la Bonaigua,

Cigalera, el massís de Marimanya,
el pla de Beret, 1 Santuari de Montgarrl, les valls de Gerbé 1 de Caba¬
nes i el pic Basslero.
El temps, molt bo a excepció d'un
sol dia, i la neu sempre excel·lent, afavoriren els excursionistes, els quals
retornaren ben satisfets de la pri¬
mera sortida col·lectiva amb autocar

organitzada aquest hivern per la Sec¬
ció de Muntanya.
Per les festes de Cap d'Any la Seoció efectuà la travessia amb esq ui»
de Viliella a L'Hospitalet, per la Por¬
tella de Joan Antoni, el Refugi d'En¬
vaït» i el Pic Mala.

EXCURSIONISME

Agrupació Ciclista Poble Nou
Secció

d'Esports de
Muntanya

La Secció d'Espotrts de Muntanya
del Centre Excursionista de Catalu¬

aprofitant les nevades caigudes

nya,

el mes de novembre darrer, orga¬
nitzà diverses excursions amb esquís
a
les muntanyes de Núria, de La
Molina i dels Rasos de Peguera. Els
dies 8 i 9 de desembre s'efectuà tam¬
bé una excursió a la serra de Fines¬
tres.
Amb l'objecte que els socis pogues¬
sin efectuar excursions amb esquís,
en les darreres festes de
Nadal, i
malgrat l'absència de neu a les mun¬
tanyes properes, la Secció organitzà
un autocar especial al Santuari de
les Ares, que sortí de Barcelona el
dia 22 de desembre, al matí, 1 emretorn el dig 26, a la
prengué el
<
en

tarda.

excursionistes

es

vacants, àdhuc el de president,

dividiren en.

L'Agrupació Ciclista Poble Nou efectuarà el dta 20 de gener una ex¬
cursió a Centelles per a tot el dis.
Sortida de l'estatge social, Wad-Ras,
número 208 (café), amb direcció s
Granollers 1 La Garriga, retorn pel
mateix lloc. Quilòmetres 115. Hors
de reunió, a les 7*30.
Com de costum, slnvita tots els
ciclistes socis 1 no socis d'aquests
entitat.
present excursió serà puntua-

La

ble per al campionat anual i s'efec¬
tuarà el sorteig d'un objecte útil per
al ciclisme, al qual sols tindran dret
els seus associats.

Centre Excursionista Rafael
Casanova
Diumenge, dia 20: Excursió a Sant
Llorenç de Munt. Sortida de davant
l'estatge, en autocar, a les 7 del matí.
Excursions amb
La Molina. Lloc
del Nord, a tres

esquís

a Núria 1 a
de reunió: Estació

quarts de cinc.

GASOLINA
NEUMATICS
OLIS
ACCESSORIS

per

dimissió del senyor Joan Coll Ma¬
cià. Ens sembla molt natural. El que
no ens ho sembla tant és que la di¬
missió del Comitè no hagi estat to¬
tal. El desastre ha estat massa gros

perquè hi hagi qui

encara tingui es¬

tómac per quedar-s'hi. L'atletisme ne¬
cessita una neteja general i després
una transformació.
PARASIT

Una sessió de cinema
nor

a

El millor servei

Grup Esplai i
Muntanya

Avui, divendres,

a

a

Service Station, S. A.

ho¬

del

les 9'30 de la

Aragó, 270 i 272
Passeig de Gràcia, 45

vetlla, i al Cinema Avinguda, tindrà

lloc una sessió de cinema a honor
del Grup Esplai i Muntanya. Es pro¬

i

jectaran, entre altres, la pel·lícula de

Telèfon

a muntanya».
Queden invitats tots els amants de

El pròxim diumenge, dia 20, el
Grup Esplai 1 Muntanya efectuarà

L'Assemblea ordinària i ex¬
traordinària del Club Femení

11550

De
1 44

Maó, amb

11559

ENTRATS

correu, mercaderies

d'Esports

que serà necessària la pre¬
sentació del carnet de sòcia amb el

I

LA MAR I L AIRE

passatgers, el vaixell postal
«Rey Jaime II»; de Palma, amb
correu,
mercaderies i 66 passatgers,
i
el motor postal «Ciutat de Barcelo¬
El Club Femení i d'Esports convo¬
na»; de València, amb correu, merca¬
ca les seves associades a les
juntes deries i 105 passatgers, el motor
generals extraordinària i ordinària postal «Ciutat de Valencia»; de Tam¬
que tindran lloc al local social (Pla¬
pa, Galveston 1 Sant Lluís del Ró¬
ça Espanya) el proper diumenge,
dano, amb càrrega general i de tràn¬
dia 20, a les nou del mati de pri¬
sit, el vaixell nordamericà «West
mera convocatòria i a dos
de
quarts
Camax»; de Rotterdam, Amsterdam
deu de segona, per a l'extraordinà¬ i
Gibraltar, amb càrrega general i
ria; a les deu de primera i a un de trànsit,
el vaixell holandès «Ti¬
quart d'onze de segona per a l'ordi¬
berius»; de Gibraltar, Almeria i
nària, sota l'ordre del dia següent:
Àguiles, amb 32 passatgers i càrre¬
Extraordinària: proposta d'esmena
ga general, el vaixell espanyol «Ma¬
dels estatuts.
ria R.»; de Trieste i escales, amb
Ordinària: Acta memòria anterior;
sis passatgers, per a aquest port 1
memòria de la secretària; estat de
un de trànsit i amb càrrega general
comptes i balanç; renovació de càr¬ i de
trànsit, el motor italià «Donizrecs i proposicions.
zetti»; de Bilbao i escales, amb càr¬
S'avisa
rega

general 1 de trànsit, el vaixell

espanyol «Cabo Quintres»; de Punta
Santa Maria, Ceuta 1 Sant Feliu
de Guíxols, amb càrrega general, el
vaixell «Cervera»; de Ceuta i esca¬
mentre el Batlló desenrotllava un les, amb 77 passatgers i càrrega ge¬
neral, el motor «Ciutat d'Alacant»;
joc ple de fogositat i entusiasme, el de
Nova Orleans 1 «scales, amb càr¬
Bordeta, amb un joc serè 1 ras arega general, el motor «Mar Negro»;
consegui apuntar-se fàcilment la vic¬ de
Cardiff, amb carbó mineral, el
tòria.
vaixell noruec «Audun»; de Nova
La primera part finí amb el re¬
York 1 escales, amb càrrega general
sultat d'empat a un gol. Reprès l'en¬
i de trànsit, el vaixell espanyol «Nocontre, el Bordeta tornà a marcar;
empataren tot seguit els de l'Arenes vemar».
AL DIC.
Ha pujat al dic a nei després el Bordeta marcà fins a
íjar fons, el correu de Canàries
tres gols més, per un l'Arenes.
Villa de Madrid».
Foren els autors dels gols de l'e¬

rebut al corrent de pagament per
a assistir a les esmentades juntes.

agusu»,

wua

L'equip del Bordeta s'arrenglerà
Tarrides. Farreres;
Padrós, Casals, Baños; Roig, Porta,
Pons, Dosta i Corman.
Arbitrà, encertadament, Ricard.
així: Companys;

C.

E.

BORDETA

<R.), g;
S.
E. MARTI
MARTI, 0
Al camp dels primers 1 de 9 a 11
del mati es celebrà
aquest encontre,
el qual, com es pot veure pel resul¬
tat, fou d'un complet domini de
l'equip del Bordeta. Tots els seus elements forniren una actuació admi¬
rable. Dels vençuts cal només desta¬
car la tarca del
porter, a despit deis
vuit gols que h malearen.
EI Bordeta presentà el següent e-

qulp: Franck I; Badia, Franck II;
Arnau,

Cerveto,

ViUalta;

Anglès,

Calvet, Reig, Ribas 1 Corman.

Arbitrà, amb regular encert. Rei¬

xach.

DISTANCIA
NAVEGADA
DELS VAIXELLS SORTITS
AHIR
Fóra d'horitzó

es

troben els espa¬

nyols correus «Marquès de Comilles»,
amb passatge i càrrega general, cap
a
Nova York, L'Havana, Veracruz
l escales; el «Plus Ultra», amb pas¬
satge, 1 càrrega general, cap a San¬
ta Isabel i escales (Fernando Poo).
El «Ciutat de Barcelona», amb pas¬

satge 1 càrrega general, cap a Pal¬
ma; 1 el «Ciutat de València», amb

passatge 1 càrrega general, cap a
València; l'anglès «Palacio», amb
càrrega general, cap a Liverpool 1
escales; l'italià «Sabria», amb 27 pasTrieste 1 escales;
amb un passatger

el «Donizzetti»,
1 càrrega general,
eap a Tarragona, València i Gènova;
*1 noruec «Tourengen», en llast, cap
a Gibraltar:
el noruec «Astra». en

amo

passatg«

i càrrega general 1 de trànsit, cap â
Marsella i Gènova; el «Cabo Creux»,
amb càrrega general 1 de trànsit,
cap a Bilbao 1 escales; l'«Isla de Te¬

nerife», amb càrrega

general 1 d»
Les Palmes 1 escales.
VELA.
El «Cala Contesa», amb
càrrega general, cap a Palma; el
«Maria», amb càrrega general, cap s
trànsit,

cap a
—

Eivissa;

el

general,

«Pepito»,

bcàrreg»

am

Vinaroç; el «Carmen»,
cap a Tarra¬
gona; el «Cala Murta», amb càrre¬
ga general, cap a Gandia.
amb

cap a

càrrega general,

AEROOROM
NAUTICA

D/.

L'AERO-

NAVAL

L'avió

d'Estutgard no arribà.
Procedent de Madrid, a les 12'3J,

arribà l'avió espanyol postal «Fokker 8 Ec-Aak», amb correu, mercade¬
ries i set passatgers.
Procedent de Perpinyà arribà, s
les 15'54, l'avioneta de turisme fran¬
cesa

«F-Amjo», pilotada

per

prignon.

Mr. De-

Sortí,

a les 8'46, l'avió postal ale¬
«Junkers D-Anal» per a Estutgard, amb escales a Marsella 1
Ginebra, amb correu, mercaderies l
sis passatgers.
Sortí, a les 9'40, l'avió postal es¬
panyol «Fokker 14 Ec-Aau», per a

many

Madrid, amb

correu,

mercaderies

i

vinc passatgers.

—

quip^ guanyador: Corman (2), Pons

jovenlssima bona qualitat de l'art de
Josep Amat; els dibuixos 1 la pin¬
tura de l'artista Esteban Vicente,
castellà resident a casa nostra temps
ha; 1, finalment, una mostra de la
recent producció, a manera d'home¬
natge, de l'escultor Gargallo.
Aquest número d'cArt» és, com
tots els anteriors, d'un gran interès
per als qui volen seguir d'una ma¬
nera completa el moment artístic de
Catalunya, que ateny un nivell con¬
siderable

Ha quedat constituïda a la nostra
ciutat (Arcs, 7) una nova entitat es¬

VAIXELLS

de la

Granollers. — Bel; Manuel, Valls;
Vila, Sala, Torres; Lluch, Gari, Gar¬
reta, Rubles i Guix.
Calella. — Zamora; Miró, Colo¬

en

Esportiu Barcelona»

«Club

La Federació Catalana d'Atle¬
tisme celebra assemblea extraordinà¬
ria el diumenge dia 27. Hom ha de
procedir a l'elecció de les persones
necessàries per a cobrir els càrrecs

Rel. Punt de reunió: Estació dels
f. c. catalans (Plaça Espanya), a les
6'40 del matí.

darrera hora parlar de

GIMNASTICA

•••

facultats per a sortir-se airós
a
la porta del Granollers. Del Ca¬
lella, el millor Zamora, i la defensa

feren els dei Calella.
Hem deixat expressament

NOVA ENTITAT

s

güera.

una
excursió a Sant Vicenç dels
Horts, Font del Remei, Santa Maria
de Cervelló, Vallirana 1 Molins de

molt segura 1 col·locada.
Els equips s'arrengleraren

(Express-Foto.)

més d'aquest

res

Garreta, Garl 1 Guix;
agradat Bel, al qual velem

ptes.

la revista

I

l'excursionisme.

ha

plaudeix

autors de l'adquisició
del «Barcelona» de Berkesxifra de quaranta mil pes-

caire excursionista «Or

11 R. Acero

LA REVISTA ART
El número

***

Avoy, caigué «knock
Thll saluda el public que l'a-

14è. round. Després del combat,

dels

un

la ineficàcia dels seus davanters
sols els ha permès fer un altre gol.
El partit ha acabat, doncs, amb un

Preu

PUBLICACIONS

(continuem

de dominat a dominador, encara que

per

de cada cinquanta-cinc. Quant a les educades l

diplomades

de la medalla. El Granollers

revers

ha evidenciat una mancada

següent:

1. Raimond Castel, en 17 m. 5 s.
2. Josep Albert, en 17 m. 10 s.
3. Antoni Iniesta, en 18 m. 10 s
4
Josep Roca; 5, Jesús Garcia;
6 Tomàs Pérez; 7, Pere Escoda;
8,
Lluis Bonastre; 9, Ferran Peña- 10
.Tftlimp Ponii

quals obtingueren

els 45 primers minuts un 3 a 0

en

amb

quilòmetres,

correc¬

ció absoluta dei llenguatge, la rima

^della musicalitat perfectes, el

seus rivals, impotents davant la
prc-ic.u de moviment dels equipiers

als

Sala, Lluch,

CICLISTA CATALA

centenar, els quals, formant
Conferència de la Pau, a la de Was¬
hington i a les de l'Imperi britànic. caravana, pujaren pels pintorescos
Arribà a ésser popularissim.
paratges de la carretera que mena
Té escrits llibres interessantíssims a Sta. Creu d'Olorde.
El dia més que esplèndid,
sobre la guerra i sobre la pau, fruit
prima¬
d'una sagaç observació als passadis¬ veral, col·laborà en la festa i els cam¬
pions Cervelló 1 Rovira, veterans;
sos. Arribà a par i a milionari, í—
tanmateixI—era filàntrop pels qua¬ Albert, campió social; Ferran Peña,
tre costats. Despengué sumes enor¬ dels excursionistes, i Simó Monreal
campió del 1933, també homenatjat
mes per tal d'afavorir periodistes ne¬
cessitats i fou puntal d'un hospital aquest dia, pogueren apreciar de ma¬
nera evident els testimonis de sim¬
de la Cité, on, segurament, la seva
patia de tots els companys, reunits
—.anca serà notada.
en lacte
d'esmorzar popular a la
Entre nosaltres no moren mai ils
típica masia de Can Serra.
homes
de
l'envergadura de Lord
Abans d'esmorzar es celebrà la
No moren perquè no net- prova social
de pujada, sobre

sa

escolta, que la vida és curta,
na ccopa has deixat buida al capdavall.
II et sembla poc aquell qui un dia
>-¿1

durant la primera, l?equip vallesi
ha .ftetqat, admirablement en totes
les seves línies; els seus Jugadors
han demostrat unes facultats 1 co¬
neixement de joc admirables i han
acabat per imposar-se absolutament

3 a 5, que s'ajusta perfectament al
que ha estat el partit
Pel Granollers s'han distingit Vila,

Homenatge als
campions

havia fuetejades durament en la seva
comèdia La intel·lectual, no pas mas¬
lui'uia.
t-A

Barcelona.

victòria merescuda i

Les dues parts de l'enoontre han
un aspecte ben diferent;

ens

escrivent ce
notari el 1SS5, arribà a lord el 1920.
Havia treballat sempre aferrissacla-

MIRATGES, de

a

CICLISME

Riddell,

LLEGINT...

—
Speicher.»
l'espectacle s'hagut d'a¬
a demà, dissabte, a les

mateixes hores i amb el mateix pro¬
grama
que
s'havia anunciat per
a la primera sess'ó. to' a vegada que
Speicher i Le Grevez han avisat que

[dolçor

La teva

l'Angel,

Marseille.

una

Tudó

down», al

Tot té una oxplloaoié en aquest
món. Per això ens expliquem que els
periodistes facin tanta por al senyor
Tudó.

tot

presentat

el

per

Calella, 3

•

els dos punts en litigi.

ferta,

Per tant,

[i plor.

¡Maria

veieren impos¬

adjudicat

al

Beawrau

1 com a tots ofrenes dies, nits, planys

resplendir

es

«Avion panne pouvons arriver que
demain matin fant-11 venir atten¬
dons réponse hotel Continental rue

XI respondràs: «Jo vinc d'una angolxoIsa nit:
del deure que
vosaltres
haveu fet
[maleït
els que et sabem els versos de misteri

vèiem

avió,

Barcelona en

sella:
(tut.

del

llur
on

Miller a Euro¬
pa és Dickson I Dickson ha dit que
el combat Miller-Gironès a Barcelo¬
na Il sembla bé; tant bé que fins I

Partit de campionat jugat al uiup
del Granollers, l'equip del qual s'ha

sibilitats d'arribar a la nostra capi¬
tal a conseqüència d'una avaria so¬
A

ttl, res que no
que

Barcelona
Anit Tou suspes'à là inauguració
de l'anomenada Gran Setmana ~
portiva de l'Olimpia, a causa d'
anormalitat d'extraordinària impor¬
tància. Els famosos ciclistes Geor¬
ges Speicher 1 René Le Grevez, que
efectuaven el viatge de Marsella a

a llnlclar el vol l'aparell.
mitja tarda es rebé a les ofi¬
cines de l'Olimpia el següent tele¬
grama, amb data d'avui, de Mar¬

[temuts
dubtaven, tot guaitant la severa cul1 pable.
Jo. sabem que no és
en

conseqüència d'una avaria
l'avió que viatjaven Speicher i Le Grèvez, aquests no
pogueren arribar ahir a

Granollers, 5

A

ECOS

cremat...»

glorificaves l'esclafat 1 retut
Quan: —«Jo he matat I Que eqa matin!
I—crides, la multitud
escolta de tu, altiva, la pròpia acusació.
Semblava que al sepulcre enviessis un
Ipetó;
el teu ull fix, els Jutges, manté en un

1

l'«Almanac de les Lle¬

«Els palaus sóc Jo que els

I alxi

i

publicat

«manager» de Miller,
ta que qui mana de

FUTBOL

tres» molts anys de vida.

flat.

Tu dèies:

l'article

ahir

publicat

lector pot comprovar que no ens es¬
tem de qualificatius).
I dos d'ells coincidiren que el se¬

partit Barcelona-Espanyol, disputat a Les Corts en
època de la Dictadura. A la efoto» es veu l'àrbitre, senyor Pelai
Serrano, rodejat de Planas 1 de Zamora, el qual llueix al pit l'es¬
nyat, A. Esclasans, J. Pons, Joan cut del club reial. A sota hem cregut oportú enganxar-hi la pis¬
Rosselló de Son Forteza, T. Cata- sarra donant
compte de la decisió que va prendre el senyor Se¬
sús, Alexandre Font, R. Rosselló
ge Roja» replicà:
rrano, en vista que el públic, en senyal de protesta per la seva
—He acabat. Si no sou uns co¬ Porcel, Miquel Duran, Rovira-Artivards, mateu-me.
gues, F. Sureda Blanes 1 Manuel An¬ parcialitat l'havia obsequiat amb una pluja de xavalla.
Pensant amb això, aflueixen a la nostra memòria molts re¬
Aquest interrogatori inspirà a Vic¬ dreu Fontiroig.
Com pot veure's, de totes les ter¬ cords. La dictadura; el clausurament del Barcelona, i l'actitud
tor Hugo els versos que traduïm a
continuació:
res
de parla catalana han contri¬
a
buït
formar aquest volum de patriòtica dels barcelonins, manifestada tot hora en el camp de
IMPRESSIONS D'AUDIENCIA
l'«Almanac de les Lletres» que e3 Les Corts, 1 sobretot, quan lluitaven els colors del gloriós F. C.
...Tu feies el que fan les grans ànimes
publica a Mallorca 1 en el qual s'a¬ Barcelona, contra el club representant de la monàrquic.
I folles;
pleguen talment com entorn d'una
Pensem-hi ara de nou en tot això, per si de cas.
em

estat

hagi

que

Avui, regirant nrxiu, ha vingut a la nostra mà una fotogra¬
Cladellibertat només té dret a una mi¬ ra, Miquel Forteza, Josep Sureda 1 fia força interessant. Mireu-la bé, molts recordareu de seguida de
de plom, reclamo la meva part. Blanes, Guillem Colom, M. Serraquin partit es tracta i us refrescarà la memòria.

la

per l'article
nostres columnes,

aprovació

za,

Joaquim

manifestaren

ens

Marcel Thll, ha oanaervat ai i
Mack Avoy, per punts. Mack

Palais de Sport*,

llantment l'anglès Jack

inconscientment, per¬

El

col·laboradors que hi figu-

de

que

Al

—hem

què, d'haver conegut a fons el se¬
nyor Lluís Tudó, no ho haurien fet—
l'encimbellament d'aquest senyor a
la Directiva del club blau-grana.

manteniment i fundació d'aquesta
revista que avui representa la con¬
creció espiritual de l'illa germana.
Quant a l'«Almanac de les Lletres»
corresponent a l'any 1935, veieu la
llista

dimitir, per això els

periodistes som, per ell, éssers répug¬
nants. Ens ho expliquem I ens ««

publicant amb el mateix

ve

actuació

a

l'extrem de fer-lo

nostra paria, a

Mallorca
mateix sortia
plançó en defensa d'ella

posar en

part integrant de la Comissió
Esportiva del club blau-grana, fins a

com

els quinze anys que es ve publicant,
no hi ha hagut res que pogués re¬
fredar el seu caliu i el privés de sor¬
tir. Ans al contrari, en temps de la
Dictadura, quan més lligada i per¬

?A

Tudó —¡pobre ho¬

periodistes
poca-solta
sigui— pu¬
al «Butlletí del F. C. Barce¬
L'home ha dit quatre fàstics
els plumlfers I ha quedat sa¬

lona».
contra

senyal

un

El senyor

blicat

germans de Mallorca, els
en apropar-se les festes nada¬

lenques,

JACK MAC AVOY, PER PUNTS

me!— s'ha ficat amb els
d'una manera absurda I
en un artiole —o el que

nostres

quals,

DEL 1918

GENER

ALTAVEU

CAPITOLS D'HISTORIA

aquella illa germana els

a

DE

ELS ESPORTS

trenta anys de la drida 1 selecta col·laboració ha arri¬
mort de la batalladora heroïna que bat a les nostres mans l'«Almanac
hom anomenà, al seu temps, la de les Lletres», de Mallorca, que du¬
«Verge Roja». Amb aquest motiu ha rant quinze anys consecutius vénen
S'han acomplert

Il

Procedent de

BASE AERONAVAL
Palma arribà, a les

8'35, l'hidroavió espanyol «Dornier
Ec-Aaz», amb sis passatgers.
Procedent de Roma, amb escales a
Gènova i MarseUa, a les 14'40, arribà
l'hidroavió postal italià «I Egeo»,
amb correu, mercaderies i 17 pas¬
satgers
FRANCE»
Procedent de Tolosa, a les 7'24,
l'avió amb correu, mercade¬
ries i passatgers.

arribà

Procedent de Marsella,

arribà l'avió amb correu,
ries i dos passatgers.

Procedent

de

a

les 7'40,
mercade¬

Casablanca,

a

les

14'55, arribà l'avió amb coreru, mer¬
caderies i sis passatgers.
Sorti, a les 15'01, l'avió per a To¬
losa, amb correu, mercaderies i cino
passatgers.
Sortí, a les 15, l'avió per a Marse¬
lla, amb correu, mercaderies 1 quatre
passatgers.
Sortí a les 7'51, l'avió per a Ca¬
sablanca, amb correu, mercaderies I
dos passatgers

la

DIVENDRES, Il M GENERR DEL 1931

LA CULTURA
Des de Girona

ment de la nostra vila s'ha obert un
concurs per a la
provisió de dos llocs

d'auxiliars interins de Lletres, dos
de Ciències, un de Francès 1 un

Les Escoles

«Ignasi
Iglésies»

Hem fet una visita al

de Pedret,

bar

que duu

Grup
el

CURSETS

del

recorregut les aules plenes de mai¬
nada Nois i noies curullí d'alegria.'
Els mestres, satisfets. Uns i altres
treballant contents en les classes
llum

Ha

âSSOlflladM

aquestes

nom

a

—

&IÏ1D 61 ClirSCt dô Biologlâ» &¡ CàlTSC
del doctor Cosme Rofes, que es do¬
del tots els
Cosme
QUg es do_
naràdoctor
dimarts, de 8 a 9 del

nptpq

va

Escoles, donà

-

.

els anunciats cursets corresponents
al ®eg°n trimestre del curs 1934-35,

Rieres
assolellades,
netes,
L'Ajuntament
inaugurar
que

Al mateix temps continua oberta
aula Mossèn Baldiri Reixac, la
inscripció per als cursets següents:
aula Josep Vilaret, aula Antoni Bal-1
Dilluns, dia 21 del mes que som,
».
el curset" «L'Educació en
El director ens diu que ara està ; començarà
| ¡a família 1 els seus problemes», a
Iniciant 1 arxiu del Grup. Té reco- càrrec del professor senyor Jaume
llides dades interessants respecte Bertran.
l'edifici. També notes biogràfiques
«L'art de les civilitzacions occlden_

___

_

j

j,

de les

nom

quals; tals» (segona tanda del Curs d'Hls-

volgué l'Ajuntament honorar.

tòria general de l'Art),

en 12 lliçons,
càrrec del senyor Enric Roig. Afiques i articles dedicats a Josep ! quest curset anirà acompanyat d'ilVilaret Vilà» (1839-1901) copiem la lustracions.
següent carta de l'alcalde de Cassà
«Introducció a les literatures orientalc», curset en is lliçons a càrrec
de la Selva a l'alcalde de Girona:
«6 d'agost del 1933. Sr. Alcalde de del literal senyor C. A. Jordana.
Girona.
Benvolgut
company:
En
«Introducció a la música moder-

|

Del llibre de l'arxiu «Notes biogrà-

contestació

la

a

vostra

atenta

a

t en sis lliçons a càrrec
df1,se."yoï ®tto Mayer. El curset o-

del

*}a». cu:

primer del corrent mes, dec dir-vos

nlrà iHustrat amb projeccions i exemPles musicals, discos de «La Voz

qüe seria molt llarg d'escriure l'obra

realitzada pel gran pedagog Josep
Vilaret, el qual el poble de Cassà de

.

dep®"

esC0'ar

P®*™

l'estat de la població

1?

o

de

activitats

les

vuit

cipar

especials que donava de francès, batXillerat, preparació de mestres, et- i
cètera etc.
Dies, mesos i anys dura aquesta
iabor sense defallences de cap meentusiasme creixent.
na i amb im

curs,

la

són pregats

major puntualitat

FN^FNYAMFNT

¡

Cisar IV I HmciS I

j
_

tina nota de l'Escola del Treball,
La Direcció de l'Escola del Tre-

ball recorda que demà, dissabte, dia
19, acaba el termini assenyalat per

signar la conformitat

a

o presentar

reclamacions a les llistes dels qui
mestre Vi- : resulten afavorits amb premis o dea Jutjar-la; I volució de l'import de la matricula,

pedagògica del

L'obra

amb

aquesta reunió,

a

gaudir de la satisfacció de veure que
aquells infants, que ell tant estimava, recollien el fruit dels seus esforçós

aquest

en

d'assistir

altra recompensa que

esperar

_

21 del corrent

de treball, que des de cursos anteriors ve estudiant l'educació estètica de l'infant
Els inscrits' del curs anterior, així
com les persones que vulguin parti-

del mati a les cinc de la tarda, per
a reprendre altra vegada les classes

sense

,

mes, a les set de la tarda, a les aules
d'aquest Seminari es reunirà l'equip

porades amb un ajudant, desplegai es seves

vinent^dia

Dilluns

¡nt«ntü
front de m
250 iniante,
quan en tenia
menys, i comptant solament a tem-

va

,,nfant.

!

ÏÏJ? ÍEÍP3JÏÏÍa

lit r

q

Secr" ariaderAteMuAU^ SaÂt

c^faVmesÍroUé * 8011 **

"VeSSS

i!^ SníL

laret jo no sóc qui per
sols puc dir-vos que trobareu escam- ¡ corresponents al curs 1933-1934.
pats per la nostra terra i a l'estran-1
Els que actualment es troben fóra
ocupen llocs preeminents
merç.
banca 1 magisteri, 1 molts
d'altres que, gràcies a ell, aconse—

PB

,

—

la Secretaria de
d'aquest termini,

dintre

a

I

gulren obtenir titols acadèmics. El
mestre Vilaret era també un liberal'
de soca-rel i sabé inculcar als seus !

NOTICIARI

alumnes aquest esperit liberal que
ha fet que la vila de Cassà de la

Ateneu Popular de Gràoia, — L'Ateneu Popular de Gràcia ha trasllaSelva hagi estat sempre un fogar dat el seu estatge al carrer de Sal¬
de ciutadania 1 d'honradesa política, meron, 177 i 179, primer pis (pasAquest crec que és el Judici que me satge). per tal d'ampliar el seu radi
re.en els seus conciutadans la me- d'acció cultural 1 amb el
propòsit
tuòr, i del plorat mestre. Els qui ío- de crear un bon gimnàs, un labora••->-"
«tocio
de
fotografia,
un
ren deixebles i amics seus no l'obli- ¡ torl P®r a —
3—-r donar
dar; 1 mai; els altres el recordaran museu 1, sobretot, per a poder
doi
"a
Scmj , e amb respecte. Jo sóc prect-1
QUe merelx a la seva
s
»-»—»-•—

-

—'

'

aament

en

aouest

de^ïalitet, Sè
îm '
il

assumpte

ue^AU

d

^
gentava,

hüit
haig

1 ara, Ja gran,
que sempre que he

vos

un

davant la tomba que

rf»

de

la^n^àncla

I Biblioteca.

vot

! rilS^m^nVr'^el^e^Int:

Curs de català' a càrrec de Joaquim
Bohigues; Curs de gramàtica caste-

Ait"
dir-

passat per
guarda les se-

càrrec de Sebastià

]jana

a

càrrec

de

Corre-

deMh^ísttéa^pular t

Eolfí

Dalmau; Curs d'aYe» despulles, sento una pregona gençament de la llar, a càrrec de
emoció 1 em descobreixo a homenat-, Santiago Marcó;
Curset d'orientaee

del

gran

pedagog, de l'home bo

í liberal que fou

en

laret.

vida Josep Vi¬

Josep Roban i Bobet.»

batxillers.

—

El Rectorat ha

expedit els següents titols:
Miquel Mas Fe, Institut de Palma

de Mallorca.
Ramon Emili Esteve Llaberia, Ins¬
titut de Tarragona.

Josep

Boyer

Torredemé,

Institut

de Tortosa.
Francesc Xavier Martorell Vilarrubia. Institut de Tortosa.
Carles
Badia Solanich,
Institut

d'Olot.
Maria

dels

Dolors

cions
generals de les arts plàstiques,
càrrec

d'Eduard Castells; Curs tèc¬

a

nic per a paletes i contractistes, a
càrrec de Manuel Colàs; Curset de

puericultura, a càrrec del Dr. San¬
tiago Vivancos; Curs de comptabili¬
tat i organització comercial, a càrrec
de Ramon Matabosch; Curs d'His¬
tòria Universal, a càrrec de Sebastià

UNIVERSITAT
Nous

|

Campderrich

Hostench, Institut d'Olot.
Conours d'Auxiliars a l'Institut de
d» Vilafranca del Penedès.—A l'Ins¬
titut Elemental de segon ensenya-

Corredor.
A la Secretaria de l'Ateneu dona¬
ran tota mena de detalls sobre els
cursos tots
els dies, de 8 a 9 del
vespre.
Visita cultural. — El diumenge,
dia 20 del corrent mes, la Secció
Cultural de la Cooperativa Obrera
«La Colmena», Passatge Mayol, 5,

organitzada una simpàtica festa
per a la mainada d'aquesta casa, el
programa de la qual és a base de
putxinel·lis, literatura i cinema.
En la primera part, la mainada
serà obsequiada amb un «sanwich»

Orfeó Gracieno

TEATRE

J.

Roig-Guivernau

«Dues dones per un home» és

comèdia

d'elogi i

L'acció d'aquesta sarsuela passa a

Lima, capital del Perú,

les prime¬
ries del mil sis-centg.
Epoca dels
conquistadors. Dels néts dels primers

una

té una valor digna
avui, llastimosament,

que
que

ra,

en

el diàleg.

«Dues dones per un home» és una
comèdia que té gruix, que té con¬

sistència,

1

la

qual, amb una
anècdota nimia, l'autor sap aguan¬
tar durant tres actes l'atenció del
en

que un guany,
I és que,

interessants.

audició número 100 de

l'Associació
Obrera
de
Concerts
(Recital de violoncel pel mestre Pau

la Música Catalana.
CONCERT
FRANCESC
C08TA 1935

anunciar en aquest mateix lloc,
es constituí la Societat «Centre Re¬
publicà del Poblet», la qual, com
dèiem, té per objecte el foment i
difusió de la cultura republicana tn
tots els seus aspectes, així com tam¬
bé cl procurar l'esbarjo dels seus as¬
sociats.
Entre els nombroslssims assistents

regna

un

perfecte acord, respecte a

Ja necessitat de la
Pou

nomenat el

seva

constitució.

següent Consell Di¬

rectiu:

President, Ramon Cunill Grané;
Vicepresident, Josep Recasens Ro¬
vira; secretari, Rodolf Colell Salat;
vicesecretari, Francesc Sanuy Ca¬
nyelles, caixer, Manuel Gardó Go¬
mis; comptador, Josep Cabré Mar¬
co; bibliotecari, Domènec Espert Ro¬
vira; vocals: Joan Canals Gispert,
Juli

Carreras

Ortolà,

Enric Sòcies

Aroca; Ramon Vila Pons.
En

participar el

de la

nova

sessió

entitat

Consell Directiu
la presa de pos¬

càrrecs, ens prega
assistents llur
que Invita tots
els que desitgm que l'entitat recent¬
ment fundada creixi 1 prosperi, que
passin pel local social (Rosselló. 453,
que

dels

seus

remercient

als

col·laboració, alhora

bar;,

a

plenar

les 10 de la nit, per tal d'em¬
les

d'ingrés.

corresponents

propostes

La «Defensa del Ciutadà)'. — Es
Convoca a tots els associats al Par¬
tit de Defensa del Ciutadà per tai
que concorrin a l'assemblea general
•«■troorrtinàrip ou» tindrà lloc al vt-

NERA, al Coliseum
Aquest film és

Francesc

Costa, el nostre

gran vio¬

linista,

ens ofereix cada any el seu
concert que podríem dir-ne «oficial»,
en el qual ens ofereix una mostra
acabada del seu art admirable d'in¬

tèrpret i virtuós.
Francesc Costa prepara el seu con¬
cert 1935 per a un dels diumenges
del vinent mes de febrer, amb un
dels millors programes presentats en

aquests ja tradicionals concerts.
ASSOCIACIÓ
DA CAMERA

DE

MUSICA

L'Associació de Música da Camera

amor

al

teatre

nostrat,

per

pa¬

ses

Entreactes

amb l'obra de Roig-

Guivernau. hi té a veure molt, i és
el millor elogi que podem fer d'ella.

Es diu...

Qui sàpiga llegir, que llegeixi.

teatre de la

...que al

«Dues dones per un home» és una

Madrid,

si bé no té gaires ambi¬
cions, té, en canvi, un to d'intel·li¬
gència i de discreció que la fa dig¬

hl

Zarzuela, de

haurà òpera.
temporada

...que aquesta

que,

que

emple¬

de gom a gom l'esplèndida sala'
de l'Orfeó Gracienc.
Abans fou representada l'obra en
un
acte «L'amor que li mancava»,
del mateix autor, de la qual, en pu¬

tínez Sòria—excel·lent actor còmic—;
la de les senyores Coma, Deop 1
Bozzo i la dels senyors Soler. Sam-

só, Sadurní, Vicenta 1 Puig.
La presentació, molt digna. Molt
bé la direcció, de Josep Claramunt.
J. S.

RODA EL MON...
I TORNA AL BORN
OPERETA

21.

és

aquestes tres òperes sóm
«Utreya», de Cotarelo; «El maris¬
cal», de Cabanillas i Villan Ponte,
...que

I «El monte de las ánimas»,
da en un oèiebre poema.

ós del
Losada.

Inspira¬

...que aquest mateix

mestre és qui

finança el negoci.
que les principals parts de la
companyia seran Matilde Vázquez,
Estrella Rivera, Faustl Arregui, Joan
Urquirl I Aníbal Vela.

SALO

CATALUNYA

lina sanana de felitiilas

21,20. — Piano. — Recital
per
Maria NoeUe i Tudela (del Concurs
«Unión Ràdio»): Pastoral 1 caprici,
Scarlatti; Primer temps de la So¬
nata en sl menor,
Chopin; «La Ca¬

arranjament escènio d'uns oapitols d'uArséne Lupin».
...que l'obra tindrà quatre actes I
un

un

grapat

de quadres, tota de gran

thédrale

engloutie», Debussy:
Puerto», L Albénlz.

espectacle.

senyors

Capella

Lluís

Calvo

ha

estat

—

...que el dlssab'.j de
drem op reta al Tivoli.

la

...que

temporada

glòria

tin¬

durarà

fina

TEATRE
AMATEUR

darrers de setembre.
...que la companyia serà escolli¬
da i el repertori, immillorable.
...que només hl ha una dificultat
perquè tot això sigui realitat.
...que, malgrat ésser molt petita,
aquesta dificultat podria ésser que
ho esguerrés tot.
a

rn

teatre del

I

nmflfiTEs

part hom representà, sota la direc¬
ció excellent de Pere Casals, «Un
home completament feliç», comèdia

ocasió del XXVè aniversari de la
seva mort, per Alfred Romea. Fins
a la reste del curs, al Palau, quatre
grans

concerts d'orquestra.

'

UNA SEMANA DE FE¬

voldria

LICIDAD, al cinema
Catalunya

Prln-

Sant Joan»

és

un

poema

qual hi ha força dramàtica 1

en

el

emo¬

ció lírica
«Escardóte» ens desco¬
breix un poeta que farà coses. So¬
bretot quan arreconi certes influèn¬
cies que li fan més mal que bé.
La

da de teatre català que, sota la di¬
recció artística del poeta Fages de

Climent, portarà a terme la prime¬

oompanyia catalana Vila-Davi.
El públic de Gràcia 1 de Barcelo¬

ra

na acudi al teatre i celebrà amb no¬
drida aplaudiments «L'hostal de la
Glòria» 1 féu sortir l'autor, el gran

aquell, de fer

una gran

pel·lícula nl

molt menys ja que no hi havia ma¬
tèria per aconseguir-ho. I'; re..!itziadors han pretès únicament fer

dramaturg Josep M. de Sagarra, a
recollir
els
aplaudiments, després
d'algunes escenes i al final de cada
acte. En vista de l'acollida que ha
merescut l'obra de Sagarra, la Di¬
recció ha resolt posar per a molt
aviat «La plaça de Sant Joan», del
mateix autor, que fou estrenada al
Romea per la senyora Morera, Gimbernat
i
Ventayols, les senyores

passar al públic una estona agrada¬
ble i cal reconèixer que aquest ob¬
el

film acusa defectes d*
construcció 1 el ritme es trencia so¬

vint, però en conjunt hom pot com¬
provar un progrés evident sobre «1
..

.que

!

Jos»fina Tàptes ha debutat

senyoretes Ca¬
Moliné, Elisa Rodriguez, pia¬
nistes, 1 Neus Oliva, cantatriu; 1 la
dels senyors Garcia, Ripollès, tenors;

SALO

CATALUNYA

que

ho

ha fet amb «La

aiM

va

agradar molt.

què, malgrat això, pot donar-sa
anada
per segura la seva
a Madrid,
•
•
•

August Barbosa, amb
oompanyia, pensa anar al Vloa
ta

.que
seva

tiria

demà poteer
alguna ooaa més.
...qua

podrem

dir

dons. Ni pretén «épatar» amb orl-

1 ginalitats tècniques nl excentricitat»

de la «camera». Sense sortir-se de
la discreció és un film que fa de
!¡ bon
sovint, gràcies
bon veure
veure 11 que
que sovint,
„

intervencions còmiques d'Antoni Pa¬

1

jue les sevee aspiraolons foasln satisfetes, hl faria me¬
lodrama I drama oatalà I oastellà.
,

lacios, ei qual acusis, però, la seva
procedència teatral, 1 gràciee a
gunes ocurrències del diàleg, fa es¬
clatar lea més franques riallades.
Raquel Rodrigo té una interpreta¬
ció bastant encertada 1 sobretot for¬
ça

qua

baroeioni

un

I

popular autor dramàtlo
un

periodista

no

baroe-

un passatemps, un agradable passesise ulteriors complí ca-

sia temps

ruga„

simpàtica, 1 Tony d'Algy

es

també amb molta naturalitat.

! música del film

no

és pvu

massa

PRÒXIMAMENT ESTRENA

En el

apallissat

Dispensari de les Cases Con¬

sistorials fou assistit de ferides en
el llavi superior i a la cara, de
pro¬
nòstic reservat, Joan Mestres Mun¬
taner. de 25 anys, obrer ferroviari.
el

Dites ferides li foren causades

en

mateix domicili quan en di¬
a ell trobà en el portal ds
la casa, carrer Ample, 62, a
un In¬
dividu carregat amb un paquet I
a l'arribar al
pis on viu es trobà
amb que la porta havia estat vio¬
lentada 1 un desconegut que sortia
de l'Interior de la vlvenda,
11 produí,
seu

rigir-se

amb

un

instrument contundent, lsè

ferides de les quals ha estat assistit

L'agressor

emprengué la fugida,
Mestres, que no va
atrapar-lo, 1 es féu escàpoL

perseguit

poder

per

Fet un reconeixement an sl sus¬
dit pis, es va trobar a mancar robsa
per valor de 2.500 pessetes 1 í.oil

pessetes

en

metàl·lic.

RODA EL MCN...
I TORNA AL BORN
NO OBLIDEU AOUEST TITOL
A

L'ATENEU

OE

SANT

GERVASI

El dissabte es representarà
«Madre Alegria»
Ha desvetllat
l'anunci que la

molt d'entusiasma
companyia d'Anita
posarà en escena demà, dis¬

Tormo

sabte,

la nit, aquesta famosa obra,
conegudes les rellecondicions artistiques de l'es¬
mentada actriu 1 hom espera ator¬
gar-li l'aplaudiment aconseguit en
les diverses poblacions d'Espanya,
a

puix que són
vants

^oc de la#Una
pi^uccló
naclonaL Abana
semana de felicidad»

! é8

Rapi-

.

Dna leiBiBi ie filitllal

I ^ue 168

Valènola

a

Un obrer robat i

rolina

jectiu ha estat reeixit. Cinematogrà¬
ficament

DE L'EMISSIO

interpretació d'ambdues obres

fou digna d'elogi. Sobretot per part
del senyor Pere Casals — actor d'una
sobrietat, d'una naturalitat admira¬
bles—1 la senyoreta Esther Casals,

Amb escassíssima concurrència fou
estrenada aquesta producció naclon»al al Cinema Catalunya. Es inter¬ que en dos personatges molt distints
pretada per l'encisadora Raquel Ro¬ sabé ésser una actriu Intelligent,
drigo, Tony d'Algy 1 el còmic An¬ sensible i comprensiva, és a dir, una
toni Palacios.
actriu de les que, llastimosament,
L'argument d'aquest film és in¬ no abunden ni en els teatres
transcendent, lleuger, a l'estil de la tuen professionals.
majoria de comedietes lamerícanes.
Cal remarcar, en l'acte de con¬
No podia tenir-se la pretensió, amb cert, la labor de les

Tingué lloc al Coliseu Pompeia la
inauguració de la brillant tempora¬

Quartet Ibèric.

de

pletament feliç» és una comèdia
construïda i resolta amb traça, que
té uns tipus ben dibuixats 1 un dià¬
leg enginyós 1 agut, que fa riure
sense necessitat d'emprar bajanades
barroeries.
«Escardóte»

Reposició de «La Plaça de

eminents solistes 1

Ehlers. Sessió a honor del gran gui¬
tarrista català Francesc Tàrrega, en

LES ESTRENES

quinze representacions.

.

ments de la companyia.

Dimecres, 30 ge¬
ner, Audicions Intimes (Casal del
Metge): recital de lieder per Con¬
cepció Badia d'Agustí, amb primera
audició pública d'unes cançons del
mestre Pau Casals, acompanyades al
piano pel seu il·lustre autor. Mes d#
febrer, presentació dels famosos «Pe¬
tits cantors de Viena», amb concert
al Palau i sessió d'òperes de cambra
(representades) a Audicions Intimes
Mes de març, gran festival J. 8.
Bach, amb l'Orfeó Català, solistes 1
orquestra; recital de clavlcèmbal 1
altres Instruments, al Casal del Met¬
ge, per la famosa clavecinista Alice

AVUI, fcSTRENA

que, oas de trobar-ne, actuaria
en la propera tardor, I faria un mi¬

quedar-se sl Barcelona.
que també s'ha parlat del

actes

Es tracta de dos autors Joves 1
tant en l'un com en l'altre —al cos¬
tat dels defectes inevitables — hi hem
vist grans qualitats. «Un home com¬

fugitivos

..

l'esmentat periodista

dos

Tomà3 Torrents, i
el poema dramàtic en un acte «Esen

imçmimofm

Paral·lel.

Barcelona.

...que

un

cardots», de Jaume Arau.

encarregat a un conegut periodista I
comediògraf que els cerqui teatre a

nimum de

FI

ORFEO MARTINENC
escollit programa — es¬
collit 1 selecte de debò — ha tingut
lloc en aquest teatre l'homenatge a
la petita ballarina Hermínia MaríDues parts: una de teatre. 1
altra de concert. A la primera

t

cions radiades durant el dia.
22.15. — Retransmissió des de «Unlón Ràdio», E A J-7 Madrid, de l'ò¬
pera en un acte de Wolf Ferrari «El
secreto de Susana», interpretada
pels
cantante espanyols Angels Ottein 1
Celestí Sarobe.
«La Paraula». — Emissió de
Darreres ln-

*

Amb

que hl ha anat per a ambientarsobre una obra que pensa mun¬
en

«El

22.
«La Paraula». — Emissió de
les deu de la nit. — Directament
des
de Madrid. — Resum de les informa¬

que, segons un telegrama de Ca¬
simiro Ortas, entre divendres, dis¬
sabte I diumenge ingressaren a la
taquilla del Barcelona 18.958 pesse-

tar

LEPANTO

Me¬

de Bar¬

celona.
21,05. — Orquestra
de
RADIO
BARCELONA:
«Ivanka
(ozardas),
G. Mlchlels; «Carnaval» (obertura),

la música de les tres obres
mestre corunyòs Eduardo B.

...que

se

Estudis

Senyals horaris 1 Servei

—

teorològic de la Universitat

REVISTA ' VODEVIL...

MOMTCOMERY

als

—

A. Dvorak.

«Fu-Chu-Lingi,

Realitzada

—

-

nya.

ACUAVIVA, ALADY, SANTPEPE

segons la famosa obra de
GEORGES COURTELINE
Direcció : R. CHEVALIER

—

20,50.
Excursionisme.
Emissió
dedicada a aquest important esport,
en col·laboració
amb
la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalu¬

AVIAT, A L'ESPANYOL

nava

blicar-se, ja ens n'ocuparem en
aquestes mateixes pàgines.
En la interpretació cal destacar,
en
primer lloc, la labor de la se¬
nyora Laura
Riera, actriu d'una
gran ductilitat; la del senyor Mar¬

—

—

farà

es

d'ésser representada en qualsevol
dels teatres que
avui, amb tant

aplaudiments pel públic

Jon-

1 cotons.

na

d'èxit—amb tant d'èxi.t per als aco¬
modadors—es representen en tea¬
tres de mé3 categoria.
L'obra fou acollida amb sincer?

—

—

s'hauria d'acabar. I hi sortirien gua¬
nyant els empresaris, els autors, els
actors i el públic.
Tot això, que sembla que no tin¬
res a veure

Suma¬

—

publicat avui.

—

«capelleta» de l'al·ludit teatre, i un
empleat de l'Administració, un cò¬
mic fracassat, ha dit:
—Sí, l'obra deu ésser molt bona,
però l'autor no és grat a la casa.
Això, aquesta conducta absurda,

Alonso i Guart i altres valuosos ele¬

el

ri del número

—

ment s'ha donat el cas, en un tea¬
tre català, que una actriu ha parlat
de l'obra inèdita d'un escriptor de
prestigi, però que no pertanyia a la

Dimecres, 23

nis i Cloe», amb

Generalitat de Catalunya.

adaptació de

—

triotisme, per intel·ligència i per res¬
pecte al públic—que, al cap i a la
fi, és el que paga—, caldria que em¬
presaris, directors 1 primers actors
es deixessin de capelletes, de falsos
prestigis d'Ateneu que no interessen
ningú, de parcialitats amb uns au¬
tors i altres, i estrenessin les obres
que els fossin presentades. Darrera¬

té

preparats els concerts següents:
de gener, presentació
d'un gran violinista polonès, Roman
Tot; ojrg, amb Blai Net al piano.
Diumenge, 27 de gener, estrena, en
sessió especial, únicament per a Au¬
dicions Intimes, de l'òpera de cam¬
bra del mestre Antoni Marqués «Daí-

una

—

per

¡

La suspesa

Casals) serà celebrada a les onze
del matí del diumenge dia 27 del
corrent mes de gener, al Palau de

rem

—

1

farà

RECITAL DE VIOLONCEL
PAU CASALS A L'ASSOCIACIO OBRERA 1E CON¬
CERTS

24 PORTAfEfiRISSA

14.
«La Paraula». — Emissió de
les dues de la tarda. — Informació
de Barcelona. — Actualitats teatrals
1 musicals.
14,30. — «Butlletí Oficial» de la

LA TRAVIESA MOLI¬

—

que el director d'una companyia
franoesa de comèdies
lleugeres té

Centre Republicà del
Poblet. —
En l'Assemblea que
tingué lloc el
passat dimecres, dia 9, tal com và¬

—

—

comèdia lleugera,
amable, d'una comicitat que no cau
mai en la niciesa.
No ens negareu que els propòsits
són
immillorables.
Roig-Guivernau
lii ha reeixit plenament. Moltes co¬
mèdies que s'han estrenat en tea¬
tres de professionals i han estat aco¬
llides per certa premsa amb elogis,
no tenen la discreció i el to
d'aques¬
ta de Roig-Guivernau, autor joye
que, si estudia, si cerca en el tea¬

quelcom més

per a

—

—

una

coses

Progra¬

—

BARCELONA,

-

posat. Creiem més aviat que els pro¬
pòsits de l'autor han estat uns al¬

Francesc Layret, 83 (edifici Restau¬
rant Carbó), amb el següent ordre
del dia: renovació de Junta i assump¬
tes diversos relacionats amb el par-

LA POLITICA

amb certa honestedat literària 1 està
estructurat a la manera de la sar¬
suela gran. Iguals
motllos, idèntics

Queden invitats tots els socis.

La Música

de RADIO

avui, divendres, 18 de gener del 1935.
Lectura programa. — Programa
de discos variats.
13,55. — Secció
Cinematogràfica.
CarteUera de cinemes per a avui,
divendres, 18 de gener del 1936. —
Lectura cartellera

—

se n'escriuen de coses de l'altre
món. Ni l'autor deu haver-s'ho pro¬

obra

SOBRETAULA

—

no

gui

ma

OE

Senyals horaris.

—

—

escriure

Barcelona

«puccinianes». L'acte segon, no la coneguda obra d'Alarcon «El som¬ tlnuacló de les Actualitats.
i irsa
del Treball de E A J-l.
tan original de motius com el
pri¬ brero de tres picos». Es tractia,
nera grotesca, diuen acudits i can¬
15.
mer. Ja decau un bon xic. Única¬ doncs, d'una cosa essencialment
«La Paraula».
Emissió de
es¬
ten i ballen bo i exercint llurs fun¬ ment
les tres de la tarda.
una mena de «clueca»
Directament
xile¬ panyola que no podia de cap ma¬
cions governatives. El corregidor, ho¬ na —l'acció
des
de
Madrid.
Resum
de la «Ga¬
passa al Perú— és el nera trobar una traducció cinema¬
me el qual fa riure molt, sovint s'ar¬
ceta».
Sessió
número que per la seva hàbil har¬ togràfica adient de no ésser
Radiobenèflca. —
fetia per
rossega per terra amb tot 1 no ésser monització sobresurt
Discos escollits.
un
damunt dels al¬
espanyol. I el mal bàsic de «La
el teatre lloc gaire adequat per a tres. A
18.
«La Paraula».
Emissió de
part una romança de baríton traviesa molinera» és precisament
tals acrobàtics esbargiments.
les quatre de la tarda.
de l'acte segon, tota la resta de la el d'ésser feta per
Informa¬
un estranger que ció
A una dama espanyola —1 per
general.
Fi
—
de l'emissió.
més partitura està força ben instrumen¬ no podia extreure del tema tota la
senyes vídua— amb residència a Li¬ tada.
saba espanyola, tot el seu
esperit.
TARDA
ma, hom li ha dit que el virrei és
«El sol del Perú» fou posada amb No obstant, examinat el film sou
l'autor moral de la mort del seu ma¬ tot decòrum
18.
Senyi
horaris. — Música
escènic. No podem dir l'aspecte purament cinematogràfic,
rit. La dama jura prendre terrible amb
tota propietat —1 això ens dol— hem de convenir que es tracta d'una da Camera: Fantasia op 88, R. Schu¬
a) Romance; b)
venjança i, per tal d'executar-la de per certs anacronismes de
man:
Humoresca;
presenta¬ pel·lícula bastant reeixida, amb va¬
manera eficaç i
violenta, s'alia amb ció. En l'any mil sls-cents no s'havia lors cinematogràfiques d'altura i amb c) Duet; d) Final. — Rosaura Co¬
un capità de «vicuñas». Ací cal ad¬
ma, piano; Juli Jarque, violi; Fer¬
inventat encara el paper i, molt ponderada unitat d'acció.
ran Pérez Prió, violoncel.
vertir que les «vicuñas» a què
La gràcia fina de l'obra, la
es fa menys, el paper satinat. Els missat¬
plcar18,30. — «La Paraula».
referència en l'obra no són ni els ges i cartes eren escrits en
dla
J
la
—,x no
-*—■Supleseva intenció
troben
per¬
pas men' infantil
Noticiari dedicat al
renomenats panyos sabadellencs ni gamí.
traducció fàcil
a
l'nhr.
men miantu.
fàcil a
Tampoc
en aquella època no una traducció
l'obra
cinema¬
els pacífics mamífers que
pasturen es coneixia la bandúrria ni molt togràfica i aquesta es manifesta al¬
útils, etc. per les alteroses serres dels Andes 1 menys les bandes de
bandúrries. En¬ gunes vegades amb situacions una
Discos a
del Perú. No; les «vicuñas» de l'es¬ cara hi
havia afició al llaüt. L fi¬ mica gruixudes. De totes maneres,
criptors de I
mentat capità són soldats ardits 1
nalment, els aborígens del Perú mai malgrat aquest allunyament essen¬
19.
Senyals horaris. — Conti¬
ben plantats.
no havien ballat
aquella espècie de cial de l'esperit del tema bàsic, ta nuació del programa del Radloietns.
A punt d'ésser emmetzinat el vir¬
danses gregues que amb tant d'ar¬ pel·lícula, gràcies a una realització
19,15. — «La Paraula».
Emissió
rei, el corregidor — iqui havia de dor ballaren les senyoretes del con¬ acurada, entreté 1 tn passar uns mo¬ d'un
quart de vuit de la tarda. —
pensar-ho!— ho descobreix tot. Algú junt
en l'acte segon de «El sol del ments bastant agradables. A remar¬ Informació de
l'estranger, Barcelo¬
la dama que l'assassí del Perú».
car una fotografia clara 1 matisada
na, Madrid 1 províncies. — Continua¬
Tota la companyia
s'esforçà a do¬ i la continuïtat del relat. A més con¬ ció del programa del Radloient.
nar relleu a l'obra. Marc
Redondo té el film unes excel·lents Il·lustra¬
19,45. — Cotitzacions de monedes.
dama canta el seu sincer penediment,
fou el cantant de
cions musicals de Falla
sempre, que sabé
que 11 do¬
el virrei la perdona 1 mana
amb
el
nen
seu art de gran cantant ferque pen¬
relleu i procuren de certa ma¬
NIT
gin de la forca el veritable assassí. se aplaudir pel nombrós públic
que nera, en alguns moments, una més
Després, el virrei se'n va 1 la dama emplenava el teatre.
adequada ambientació.
es queda, finalitzant la sarsuela amb
«La traviesa molinera» és
L'orquestra, magníficament ajusta¬
dirigida
un bonic i mogut
da i expressiva, la qual cosa no acos¬ per Abbadle d'Arrast 1 interpretada
ball del país.
20.30. — «La Paraula».
Emissió
«El sol del Perú» no és sol que ca- tuma a ésser de consuetud als
tea¬ discretament per Hilda Moreno, Al¬ de dos quarts de nou de la nit. —
lenti gaire. Es un sol somort, apa¬ tres de sarsuela.
bert Romea, Santiago Ontañón 1 la Resum del que s'ha publicat als dia¬
gat, que no dóna força ni calor. Al¬
LLUÍS SOLER
coneguda estrella americana Eleo¬ ris de Barcelona, glossat pel publi¬
nor Boardman. El públic, ei dia de
cista J. Navarro Costabellr
Con¬
tinuació del programa de discos.
l'estrena, era molt escàs.
Cotitzacions de mercaderies, valors
EL DE LA PILA IS

¿Que no és una cosa de l'altre
món? Naturalment, perquè cada dia

tre

Ràdio

EMISSIÓ
13.

trament, però, el llibre està escrit

broma. Són la nota còmica de la
sarsuela. Van caracteritzats de ma¬

públic.

tres:

a

Emissora

ESTRENA

1 refresc.

I
16 f ONTANEU
A16|

UNIO RADIO, S. A.

Pròxim dilluns» dia 21

conquistadors.
procediments.
Aquests néts tots ells són gent de
La partitura que els mestres Benbona pasta. En res no s'assemblen als lloc i Soriano han
posat a «El sol
avis. Hi ha un virrei que és un sant del
Perú», fa de bon escoltar. Mu¬
baró, el qual a tothora predica pau, sicalment, l'acte
primer és el més apau 1 sempre pau. Una mena de conseguit. Hi ha un tercet
d'agutzils,
somatenista de la monarquia. Al vir¬ amb ritmes de
ronda, una ària de ba^
rei, en la governació de la ciutat, l'a¬ ríton, un «duetto»
còmic amb
juden un corregidor i dos agutzils. de masurca (una masurca molt temps
1890)
Corregidor i agutzils sempre fan i un duo de
tiple 1 baríton de fra¬

escasseja: fa riure el públic sense
necessitat de retorcer el llenguatge,
sense necessitat de
desllorigar les si¬
tuacions fins a l'absurditat, sense
necessitat d'emprar la bajanada o
la barroeria, o ambdues coses alho¬

esn

Novetats en camisei
corbates,
guants
bufandes

NOU

DUES DONES PER EL SOL DEL
PERU, sarsuela en dos actes
UN HOME, comèdia de Lluís de
Castro, musicada pels mestres
en tres actes de
Benlloch I Soriano

te

CAMISERS

RADIO

CAPITOL

vespre.

íes

aules:

de les persones el

ei tracta d'un film
bastant dime entre les realitzacions
nacionals i així ho comprengué l'es¬
càs públic que assistija a la seva es¬
trena, que 11 tributà una favorable
acollida.

TEATRE I CINEMA

Dibuix. HI podran concórrer els
doctors 1 llicenciats i tots aquells que
per estar en possessió d'algun titol
an es considerin capacitats.

esco¬

nom

popular. En fi,

de

poeta del poble Ignasi Iglésies. Hem

«1anp3

•

humanitat

La petita Leonor Marimon —una
Berta Slngerman en còmic — digué

composicions amb una inten¬
una gràcia dignes de tots els
aplaudiments.
Herminia Marimon, a la qual el
poeta Domènec Jüncadella ha dedi¬
cat un bell elogi, és una artista, una
petita gran artista admirable. Po¬
ques vegadea hem vist, nl en dansarines de categoria, un sentit més
categòric del ritme, un instint més
unes

ció 1

musical.

Herminia

Marimon,

un

«baby» deliciós de deu anys, fa obli¬
dar que el ball és dramàtic per es¬
sència i potència 1 requereix com a
intèrpret una dona feta 1 no un

amb tant d'encert ha interpre¬
tat «Madre Alegria».
Pei això no és d'estranyar
que la
It de demà l'Ateneu de Sant Ger-

on

isl
dre

registri un ple complet, ja que
populosa barriada sap correspon¬
a

a

les manifestacions artístiques
seu sovint s'organitzen.

honor

Una obra de fama universal

'-ilci de dona.
Herminia

Marimon

és

com

una

flor amb ales que lleva al ball dramaUcitat, passió, 1 1Infanta 11 tza —
naturalment — donant-li una gràcia

6ARAVANAQQ29

Ingènua adorable.
El

públio aplaudí amb fervor, amb

entusiasme tota eU artistes, sobretot
la petita gran dansarina Herminia
Marimon

ESPANYOL

la humanitat
qualsevols fets que s'apreciïn,
infringit el preu
de Usa, que han de Unir exposat
tots els venedors en llurs parades,
amb caràcters i en llocs ben visibles.
EL NEGOCIAT DE POLITI¬
2on.
Requerir els concessionaris de
CA SOCIAL DE L'AJUNTA¬
MENT VOL FER UN CENS tote els centres de proveïments per
UI
que
compleixin estrictament tot
DE VELLETS DE MES DE
l'anteriorment disposat, advertint-los
SETANTA ANYS
L'Aie? icia d'aquesta ciutat ha or¬ que per qualsevol mancament que es
denat al Negociat de Política So¬ comprovi serà retirat el permis i tencial, que amb càrrec a la consigna¬ cada la parada.
3er. Ordenar als Directors de Mer¬
ció existent a favor dels vellets, pro¬
cedís a obrir llistes en les quals han cats que tinguin cura 1 exigeixin
consUntment
l'estricU aplicació de
d'anotar-se aquells que, tenint més
de 70 anys 1 vivint en domicilis d'un la Uxa fixada i que no hi hagi
lloguer inferior a 75 pessetes men¬ frau en el pes, així com tembé que
suals, no tinguin fills ni persones per part dels veterinaris siguin ins¬
que curin del seu sosteniment. A
peccionats diàriament els articles des¬
dit efecte, es concedeix un termini tinats a la venda, fent-los observar
els quals s'hagi

en

de vuit dies. a partir del pròxim
dilluns, dia 17 de l'actual mes, per
tal de comparèixer els interessats
davant del Negociat de Política So¬

FRANÇA HA ESTABLERT JA

presoners

conieccionar la pròrroga au¬
tomàtica del Pressupost per al 1933,
calgué eliminar de l'estructura pres«En

j

suposUria totes les places que ha¬

amortí tzades a conseqüèn¬
15 de novembre
proppassat, en el qual hom disposà
l'amortització de totes les vacants i
places que vaguessin fins el 31 de de¬
vien estet

ELS GUARDA-COTXES DE¬
PENDRAN DE POLITICA

80CIAL
Ha quedat a càrrec del
de Política Social el Servei

Negociat

de Guar-

sembre.

utilitzarà per
primer

L'esmentat Negociat

La

de determinar exactament si alguna
de les esmentades places ha de sub¬
sistir i a la vegada si caldria elimi¬

ha portat a l'esmentat Negociat
altra finalitat que la de propor¬
cionar la major quantitat possible

situació d'atur

forçós.

LA
COOPERATIVA MILI¬
TAR DE CASES BARATES

Negociat de Política Social pre¬ !
al senyor President de la Coo¬

El
ga

L'Alcaldia de Barcelona desitja sen¬
tir al seu costat la col·laboració ciu¬
tadana en tot allò que es refereix

presidència.

seva

de personal de l'Al'adopció d'aquelles

de juntament i a
que serveixin
de
!

8ERAN
ENDERROCADES
DUE8 CASES DEL CARRER
DE SANT ANDREU

constituir
'

'
'

notes de preu, per seoarat,
per tal d'optar a l'execució de les
obre-: « -nderroc de les cases números 332 1 334 del carrer de Sant Andreu; i construcció d'una paret de
tanca al carrer de Bèlgica, encreuament amb el de Sant Elies, segons
les condicions 1 pressupostos de ma¬
>

:
«

'

nifest a l'esmentada

dependència.

8 O B RE
CONFERENCIES
LA LLEI MUNICIPAL

1

dels elements tècnics de la Casa perA això obeí que hagi estat signat un Decret constituint una Comissió Integrada pels Caps de Secció de la Junta de Caps Lletrats de

i senyor Interventor
Municipal, i pels quatre secretaris de
les entitats econòmiques Foment del
Treball Nacional, Cambra Oficial de
l'Ajuntament

la Propietat Urbana. Cambra Oficial
de Comerç i Navegació, 1 Cambra Ofl;

cial de la Indústria, i amb aquest fi
demanarà l'oportuna autorització
a llurs presidents per tal que els es¬
mentats funcionaris puguin formar
part de la Comissió Mixta esmenta¬
es

Segons noticies recollides, l'advo¬ da la qual, presidida pel Secretari
cat i conseller municipal. En Frede¬
de l'Ajuntament, confeccionarà dintre
ric Frigola Palau, ha estat invitat
el termini d'un mes, les plantilles del
per a donar, el pròxim mes de fe¬ personal municipal, per tal que aques¬
brer, dues conferències a Madrid, so¬
tes restin confeccionades sense am¬
bre el règim local d'Espanya I la
pliacions Innecessàries, sinó respo¬
Llei Municipal catalana.
nent únicament a les exigències dels
m
Allò
extraordinari és que el

Frigola

senyor

encara

pertany al

partit radical.
MESURES CONTRA ELS VE¬
NEDORS QUE ABU8EN
Estimant l'Alcaldia com un dels
seus deures primordials, per la rela¬
ció que te amb l'interès públic, el

L'ANIVELLACIÓ DEL PRES¬
SUPOST DEL 1935
«L'Alcaldia ha fet l'estudi, a les ofi¬
cines tècniques corresponents, de la

liquidació del pressupost per al 1934,
i ha de palesar que, en
tasca portada a cap en

realitat, la
tot el que
procurar a ultrança que en la venda
d'articles de primera necessitat no es refereix a l'aplicació de l'esmen¬
siguin possibles abusos ni mistifica¬ tat pressupost, ha estat digna de
cions, especialment als Mercats, qup lloança, per tal com s'ha arribat a

,

administrats directament per
l'Ajuntament, i a fi que la manca
d'aquest òrgan no pugui ésser utilit¬
estan

•.

zada per a cometre algunes
cions d'aquesta mena, 1 així

infrac¬

els servissin de

que

la
un

presó, Josep Steven i Mark Heen,
destacat politic californià.

qüestió del

dèficit

que no havia
d'ençà de molt de
temps. Aquesta xifra s'apropa a uns
4.000.000 de pessetes.
xifra

una

estat

de

assolida

Ara bé : el

ritori

'

dó ciutadana perquè siguin denun-

cions

Es¬

que estava fins avui entre el ter¬
ritori del Sarre 1 Alemanya, serà
traslladada a la frontera franco-sar-

dient que Fran¬

"eclsló

çant-se i

Sant Quintin, 17. — S'ha rebut un
avis telefònic d'un dels rehens por¬
tats pels presos, anomenat Warross
Athersteton en el qual diu que un

li ha sotmès

que

el Comitè

dels

.

de la

ha

pau,

REUNIT
EL CONSELL,
LLEGIT
L'INFORME
DEL COMITE DELS TRES,
I

nexió del Sarre a Olemanya. El
mitè Ja s'ha donat compte del

LAVAL
--

Lisboa, 17. — La Unió Nacional co¬
mençarà el dia 3 de febrer la pro¬
paganda de la reelecció presidencial

17 de febrer.

durant tot el temps

manifest

del

Ginebra,

seu

w

pronunciaran en

__1 Ministre de

també en dia en¬
assenyalat. Els seus discur¬

l'Interior parlaran
cara
sos

no
seran

radiate.

acord en la qüestió del
™ Sas»oual
il cosa el Mtart
1
Tres anava a sotme-

=

bat

a u

tots els Mu¬
14 8.000 ora¬
tot el pajs^dis- trë
■sidencial. El

la

de l'assemblea,
«rapport», contenint les pro-

el seu
posicions, ja aprovades pel Govern
de Berlin, encaminades
en
'íctica la voluntat del poble del

Tposar

leeítimp.menf,
exDressada en
legítimament expressada
el plebiscit del dia 13.
Seguidament, el baró
Aloisl ha
informat el Consell del fet que el
uomice dels
Comitè
aeis Tres,
ires, presum,
presidit per eu,
-re

.

blement addiclonar-se una altra d'es¬
talvi de quantitats que figuren en la
relació de creditors, que podran ésser
eliminades previ un examen que s'es¬
tà realitzant per l'Oficina d'Interven¬

s'havia

assabentat

D'ENÇA

règim del Sar-

oficialment que

Sció S

ei"cap

del Govern alemany

retorn
Q

la regió de Baku no es ::iírava
més de deu milions de tones
en
anuals.
Els mètodes de l'extracció de pe¬
troli han canviat. El 73 per 100 de
ia quantitat total del petroli s'extreu
per mitjà de procediments meciamb compresora i bombes. En
a

demamnWos te
i

(i™

Hioni

mm

pi

rLw So bí
delJSarre al Reicr no na
tacat.

Estic segur que amb aquestes pa¬
raules volia referir-se al problema
dels refugiats del Saar, que indubta-

¡5}eníenÍ' fés ^mm%ie °rm^>T
tencia ^teraaciona que ha de resol-

seva

categoria i necessitats

extensió i la seva riquesa en

_

ller alemany no ens deixa cap dub¬
te sobre les disposicions de Hitler,
i el món espera que seran mantingu¬
des dignament. Raons d'humanitaris¬
me han privat a França de tancar
les seves fronteres a cap refugiat que

«CIUDAD DE SEVILLA» I «VILLA DE MADRID»
RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA - PALMA DE MALLORCA
cada dia (llevat els diumenges), de Barcelona 1 Palma, a les 19
hores, per les motonaus
«CIUDAD DE BARCELONA» i «CIUDAD DE PALMA»
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA. VALENCIA, ALACANT I PALMA
MALLORCA. BARCELONA - MAO
i BARCELONA - ElVI88A
LÍNIA COMUrtClAL
AMB asCALE.8 A IOTS ELS PORTS DE LA MEDI¬
TERRÀNIA. NORD DAFRICA 1 CANARIES.
Sortides quinzenals de Barce¬
lona ela dijous. LÍNIA COMERCIAL BILBAO - CADIZ - CANARIES, AMB ES¬
CALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA — Sortides quinzenals
de Bilbao els dijous. LÍNIA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA 1 TERRI¬
TORIS DE LA GUINEA ESPANYOLA (FERNANDO POO). — Sortides el dia
LÍNIA

és una nova Justificació
cietat de les Nacions.
1

17

de

cada

mes.

escales a València, Alacant

amb

bat a

L'any
l'any

DE PUTI

GENERES

CLINICA
18,

Nou

de

-

-

GALLEGO
la

Matriu

-

Tractaments

tència

Consulta,

Vk

£
ra*)

10

PART.

D.

BONA FAMILIA, d

1

30

-

ANGEL

fre-

Alta

-

1

de
a 1

a

1

4

a

I

COMPRA, VENDA 1

CASA PARTICULAR. .
Ofereix espaiosa habita¬
ció
amb
taula
despatx

élon

AMOBLAT. Llogaria. Escriure a LA
HUMANITAT ai numero
497 indicant condicions.

nable.

Taller

ttonaa

VILAMARI,

Escriviu

a LA

DIVERS0S
preu.

_jn

LA

„

HUMANITAT

núm.

traslladar-me a lora Es¬
criure a LA HUMANITAT
i

Consell de Cent

MITJA
trica

1! w m ifla tallí

200
Actualment està a l'ordre del dia

la

qüestió de l'explotació Industria,

MECÀNIC

agrupa prop de 4 milions d'individus,
ha dit:

altra

una

internacionals, ha

de¬

«El discurs del canceller Hitler és
missatge de pau dirigit a França.»
El diputat Scapini, el qual va per¬
dre la vista a la guerra 1 és
pre¬
sident de la Federació de Cecs de
Guerra de França, ha posat de re¬
lleu, en unes declaracions a la Prem¬
un

els grans avantatges econòmics
que reportaria a França una millor
Intel·ligència amb alemanya.
sa,

El

MOSSO 0 COBRADOR,
desitja collocaclo 45 anys
1 bones referències. Es¬
criure a LA HUMANITAT

diputat Pichot, president de la

Federació d'ex-combatents d'esquerra
i que ha estat diverses vegades en
contacte amb els ex-combatents ale¬
manys, ha

opinat

que

l'opinió pública

alemanya ha de rebre el missatge de

BOTIGA

desitjo,

per

a

«Després de la definitiva solució de
MODISTA s'ofereix
s
la qüestió del Sarre —ha dit— i des¬
casa i
a domicili. Preus
econòmics. Rocafort, 154 prés del magnífic discurs pronunciat
pral. la.
pel canceller Hitler, ja no hi ha cap
qüestió d'indole territorial que divi¬
deixi Alemanya 1 França; un dels
problemes més difícils acaba d'ésser
eliminat pel plebiscit del diumenge

cèn¬
esta¬

blir-me.
ESPLENDIDA HABITACIO, balcó carrer a tot
•st. per
a
dos
amics.
Menjar «a. net, abund
acurat
Barreu, 148, 1er.

Jean Goy, un dels caps de la Feració Nacional d'Ex-Combatents, que

Hitler amb la més gran satisfacció.

DESPATX complet venc
a preu
molt reduït per

34

XOFER

núm. 634.

HU¬

30422

OFERTES
I DEMANDES

st.

Antoni o immediaclonsEscrlure a LA HUMANI-

MANITAT núm. 613

T«i>T IVO* AMO

moderats Rocalort
pral. la.

75352

DOS AMICS
habitació a la

HABITACIÓ TOT ES¬
TAR aigua corrent, de¬
sitjo. Pagaria preu rao¬

d'objectes

414.
Telèfon

MARTI.

l'enquadernació
(Martiíez de la Rosa, 17 - t«.

CANVI

de mobles, radius, pianos, ma¬
quines d escriure i cosir 1 tota

de

proclamats oficialment els
del plebiscit del Saar.

conferències
clarat:
154,

Condicions rao¬
nables. Escriure
a
LA
HUMANITAT núm. 639.
RETOL8 I
de totee

radors

.

ETIQUETES

menes

per

Mercaders.

JOVE DIBUIXANT de¬
sitja col·laborar en revis¬

apa¬

tes 1 cases editorials. Es¬
criure a LA HUMANITAT

88.

núm. 540.

.

tenen

resultats

forma part
aprovat la

que fixa l'actitud de la
Societat de Nacions davant la de¬
terminació del Paraguay 1 de refu¬

resolució

les

recomanacions

formulades

per l'Assemblea de la Lliga.
En dita resolució, la redacció de la
qual ha estat confiada als repre¬

sentants de la Gran Bretanya, Fran-

U. R. S. 8. Espanya i Suècia. 1
els altres delegats ban aprovat
unanimitat, s'aixeca la Incautacló que pesava sobre el comerç d'ar¬
mes amb Bolivia, país, que
com se
sap, s'ha conformat amb les reco¬
ça,
que
per

manacions
cions.
En

de

canvi,

la

Societat

de

Na¬

reforcen les mesures
contra el Paraguay 1

es

de

decomís

no

comprometen
recórrer contra Bolívia.

mem....

..

a

ELS PARAGUAIAN8 ANUN¬
CIEN QUE HAN ARRIBAT
JA AL LIMIT OCCIDENTAL
DEL CHACO

Asunción,

17

—

ert

o—vera

raguaià acaba de publicar
municat

oficial

anunciant

pa¬

un

co¬

que les

tropes han arribat al riu Paripipi, que és considerat com a la
seves

frontera del territori del Chaco. 81
els paraguaians avancen més pene-

A

ALEMANYA AUGMENTEN ELS
SENSE FEINA
Berlín, 17. — Segons una estadís¬
tica oficial, el número d'obrers senso
treball inscrits en data 31 de d

DESPRES DE
DE

Moscou, 17.
viev

—

L'ASSASSINAT
KIROV

Es

creu que

Zlno-

i

Kamenev seran sentenciats
presidi per a molt temps o que
aniran a l'exili, tota vegada que
encara no s'ha dictat cap pena d'e¬
xecució contra els bolxevics antics.
De totes maneres s'espera la vis¬
ta del procés'amb gran interès.
a

CONTINUEN LES LLUITES CIVILS
A MÈXIC

Mèxic, 17.

—

Un despatx de Pue¬

bla diu que les tropes federals han
lluitat amb els rebels. En una topada
prop de Cruz Verde 26 rebels han
estat morts, 50 ferits 1 altres 60

capturats.

Els

federals han tingut

8 morts i 4 ferits.

AQUEST NUMERO HA ESTAT

cheron

Paris, 17. — Als cercles dels excombatents francesos ha causat Im¬
pressió el discurs pronunciat pel can¬
celler Hitler després d'haver estat

part, Cashion, el
qual sovint ha estat representant dels
veterans de la guerra francesos a les

7

geològica de H enínsula d'Ap¬
i l'exploració del seu litoral
han posat de relleu que en el ' ns
tura

I de la

Per

MAT.
Pelai.

amics, tot est

nlfiques carreteres amb una longi¬
tud d'algunes desenes ce : il re de
quilòmetres.
Per altra part, l'estudi de l'estruc¬

,

ler

Preus

COMER¬

SagrlBtana,

ESTUDI

CORTS,

2

de dues a tres habitacions. ° be en
cases
de diversos pisos, clares, se¬
parades unes d'altres, per . mplies
avingudes 1 carrers. Unes carrete¬
res asfaltades uneixen
q uestes pe¬
tites ciutats obreres amb els Jaci¬
ments petrolífers.
Durant els darrers anys han es¬
tat construïdes en aquella regió mag

gràcies.

«Indubtablement, el canceller Hit¬
va expressar-se sincerament.»

1 '00 pesseta
0'30
»

46, 3er.

Tiquets,

Bienorràgia
moderns
Impo¬

Diumenge, de 10

mena

BADALONA

«LA

—

o

Abonaments setmanals

Dlercat d'Ocasions

Mttta [ilna Hispsni lilnyill

CASA

HOSTES
I PENSIONS

-

Diatermia

de

primeres ratlles

Cada ratlla de més

CIAL»

m
M

m.

Les dues

PEN8IO

Rambla,

clinics (sang, orina)

AMB
OBRIOOB

ANUNCIS PER PARAULES

obrers viuen en casetes

neral, els

CAPS DRETISTES DELS
EX-COMBATENTS FRANCE¬
SOS CADA DIA MES INCLI¬
NATS A HITLER

D'HIVERN

l'KL·L8 HARATIS8I*IS

2a.

18
URINARIE8

VIES
Avariosi

3er.

PUNT

MITGES «FERRO», DE GARANTIA

perdut el dia 10, bona
gratificació per la seva devolució a
473,

DE

canitzats. Els obrers viuen en grups
de cases ben acondlcionades. En ge¬

a-

ELS

amb diamants;

CORTS,

discurs i ha donat les

de

amb els t
ps prerevolucionarls, les condicions de vi¬
dels
obrers
da
ocupats ¡-Is jaciments
petrolífers de Baku han millorat
considerablement. Els obrers són '•e-

Després, ell senyor Ruchdi Aras,
president del Consell, ha pronunciat
un

serà

1934,

El Comitè consul¬
que president el se¬

—

nyor Cantllô, 1 del qual
el senyor Madariaga, ha

tones.
En comparació

dels Tres.

CAMISES, CORBATES. PIJAMES.
BATES, BATINS, ETC.

«CIUDAD DE VALENCIA»

ARRECADES

resolució

PER A ACABAR LA GUERRA,
LA 8. DE N. PREN PARTIT
PER BOLIVIA
I LA DEIXA
FER EL QUE
MAI NO HA
DEIXAT DE FER: COMPRAR

12 mtlio'is de
la xifra per a
13 milions de

refineria passà dels
tones. Es calcula que

de la So¬

30, Hoquei ia, 38

(facultativa), Cartagena

(facultativa). Cadiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerlle, Rio de Oro (facul¬
Monròvia o Freetown (facultativa). Santa Isabel de Fernando Poo,
Bata (facultativa). Kogo 1 Rio Benito (facultativa), pels vapors
«PLUS ULTRA» I «LEGAZPI»
LÍNIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
Sortides de Barcelona els dilluns i dijous, a les 20 bores

Compreu solament

una

de petroli a L-s des¬
i Batum ha arrlun nivell tècnic -íolt elevat.
1933, el petroli sotmès r. la

til·leries de Baku

provant les proposicions del Comitè

terrer Balites

tativa ).

Prtu a ooberta: 900 pessetes. Bitllets d'anada i tornada a preua reduïts
amb «seala a tots els ports de la Península. Sortides de Barcelona els dimecres
SERVEI QUINZENAL MEDITERRÀNIA - CANTABRICA
LÍNIA REGULAR ENTRE BARCELONA - ALACANT - ORAN - MELILLA - VILLA
ALHUCEMAS - CEUTA 1 VICE-VERSA
Sortides de Barcelona cada diumenge, a lee vuit hores: d'Alacant els dimarts,
d'Oran ela dlmecies, d'Oran cap a Alacant ela dimarts, 1 d'Alacant cap a
Barcelona, els dimecres

unanimitat

pous

1000 metres.
La refineria

continuació, el Consell ha apro¬

A

vat per

CAMISERÍA

214

està

comp¬

de perfo¬
ració, d'una profunditat de : .és de
actualment

ten

Aquesta declaració final del cance¬

compte.
França desitja ardentment la pau,
però la història 11 ha ensenyat que
necessita seguretat. Les altres na¬
cions tenen el mateix dret i d'ara en¬
davant no vacil·larà França en la for¬
mació de pactes, però amb les cor¬
responents garanties reciproques.»
Després del discurs de Laval, han
pronunciat breus parlaments els se¬
nyors Edén i Litvinov, els quals han
expressat la seva opinió que la so¬
lució satisfactòria aconseguida refle¬
xa l'honor de les parts interessades

Sortides

metres anuals). Es

76.000

de

tació.

nir-se en

MADRID: Passeig de la Castellana, 14. — BARCELONA:
LÍNIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • CADIZ - CANARIES
Sortides setmanals ela dissabtes, a les dotze. Efectuaran el servei

petroli,

perforació s'estima, per a l'any 1933.
en 500.000 metres (abans de la revo¬
lució, les perforacions no passaven

territori
després del plebiscit; això ha de te¬

COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA

la seva

plotades (Aliat, Kabristan, etc.). La

pugui demanar asil al seu

■ggi

Paraguay

resolt a retirar-se de la Societat da

tia¬

superiors a les regions ja ex¬

seran

_

exigei-1 amb els Governs francès
I i la

territoris, els quals, per

nous

—

descomptes fets a diversos contrac¬
tistes, suma a la qual podrà proba-

estat mai molt

eficaç.
S'assegura que el

Chukur, badia dllich, etc.

Actualment s'estan realitzant tre¬
balls de sondeig a tota la peninsu¬
la d'Apcheron, aixi com també a
altres llocs.
S'està preparant
l'explotació de

—-

.

ment d'armes no ha

oves

regions petrolíferes: Lok Batan,
ra

—

.

posició d'aixecar l'embargament d'ar
mes per
a Bolívia perllongaria la
guerra, si bé és cert que l'embarga¬

Cas que el Paraguay continuí les
hostilitats sel considerarà culpable
de ruptura del Pacte.

règim soviètic.
Ha començat l'explotació a

_

i—

ie-

extrets

Lan estat

l'any 1934, 19 milions de
tones de petroli, o sigui < -atre mi¬
lions més que l'any precedent.
En els anys més favorables de
l'antic règim l'extracció de petroli

població del Sarre havia decidit
yer gran majoria reunir-se a Ale—
..
,
ció.
manya. Tenint en la seva deguda Sarre a Alemanya, Hitler digu- una
[uestes quantitats, que realment consideració aquest desig, el Comi- ¡ vegada més el seu desig de pau
constituiran una economia del pres¬ tè dels Tres ha acordat fer les se- ! que Alemanya ja no té cap litigi
supost extraordinari de liquidació de güents recomanacions al Consell:
; territorial amb França. Poso de recrèdits, podran, sense cap dubte, apli¬
I.
Que s'uneixi Íntegrament el lleu aquesta declaració. Aquest fet
car-se a eixugar el dèficit del pres¬ territori del Sarre amb Alemanya,
de la reconciliació entre els nostres
1
supost ordinari per al 1934.
països respectius és una de les qües¬
El fet que el pressupost per al 1934
tions essencials per a la pau d'EuroHitler expressà el seu desig que
resulti, doncs, gairebé anivellat en la
pa. Hitler
seva tresoreria, és una nota ben fa¬
iclons fossin evitades totes les repressàlies
contra tots els que, exercint el seu
laguera que l'Alcaldia ha de fer pú¬ contretes pel plebiscit.
blica, puix que permet servir de base,
2.
Que es fixi per a la trans¬ dret d'expressió, no es manifestaren
aquest sanejament de les Finances missió de poders de la Societat de favorables a Alemanya en la vo¬
la

j.——■

Dels jaciments

—

durant

h^btonts^TrritoriTá

«

del conflicte del Chaco. La pro¬

cas

sar

QUE MES HAN DONAT
QUE EXISTEIXEN

Moscou, 17.

I complicades
complicades, ]

la deliberació

a

ES L'ANY

diverses formes de

Aquestes qüestions que e

compte ais delegats del fet que en-

honor

de proposar

trolifers de Baku

s'ha donat

obert la sessió 1

S'ha

ran

de
mi¬
l'any

passat

quals shau d'efectuar el traspàs
de sobirania, aixi com també s'hau¬
I liquidació del present

16,

ARMES

lions de tones més que

les

re¬

J'~

a un pais que ha estat
d'acord amb l'article
l'aplicació de sancions sols és
possible quan s'ha determinat l'a¬
gressor, el que no pot fer-se en el

atacat, quan,

Ginebra. 17.
tiu del Chaco,

Co¬

sultà entre els dos governs interes¬
sats 1 la Comissió de Govern, s'hau¬
ran de proposar les condicions, sota

El Consell de la

—

questa nit.

part representacions de
nicipis del país. El dia
dors

17.

Societat de Nacions ha quedat
unit 10 minuts abans de les

mandat.
En el mateix dia es celebrarà una
gran
a
del gene¬
ral Carmona, en la qual prendran

manifestació

UN DISCUR8,
VUAL
ELOGIA

TE

exaltant les qualitats que el general
Carmona ve revelant en el seu càr¬
rec,

FA

En la contestació

—

sancions,

prefereixen el

difi- Els
jaciments petrolífers
ell d'aquesta tasca davan la qual es
troba enfrontat.
Baku han donat quatre
Després de la corresponent con-

...

Min

CARMONA

que s'efectuarà el dia
El dia 10 serà distribuït un

EL

QUAL PROPOSA

ES FARA
GENERAL

perju¬

en

realitzi l'a-

qüestions, abans que es

—

EL DIA 10 DE FEBRER
LA
REELECCIÓ DEL

importants

solucionar

«Manca

DEFEN*

Les autoritats han declarat que
mesura equivaldria a imposar

la negociació d'acords
potències es-

a

industrials francesos
carbó anglès.

encara.

ES

tal

trang
que poden afavorir els dos països. Els

_

ES

Asunción, 17.

comercials amb algunes

'

_

Industrials, freqüentment

tatjosa per

,

AL PARAGUAI
8EN

proposició del Sub-co mitè es con fir-

dici dels Interessos francesos. La unió
del Sarre a Alemanya servirà per
a col·locar el Govern en posició avan¬

pres¬

la causa
solucionant aquest pro¬
proper.
La notícia d'aquest acord ha pro¬ blema, que hauria pogut ésser mo¬
i en capturà a tres, alliberant els duït satisfacció general a tots els tiu d'un greu conflicte entre dues
de N.
rehens.
grans nacions. Però la tasca de la
cercles de la S. d
Societat de Nacions no ha acabat
Un altre telegrama de Sant Ra¬
destacament sortit de Hicksnaxex,
donà mort a un dels presos .ugitius

de
Nacions.
A
partir d'aquesta
entrarà
en
data
vigor
la san¬
ció decretada, Es la primera vegada

França

1
La Societat de Nacions
tat un inapreciable servei a

al Para-

renca.

resultat del plebiscit
Impressió a França.
hom considera so¬
lucionada una qüestió onerosa que
feia difícils, si no impossibles, les

<

El dictamen de la

—

del Chaco dóna

de Paraguay a la proposició del subcomitè referent a aixecar l'embarga¬
ment d'armes per a Bolivia s'acusa¬
rà a la Societat de Nacions dTnjusticia 1 violació del Conveni si la

tament de favor que rebia fins a la
data el Sarre en qüestions comercials

acordat que el
traspàs del territori del Sarre a Ale¬
manya tingui lloc el dia 1 de març
Tres, el Consell ha

francesa,

En general, el
ha produït bona
Per de prompte

Consell de la Societat de Nacions, a
les 8'50.
D'acord amb les recomanacions

ELS FUGITIUS

duana

portant indústria del carbó.

França ja havia adop

que

La

mútues.

Això servirà per a col·locar a
en posició avantatjosa quan
es consideri la Importància que per
al Sarre tenia la franquícia de les
portes que donen sortida a aquesta
part dels productes de la seva Im¬

Alemanya.

a

Afegeix

refereix a la
Sarre, s'ha
reunit el

_

Fer una crida a la collabora-

ex¬

S. de N. ha de pronunciar-se per a
la solució d'aquesta qüestió, en el
sentit d'una reincorporació del ter¬

—

1er.

comença

d'Afers

plebiscit del diumenge passat, serà
resultat de negociacions 1 transac¬

pressió de la voluntat d'un poble, a
decidir la seva
sort. En aquestes
circumstàncies, el Consell de
la

pressupost de Liquidació
perquè els consumidors tinguin tota de Crèdits, format també per l'an¬
terior Ajuntament, que ha estat a- municipals, a les activitats de tota Nacions al Govern alemany, el dia
mena de garanties respecte el preu
1 qualitat de les compres que rea¬ plicat amb tota restricció, ha produït mena que s'hauran de posar en mo¬ primer de març.
3.
Que
s'autoritzi el Comitè
litzen, ha dictat les segUente dis¬ una economia superior a 2 000 000 de viment per a aixecar l'esperit de la
pessetes en allò que fa referència a ciutat i fer-li seguir el ritme que la dels Tres, per tal que, conjuntament
posicions:
mateix

francès

canviat. D'a¬

seu

ça no té la més lleu intenció de dis¬
cutir el resultat del plebiscit, que
acata totalment, com a lliure ex¬

acord en el que es

un

DETINGTT8

I

REHENS

trangers

alemanyes havien arribat a

i

ceses

ELS

RECUPERATS

SON

El

aviat com
Ginebra, 14. — Tan
s'ha sabut que les negociacions fran

Junta Mixta de Re-

una

què faci aquest estudi.
;

tal

per

defensa. Es diu que els presos pos¬
seeixen dues metralladores.
Entre els presoners figuren el president de la Junta de Govern de

sala.

a la
ministre

pectació

fi¬

l'esmentada

exacta de

EL CONSELL DE LA 80CIETAT DE NACIONS, EN
SABER
QUE FRANÇA
I
ALEMANYA
HAVIEN AR¬
RIBAT A UN ACORD, ES
DISPOSA A DONAR-HI EL
VIST PLAU

resoldre fael diu que a Wallegford han estat
problema de tal abast, i per capturats els restants fugitius.
aquest motiu ha cregut convenient
per a

j presentante de fora de la Casa, i
;

ia

'

personal.

rència a l'excés de

perativa Militar de Cases Barates,
es serveixi passar per l'esmentat Ne¬
gociat, per tal de recollir uns docu¬ ; al possible excés
ments procedents del Ministeri
Treball que interessen a l'entitat

,

de Na¬

pronunciar-se per l'a¬

agregació.

quatre dels seus
obligar a dos guàrdians perquè pugéssin a l'estrep del

Es un desig constant de l'opinió
pública el de reunir el nombre de
les plantilles municipals de tal ma¬
nera que
hi ha molts sectors que
xifren llur critica contra l'Ajunta¬
ment únicament en el que fa refe¬

inscrits a l'Ofi¬
Municipal de Col·locació i que es

d'activitats, els obrers

la data

membres i varen

cotxe

a

gregació del territori al Reich 1
xar

fer presoners a

ren

nar-ne

una

cions, per

Societat

a la

possibilitats

la lectura de
La¬

Després d'acabada

Ginebra, 17.
Comissió

cí endavant, qualsevol concessió que
es faci d'Intercanvi franco-sarrenc, de
capital Importància per a la regió
que ha decidit el seu futur en el

alemany.

francès 1

Això, naturalment, obre totes les

continuació assaltaren la sala
de Juntes, on s'estava celebrant una
reunió de la Junta de Govern. Va¬

del Pressupœt d'altres que ac¬
tualment hi figuren.

no

Segons una versió oficial, els pre¬
sos assaltaren primerament la casa
del director de la presó, al qual el
varen lligar violentament 1 després
el deixaren al pati de la presó.

teres amb França 1 gairebé sense
fronteres amb França i gairebé sen¬
se fronteres amb Alemanya. A par¬
tir d'avui, les coses han

FEBRER EL

PARAGUAI NO HA ACATAT
LES ORDRES DE GINEBRA,
LI SERAN APLICADES SAN¬
CIONS

fron¬ pcstcions del Consell de la Societat

gim privilegiat i de favor, sense

contretes els Governs

l'informe d'Aloisl, s'ha aixecat
val, per tal de pronunciar el
discurs.
En aixecar-se Laval, es nota

del

la conca

el que es refereix

que, en

plebiscit tenen

els darrers 15 anys
Sarre gaudia d'un rè¬

superior. Duran

posicions, d'acord amb el que dispo¬
sen els corresponents paràgrafs del
Tractat de Versalles i les obligacions

territori
del Barre ha
considerat exactament igual
zona desmllltaritzada de Re-

d'ésser
com la
ània.

no

d'ací al 15 de febrer el Comitè dels
Tres sotmetria al Consell noves pro¬

la ba¬ especials

1 Alemanya, sobre

SI EL DIA 24 DE

Han estat Ja esta¬

—

blertes les fronteres aranzelàries en¬
tre el Sarre 1 França per disposició

proposicions,

aprovés les presents

negociacions directes en¬

en unes

tre França
se
que el

A

d'eliminació de places

tingué un caràcter total i
automàtic, i sens dubte haurà d'és¬
ser objecte d'un estudi tècnic per tal

terme, a les persones que actualment
tinguéssin al seu càrrec dits treballs,
a més els que successivament vagi
proposant la Borsa Municipal, ja que
en fer-se càrrec d'aquest assumpte

en

mesura

'

vacants

les esmentades finalitats, en

cina
troben

del decret del

cia

da

de la S. de N.

Consell

el

Si

,

Quintin, 17. — A la peni¬
tenciaria d'aquesta localitat s'ha
registrat una important fugida de
presos. S'han fet escàpols una pe¬
tita banda de presos en un auto¬
mòbil i s'han emportat amb ells
a quatre funcionaris.

MUNICI¬

LA BUROCRACIA
PAL

subsegüents.

Tança i Alemanya havien arribat
un acord.
Per mitjà d'aquest acord, es pro¬
posa que la qüestió de la desmilltarització del Barrea sigui solventa¬

Sant

l'Alcaldia serà

aquestes sancions
inexorable.

rígida i

es

17.

París,

obligacions

1 complir les

Govern

hi hauria acord, poc abans de
7 de la tarda hom ha anunciat
finalment els representants de

del Chaco

La guerra

80S PREFEREIXEN EL CAR¬
BÓ ANGLES AL SARRENC

territori decideixi les mesures ne¬
cessàries per a efectuar el canvi de

pàg. •)

a no
ue

ELS
REHENS SON
PER¬
SONES DESTACADES

pensió de sou o amb una altra major
responsabilitet que procedeixi, car
amb

(Ve de la

s'emporten

i

guen

SEVA FRONTERA DUA¬
NERA AL SARRE li ARA RE¬
SULTA QUE ELS FRANCE

LA

Després del Plebiscit del Sarre

Els presos d'un pre¬
sidi americà es fu¬

sentit els serà

de 10 a 1, pre¬

L'ESTRANGER

DE

qualsevol negligència en aquest
castigada amb la sus¬

que

sentant document del Padró d'Habi¬
tants, acreditatiu de trobar-se em¬
padronats en el de 1930, així com
certificació de la Tinència d'Alcal¬
dia, justificativa
de Ha
la seva
pobresa
4^.1. l'aiut
fille r\ narsrw
a

DEL 1618

GENER

DE

Il

ciats

AJUNTAMENT

cial, qualsevol mati,

DIVENDRES,

VISAT PER LA CENSURA

mar Caspi íxisteix reia con¬
siderada distància de regions petro¬
líferes, vorejant les costes
e ! es¬
mentada mar.

Noticiari

Aquests jaciments lubmarbiS con¬
reserves de petroli totalment

Inexplorades,

s'estenen
quilòmetres.
que

:

més

daquestes riques reserves de petroli.
L'extracció del petroli del fons de
la mar no presenta grans dificul¬
tats tècniques.

fa un
any
l'explotació una mica
perforat al fons de la mar, a la
Hi

recordar

ha

que
s'obrí a

CODOS I ROSSI PREPAREN UN
NOU VIATGE D'EUROPA A AME¬
RICA DEL 8UD

Istres, 17. — A bord de l'avió «Jo¬
seph le Brix» han arribat els avia¬
dors Codos i Rossi.
El dissabte al mati, si les condi¬
cions atmosfèriques ho permeten,
l'avió continuarà en vol directe, a
Amèrica del Sud per tal d'establir
un nou rècord postal, inint França
1 Rio de Janeiro, 1 eventualment
Buenos Aires El rècord de distàn¬
cia en línia recta que posseeixen
els citats aviadors des del dia 9 d'a¬

l'any 1933, és de 9.104.200

quilòmetres,
Bennet

ria)

establert

(Nuevo York)
dita data.

en

fants, aportacions de particulars i d6
diverses escoles de

entre
Floy
1 Rayak (Sí¬

conjunt

I

IUGOSLÀVIA
HAN
SEVES DIFEREN¬
CIES

LIQUIDAT LES
Budapest, 17.

—

Les

converses

en¬

taulades

en el si de la comissió mix¬
ta
hongaro-Iugoslava lian acabat
amb èxit total.

Com

resultat de les esmentades

a

converses,

ha

Les o-

quedat solucionada la

tots conceptes cuviosto-

per

sim.
El

—

Cercle

celebrarà

de Gremis

de Santa

ball de gala a
profit del Llit del Tuberculós Po¬
un

grr i

bre el dia 20 d'aquest mes, a les deu
de la vetlla, 1 al Saló Juventut de la
barriada de Sants (Sant Medi, 17).
Les senyores i senyoretes seran ob¬

sequi ades amb bonics presents.

—

Es a

Madrid el senyor

Gabriel

Magnet 1 Prats, tresorer de la Fede¬
ració Industrial d'Auto - Transports
de Catalunya, el qual formarà part,
en nom d'aquesta entitat, de la co¬
missió de transportistes espanyols
que visitarà el ministre d'Obres Pú¬
bliques per a parlar-li c'.e diversos as¬

sumptes relacionats amb la indústria
de l'auto-transport i especialment de
l'ampliació que hom fa del nou codi
de

HONGRIA

la ciutat.

qu3

badia dllich. Aquest pou donava
gairebé 100 tones de petroli per dia.

gost de

Demà, dissabte, s'inaugurarà a la
Sala Renart una triada i ben inte»,
ressant exposició de dibuixos d"In¬

Circulació.
La Societat de Radiologia i

—

lectrologia

de

Catalunya

Ecelebrarà

sessió científica avui, divendres, a
dos quarts de vuit de la tarda, al
Casal del Metge (Via Laietana, 31).
El soci Dr. Angel Pinós i Marsell
presentarà el tema següent: «Gas-

;roscopia i radiografia de la mucosa
en el diagnòstic de lu gas-

gàsttrica
triti
Itls».

passat.»

delicada

Pichot ha dit que entén que han
de seguir-se els canvis d'Impressions

posseeixen terres en ambdues parts
de la frontera; taméb hi ha hagut
acord en el que es refereix a la

mals

col·laboració de les dues policies per
delictes a la frontera 1 altres diver¬
ses qüestions plantejades per la cir¬
culació dels hongaresos Instal·lats en

menge, a les onze del matí, al seu
estatge social,
V ia
Laietana, 87,
quart, per tal d'aprovar l'Estat d«

ambdues parts de la frontera.

elegir

entre

els

ex-combatents

països, amb la qual

cosa

d'ambdós
hom con¬

tribuirà notablement a crear una at¬
mosfera de cordialitat i de veritable
amistat entre França i Alemanya.

qüestió dels propietaris

que

La Societat Protectora d'Ani¬
1 Plantes de Catalunya ceJo
brarà Junta general el vinent diu¬
—

Comptes, llegir la memòria anual
nova

Junta Directiva

i

Divendres,

S

la humanitai

de generr del ms

is

I/EUFORIA AL MUNICIPI

informe, que no vinguin les en¬
titats econòmiques a recolzar cam¬
panyes difamatòries contra els ho¬
mes de l'Ajuntament, dient
que si

seu

Noves declaracions
del senyor Pic

aquí

i

es posa personal nou a dret
tort sense control nl tenir per

a

res

compte els interessos de la

en

ciutat.
(Pa bé el senyor Pic de fer-se la
sagnia amb salut, que mai un no
sap d'on 11 ha de venir la sort nl el

DE LA PENINSULA

bescantament).
També

«htr

parlar amb
él senyor Plo 1 Pon, Ja no alcalde
accidental, segons un Decret publi¬
cat pel mateix alcalde nomenat pel
Governador

General

de

Catalunya.
Es natural, un home que ha de por¬
tar a cap obres de tanta enverga¬
dura com les que ens ve anunciant

pot estar

no

mercè d'un acciden¬

a

talisms 1 per evitar els perills, el
jnillor és suprimir el mot dols pa¬
pers. Això té a més l'avantatge, que,

l'home no

cada

es¬
crit i a cada moment que la seva
situació és accidental, obra com si
com

que

veu en

tractés d'un càrrec vitalici i això

es

no

negareu que és una gran
que sempre el que més s'ha

ens

!sort, Ja

criticat en la política ae la nostra
terra és la manca de continuïtat. El
senyor Pic Ja ha posat el que ha

periodista— un diari de Barce¬
lona, ahir va voler publicar un ar¬
ticle parlant de l'actuació de vostè
i dient que les obres que anuncia
que seran començades tot seguit no
podien començar sense la prèvia
aprovació del Ple Municipal o l'orga¬
nisme legal que el substitueixi. Què
diu

—Que no veig perquè s'ha de dir
aquestes coses, perquè el que inte¬
ressa per damunt de tot és el co—lençament de les obres.
—SI Ja no comprenem el que diu
el senyor alcalde, però el periodista
que feia l'article que la censurà no
va deixar passar ee recolzava en la
Llei Municipal Catalana que mal¬
grat tot encara és vigent

la tradició. Si no resulta alxl real¬
ment la culpa no serà seva, si no
dels que no saben comprendre l'a¬
bast de la seva intenció 1 del seu
sacrifici.

¿UN INTERRUPTOR O UN
ASSESSOR?
I aquí un altres incís 1 Ja ens per¬
donareu. Una persona, periodista de

professió, però que no fa informació
a
l'Ajuntament, 1 al qual Ja ens
Acabat aquest preàmbul que les
de referir ahir, interromp
Circumstàncies imposen, anem al gra. hàguerem
la conversa del periodista amb l'al¬
la frase següent:
calde
amb
NOTES OFICIOSES, DECLA¬
RACIONS

I

BARRAQUES

Començà explicant les notes oílla del programa de festes mi¬
litars de diumenge vinent i una lntítant els ciutadans a denunciar
els infractors de les ordenances telacionades amb la venda de queviu¬
res. No podem per menys que elo¬
giar els bons propòsits del senyor
raven

ara que hi som, 11 voldríem
recordar que en una gran plaça de
.Barcelona, que és diu de Catalun

I,

Pic.

---considerada
1

primera entre

la

1

de la casa particular del senyor i
calde, tan poc lluny que segurament

des d'aquell mirador

tan romàntic de què gaudeix, abans
de Nadal, un ciutadà aprofitat va

'establir-hi

una barraca

de fira, amb

pretensions de masia catalana on

infe¬
porronets de vi, càntirs de no
'sabem què, i en certs dies de la
{setmana, assenyalats per sants i pa¬
trons, s'hi fabriquen pastes a la
Vista del públic. Es un espectacle
que no honora poc ni gaire Bar¬
celona. Nosaltres ja ho havíem expli¬
torrons de qualitats

venen

es

riors.

més acci

cat al seu antecessor tant o

semblant, de jornals baixos
fer les obres de l'Exposició
1 les de la Telefònica- Evidentment
la història es repeteix.
obrera

varen

es

I

1 ficat la premsa
nicipals a la

butxaca. Brindem
aquesta ocasió de vetllar per l'em¬

belliment de la ciutat, al senyor Pic.
Per tal de fer-se càrrec de l'efecte
embellidor que produeix —tan estra¬

oposada al bolet de la
Telefònica—, no té més que. en sor¬
tir de casa seva al mati, fer passarel cotxe pel davant 1 veurà com no
l'enganyem. Si es lleva ben aviat,
tègicament

be

o

la nit una mica
hl podrà veure el munt

hl

a

passa

tard, encara
d'escombraries
que
acostumen
deixar-hi cada nit en plegar.

a

ALTRES
Realment avui és un mal dia pels
aficionats a llegir el senyor Pic a
través dels diaris. El repòrter no fa
més que parlar pel seu compte i

parla seriosament

Procurarà

el
possible. Tornem la
paraula al nostre alcalde Ja no accitornar-hi o en tot cas fer-ho

no

sovint

menys

dental.

Pic ha acabat Ja aquell
estudi del Pressupost del qual và¬
El senyor

parlar als nostres lectors.
Batet serà a temps
diumengeí —pregun¬
tà un periodista—.
—Penso que sí. Surt dissabte a la
tarda de Palma i amb avió es ve
amb molt poques hores.
rem

—El general
a les festes de

donar-los

de

He

notícia

uns

tots els barcelonins
El Pressupost de
l'any passat ha estat liquidat amb
el dèficit relativament més petit
que ha conegut el nostre Ajunta¬
ment; només hem tingut el de 3
milions. La notícia és bona, fa? I
aauest mateix dèficit he de veure
molt

grata

a

digué—.

—ens

incloure en el

Bi es pot
del

estat
A

Pressupost

liqiúdació 1 llavors
Pressupost Ordinari haurà

extraordinari de
el

reduït

res.

a

d'un periodista, el
Pic, explicà la mecànica pres¬

preguntes

senyor

supostària que permetrà fer aques¬
ta combinació de transferir el dèfi¬
cit del Pressupost Ordinari a 1 Ex¬
traordinari sense que no sembli no¬
més que un canvi de mà. Confes-

cami

mes

apcuiu.

•*■"""

—

l'exercici vinent poguéssim
amb

un

sense

liqu

dèficit alxl petit o

ar

millor

dèficit.

—Els

FUNCIONARIS I PLACES
vull notificar també la crea-

( ció d'una Comissió que
econòmiques

estarà for¬

de les entitats
acabar d'una ve¬

pels secretaris

mada

per

gada amb aquella llegenda —«erta,
afegim nosaltres— que aquesta casa
està
plena
de personal sobrer.
Els he donat un mes de temps per¬

facin un informe
l'alcaldia si a 1 Ajunta¬

què ells mateixos

1 diguin a
ment hl sobra o hi manca
El senyor

pregunta al senyor Pic

periodista
la

"

tarda,

.

qual

deu ésser coopropietari amb
germà que és diputat a Corts,
ahir pretenia fer-li d'assessor,

un

que
ho és realment d'assessor? 81 ho és.
el senyor Pic farà bé d'anuncíar-ho
als periodistes perquè, en tal cas,
també 1Interrogarem. Si no és així,
si es tracta d'un esclat d'eufòria ra¬
dical, d'una mena de pagament a
l'avançada per l'agraïment de la
noticia de què pot ésser nomenat

gestor, el senyor Pérez de Rosas, don
Manolo —com li diuen els íntims—,
farà bè d'esperar pacient. Llavors
i
tindrem
ocasió d'interpellar-lo
?s del diari o d'allà on sigui.
Ah, 1 una recomanació. Farà bé
'

PRESSUPOSTOS... FETS PER

fins

un

ara

1 Pon. AqueU senyor
rector d'un diari de

personal.

Martinez Herrera ordenà

de procurar que no corri més aque¬
lla «letrilla» que ell mateix expli¬
a l'endemà que el senyor Pic
alcalde i que si no recordem
malament diu: «Se puede ser radi¬
cal y hasta republicano, pero lo que
cava
era

no

puede ser, es piqtüponiano».

se

Comprendrà

que

n'assabenta,
Oficialitats, no

si el senyor Pic
aquestes

malgrat

11

restarà

massa

agraït 1 11 podria perillar el lloc
de gestor, si és que de debò havia
mai passat pel cap d'algú el nome¬
nar-lo.

publicació

ia

«L'Instant» d'una

a

rectificació meva a un article-interviu, en el qual se m'afiudia perso¬

nalment, atribuïnt-me opinions 1 ac¬
tituds fantasioses, demano l'hospi¬
talitat de les vostres pàgines, per a
posar les coses en clar:
Nl en manifestos, nl en converses

sant

ticies

el

fracàs de persones o d'I¬
deologies, a la ruptura orgànica del
partit dirigent. Una acció política —
sigui la que sigui la seva enverga¬
dura
històrica — no pot triomfar
unitat permanent d'acció
l d'objectiu.
No és el moment, nl sóc Jo evi¬
dentment qui ha de fixar les línies
sense

una

d'acció

en

el qual em moc

ré sempre a

D'aquestes

places—

n'W haurà

continuà el

aloque
potser sí que es poden
amortitzar,
t.T.SLr-lftS SÍKIIÍÍICíIifl-x
però Mtres aniorútzar-les significa¬
.Upna

o

mrvrf i

Per
aquwt

ria deixar serveis sense atendre
això he creat la Comissió. I
si que és un problema que
per igual a tots els partitS-

Wteressa
Llavors,

quen

aquests senyor3_hagin_n|W^

no

Iglesias fa una
per

estafa

Emilia¬

denúncia

proporció no salta a la vista? No
és una política certament brillant
dels que manegen Gil Robles
en
la seva col·laboració amb eu
radicals. Però sorda i pausada van

a

Gaya, mu¬

noticies, però

JAUME

a tres quarts de

—

la tarda ha arribat a la
Presidència el cap del Govern dient
als periodistes que havien assistit
a un àpat ofert a ell 1 a altres per¬
sonalitats polítiques espanyoles per
l'ambaixador de França a Madrid,
Mr. Hervette. Entre els concurrents
es trobaven els ministre d'Hisenda,
senyor Marracó; Governació, senyor
Vaquero;
Marina, senyor Rocha;
Justicia, senyor Alzpun, el doctor
Mara ñon 1 l'Alt Comissari al Mar¬
roc, senyor Rica Avelló 1 el gene¬
ral Capaz. També hl han assistit

pot dei¬
els jesuïtes
ningú. Con¬
no

Els periodistes
senyor Lerroux sl
ta tarda alguna
cia 1 el ceu del
tat:

han preguntat al
havia rebut aques¬
visita d Importàn¬
Govern ha contes¬

grapat

un

tinc res per a

Madrid. 17.

despatxant
President
metre
crets

senrotllarà de la

redac¬

tant us en donaré
forma que convingut

en

compte

PRIMERA SECCIÓ
Robatori. — Es veié una causa
contra Manuel Garcia, acusat d'ha-

robat una vela al moll. En ésser
detingut agredí un guàrdia del moll.
1 en arribar a la Delegació, donà el
nom fals.
ver

,

„

Les penes sol·licitades pel fiscal
foren de tres anys, vuit mesos 1 un

de presó pel

robatori; 150 pes¬

l'ús de nom suposat 1 18
presó per la falta

setes per

dies de

^
SEGONA

Topada.

—

SECCIÓ

El processat Joan Bosc,

que

la persona

- Ocupà el banquet
Sabria, que el dia 7 de

Atracament.
Josep Grau

en

cap del

la sortida,

a

la

—El

Jalon els donarà
compte de tot el tractat 1 resolt en
el consellet Jo he donat compte al
senyor

Govern

del

de

resultat

les

meves

gestions amb els cap» dels grup» po¬
lítics que Integren el Govern, 1 he
rebut dels meus companys tota me¬
na de facilitat sper tal de procedir
a la reorganització ministerial, pro¬
cedint sempre d'acord amb els re¬

parlar

a

necessitava

d'una

mena

d'estat d'estupor que els domina.
No és moment de perdre"* en
dubtes sinó de trobar un camí i

Les activitats del

Tribunal

Lerroux

—No.

Aquesta tarda em dedicaré
treballar, puix que em troba can¬
sat 1 fatigat
—¿Us ocupareu de la reorganit¬

zació ministerial?

—Aquesta és una cosa que he de
pensar detingudament, 1 per una

Després el cap del Govern ha ma¬
noria

socialista,

Agulllaume,

senyor

havia sol·licitat del president de la
Cambra autorització per tal d'aban¬
donar la presó, a fi d'assistir a la
esposa

Al

Consell

que

de

es

continuï

Suprem

hem

pres

el

senyor Agulllaume
presó atenuada per tal de poder
atendre la seva esposa.
—

Després el cap del Govern ha dit
periodistes :

als

el

— Ha estat assenya¬
primer d'abril d'aquest any

davant el Tri¬
del Judici oral
pels fusellaments de Galán 1 Garcia
Hernández.

Avui s'ha rebut al
la petició del Go¬
vern, referent que l'alt Tribunal re¬
dacti un informe sobre les possibi¬
litats Juridiques de concedir o no l'In¬
dult al sergent Vázquez, l a Jesús
Argüelles, que foren condemnats per
Consells celebrats a Astúries, a la
pena de mort. Els magistrats del
Suprem s'han reunit immediatament
per tal de redactar l'informe sol·li¬
citat que trametran al president del
Madrid, 17.

contingut de l'informe es

guarda gran reserva.

Els magistrats de

—

la Sala Sisena del Suprem han dic¬
tat avui sentència en el recurs pre¬
sentat per la condemna de pena de
mort que li fou Imposada
Joan Royo, per haver mort

seu a Tolosa.
condemna ha estat

La

*
EL NOU CAP DE POLICIA
ELOGIA EL SENYOR POR¬
TELA

CORTS CATALANES. 013

Pintura

Abaros

Nioolau

i

Pintura
Escultura
Aquarel·les

Ahir al

migdia el nou cap de Po¬

L'AIXECAMENT DE
DE GUERRA

Jalon respongué:
Aquesta reunió s'ha ajornat In¬
definidament, perquè, com que tots
els afers que tenim a la vista ca¬
uen de l'esfera d'acció oedl Govern,
no tenim necessitat d'aquests asses¬
senyor
—

soraments.

L'ES¬

del Consell anuncià que
pròxima reunió ministerial
presentaria un decret aixecant l'es¬
tat de guerra a diverses capitals
d'Espanya, 1 perquè tingueu una
cap

la

_i

orientació sobre
vern

en

el

criteri del

Go¬

aquest assumpte, he de dir-

que pensem mantenir l'estat de
guerra a les següents regions: Ca¬
vos

talunya,

Madrid, Astúries, Saragos¬

Assistí el senyor Azaña i es
tractà de la qüestió Dlante-

Escolà

Madrid.

30 anys de

a l'obrer
un com¬

rebaixada

presó.

províncies fos satisfactori, serien In¬
duïdes en l'aixecament.

S'HA TROBAT UN

MILIÓ

Quan el Govern estava reunit, el
ministre de la Governadó rebé una
noticia del sots-secretari del seu de¬

s'havien ocupat de política.
Segons les nostres noticies han se¬

que no

guit tractant de la qüestió plante¬
jada pel senyor Albornoz relativa »

la unió dels republicans, encara que
han tractat en el fons de l'a»*

no

nió que es

rers

atemptats a la

propietat.
segurament ex¬

Els detinguts seran

pulsats.
UN ITALIA
VOL ANAR

QUE

LLADREGOT DETINGUT

detingut per agents de la

Ha estat

brigada d'Investigació Criminal Mamuel Curto Curto, de 62 anys, co¬
negut com a malfactor professional.

NO SE'N

UN

MANTO

DE

MANILA

QUE REAPAREIX

marL

AMB
BRI¬
RECUPERADA

POLSERA
LLANTS

CONTINUA EL SENYALAMENT DE CONSELLS
SEMBLA QUE EL GENERAL BATET SERA
BARCELONA
c o N

publicada la següent or¬
dre general:
«La loable actitud de los vecinos
de MoUerusa
don Ignacio Queralt
Ahir

fou

SELL

CONTRA
A1 saló d'actes

UN

GUERRA

DE

a un

que

de l'edifici de De-

Militars, el pròxim

pendències

di¬

deu del matí, es celebra¬
rà el Consell de guerra d'oficials-geCabeceràn, don José Castelló Nadal, nerals, per tal de veure i resoldre la
don Antonio
Capdevila Serret, don causa Instruïda pel jutge, tinent co¬
Aberto Mallol Mora, don Luis
tinez
Durán, don Francisco

Mar¬

Ortiz

Segura, don Domingo Argelich Fa¬
bregat, don Jaime Mata Casanys y
de las sociedades Canal de Urgel y
la Forestal de Urgel, al renunciar a
toda indemnización que pudiera co¬
rresponderías por los perjuicios que

que para
sados me

satisfacción de los intere¬
complazco en hacer públi¬

lluns, a les

ronel,

senyor
fialver, contra
llo

senyor

Abi¬

Bragado Casadó, acusat del su¬

posat delicte
un

Angel Martínez Pe-

l'oficial,

d'injúries a superior 1

altre contra

l'honor militar.

Un periodista anit preguntà a l'au¬
ditor sl per a assistir a aquest Con¬
sell de guerra venia d'Africa el ti¬
nent coronel auditor de Brigada, se¬
nyor

Frederic Socasan Pons, 1 el co¬

ronel Ferrer digué que efectivament
alxl era, que, davant la Incompatibi¬
litat en la causa pel tinent coronel
auditor d'aquesta Divisió, havia sol¬
licitât que vingués l'auditor de Bri¬

gada de

l'Auditoria de Guerra de les

forces del

Marroc.

presidirà el Tribunal, el general de
ral conocimiento y ejemplo de ciu¬ la Brigada d'Artilleria, senyor Fre¬
deric de Miguel, 1 actuarà de fiscal
dadanía.»
general batet el jurídic de la Divisió, comandant
co

en

la

orden de hoy, para gene¬

senyor

Enric de Querol.
les

activitats

de

DE GUERRA

els periodistes, els donà
diversos tràmits obligats

-

DIUMENGE A

A

ció 1

cies dictades

mènec Mira l Eduard Labori,
des per Consells de guerra.

dicta¬

DE L'AUTORI¬
MILITAR
L'autoritat militar s'ha Inhibit a
favor de la Jurisdicció ordinària en
el sumari que es començà a Instruir
INHIBICIÓ
TAT

contra Josep

compte de

de amnaris

...

_

—

Es probable qus

faci públic»
dcUnió Re¬

publicana» doni a la consulta feta
pel senyor Alvaro de Albornoz qua
com se sap, treballa per la reunió
dels elements republicans.

L'organització política que segueta

al senyor Sánchez Román contestarà
amb una mena de formulari sobrs

socials 1 econòmics,

temes politics,
entenent que

base, es

sl es prenen com »
podrà arribar al fl perseguiu

tant amb

vistes a una

immediata com a una
vern

propaganda!

acció de go*"

posterior.

signat el combat
Gironès-Tassin, a celebrar

Ha estat

a
Paris, 17.

Barcelona
—

Aquesta nit ha esta»

signat per poders en aquests capi»
tel un combat a disputar ei vmenà
diumenge, a Barcelona, -ntre Josep

Darrera hora.

Un casament

contra Josep Marti Do¬

Madrid, 17.

DETENCIONS
dels detinguts la passada

més

matinada del dijous de la directiva
del Sindicat de Rentacotxes, també
ho ha estat Aristldes Pérez Verdú,
a requeriment, a Igual que els altres,
d'un jutjat militar.

sobreseïments, elevacions a plevista
vista 1 resoluque s'havien aprovat les sentèn¬

HmPj

Un tramviaire i un xofer eí
barallen
Ahir. en Intentar travessar el car¬
de la Creu Coberta a.nj el ca¬

rer

mió que conduïa, el xofer
ralles Befi, de 38 anys, se

Agustí fcl>
U interpo.

Donà lloc a una curiosa manifestació

el

tramvia

anomenat

GodofrédLo

Ah

Vallespis Miró i Josep

Maria
Castelló Costelló,
acusats
d'haver amenaçat de mort
uns In¬
dividus i pretendre
una quantitat
per a no matar-los.
El Jutjat ha dictat auto de pro¬

el senyor Oliva es troba pres a bord
de l'«Uruguay» corregué per la barriada la veu que el senyor Oliva
havia estat autoritzat a sortir del

compte de l'ocorregut a una

parellj

de guàrdies d'Assalt que es trooave-1
de punt a la Plaça d'Espanya e
qUal3 aconseguiren el 'ramvia de n
cessament contra aquests dos de¬ vaixefi-presó per tal d'assistir a la íerència 1 detingueren el seu cm
cerimònia, una gran gentada acudi ductor.
tinguts.
al lloc de la cerimònia i als seus
portat a la delegació del districte ■
EL8 PR0CES8AT8 OE BA¬ voltants 1 fou objecte el conseler degudament escorcollat, 11 lou or'J
DALONA
senyor Oliva de vivea mostres d'arevòlver carregat amb :
íecte popular.
càpsules i un carnet estès pel c
El Jutge militar, senyor Urrutla,
Els nuvis, després de lacto del
ciutadana» de Barcelona.
va fer, en la presó, la lectura de càrcasament, visitaren la tomba del
D j detingut i tot l'ocupat se'n lé»
recs als processats pels fets de Ba¬
de guàrdia.
dalona.
magnifie ramell. El senyor Oli¬
_

elTjat

DE GUER¬

MES CONSELLS
Per l'auditor

ha estat fixada, per
Consell de guerra,

al vist 1 fall en

ahir al migdia

coneixerà la

s'havia apoderat d'una polsera

Antoni Solé.

amb 45
brillants en una sola finia, propietat
de Josep Torré Soutb.

RA

L'AUDITOR
L'Auditor, en rebre

com

aconseguí ahir detenir

Individu anomenat

valorada en 3.500 pessetes,

nari,
nari. autoritzacions
autoritzacions de
de

OFICIAL

es

Gironès 1 el pes uloma francés Tas>¡
sin. El combat s'efectuarà a)
d'un quilo sobre el pes piorna.

policia

La

SOTA L'ESTAT DE GUERRA

DE

demà

là, o demà passat es
la contesta que el partit

25 de tener

VEINS

o

René Bailly.
Tots ells són sospitosos d'haver In¬
tervingut en aquelles illes en els dar¬

S Y RA

D'UNS

farà en una reu¬
celebrarà molt aviat

sumpte. Això es

resporta de «Unión Republi¬
cana», a !a proposició 1e se¬
nyor Albornoz

licia, Pere Ribas, rebé els Informa¬
dors que havien estat amb el senyor

MOLLERUSSA

Aquesta tarda s'ha

—

procedent de França, de la qual
nació fou expulsat per haver estat
A l'arribada d'un vaixell de Ca¬
considerat com a indesitjable.
nàries, foren detinguts els subjectes
El detingut serà portat a la fron¬
francesos Gusteu Isnard, Adolf Ro¬
tera portuguesa.
ger Lemmaire, Germana Hemerach 1
lona

Un

ELOGI

Albornoz

senyor

17.

reunit el Comitè Executiu del par¬
tit de «Izquierda Republicana. A la
reunió ha assistit per prunera vega¬
da el senyor Azaña, després dels

l'estat d'

larma. Si fins la data de la publi¬
cació del decreto, l'estat d'algunes

Fins el dia 20

Fine el

pel

jada

Terol, Navarra, Guipúscoa, Bis¬
caia, Palència, Santander, Huelva,
han negat que la reunió
Leon i a les places de sobirania del
tingués Importància 1 han manifes¬
Nord d'Africa. On s'aixeca l'estat
tat que era l'acostumada de cada set-

El dia 11 del mes que som, una
Acusat d'haver crebantat l'ordre
d'expulsió dictada dies enrera contra minyona que tenia al seu servei Te¬
periodista 11 preguntà sl havien
resa
Cufiaré s'apoderà d'un mantó
ell, ha estat detingut el súbdit. italià
parlat de la reorganització de la Pre¬ Humbert Pansa, el qual serà posat de ManUa de bastant valor. Des d'a¬
fectura de Policia, 1 respongué que
quell moment, per agents de la Bri¬
& disposició del Jutjat.
encara no bo havia fet per no haver
gada Criminal es començaren a ins¬
truir diligències, que han donat per
tingut temps.
SÚBDIT RUS QUE SERA
Dlputaoió. 262 — Tel. 18710
El nou cap de Policia acabà les se¬
resultat el trobar l'esmentat mantó
EXPULSAT
ART I ORNAMENTACIÓ
ves declaracions amb un elogi del se¬
pignorat al Mont de Pietat 1 que fou
Els
agents
Delegació
de
la
Especial
Carme Cortés
Pinturee a I'
reconegut per la seva propietària.
nyor Pórtela 1 digué que sl com ell
del
Govern
de
la
República
procedi¬
De les gestions obtingudes n'ha
Montserrat Farsas Pinturee I dibuixos
espera
segueixen compenetrant - se
ren a detenir el súbdit rus Alexandre
donat compte seguidament al Jut¬
com
avui
en
l'entrevista
que
han
V. Solà i Andreu
Pinturee a I'
Steradeutz, el qual arribà a Barce- jat que instrueix el corresponent sutingut, faran grans coses.

Lluis

s'havia
problema

no

TAT
EU

Guerra es substituirà per

Madrid, 17.

a

parlat

sa,

Sobre el

ESTRANGERS DETINGUTS

PREFECTURA
DE POLICIA

Galeries Laietanes

serà

del Sarre.
Un altre periodista 11 preguntà sl
s'havia parlat del pla d'organització
de la defensa nacional.
El cap del Govern —contestà el
senyor Jalon— en fer l'Informe da¬
vant S. E. de la política Interior, 11
donà compte de la preocupació que
davant aquest problema sentia el
Govern.
Un altre periodista preguntà al
ministre sl es reuniria aquesta tar¬
da la junta permanent d'Estat, 1 el

S'encomanà al ministre de Justí¬
cia perquè per mitjà del fiscal ge¬
neral de la República esbrini el que
hagi de cert en el «rapport» de
Ferran de los Ríos publicat en —

—

Consell.

pany

Jalon digué que
especialment del

senyor

Avui

Sales d'Art

Cid

periòdic francès.

Tribunal Suprem

troba malalta.

ministres

El senyor

informe que completarà l'Alt Comis¬
sari que com se sap és a Madrid.
El ministre d'Estat féu el seu
acostumat informe setmanal de la

LES ACUSACIONS DE FER¬
RAN DE LOS RIOS

per tal que s'efectui
bunal Suprem el ple

el secretari de la mi¬

que

Consell:

Madrid, 17.

a

nifestat

Marroc.

més extens en la pròxima reunió mi¬
nisterial 1 avui ens parlà de les obres
en
els ports d'aquelles poblacions,

un

—Suposo que el president del Con¬
sell Ja us haurà parlat de com van
els seus treballs sobre la reorganit¬
zació ministerial. LI hem donat un
vot de confiança a reserva, natural¬
ment, de la del cap de l'Estat, que
és la definitiva.

sortit

al

ge

1 ha dit que per

emprendre la marxa, cap el triomf què aquest ha arribat, em trobava
o bé cap el sacrifici. El
que no despaxant amb el sots-6ecretari de
la Presidència.
pot ésser és esperar que él temps
ho resolgui tot. Seria acceptar un
destí gens honró*. Seria una clau¬
dicació vergonyosa. I això no.

han

no

EL VIATGE DEL SENYOR
CID
El ministre d'Obres Públiques ens
féu una relació breu del seu viat¬

del moment politic,
tal de resoldre! sols presentants del bloc governamental. política internacional, sense que en
—¿Tardareu molt en donar-nos el seu Informe
full de paper, un
posés de relleu cap
del resultat de la reorganit¬ incident
llapis 1 alguna que altra crida te¬ compte
agut
lefònica. Par a l'arranjament pot zació ministerial?
A preguntes dels Informadors, «1
vern

ganitza. Els elements dirigents en¬
cara

rellevar l'antic. Dites Companyies
haurien de demanar material per tal
d'atendre degudament els seus ser¬
veis 1 lograr així que es reintegres¬
sin al treball els obrers acomiadats

digué:

de tributar a l'exèrcit 1 ha contes¬
tat que en representació del Go¬
vern, hl anirà el senyor Rocha.
Ha tomat de nou el cap del Go¬

sfor¬

no

adquireix const*
l'atur obrer me¬
tal·lúrgic, la qual cosa creu que és
degut en gran part a la resistència
de les Companyies de ferrocarrils
per a adquirir material nou per a

mula satisfactòria

EL DIMARTS

Govern,

—Com data màxima està la de l'o¬
bertura de la Cambra, p>erò Jo su¬
poso que la reorganització no que¬
darà enllestida fins el pròxim *"
lluns o dimarts.
EU senyor Jalon donà la següent
referència verbal del tractat en el

Madrid. Res

nat compte de què
derables proporcions

Amb objecte d'aconseguir d'això s'ha
QUE¬ comissionat els senyors Cid 1 Angue¬
EL DI¬ ra de Sojo perquè arbitrin una fór¬

ésser molt moure sols un buit o
morel tot.
Un periodista 11 ha preguntat si
l'havia visitat el senyor Abad Con¬
de 1 sobre l'abast d'aquesta visita,
1 ha contestat el senyor Lerroux que
no havia vist el president del Con¬
sell d'Estat, perquè al moment en

de

LA CRI8I
METAL·LÚRGI¬
CA
El ministre del Treball ensha do

el darrer Consell

ENLLESTIDA

LLUNS O
El

de pessetes.

REORGANITZACIÓ

DARA

servidor vostre,
MIRAVITLLES.»

AUDIENCIA

a

aprovats

LA

Un altre Informador 11 ha pre¬
guntat sl marxava a Barcelona per
tal d'assistir a l'homenatge que s'ha

pregunta que els ciutadans repu¬
blicans es formulen alarmats. Ni
un manifest al llarg de tres me¬
sos, ni un discurs. Les províncies
estan desconectades dels element*
directius

vien trobat un milió

de la República. Va sot¬
la seva signatura els de¬

ministerial i que tot havia quedat
reduït a despatx ordinari.

més opor¬

manera

vint minuts amb el

uns

partament, donant-11 compto qui
uns
guàrdies d'assalt, quan reallfr.
zaven
esbrinacions a Astúries, h*

preguntes dels informadors, que no
s'havia tractat de la reorganització

pla 1 el de¬

tuna. A mesura que es vagin

Poc després de les

—

d© ministres.
A dos quarts d'onze es reuní el
oonseliet 1 poc abans de les dotze
es re uni el Govern sota la presidèn¬
cia del cap de l'Estat.
La reunió acabà a dos quarts <le
dues de la tarda, 1 el mlni3tre de
la Governació digué, contestant a

quest mati.
Un periodista
11 ha preguntat
quan convocaria de nou l'anunciada
reunió, a la qual han assistit els
senyors
Gil Robles, Martínez de
Velasco 1 Alvarez.
—Demà faré el meu

pròxima reunió del Consell s'aixecarà

deu del mati arribà el cap del Go¬
vern al Palau Nacional, on va estar

acords del Consell de ministres d"

reacció esquerrana, difosa pe¬
rò d'accent fort i valent. Ningú no
es prepara a recollir-la i discipli¬
nar-la en una trajectòria d'eficà¬
cia. Què esperenT Aquesta és la

seva

L'esmorzar —segons el president—
ha tingut caràcter oficial Ja que
fou una Invitació amistosa.

dalt

a

no

sots-secretari, 1 he pres algunes no¬
tes. També he complimentat alguns

una

del senyor

de

treballa¬

La Justícia

vot de

confiança per
la reorganització del Govern
un

l'estat de guerra a algunes regions, entre
les quals no s'hi comptarà Catalunya

Govern

luatre amics que han vingut a
iar-me, 1 per a re3 m'han par¬

Diu que el Consell no es reunirà fins
dilluns o dimarts i que, contra el que
s'ha dit, no ve a Barcelona
Madrid, 17.

del

lat de poltilca. Després he passat la
resta de la tarda despaxanl amb el

lat

s

cap

dir-vos. He rebut solament la visita

responsabilitat dels partits
republicans és enorme. Existeix

o a

Manifestations

l'Estat fins

—Voldria tenir
de

La

la fam. Al mateix
temps que eixamplen la seva in¬
fluència en els òrgans rectors de
l'Estat, del qual s'han apoderat,
pràcticament, curen de muntar el
seu «tinglado» d'interessos, de
vergonya

el

periodistes els ha dit:

intel·ligent
—encara que
en* dolgui compro¬
var-ho— amb la que realitzen les
esquerres d'Espanya per a la de¬
fensa del* seus interessos. Hom
diria que aquests no existeixen o
bé que es senten tan acovardits,
que no s'atreveixen a donar un

el tumul dels seus 1ins. Arri¬
barà un moment en què tot ho
tindran covat i el ciutadà digne i
lliure es veurà constrenyut a la

març de l'any passat, a Sant Mateu,
prop de Manresa, Invità el seu vel
mil Joan Simon, a donar un passeig L
en arribar a les afores, 11 donà unes
duros.
Hom assegura que el general Ba¬
Segons manifestacions del Primi¬ garrotades 1 el deixà estès a terra tet vindrà de Mallorca, amb 1 objecta
tiu Espina, el diner rebut foren cent- creient-lo mort, 1 se 11 apoderà de d'assistir a la festa d'homenatge a
viütanta mil pessetes que no pot re¬ 25 pessetes que portava.
l'Exèrcit, que tindrà lloc el pròxim
Fou trobat ferit 1 es denuncià el
tornar per haver-li anat malament
diumenge a la nostra ciutat, màxim
Ics coses, i haver-se incautat la Ge¬ fet per la qual cosa fou detingut sL com hom creu, ve a Barcelona,
neralitat de dipòsits que tenia fets el processat. El fiscal demanà la amb el propi obiecte. el ministre de
pena de dotze anys 1 un dia de la Guerxapor a respondre de les obres que

pia contractades.

_

ren

favor de tot el que re¬

resto aíectíssim

préstec.

El denunciant Espina, que es dedi¬
a la construcció d'obres, segons
les nostres notícies nega rodonament
haver rebut de la senyora Gaya lesmentada quantitat de vuitanta
ca

d'Espanya. Fàcilment troben
plicitats importants i decisives,

___

topà amb un auto 1 lesionà a
que anava a dintre, mun¬ les fueron ocasionados por la fuer¬
senyor Erm¬ tant el processat una moto, es va za pública al requisarles los automó¬
itaño Iglesias, ha presentat al Jut- conformar amb la multa de 250 pes¬
viles de su propiedad, y manifestar
Jat una denúncia contra el senyor setes que li demanava el fiscal, de3- que prestaron aquellos servicios úni¬
Primitiu Espina, acusant-lo d'haver
nrés d'haver canviat la petició que
camente en defensa de la Patria y
estafat a la denunciant la quantitat en les conclusions provisionals.
sin miras materiales de ningún gé¬
de quatre-centes mil pessete3 que 11
nero, es digno de todo encomio. Lo
TERCERA SECCIÓ
lliurà com
La senyora Caterina
ller del diputat radical

no

Dels darrers conciliàbuls poli¬
tics ja s'ha previst el resultat.
Ceda comptarà amb la quan¬
titat proporcional de governadors,
corresponent al nombre dels seus
diputats, i amb un ministre més
al Gabinet i mitjans il·limitats per
articular fortament les seves for¬
ces
a
les
principals prov'

dels Hoc» més alts de
els més baixos. Ningú
xar de reconèixer que
saben maniobrar corn
trasta
aquesta tasca

En una

o

ha passat al seu despatx.
Ha acudit a la President él pre¬
sident del Consell d'Estat, senyor
Abad Conde.
A les vuit menys deu minuts ha
abandonat la Presidència el senyor
Lerroux el qual en dlriglr-se als

La

apoderant-se d» tot. En dos anys
han aconseguit controlar gairebé
tota la premsa d'Espanya. Els diaris que no eren seus els han media¬
titzat amb pressions de diversa me¬
na.
Examini's per qualsevol lloo
la vida del país en els seus di¬
ferents aspectes i ens trobarem
amb la influència de la Ceda: Dia¬
ris, Bancs, teatres, cinemes, cases
distribuidores de füms, ràdio.
Els elements jesuitics van
pant posicions davant la gran ba¬
talla que pretenen donar i
nyar, la batalla d* la revisió c....
titucional. Els esforços tendeixen
ara a atraure les masses obreres,
els petits propietaris i la classe
mitja. No tenen punt de repòs.
Pels camins més estranys prepa¬

convergència 1 unificació.
Agraïnt-vos la vostra benevolença,

dia

La muller del senyor

els darrers mesos. Política de dei¬
xar córrer el temps i de deixar a
la deriva els greus problemes que
té plantejats el pais. Si recordem
el to i les afirmacions del leader

presenti

Pi 1 Sunyer
és molt interes¬

d'ampleats nous).

Seguidament

xic que donin

un

el dilluns

fins

generals d'aquesta acció 1 d'aquest
objectiu.
Però en el modest radi

nostres no¬
Martínez Herrera
entrada a l'Ajuntament a

senyo/pic-

de conside¬

aquest respecte el desenvolu¬
pament d'aquesta politiqueta en
a

Cases

senyor

va donar
una trentena

teressos partidistes. Es

Borrell

extrem
perquè segons les

(Aque6t

tisfetes i de comuns defenses d'in¬
rar

Agaoit

Juntament presidit per

amortitzar).

cedo-raaical és una volitica
domèstica de petite* vanitat» sa¬
tica

querra

més que al

procedir a

a

bat com ho estarà.

tingui retrocés.

Vàzauez

l'amortització de cinc-centes places
(es tracta de les vacants que 1 aacordà

que

nero

Carles

creuen que la responsabilitat dels
darrers esdeveniments Incumbeix —

El Sr. Lerroux té

doni una am¬

d dimarts no ens reunirem. L'inte¬
ressant és que per al dia de la reo¬
bertura de les Corts, estigui tot aca¬

Madrid Alard Prats

Crònics del nostre redactor a

particulars, no he manifestat mai
una opinió contrària al partit «Es¬

Republicana dc Catalunya».
Sense pretendre fixar posicions —
la qual cosa no m'autoritza la meva
categoria personal — sóc dels que

preguntat

fer-la per avançat

a

no

desment una infor¬
mació de «L'ínstant»

—han

pliació del Consell sl ja acostumeu

Les Us estiep el seule

alguns familiars.

Jaume Miravitlles

Consell?

—Segurament

la

dicions favorables per a començar
la reforma; molts pisos per llogar;
moltes botigues i fins per a majors
facilitats mai com ara hi han ha¬
gut possibilitats per a pagar jornals
més baixos. Aquests plans de refor¬
ma no són d'ara si no ja aprovats
de molt abans. Fa més de tres anys.
A més, jo mentre no hi hagi asses¬
soria petita o grossa assumeixo totes
les funcions de l'Ajuntament
Un bon programa de govern. Llo¬
gar pisos; respon realment a una
idea. Moltes botigues; respon a la
mateixa idea i Jornals baixos; això
ja no és una idea, és una obra de
govern que respon a una política
social d'envergadura 1 no pas nova
a la nostra ciutat. Amb una política

del

periodistes.

—¿Se celebrarà demà Consell de

l'inoportú, continua: —No
sé perquè s'han de barrejar les coses
de Partit en qüestions com aquesta.
(El periodista esmentat, que respon
als íntims
pel nom de Manolo:
—Esol eso!) (Pel senyor Pic la Llei
Municipal són coses de Partit). Mal
com ara hl han hagut tantes con¬

sent a

EL CONSELL DE MINISTRES D'AHIR

ministres?

cedista en l'oposició amb les se¬
ves
actituds actuals, ¿quina des¬

places de Barcelona— no molt lltu
pot veure-ho

ció
els

MENTRE ELS REPUBLICANS MEDITEN

—Es que puede que este periodis¬
ta no 6uplera nada de lo que se
decía.
El senyor Pic fent com aquell que
no

res

—¿Podeu donar-nos alguna amplia¬
—Com voleu que us

vostè?

pogut de la seva part per a trencar

•

DE MADRID ESTANT

un

hl

heu de preguntar-me

—¿No

LA CENSURA I EL SR. PIC
—Escolti, 6enyor Pic —li digué

vàrem

Rogeli Crus.

la causa seguida contra
la d'Antoni JerpL Lluís

Lluis Gargallo.

Solana 1

va,
a

Ingressà novament a l'«Urugauy»

mitja tarda.

En llibertat
Ahir foren portats de ia Presó c
lular a la Prefectura Superior «

AQUEST NUMEROI HA ESTAT
VISAT PER LA CENSURA ¡corresponents.

la humanitat

Divendres, 18 de gener del 1935

Barcelona
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DESPRES DEL PLEBISCIT DEL SARRE

l'informe del Comitè dels Tres

El Consell de la S. de N. ha aprovat

Alemanya i França acaben ben bé d'entendre's, serà aplicat totalment- es disposa que el Sarre passi a
El senyor Pórtela té molta confiança en
Alemanya el primer de març
les seves disposicions sobre l'Ordre pú¬
blic i desment una informació de
Berlín, 17.
Hitler ha concedit
"La Vanguardia"
representant de
ELS SARRENCS
HAURAN
D'E 8 S E R
HITLERI ANS,

SEGONS

EL

FUHRER

—

interviu a un
Premsa americà.

una

els canvis i l'organlt-

Segueixen

de sedante, en

las contingencias

iació de la Presidència de la Gene¬ puedan producirse
dato.
ralitat o, com ara es diu, del Govern

considerar
como indispensable la conveniencia
de delegar la presidencia de la Ge¬

personal. Mecanògrafes, funcionaris,

neralidad.

Secretaria i oficina, ha estat amoblat d'altra forma amb còmodes bu¬
taques, tauletes de centre, etc. Alli
Únicament hi pren seient el senyor
fclartí de Veses, secretari del se¬
a

Governador.

molt bé si no fos

Tot això estaria

nombrosos lerrouxistes que

que els
esperen

al menos la del Conse¬
en un politico cuya ac¬

servia per jo ejecutivo,

etcètera. El despatx que

nyor

Este deseo suyo le hace

o

tuación le permita al gobernador ge¬

neral quedar por encima de las pug¬
nas y por lo tanto de las criticas.
El proyecto del señor Pórtela pa¬
rece
ser que en Madrid
ha com¬

placido al señor Lerroux,
mente

por suponer que

especial¬
él

con

A

que

durante su man¬

General de Catalunya.

Al lloc des¬
tinat abans, a sala d'espera, s'hi
ha instal·lat una oficina amb molt

po¬

dría darse satisfacción al partido
de constitución reciente a que an¬
tes nos hemos referido, ya que po¬
dría ofrecerse a uno de sus afiliados

ésser rebuts han de fer-ho
prenent la fresca al Pati dels Ta¬
rongers. Per tota distracció no te¬
nen res més que
aquelles dissorta¬ en Cataluña la presidencia de la
Generalidad. Sin embargo, en Bar¬
des pintures de Mir.
Entre visita i visita, el senyor Pór¬ celona, este mismo proyecto choca
con la oposición firme de la «Lliga»
tela celebrà ahir la seva conversa
diària amb els informadors. Els di¬ y parece ser que incluso con la de
determinado sector del partido ra¬
gué, primerament que havia estat
visitat pel senyor Pere Ribas, que és dical, muy influyente en su seno,
•1 nou cap de policia de Barcelona porque se alega que el nuevo parti¬
do no tiene historial politico que le
que ha vingut a substituir el se¬
haga merecedor de una presidencia
nyor Garcia Grande-Villaverde. El
y porque ninguno de sus hombres
genyor Villaverde —digué— ha es¬
tiene contraidos bastantes
mereci¬
tat traslladat.
Amb el senyor

mientos para ser exaltado a la mà¬
Ribas, sostingué
xima magistratura catalana.
«na llarga entrevista 1 en féu grans
¿Podrá vencer el señor Pórtela las
«logis dient que tenia la segure¬ dificultades
que encuentra en Bar¬
tat que aquest senyor prestaria grans
celona, o bien tendrá que variar sus
ierveis a la causa de l'ordre.
actuales propósitos? De ello depen¬
També comunicà als informadors
derá que la presidencia de la Gene¬
ralidad haya de ser ejercida con ré¬
i
caps dels diferents organismes
gimen idéntico al que imperó has¬
que tenen al seu càrrec l'ordre pú¬ ta el # de octubre,
y que podría¬
blic i es mostrà molt optimista re¬ mos llamar
presidencialista, por el
ferent a la forma com portaran a
terme el comès que se'ls té enco- propio gobernador general, a bien
que éste pase a ser exclusivamente
feanat de vetllar per les vides, les el
representante de la República en
hisendes 1 la seguretat dels ciuta¬ el territorio
autónomo de Cataluña.»

una

Afegí

abans d'ahir al vespre

que

—Això —digué— no són res més
que pensaments de futures actua¬
cions o disposicions que se m'atri¬
bueixen sense cap base sòlida. No

Ja començaren a actuar les rondes
Volants que ell havia disposat i que
per referències de les persones que
poden reflectir ni de lluny propò¬
fhavien visitat podia afirmar que sits
•1 resultat havia estat excel·lent.
Canviant de conversa, es referí a
«nes
suposicions que publica «La

meus, car no els he comunicat
ningú 1 no tenen cap més valor
que el que li pot donar el periòdic
el que donin els ciutadans que ho

a
*

Vanguardia» d'ahir relacionades amb
•1 suposat futur de la Generalitat
-Dic això —afegí— perquè com
que reproduïm a continuació.
Diuen així les suposicions de re¬ sigui que existeix la prèvia censura
aquesta ho ha deixat publicar no
ferència:
>s cas
que hi hagués qui pogués
«Si hasta el mismo dia de la toma
creure per aquest detall que Jo
hi
de
gobernador general
'

posesión del

de Cataluña, el interés político es¬
tuvo cifrado en conocer la persona

asumirá tal cargo, actuando ya

que

el señor Pórtela, aquel mis¬
interés se desvela ahora por el
comentarlo relativo a los partidos,
y más concretamente a las perso¬
nas que han de ser sus auxiliares y
colaboradores durante la vigencia
an
mo

él

del régimen transitorio.
Desde luego, ya se sabe

que

dos

Sirtidos, «Lliga Catalana» y el re¬

aceptar en principio

caí, parecen

colaboración

con

el

nuevo

go¬

bernador, y que un tercer partido,

assenteixo.
—Un periodista li digué si po¬
dia avançar quelcom referent al tea
del comentat 1 respongué que
). Que tenia molt que
fer i que
opinant com els francesos, creia que
al treball s'hauria de «seriar» (de
sèrie).
Entre les visites que rebé el Go¬
vernador General de Catalunya, se¬
nyor Pórtela Valladares, hi ha les
—

següents:

El president i el secreta¬

ri

de la Cambra de la Propietat
Urbana de Tarragona; una comissió
de patrons metal·lúrgics de Saba¬

de Barcelona, senyor
éste de reciente creación en Bar¬ dell; l'alcalde
Pic i Pon, amb el secretari de l'A¬
celona, pretende tener también un
senyor Pi i Sunyer; el
representante en el Gobierno de Ca¬ juntament,
nou cap superior de Policia, senyor
taluña.
Pere

Se asegura que
la «Liga» las

con

Pórtela

Ribas;

el

tinent

coronel

cap

las negociaciones del Cós de Seguretat, senyor Caba¬
realiza el señor llero; el comissari de Policia, senyor

preguntat

que

liféu el

pe¬

riodista, referent al tracte que hom
donarà als habitants del Sarre que
votaren
contra Alemanya, el se¬
nyor Hitler respongué:
Fa 18 anys vaig començar
lluitar, amb solament 6 homes, per
a la conquesta d'Alemanya. El nom¬
bre dels meus partidaris ascendeix
avui a 39 milions. Tots aquests mi¬
lions de persones pertanyien a di¬
versos partits. Nosaltres els conque¬
rirem per a la idea nacionalsocia¬
—

..

lista.
Lluitàrem
d'atreure'ns

fermament
l'ànima de

tal
per
la nostra

nació, i Jamai no preguntàrem a
ningú d'on venien, «inó que tan sols
preguntàrem què volia ésser.
El Sarre forma part de la nostra

li

pàtria i els

habitants són

seus

com¬

patriotes nostres.
Hitler afegí:
He declarat en diverses oca¬
sions que renuncio a tota reclama¬
ció territorial a França. Des del
—

punt de vista històric, aquesta re¬
núncia és important. Ho faig per a
servir a la pau d'Europa. Estem dis¬
posats a realitzar qualsevol sacrifi¬
ci, però mal no sacrificarem la nos¬
tra llibertat. Reclamem la Igualtat
de

drets

moral

1

PRESIDENT
DEL

DEMANA
AVIAT EL

QUE

ES

XEN

NI

A

DE

CASA

Barrebruck, 17. — Segons semblael senyor Geoffery Knox, president
de la Comissió de Govern del Sarre,
té el propòsit de demanar a la So¬
cietat de les Nacions que decideixi
com més aviat millor que s'efectuï
el retorn del territori del Sarre a
Alemanya, per creure que la per-

llongació de l'actual estat de coses
és favorable a la provocació d'inci¬
dents i actes que augmentin el con¬
fusionisme d'aquests dies i facin di¬
fícil el manteniment de l'ordre. Fer

amb tot, les forces internacio¬

ara,

nals trameses per a garantir el man
teniment de l'ordre continuaran al
Sarre mentre no es portin a cap les
disposicions necessàries per al tras¬
llat de les funcions de govern a Ale¬
manya.

De fet, la conca del Sarre és Ja
nacionalsocialista.
Tots
els
ele¬
ments destacats de l'oposició cer¬
quen refugi a l'estranger, especial¬
ment a França. El que a Alemanya

trigà alguns

mesos

a

aconseguir-se,

l'absoluta «coordinació» de la Prem.

diuen

com

aconseguit aci

els
per

alemanys, s'ha
la força imperio¬

de les circumstàncies. Igual suc¬
ceeix amb la gent que més s'ha des¬
tacat en el combat del nacionalso¬
cialisme. Hom diu que han passat
la frontera àdhuc alguns membres
de la Policia sarrenca. Encara que
era molt insignificant la minoria de
socialistes entre els encarregats del
manteniment de l'autoritat i l'orsa

're, n'hi havia alguns, per als quals
estada ací

és molt

arriscada.

abstenemos de

to porque

recogerlos, tan¬
cada dia suenan nombres

distintos,

como

nos

quizá

porque

prematuro hablar ya

sea

de

personas,
cuando no està determinado toda¬
vía el funcionamiento del organis¬

gubernamental durante esta eta¬
de transitoriedad, y los propios
partidos se han reservado conocer
el proyecto del señor Pórtela antes
mo

pa

de dar
El

su

asentimiento definitivo.

nudo

de

la

cuestión

estriba

—según nos ha dicho perso¬
na allegada al señor Pórtela—, el
nuevo gobernador general entiende
que su cargo ha de estar por enci¬
ma de las actuaciones partidistas de
éste u otro color. Alejado, desde 1923,
de toda lucha política, no quiere
en

que

trar en ellas ni en favor de unos
en contra de otros, y se siente i
bien dispuesto a actuar de àrbitro.

de

la

Comissió

Jurídica

Assessora,
Viladot; el pre¬

Maluquer 1

senyor

sident i secretari
sió de Catalunya;

de

Ràdio

seves

llars.

xent detalls d'alguns incidents sig¬
nificatius
ocorreguts els
darrers
dies al territori del Sarre. El Front
Alemany ha tornat a censurar la
conducta de la Comissió de Govern,
la qual acusa de parcialitat 1 d'ha¬
ver
suspès un funcionari pel sol
motiu d'haver fet la salutació na¬
cionalsocialista.
També es
queixa
del fet que tres policies han estat
suspesos,

Difu¬

el magistrat se¬
nyor Leonci Villacartin; una c: mis¬
sió de la Cambra Nacional d'Indús¬
tries Químiques, amb el president
d'aquesta, senyor Bertran i Güell;
l'inspector regional de Duanes de

I

QUE

TORNEN

SON
REBUDES
PELS NAZIS
Bari"—u k
17. — Es

Catalunya i Balears, senyor Miquel
Niubó i Compte, i l'administrador i

A
A
van

CASA
TRETS

conei¬

«acusats d'un delicte de

re¬

bel·lió»,

segons informes oficials. La
Comissió de Gopern diu que és com¬

pletament falsa la noticia anterior,
i que la suspensió dels policies està

Justificada.
Segons noticies rebudes dim poble
de

la

frontera amb França, Gudiha ocorregut un incident des¬
agradable, del qual no es tenen de¬
talls complets.
Algunes dones
d*l
lloc cercaren refugi a França du¬
rant la nit, per creure que no els
oferia prou seguretat la seva esta¬
da a Gudigen, degut a l'estat dels
ànims quan es celebrava el resultat
del plebiscit. Hores més tard, inten¬
taren tornar a les seves llars, i fo¬
ren rebudes per «grups uniformats»,
que els donaren l'«altol» En fugir,
sonaren
diversos dispars. Hom no
l'incident ha tingut
sap si
greus
gen,

conseqüències.
Arreu

de

la

regió s'oyserva certa

intranquil·litat,
una

EL
FRONT ALEMANY ALEMANY
ACUSA TAMBE
LA
POLICIA. UNES
DO¬
NES QUE HAVIEN FUGIT

comissió interministerial presidida pel senyor Herriot.
a qui més interessa és a la Societat de Nacions.
Aquesta té l'obligació de protegir els que no han votat per l'anexió
Alemanya contra totes les represàlies possibles.
*Per la nostra part, si ens avenim que el règim especial sigui
liquidat el més aviat possible, és just que esperem del govern ale¬
many una correspondència i un respecte al dret de gents, base de
tota col·laboració entre pobles.»
Poques vegades es podrà aplicar amb més propietat que aques¬
ta aquell adagi de paraules, paraules i paraules.
Flandin en fer aquestes declaracions sabia positivament que
nazis del Sarre, atiats pel mateix govern del qual el primer
ministre francès espera ecomprensió» pels enemics,
es dedicaven
de la frontera franoeea, Il·luminada
a caçar enemics per les poblacions sarrenques.
del Sarre
Al mateix temps, la Comissió interministerial, com a primera
(Foto. Urbis - Press)
mesura per a la seguretat dels que havien votat contra l'anexió
QUATRE-CENTS
SAR¬ a Alemanya, acordava posar limitacions a l'entrada de fugitius.
També la policia del Sarre, a mans d'oficials dels pobles aliats feia
RENCS
HAN
DEMANAT
PASSAPORT.
HOM CON¬ els ulls grossos quant a les persecucions contra els anti-nazis.
El
SIDERA
QUE
FUGIRAN
cap dels catòlics adherits al Front Comú sap alguna cosa de la
MES
DE
DEU
MIL PER¬
neutralitat d'aquests oficialsI Ha cercat en va protecció en un d'ells,
SONES
i s'ha vist obligat a abandonar el pals protegit pels seus amics
París, 17. — Fins el moment, unes
400 persones residents al territori particulars. El policia, com a tal, es rentava les mans del que po¬
del Sarre han demanat permis per
guessin fer els nous senyors del pais contra els seus enemics.
a
entrar a França, segons diuen
I Flandin, per a defugir les responsabilitats, recorda que és la
les autoritats d'immigració, en el
Societat de Nacions la que ha de protegir els que hagin votat contra
dia d'avui.

es palesa
en
extraordinaria de

que

concurrència

gent al Consolat de França,

en

sol-

licitud del visat de passaports, per
tal de poder refugiar-se a la veïna
nació. Segons
càlculs aproximats
que es fan, el nombre
passa Ja de cinc mil.
s'han visat entre ahir

de refugiats
Al Consolat
i

avui

2.000

passaports.

el secretari

de la Duana de Barce¬
lona.
El Butlletí de la Generalitat publi¬
ca les següents disposicions del Go¬
vernador General:
«Decret donant publicitat al del
Ministeri d'Hisenda del 3 de gener
del 1935, sobre modificació dels ar¬
ticles que s'esmenten de l'Estatut
de Recaptació.
Ordre concedint l'excedència vo¬
luntària que ha estat sol·licitada pel
senyor Ramon M.» Roca 1 Sastre,
Jutge de primera instància de Cer¬

Les
men

esmentades
que

autoritats

afir¬

Ja han travessat la fron¬

tera 230 persones, però d'elles
més 40 sollicitaren
ingressar

no¬

grans

autoritats franceses conside¬
que el nombre total de perso¬
nes que demanaran l'entra a Fran¬
ça no passarà de les 10.000.
Les

ren

FRANÇA

I

ALEMANYA

ARRIBEN A
UN ACORD
DE
PRINCIPI. ELS
DOS
PAÏSOS HAURAN DE FER
L'ACORD
DEFINITIU DI¬

potències que manegen la Societat de Ginebra, sabien de
sobres que al mateix Sarre, un pais governat per delegats nomenats
per ells, abans del Plebiscit, amb l'aquiescència de la Comissió
presidida per Mr. Knox, s'estava construint el camp de concentra¬
ció per a recloure-hi els enemics del règim hitlerià tan bon punt.
el territori passés a mans d'Alemanya. Sabien això al mateix temps
que el famós <Comitè dels Tres> elaborava el Pacte pel Plebiscit,
segons el qual Alemanya es compromet a respectar els seus adver-

del Sarre.

s

RECTAMENT

França, més que ningú, és la que té la responsabilitat del proble¬
Ginebra, 17. — Les negociacions
va crear en imposar el mandat al territori en fer el
entaulades entre els representants ma. Ella el
Tractat de Versalles. Els altres estats aliats a França comparteixen
francesos 1 alemanys han durat tot
el dia, sota la presidència del baró la responsabilitat amb ella, però un xic aminorada, ja que no com
Aloisi.
els francesos esperaven treure profit de semblant creació. França,
Després de moltes alternatives pes
simistes 1 optimistes, després d'ha¬ doncs, i els seus aliats, cada un d'ells en la mesura que tingui res¬
ver-se hagut de suspendre la sessió
ponsabilitat en el Pacte de Versalles, la tenen ara er. els resultats
d'aquesta tarda, i quan Ja comença¬ del Plebiscit, i, el que és pitjor, la tindran en les persecucions i deva
a entrar el desencís als cercles
internacionals i es creia que avui predacions de què seran victimes els antinazis sarrencs.
França, millor, els homes d'estat de França, poden creure tenir(Passa a la nàg. 8) ho tot resolt protegint els funcionaris francesos i en el millor dels
casos, els habitants sarrencs de procedència francesa, té totes les
obligacions cobertes. Però si examinen bé la història dels darrers
quinze anys d'Europa, veuran que les seves obligacions són moli
més extenses, van fins, en tant s'han eixamplat, les illusions qus
ajudaren a crear entorn d'una democràcia ficticia que arriba no¬
més fins allà on els interessos dels que la maneguer. s'entronquen
amb els dels països que viuen sota el feixisme. O en un altre cas,
fins allà on els permet anar la por a l'exterior i fins al que pugüi
esdevenir a l'interior.

Inútil, doncs, que Flandin pretengui defugir responsabilitats.
La història no les regatejarà a ningú i el seu judici no podrà ésser,
entel·lat per declaracions ministerials més o menys brillants fetes
sota el pes de les

circumstàncies i les ganes de desconèixer realitats
satisfactòries per a la pròpia consciència.

joves d'uns 20 estat detingut, visitava amb gran
completament des¬ freqüència els camps i centres es¬
pullats, estaven dedicats a realitzar portius, i procurava entaular amistat
quadres de desnudisme de molt di¬ amb els Joves que pel seu aspecte e«
fícil qualificació.
Davant d'aquest distingien dels seus companys.
Els xicots són divuit, però s'ha
espectacle, els agents de la briga¬
Còrsega,

anys,

diari

independent

circulació, referint-se

les families necessitades.

de

molta

aquella ban¬
els del Bloque

a

dera monàrquica que
Nacional feren voleiar per Madrid,
la titula «bandera con los colores
nacionales».
Hi ha coses que surten sense
que
hom se n'adoni.

màxim,

escassament

tan

varen

circular

les

passades festes.

ES PRACTICAVA A DIVER¬
SOS LLOCS

Detinguts

l'església de Betlem es donava
a cada pobre vuit bons de l'Ajunta¬
ment: quatre de pa i quatre d'arròs.

tornat de Roma els tore¬
ros de Barcelona.
Hi ha una vella dita,
segons la

casats de

poc no poden anar a
a América per
manca de diners.
—Ja veureu com tot això s'acaba

fer el viatge de nuvis
Obrint

subscripció
oaró ex-regidor.
una

—

deia

un ex¬

Han

inqualificables.

litzaren

diu la dita.

perdut

xic de fede i uns

t

Barcelona una entitat
de beneficència catòlica
que està
gida per una Junta directiva,
Comitè i una Assemblea per als
sos

que

Però

convingui.
en

els

seus

Estatuts

hi

ha

precepte segons el qual «el se¬
nyor
Bisbe pot desfer qualsevol
un

•cord que no li plagui...»
La
democràcia catòlica

és

«

ía Casa del Poble del districte cin¬

què, entitat que fou baluard de l'an¬
ticlericalisme.
I ha dit: «El pueblo hoy es cató¬
lico y ante ello hay que adaptarse
a sus creencias religiosas...»
/ veieu el que són les coses; el
varen aplaudir.

pirata del Medite¬
rráneo», de Manuel D. Benavides, recollit per la policia
Complint ordres de la Superiori¬
tat, la policia procedí ahir a la re¬
collida 1 lncautació del llibre «El úl¬
timo pirata del
Mediterráneo», de
Manuel D.

Benavldes, segurament,

a

conseqüència de la denúncia pre¬
Saragossa, el cavernícola Victor
pel senyor Joan March, el
Pradera ha desfigurat barroerament qual
considera que el
personat¬
la història de Catalunya. I posat a ge central d'aquesta
obra que s'a¬
desbarrar ha dit que a Catalunya nomena Joan Albert, té relació
amb
abans tothom parlava castellà.
A

De la malversació de
cabals a l'Aeronàuti¬
ca

una

«El último

altres

de

les

seves

escenes

Per

a

El

diputat radical senyor Palau
Mayor, elegit per la Lliga amb el
caràcter de radical desautoritzat pel
partit ha donat una conferència

con¬

major James Mc. Emery, natural de
Dublín, de 59 anys d'edat, on rea¬

Existeix

els

susdits Joves,

A molts d'ells els ha passat el
que

quants diners.

eebuts. Ara resulta que la noia del
Borbó ha fet un mal casament. La
familia del nuvi no és gran cosa. I

els

fessaren que poc abans havien estat
a un altre pis de la mateixa
casa,
on viu un súbdit anglès anomenat

Ja han

qual Roma vedutta, fede perduta.

A

uns

que

da d'estrangers varen quedar assu¬
mits en el més gran astorament.

No hi tindríem res a dir si no

fos
per la casualitat que entre els bons
que es repartiren n'hi havia d'a¬
quells que va fer l'Ajuntament i que

fos la contrafigrura de la

deos.

de

a

no

El President de Ministres de França sap jugar bé aquest «co¬
modín» diplomàtic que se'n diu la Societat de Nacions.
La Societat de Nacions, ergo França-Anglaterra, i totes les

als

que per a

poc

Diumenge passat, dia 13, a l'es¬
glésia de Betlem es repartiren bons

Com si la Societat de Nacions

sr.

diplomàcia francesa.

aquest motiu
s'instal·laren prop de Tolouse i Bór¬

campaments

vera.»

Vn

això

>Però

FACI

SORTIR

més delicat, el de l'emigració sarrenca possible, en
nosaltres, ha estat minuciosament estu¬

diat per una

TRASPAS. ELS
NO NAZIS
FUGEN. ELS
JUEUS
NO
S'ATREVEI¬

del señor Ventosa y

que se forme serà el ex presidente
de la Diputación, señor Vallés y Pu¬
jáis, y se citan algunos nombres
más por los restantes partidos, pero

*El problema

el que es pugui referir a

DE
LA
SARRE

COMISSIO

La població
Jueva, una minoria
Santillano; el coronel de la Guàr¬
Calvell, quien parece haber indica¬ dia Civil, senyor Garcia Rodríguez; insignificant, està
espaordida. La
do que el representante del parti¬ el secretari de la Junta
major
part
de
la
gent d'aquesta ra¬
de Segure¬
do en el seno del Consejo ejecutivo tat,
s'atreveixen
a
ça
no
sortir de les
senyor Fèlix Roure; el president
cerca

territori duaner del Reich.

Hitler pregà al perio¬
dista que no es donés crèdit a les
Inexactituds dels emigrats.
EL

Immediatament després de conegut el resultat del Plebiscit del
Sarre, Flandin, primer ministre francès, va fer un discurs ple de
ecomprensió* i de bones intencions, segons expressió pròpia de la
premsa hitleriana, que és tota la que es publica a Alemanya.
A les poques hores, a preguntes dels periodistes, el senyor Flandin tornava a parlar dels resultats i digué coses tan substancíale
com les que segueixen:
tFrança, que ha pres com a base de la seva política interna¬
cional el respecte als Tractats, no pot menys que felicitar-se dt
l'aplicació estricta que aquests han tingut en relació al Plebiscit del
Sarre. Cap francès no pot ara somniar a protestar dels seus resultats.
*La Societat de Nacions, que tan gran èxit ha tingut en el seu
paper de guardià, i organitzador de la seguretat internacional, és
la qui té l'obligació de portar fins a la fi tot el que calgui fer per a
tornar el Sarre a Alemanya.
*Tinc el convenciment que gràcies a l'autoritat moral de Gi¬
nebra, gràcies al sentit de responsabilitat del govern alemany, i,
gràcies també, al treball preparatori efectuat a Roma abans del
Plebiscit, totes les qüestions litigioses entre França i Alemanya se¬
ran fàcilment resoltes sota l'ègida de la Societat de Nacions.
*El pagament de les mines del Sarre ha estat ja previst fins
en els seus detalls més minims. No és de preveure que sorgeixin
grans dificultats quant a les qüestions financeres relacionades amb
els drets francesos al Sarre públics o privats.
*Les negociacions comercials començaran immediatament, per
assegurar l'adaptació del règim de canvis franco-alemanys a la
nova situació, quan el Sarre serà definitivament reincorporat al

efectiva.

En acabar,

Se havia parlat llargament amb

dans.

PANORAMA INTERNACIONAL

En l'informe —que si

AHIR, A LA GENERALITAT

Naval

Sembla que l'anunciada malversa¬
ció de cabals a l'Aeronàutica Naval,
tot i ésser important, no ho és tant
com s'havia dit en un
principi. Ahir
s'assenyalava la quantitat de 600.000

pessetes.
L'autor de la substracció, pel que
es
diu, era un empleat que tenia
del pagament de material que
servia a l'Escola d'Aeronàutica
Naval.
cura
es

fa

Segons referències, la Hisenda es
responsable de la quantitat de¬

fraudada.

sentada

AQUEST NUMERO HA ESTAT
VISAT PER LA CENSURA

Costums modernes?

aquests mateixos joves arribà
coneixement de la policia que en
altres pisos de la mateixa casa, els
llogaters dels quals eren furibunds
amants del desnudismo, els xicots
detinguts també havien efectuat es¬
cenes, a les quals es venien dedi¬
cant des de temps ençà, per tal de
complaure els capricis dels esmen¬
tats

Diversos estrangers prac¬

tiquen, en gran escala, la
prostitució de joves
NUDI8ME

EQUÍVOC

Fa dies arribà a coneixement dels

agents de la policia de l'Estat, en¬
carregats de la vigilància dels es¬
trangers residents a Barcelona, que
a
en

cases del carrer de
Còrsega,
la qual habiten unes estrangers,

Per tal d'esbrinar la classe de vi¬
sitants i els motius de les
freqüents
visites als estrangers, fou muntat
un servei de vigilància
pels voltants
de les cases que al·ludim.

unes

efectuaven freqüents 1 estranyes vi¬
sites uns Joves.

en

Els agents
el domicili

pogueren sorprendre
de Walter Dean Ag-

llogaters.
A més del nord-americà i
l'anglès
detinguts, també ho foren els súb¬
dits alemany 1 anglès, respectiva¬
ment, Fuster Federlc Wetreber i Ro¬
land Btuard.
Així que es trobaren els detinguts
la Delegació de l'Estat, davant el
cap de la brigada d'estrangers, ne¬
garen

categòricament

litza

actives

seva

detenció.

ficante, que
denés

llur
contra ells

panya

com

Aclaparats

a

RECLU¬
CAMPS D'ES¬

preguntes,

els

es¬

mentats xicots acabaren per confessar-ho tot. S'esbrinà per llurs mani¬

teix

que un individu que ves¬

elegantment, i

que encara no ha

cas que aquest or¬
per no trobar

a

indesitjables.
ME8 DETENCIONS

tinguts, han comprovat que es tro¬
baven complicats amb aquells un
súbdit austríac 1 tres alemanys més,
dits quatre individus també han es¬
tat detinguts, 1 han ingressat als
calabosos de la Delegació de l'Estat.

A mesura que es van aclarint els
es demostren els actes répug¬
nants a què es dedicaven els estran¬
gers detinguts.

fets,

T-També s'ha sabut
tricitats

Jove dels

que l'esposa
estrangers detinguts, tam¬
intervingut en les excen¬
del seu espòs, 1 que un

que anava a la casa del
de Còrsega, és fill d'una per¬
que ocupa un càrrec impor¬
en la vida pública de la ciu¬

carrer

tant
EREN

en

llibertat

Continuant la Policia les seves esbrinacions, sobre les gents que es
relacionaven amb els estrangers de¬

sona

JOVES
TATS ALS
PORT

la

vernativa, per tal d'expulsar-los d'Es¬

•n

ELS

a

delicte, fossin novament
posats a disposició de l'autoritat go¬

d'un dels
bé havia

llibertat.

esbrinacions per

Tots els detinguts han estat po¬
sats a disposició del Jutjat, especi¬

que es dedi¬
quessin a realitzar actes deshones¬
tos 1 sollicitaren la Immediata
pre¬
sència dels senyors cònsols de llurs
respectius països, perquè se'ls d :és

dam, natural de Nova York, situat festacions,
al
número 369 de l'esmentat carrer

comprovat que els que es dediquen
a aquesta vida
equivoca són molts
més. Inclús un guàrdia d'assalt, se¬
gons s'ha esbrinat, és assidu concur¬
rent a dits centres. La polida rea¬

tat.

MOLTA GENT S'HA PRE¬
OCUPAT PELS DETINGUTS
Han estat moltes les persones que
han desfilat per la Delegació de

l'Estat per tal dlnteressar-se per ia
situació dels detinguts 1 sol·licitar
llur llibertat.

