EL TEMPS - A Catalunya, el bon
tempt éa general I el eel apa¬
reix bastant serè. Solament es registra
alguna nebulositat a Les Bar¬
riques, La Selva I Empordà i més abundant pel Pallars. Els
venta sén
forts del N. per l'Alt Empordà,
Núria, vall de Ribes. Camp de Tarra¬
del
NW.
gona I
per la conca del Barberà I Camps de
Tortosa. Per la
resta

fa poo vent.

Ha

nevat lleugerament per

Andorra, el Pallars

I vall d'Aran.

DESPRES DE 25 HORES DE DELIBERACIÓ

EI Tribunal ha dictat sentència
ANTECEDENTS

Guió del

En el nostre editorial anterior fèiem referència al
problema blader
t assenyalàvem el let que les mateixes veus
que fa uns mesos clamaven
contra ia severa política del Govern de la
Generalitat per tal de manteair el nivell de la taxa en els
preus del blat, ara han de reconèixer
que

aquesta

era l'única

política bona, de positiva eficàcia

en

el mercat blader.

La rectificació té una importància major pel fet
de venir-nos del portantveu més prestigiós dels interessos
agrícoles espanyols.
Sobre el

comentari

que

reproduíem

en

el nostre editorial de

el secretari de

referència, podem afegir avui unes declaracions que
l'Associació d'Agricultors d'Espanya, senyor Cánovas del

Castillo, acaba de fer

periodista. Més que les consideracions de ca¬
ràcter general, ens interessa, però, recollir un punt concret
que ve a és¬
ser, en el fons, un nou elogi de la política bladera de la Generalitat, que
sostingué els preus per sobre de 50 pessetes quintar.
«En un estudi fet fa poc pels serveis agronómica — ha dit el senyor
Cànoves

en

a un

les manifestacions de referència

—,

per tal d'esbrinar el cost

de la

producció per quintar mètric, s'ha calculat que s'arriba al cost mitjà
de 51'50 pessetes per quintar mètric. Doncs bé, el blat s'ha de vendre
per
dessota d'aquesta xifra.»
I tant per dessota, afegim nosaltres, que es camina cap el desastre.
Végin-se, sinó, els preus actuals no solament en el mercat blader de la
resta

d'Espanya

—

sobre 40 pessetes!

—

sinó

a

Catalunya mateix,

a

Llotja.

Sobra blat, s'ha dit. Falta pa, diem nosaltres. L'enviliment dels
preus
a despit de decrets reguladors — que desballesta tot un sistema econò¬
mic 1 que es produeix amb la presència de forces
agràries

—

només?

de

Barcelona.
Com de costum aquestes classes
ca..a dimarts i dijous de set
a vuit del vespre.
La matricula és oberta a les ofi¬
cines del Consell de Cultura, Palau
de la Generalitat, de deu a dues de
la tarda. Poden inscriure's al Curs
Superior de Català tots els qui hagin
superat com a minimum un curs ele¬
mental i l'admissió definitiva es farà
seran

quebrantable, unida
y en marcha...»

mitjançant

una prova que proposarà
el titular de la càtedra, mestre Pom-

Peu Fabra.
Entre l'ambient cultural la represa
de les activitats universitàries del
mestre Fabra ha desvetllat molta

deia en una nota, l'any 1931,
el Comitè Revolucionari de¬

Guerra
La mort de l'ex-President del Con¬
sell, senyor José Sàncsez Guerra, dó¬
nant

de

la

seva

a

les zones agrícoles i
verticalment als preus de fam.
A

en

províncies

senceres, els

ia

quarta part 1
destroçat que và¬
rem preferir retirar-lo 1 esperar una
ocasió més propícia per a donar-lo

senyor

a

i

De moment, ens limitarem a re¬
produir les interessants manifesta-

Marti Esteve, avui a la pre¬
Madrid, ha fet a un corres¬
ponsal del nostre col·lega «La Pu¬
só de

blicitat»

«obre

el

tema

de

referèn-

nyat del

secretari

seu

1

del

El senyor

no es paguen

mateixa llei
En
que

Gil 1 Gil ha manifestat

tramesos a Madrid 1 no els han en¬
viats encara.
Els esmentats documents consis¬
teixen en una reli "

parlem en passat perquè ignorem si encara vigeixen, donada la
política (?) del ministre cedista del ram — establien el preu, per fanega
recollida, en nou i deu pessetes diàries. Fa un any que encara es pagaven.
Actualment, arreu d'Andalusia es paga per fanega d'oliva recollida 1'50 a
Y 65 pessetes I

MARTI
antecedents

les dretes en la seva estrepitosa
del «bienni». Milions d'homes que
no mengen el pa necessari per viure. El camí del desastre. ¿Sobra blat?
Falta pa. que és més greu. I així no es destroça 1 es desencaixa solament
una economia, sinó que es crea i es fomenta una angoixa social que, a la
seva

per

hora, tindrà moltes, moltes justificacions!

Per damunt de totes les acusacions que puguin fer-se contra la polí¬
tica dita «socialista», practicada per Largo Caballero des del ministeri del

Treball, hi haurà

aquesta gran raó indestructible de les masses
camperoles llançades a la tragèdia de la fam per aquells que ahir acusa¬
ven, que són els mateixos que avui ocupen el Govern 1 controlen els :
sorts del Poder a la República «de treballadors de totes classes».
sempre

gràfica una còpia fotogràfica, que
ha estat publicada, de l'acte en què
s'acordà proclamar l'Estat Català, 1
tot el que fa referència als discursos
sa

efectuà el senyor Sánchez Guerra a
la Presó de Madrid, on estava detin¬
gut el senyor Alcalà Zamora 1 al¬
guns dels seus companys del Comitè
Revolucionari.
Sánchez Guerra, que patrocinava
el grup anomenat constituent — Vi¬

que foren radiats des de la Generalitat la nit del dia 6 d'octubre. També
es proposa esbrinar el senyor Gil 1
Gil el domicili d'una entitat comer¬

Burgos Mazo, Melquíades
Alvarez i ell—, fou, com diem, en¬
carregat de formar govern. La mo¬
narquia
s'esfóndrava
vertiginosar
ment. Totes les sortides eren ja im¬

cial, que sembla que és estrangera,

practicables. Els homes de la Presó
de Madrid pesaven més ja, en la
vida política, que les camarilles del

aquestes actuacions
determinaran noves declaracions de

llanueva,

que havia assortit a la Generalitat,
1 saber quan estarà en disposició
d'ésser traslladat a Madrid l'ex-conseller senyor Barrera.

Possiblement

diverses persones, 1 amb aquest mo¬
tiu, per a poder circular les citacions

rei...

I, por indicació reial
oses:
víen arribat les coses!
Guerra anà a ' i Presó

I si a

—

ion haSánchez

A què? A
Alcalà
Zamora ii
Aicaia
Aamora

d'encarregar-Uralaquest
comès,
,
nu
ho
—

J®
part

una

censura

Per al senyor

Go¬

vernador General
Sempre

que

inconvenients,
materiaU

que

els representants de
ja no politics sino
els ocasiona el règim

imperant de prèvia censura, ha es¬
tat amb elU atentíssim i s'ha pre¬
ocupat amb interès de l'ajer.

dit i repetit
s'oposaria i
castigaria tota diferència de tracte
El senyor Pórtela ha
diverses vegades
que
o

extralimitació que cometessin els

funcionaris encarregats d'aplicar la
En
TAT

el

número de LA

HUMANI¬

corresponent al diumenge pas¬
sat, vàrem ésser, com ja tenim per
costum, objecte d'un tracte especial.
Per tal de justificar unes paraules

del senyor Martí de
riodistes
intentàrem

la

sortida

de

la

Presó

el

m

11

negativa.

Més de lo

que

pe¬ politic, interrogat pels
periodistes,
reproduir un digué les següents paraules:
solt del diari L'Instant, que ja ha¬
—M'he cregut en el deure de vi¬
via estat sotmès a la censura, i no sitar aquests senyors per veure sl
se'ns permeté.
encara es podia obtenir llur col·labo¬
També, en la mateixa edició, in¬ ració en el Govern.
tentàrem publicar la sentència
—¿I ha estat satisfactori el resul¬
caiguda en el Consell de guerra con¬ tat de la vostra visita?
tra el nostre amic Miquel Santaló, i
—No; no han acceptat el que els
la censura tampoc no ens ho per¬ he
proposat, però encara haig d'esEn
meté.
canvi, aquesta darrera no¬
tícia és publicada per dos diaris, de
Barcelona, per cert d'una tendència duents a aquest mateix objectiu...
política molt ben determinada, i per
E1 resultat fou. ' mbé, negatiu.
alguns de Madrid.
I aquell mateix dia el Comitè Re¡Si això no és un diferència de
volucionari empresonat—Alcalà Zatracte, ni mail
mora, Largo Caballero, Fernando de
los Ríos, Alvaro de Albornoz, Miguel Maura, Angel Galarza, Casares
Quiroga i d'altres — féu pública la
següent interessantísslma nota:

de la tarda d'ahir a la traducció
redactats en català,
fan reerèncla a actes del darrer

documents

de

vell

Veses aU

Govern de la Generalitat.

L'estat de Martí
Barrera

censura

só

de Madrid guarda amb els pe¬
riodistes, hem saludat al locutori oe
politics el que fou conseller de Fi¬
nances

Martí

de

la

Generalitat,

senyor

i 11 hem pregat que
volgués aclarir-nos la referència que
alguns diaris de dreta de Madrid
Esteve,

de la publicació d'una lletra ober¬
ta del senyor Josep M.» Tallada,
demanant que siguin curosament in¬

vestigats els comptes de la Genera¬
regida per les

litat mentre ha estat
esquerres.

—No

conec —ens

Maru Esieve— la

ha dit el senyor

petició del

senyor
Tallada més .,ue pels resums que
n'han donat i pels comentaris que
hi han fet certs diaris de Madrid.
No vull Judicar de l'oportunitat de

ració d'un projecte de llei de Comp¬
tabilitat i Administració, en el qual
havien començat a treballar l'in¬
terventor senyor Bosch i el se: ;-or
Ferran Boter.
Podria adduir el testimoni de l'au¬
toritat militar que va ocupar la Ge¬
neralitat després del 6 d'octubre, favor de la correcció impecable

tos

Sin

composición y sus acperjuicio de atender éstos

L'ex-conseller

de Treball

de la

fou operat recentment. El

: gues, on

estat

I

s

satisfactori.
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,

.

.

de examinar aquélla, basta
1 ràcter con que se anuncia el
y

bre.

su

la

meva

.

„„

el ca-

ELS

ABSOLTS
SON
SATS EN LLIBERTAT

La

PO

A

dos quarts de dotze s'iniciaren
els tràmits per a llibertar els que
havien

estat

absolts. Foren empi¬
malgrat dels bons desitjós
del Jutge instructor, que àdhuc ea
posà en contacte amb la Prefectura
de Policia per tal d'evitar el tràmit
de presentació a l'esmentat centre,
com es té interessat, encara que els
processats siguin absolts.

padors,

tres, sortia de la p
Gómez, natural de N

!z

del grup d'encartats del cafè de la
Marina.

Seguidament anaren sortin els pro¬
d'aquest mateix grup Josep
Moragas Escolà,agutzil de l'Ajunta¬
ment de Barcelona; Miquel Marti-,
cessats

gestió cabdal dels meus pre¬

decessors i, per les circumstàncies,
sin·rulcrme'·'' ■ >. meva, hagué de con¬
sistir a cercar per a la Catalu¬

s

familiars, sinó

taxis i autos particulars, amb les
manifestacions d'alegria que és de
suposar.
sos

havien sortit tots els

A les quatre

autònoma una base financera processats absolts, sense que es re¬
suficient, tasca m la qual no em gistrés el més petit incident ni al
va
acompanyar mai la Lliga, v.-ie pati de la presó ni ais seus voltants,
ara ha de veure com els seus a'm 3
malgrat dc l'aglomeració de públic.
nya

van

destruint l'obra, mentre nosal¬

DECLARACIONS
DITOR
Ahir, a la tarda, els

tres esperem que si un dia s'ha de
reedificar serà havent-hi les esc- —
res al Govern de la Repúbllc

EN LA MORT DE
SANCHEZ GUERRA
Aquest politic espanyol que el dissabte passat acabà de morir-se,
després d'alguns mesos d'extinció gradual, era, per damunt de tot,
un caràcter. Mediocre per la intel·ligència, era eminent per la vo¬
luntat. La seva principal característica va ésser l'energia. Però una
energia al servei de la dignitat, la personal i la cívica. La digni¬
tat de Sánchez Guerra es manifestava de vegades, en bufetades so¬
rolloses i altres vegades en paraules i actes sensacionals.

DE

L'AU¬

periodistes

interrogaren a l'auditor de la Divi¬
sió, senyor Ferrer, arran de la sen¬
tència dictada al Consell per a Jut¬
jar la causa anomenada dels «Ra¬
bassaires».
El senyor
encara

no

Ferrer
havia

manifestà

arribat

la

que

causa

poder, ja que aquesta es troba
poder del instructor per tal d'es¬

al seu
en

perar que

transcorreixin els tres dies

la llei senyala, a partir de la no¬
tificació, per si els interessats volen
interposar recurs. Després de com¬
plert aquest tràmit, ordenada 1 co¬
sida la causa, ha d'ésser presentada
al registre d'auditoria, i d'alli pas¬
sarà al qui per torn correspongui es¬
tudiar-la, i, per últim, a l'auditor,
per a la seva aprovació o no.
De totes maneres —continuà el
senyor Ferrer—, la meva intenció és
que

beneficiar a aquells processats què
la sentència i els que, amb
ideològicament el senyor Josep Sánchez absolgui
el temps de presó preventiva d'abo¬
Guerra no inspirava una gran simpatia, personalment mereixia nament, portin complida la pena que
tots els respectes. Ell no torçava el seu caràcter davant de ningú; se'ls fixa, he disposat, 1 alxi es
ni d'un general ni d'un rei. Ell mantenia davant de tothom, per alt féu immediatament, la llibertat pro¬
visional dels que es troben en aquells
que fos, la seva energia. Compareu Sánchez Guerra amb La Cierva CaS0S'
tots dos considerats com a homes de caràcter enèrgic—, i veu¬
D'INTERES PER ALS ALLI¬
BERATS I PER ALS ADVO¬
reu de seguida la forta superioritat del politic andalús sobre el po¬
CATS

lític murcià.
Si per a

_

,

El

.

dels

jutge instructor de la causa
«Rabassaires», senyor Urrutia,
de tots aquells processat^

interessa
que

han estat alliberats provisional¬

ment perquè es
seu

presentin demà al

despatx durant tot el matí.

També prega

defensors

que

el senyor Urrutia als
ja no ho haguessin

desEl gros defecte de Josep Sánchez Guerra com a politic era la
La fuerza constituida por republiPatX'
y socialistas sigue inquebran- limitació dels seus horitzons. No veia les grans qüestions nacionals
PENES
LES
QUE DEMANA¬
table, unida y en marcha, sin que i internacionals, ni els problemes vastos i profunds dels nostres
VA EL FISCAL EN LES SE¬
VES PRIMERES CONCLU¬
pueda entrar en el gobierno trazado dies Per a ell la política era el joc quotidià, petit i curt dels minis¬
ni siquiera como fiscal presente; ac¬
SIONS
tuarà vigilante desde fuera para el teris del Parlament i dels grups o partits; era, en certs moments,
Per a Josep Pons Domingo, Con¬
la
màquina electoral i l'ordre públic. Tenia una concepció mecà¬ rad Llacuna Serra, Miquel Mustó
triunfo inevitable de la República y
el empuje revolucionario que man- nica i àrida de la política i del governament. Les inquietuds del Sentis, Magi Sardà Castellet, Salva¬
dor
Orriols Costg, Gabriel Sitjà
ene y perfecciona, serà el punto de
temps, les qüestions espirituals, les lluites socials, per a ell no exis¬
Vilardell, Alvar Colet, Lleal, Josep,
apoyo único que encuentre la recti¬
fet, perquè es presentin al seu

canos

tud, la independencia y la resisten¬

tien, o bé eren reduïdes al manteniment del principi
de l'ordre material. Josep Sánchez Guerra era, en cos

d'autoritat i

bart,

governador civil de bona fe.
Posat però, enmig de la colla dels polities espanyols de la res¬
tauració borbònica, Sánchez Guerra sobressortia per la dignitat i
l'honestedat. Els seus defectes eren comuns a gairebé tots els poli¬
gen. La situación, terriblemente con¬
tradictoria e históricamente frustra¬ tics monàrquics espanyols, mentre que entre aquests gairebé cap
da siempre, de un Poder constitu¬ no
posseïa les seves qualitats. Per aquest cantó, compareu-lo amb
yente, en libre y sincera coexisten¬ Garcia Prieto, per exemple, i veureu també la superioritat de Sán¬
cia con el resto o la sombra siquie¬

quel

Gobierno,

protocolaria

y

que

nom¬

oficialmente

un

ra

de

tearía
a

otro poder constituido, plan¬
dificultades y zozobras frente

chez Guerra.

las cuales viviremos en un alerta

organización y propaganda.
Seguros estamos de que unas elec¬
ciones verdad
proclamarían legal¬
mente la República, y resueltos tam¬
de

bién a que ninguna intriga o influjo
de los Poderes tradicionales arreba¬
te de nuestra vista ni mediatice el

Políticament, el millor aspecte de Don José era el manteni¬
ment de l'originari

sentit liberal d'una part dels conservadors es¬

panyols. Aquella denominació de partit liberal-conservador corres¬
ponia a la mentalitat 1 a la conducta de Sánchez Guerra. A des¬
pit del seu caient autoritari, sentia el vell liberalisme, i li repug¬
naven l'absolutisme i la dictadura.

Llom-,
Juvanet Mlllans, Mir,

González Gómez, Caries Isern

i en ànima,

nuevo

por la Corona, sólo ha sido posible
por la pujanza de la República, don¬
de aquél encuentra su verdadero ori¬

Miquel

Martínez, Josep Moragas Es-,

colà, Esteve Canals Rovira, Francesc

Jaume Soler
Vidai Rojas, Fre¬
Marti, Ramon Areúo
Colst,
Manuel
Cervera
Salvadó,
Francesc Payos Soriano, Antoni Gi¬
ronès Ventura, Francesc Montalban
Bolea, Manuel Rius Ràfols, Eugeni'
Colomer

Berenguer,

Ramonet,
deric

Josep

Amo

Santandreu Solsona i Francesc Tor¬
ruella Massip, la pena de dotze anyi
i un dia de reclusió temporal.
Per a Joan Ruax Lázaro, la pena
de quinze anys de reclusió temporal
Per a

Santiago Fenoll Soto. la pe¬

de dos anys de
Per als processats

na

presó.
Jaume Figueras

Farreras, Eduard Tronchoa Genis,
Francesc Bacete Calaf, Lluis Casals
Angelats, la pena de quatre mesos
d'arrest major.
Per als processats Joan Batlle Sa¬
bater, Josep Chueco Giméno, Mena

pàl·lid doctrinarisme regionalista el féu propici, l'any 1913,
publicació del decret sobre les Mancomunitats. Però no s'adonà
presiente y la realidad demostrarán del que significava, a Catalunya, la constitució de l'organisme man¬
el máximo de sus esperanzas y los
Carné, Antoni Gallmany Lla
comunal, que per a ell havia d'ésser una cosa fredament adminis¬ Esturgo
verol, Bartomeu Gelis Berga Ubald
limites de su cometido honroso y
trativa Del cas català, mai nç en va comprendre res. 1 quan a Germà Mafiosa, Joan Illa Ribalta,
patriótico. Suavizar la transición y
salvar el orden;
pero
deberá ser principis de l'any 1931 el visitàrem a Madrid uns representants po¬ Fràncèsc Peña Garcia, Joan Al?tom
Ribera, Amadeu Rossell Morros, Pere
sordo a la sujeción a • ningún otro litics de Catalunya, en simple visita de respecte i d'homenatge a
aseguramiento y a la torcedura de la seva digna conducta davant la reialesa, Don José ens féu l'efec¬ Serra Treserras, Jordi Sorribes Cer¬
dà, Jaume Vallmitjana Jordà, Miquel
medios y procederes para remediar
te d'una noble figura molt llunyana de nosaltres en el temps i en
el naufragio voluntario, ya virtudlA. ROVIRA I VIRGILI
(Passa a R pàC-, 7)

.significado que quiera
nuevo

Veurà, en serla sl fos

ES LLEGEIX LA SENTEN¬
CIA ALS PROCESSATS
A les nou del mati comparegueren
al saló d'actes de la Presó Model
tots els processats.
Es llegí la sentència 1 s'inicià la
seva notificació per
grups, comen¬
çant pels que eren absolts.
A dos quarts d'onze començaren a
arribar els defensors per tal de sig¬
nar la notificació de la sentència.

gest! i, però m'estimo més

.

cia del
brado

—

jurídic-mllltar.

esperar el del propi senyor Tallada,
si finalment el seu partit arriba a
participar en la Comissió gestora del
senyor Pórtela. Mentrestant, i des
d'ara, m'adhereixo a la seva petició
d'una Inspecció rigorosa.

ésser un gran politic i un bon governant n'hi hagués
minis- prou amb l'energia i l'honestedat. Josep Sánchez Guerra ho hauria
terio constituyente para considerarestat sens dubte. No ho arribà a ésser perquè la veritable política
i lo una primera etapa o victoria de
kNo queremos acogernos o la so- la decisiva que obtuvo y completa- i la fecunda obra d'Estat requereixen també un clar talent, una
corrida fórmula de que para juzgar i rà la revolución, tan sólo a juicio cultura general i sobretot una ambició idealista que ell
a
un Gobierno debe aguardarse a
de los miopes, vencida en
conocer

vocals havien romàs al saló
celebrà el Consell durant tota
passada, un dia 1 una
de dictar el veredicte,
que redactà el ponent senyor Colo¬
ma 1 Escrivà de Romani, del cos

Per això, encara que

K^lat^^K^S^^n' ! continuava
Generalitat, senyor Marti Barrera,
ahir a la Clínica Far-

Aquest número ha
estat visat per la

—

necessàries, el senyor Gil i Gil ha

i sol·licitat del cap superior de pollc'a d11® " faciliti un agent per tal

s.cKrss,*1 —
tingué
nN¿éUrSenempSreLCnate
dels empresonats uM^digna
digna
A

ESTEVE

deferència que el director de la Pre¬

sumari, que apareixen plens d'inco¬
herències, com són : esbrinar per quin
conducte arribà a mans de la prem¬

iL

algú se 11 acut contestar-nos que fem demagògia, pitjor per
Es tracta de realitat, de tremendes, apremiants, gravíssimes realitats. Desconèixer-les, o creure que es poden remeiar augmentant la força pública,
és, exactament, caminar cap a l'ablm.

la conducta

També es proposa el senyor Gil 1
Gil posar en clar alguns extrems del

Podríem

governs

sobre

ex-consellers, etc.

Els

on es

la setmana
nit per tal

que estava ordenada, abans del seu
prec, la recopilació de dades que vo¬
lia publicar periòdicament i l'elabo¬

tat, els quals havien d'haver estat

—

els

suspensiva.

l'ocasió al·ludida vaig

prometi» al senyor Tallada la

del Parlament totes les dades, an¬
tecedents i documents que desitgés,
no sols del temps de la meva gestió,
sinó de la dels meus antecesors, tan
escrupolosa com la meva i indubta¬
blement més meritòria. Li vaig dir

documents relacionats amb el procés
contra l'ex-Govern de la Generali¬

Collita i recol·lecció de l'oliva, a Andalusia. Les bases de treball esta¬

Es la «prosperitat» anunciada

parlamentari,

pès i àdhuc quan s'ha infringit la

fiscal

del sumari que instrueix con¬
tra els ex-consellers de la Generali¬

Jornals de tres i quatre pessetes mínim en amunt. Però no hi ha cap obrer
que reclami. Probablement els propietaris — molts d'ells diputats de la
«Ceda» 1 agraris — l'acomiadarien tranquil·lament. Entre mal-vlure o mo¬
rir de fam, encara hi ha tria possible.

campanya electoral contra

conducte

arran

l'actualitat jornals superiors a 1'75 ptes., i són molts els jornals de l'50
1 fins de 1*25 diaris. ¿Bases de treball? Existeixen, naturalment. Preveuen

—

pel

la sentència.

observat després la Lliga quan
l'Estatut de Catalunya ha estat sus¬

objecte de recollir alguns detalls de
la causa
general que intéressent,

resta

promesa

aquell dia 11 vaig fer. Ni parti¬

lonsell de guerra les seve»

delliberacions, 1 ha quedat signada

ha

del Tribunal de
Cassació, senyor
González Prieto, a l'Auditoria, amb

cauen

allargar indefinidament la llista de «casos concrets», però
no és aquest el lloc apropiat. Ho farem — posseïm estadístiques edifi¬
cants
a la secció corresponent del nostre diari.
Però són suficients
els exemples citats per a constatar fins a quin punt d'espantosa misèria
han calgut els Jornals en dues zones-base de l'agricultura espanyola: Cas-

hagi pogut complir la

no

segurament per l'acord de no col·la¬
boració pres per la minoria regio-

en

blien

sellers que hem regit les finances
de la Catalunya autònoma estem,
tots tres, privats de llibertat.
Personalment no em puc consi¬
derar gairebé al·ludit per la lletra del
senyor Tallada. He regit durant nou
mesos 1 dies el Departament de Fi¬
nances 1 en tot aquest temps no he
rebut més que un prec del senyor Ta¬
llada en el sentit que indica en la
seva lletra: fou en la sessió del Par¬
lament de Catalunya del 8 o del 4
d'octubre, 1 tothom comprendrà que

menys

al sumari

imposada

pena

sospita de la qual calgui defensarse, en uns moments que els tres con¬

cularment m'havia sol·licitat mai res
abans en
el sentit esmentat, ni

tat.

província de Salamanca, essencialment agrícola,

la

a la

salaris

reduït

incoherent

El vocal del Tribunal de Garanties,
senyor Gil 1 Gil, estigué, acompa¬

falta possibilitat d'adquirir-lo. Cert que
el problema no es projecta encara directament sobre Catalunya, amb un
en

queda

tan

La causa contra el darrer
Govern de la Generalitat

dades per

Falta pa, repetim. Es a dir:

d'Espanya,

del Govern de ia Generalitat.
Un editorial nostre en aquest sentit

cera

El senyor Gil i Gil
continua recollint

politiques
al
Poder, porta a marxes forçades la misèria a les grans zones agricoles es¬
panyoles, on han tornat els salaris de fam d'abans de la República, que la
política del «bienni» havia superat amb evident vigorització del conjunt
econòmic, impulsat per la major capacitat adquisitiva — la intensifica¬
ció de treball en una part de la indústria catalana en fou una demostració
palpable — de vastes zones del proletariat espanyol.

proletariat organitzat i amb elements defensius eficaços. Però

dreta, el més destacat «El Debate»,
han iniciat contra la gestió finan¬

amb ei temps de presó, han

complert ja la

i la nostra edició de dissabte in¬
tentàrem replicar —sense èxit— la
campanya que determinats diaris de

integre.

per

que,

que

fet culmi¬
política: la

un

vida

Unes interessants declara¬
cions de Martí Esteve

les circumstàncies que
motivaren la suspèn-'^6 de l'exercici
"
de la seva Càtedra.

expectació

tingut a la Presó de Madrid,
després de la visita efectua¬
da pel senyor José Sánchez

actualitat

una
campanya
d'insídies

Avui, el mestre Pompeu Fabra re¬
prendrà el curs superior de Català
que venia donant a la Universitat

La fuerza constitui¬
da por republicanos
y socialistas sigue in¬

nova

Contra

Dels 215 processats, 176 surten
torna a la Uni
condemnats a penes diver¬
La gestió econò¬
versitat...
ses i 39 resulten absolts
mica del Govern
S'ha decretat la llibertat provisio¬
de la Generalitat
nal dels absolts i d'aquells a tres

¿Història,

na

dita dels "rabassaires"

causa

Pompeu Fabra

moment
SALARIS DS FAM

la

en

ostentar

mente consumado.»

Un

el

Gobierno. Sin duda, su ánimo

a

la

l'espai.

lá humanitat

FINANCES

COMERÇ I
LA BORSA
Impressió
l'Estat, amb menys

Els deutes de

operacions que en la sessió
1 un xic fluixos, 1 la majoria

Borsí del matí
Nord, 63'50, 63 00, 53'40; Alacant,
4l'40, 41*25: Andalús, 13*00,
12'85 ; Petrolets, 6 05, 6*10: Colonial,
47'00. 46,85; Explosius, 105 00, 104'75;
Rif, 55'50, 55*75, 55*50, cupó tallat;
41*10,

Municipals, sostin¬

les quals
dos enters

d'Aigua, Gas

Al sector

diferències.
AU rotllos de fi

de mes, han ex-

accions una
i Alacant,
Nord puja
rmental
bastantpe®forta,"

cotitzat al

dustnals s'han

les cotitzacions

anteriors.

63'45:

Electricitat

diverses, es va cotitzar
sosteniment, però sense grans

1 Indústries
amb

CANVIS DE MONEDES

voltant de

53*40, 53*50;

Nord,

Dòlars

Orenses,

Borsa oficial

algunes de

han assolit una

1 abona-

Urea
Marca

Belguea
Fiorina

86*15
48-35

86*25
4845

62*80
2*93
238*00
171'60
4965

63 00

30-80

Cor. Praga
Cor. aucquea
Cor. norueguea

Bsrgur,

Dah-

Michals'.y, Strack, N.ssen,
Domgraf - Fasbasndsr,
Laufkotter. Bitterauf - Mestre director:

men,

Eugen Srenkar - Direcció escè¬
nica: Pauly — Dimecres, fun¬
ció 28 de propietat 1 abonament
corresponent a dissabte. FUNCIÓ
A HONOR 1 COMIAT do l'emi¬
nent mestre KARL ELMENDORF.
dedicada a la COLONIA ALEMA¬

í'83
í'63

1-81

1*61

FIGARO, pels

artistes

eminents

2*946
238 25
171'75
4'976
83 10
80*80

32*70

representació

MOZART. Primera
(le LES NOCES DE

NYA

Alacant. 40'40;

ilr. KOStiLL
■«!..

^ii

■

■

pral.

P. (18 Gràcia, 108,

GRAN TEATRE ESPANYOL

Varices cames - Malalties de
i'Anus
Recte - Pèrdues de
de Parts

sang -

•

PUures

SANTPERE

COMPANYIA
,

_

^

—

TO

LA

BURLADA

BELLA

Simón

pel tenor Vioene
Nit. a lee 10:

ESPECTACLES PER

EL DICTADOR

Avui, dimarts, tarda, a les 5.
butaca més cara, 2 ptes.:

La

Apuesta nit i mai més

A AVUI

l'eminent baríton

peí

MARC REDONDO
Demà, torda 1 nit, dues úni¬
funcions de comiat del no¬

ques

table

Lluís

cantant

l

u

i

Grai.
G ral.

-

ÜÜZi

5=

*

!

o

a

»

u

i I

oía

Amortit. 4 '/• A

...

Pamplona 3

asp.

TOTA L'OBRA ES UNA OVACIOII
Josep
Santnere.
Maria Teresa
Klein.
Emili
Vendrell 1 lr4--

EE

nica 4 y

PÜMPEIA

COLISEU

•

O

caba-

Tarda 1 nit; «L'.iuracà»
Principal Palace. — «Las de loe tjos

resoldre amb tota urgència el trac¬
tat comercial amb Romania, pun

«La pipa

Tarda:

—

—

.

«...

Nit:
«Boda e
Jorn».
i: «Les noces c
la: «La alegria (
bella burlada».
i

5 -/.

1926
s lraiiamedlt. 8 '/.
lavai Llevant 6 '/.
isutisuit.

Obligacions
.........

U

.........

S

.........

Asia ira

Cons.

AuxiL

PRINCIPAL PAIAGE

6

de revistes de

Companyia

«Sauaou»

Couip
Auxll de t. C
Caiuons Belga 4 1/2 -/.
Coiouia Gue" - " '
.

CARBAJAL

MARGARIDA

Amortit. 6 V- A
s 1927 amb U
s Un pos tas O

ltfitt 6 •/. A»
1W20 U •/• ...
». O. de Catalunya 6 y.
»

s

» central d Aragó •/.
F. O. Oest Espanya 3 y.
F. O. Cremallera 8 •/—■
F. C. Secundarle
Gran Metro 1922 6 y»..
Oran Metro 1926 8 •/-..
Medi us a Salamanca...

6^7- A

Amortit. 5 y. l

4 1/2 •/.

Fom. d Ubres

8 y.

»

8 •/.
8 y.
Buns
ü'GDres Cea.

1928
192b

Fom. d'Ubres
Foin. d'Unies
Fom. d GOrea
Fom.

La

més ben
presentada. Insuperable interpreLa

b •/.
8 /.

millor

revista.

Astòria.
«El

Nit,

2 p.

Usted

10:

3

MELIA
1

la

del

voz

p.

Capitol.

«La

bumano3»,

peligro».

■

»

~.

»
P
Bons or Tresoreria A...
Bons or rrsaorena B...
Deute Ferroviari 6 y. A
Deute terriviari 6 y. tí
Deute Ferroviari b y. U
Deute Ferrv. * 1/2 y. A
Deute Ferrv. «1/2 y. b
Deute Ferre. 4 1/2 y. C

Catalunya.

de

«Una semana

—

Cèntric Cinema.
Comèdia.

CÍBRIAN

-

—

«Uuldcs en la y

—

«Pescada

de las mujeres».
Excelsior — «Los

desaparecidos»,

vengador solitario».

Fantásio.

PUBLI

CINEMA

-

NOTICIARIS.

Fénun'a.

«Amo a es.te hombre».

—

«Sor

—

Para'

«El

La

maldita».

Horda

Coya

Sulpl-

«La novia de la suerte»
«Sor Angélica», «Barrio
—

—

Frégoli.

etc.

San

*"

—

Nou.

Foc

DOCUMEN¬

VIATGES,

TALS.

«Justicia»,

Angélica»,

—'

-

■

Vaieucia 8 y....
Elect. 1901

Ai,;ues

tíliiceioneea

Elect. 1912
Elect. 19io
Elect. 192C

be i ceioueea
binceionesa
Bai ceioueea

Cas

1908 U
1907 D
1910 D
1912 tí ampi.
1912 IS
1912 F
1918 b ampi
1910 tí

>

»

1917 U

»

1918 tí
1919 tí ..—
1920 U
10218-/....
1921 8 /. dC
1925 8*/....
1928 6 y....

•
»
»
t
»
»
>

1929 8 •/.

Algues
Algues
Algues
Algues
Aiguës

...

1928 5 y....

t
S
1

Eixampla 1907
Eixampla 1918
Eixampla 1927

s

Bous

1

bone

...

Barcelona 8 y.
barceloua 4 y.
Barcelona 5 7
Barcelona 8 y. C

Can. l Keganca
Bone Regada

tíevlllana d Elec.

...

Eiec. Granada.

Tramv.
Aiguës

o -/.
7 Bit

......

Sevilla Exposició 6
a 6 •/.

lor

rey del Jazz».
Maryland. -- «El último vals de Cho¬
pin».
Metropol. — «Atlàntic Hotel».
Miria. — «Gracia y simpatía», «Tor¬

VOLADOR,

de

Walt Disney l'excelsa actriu

ció de

ARGENTINA
ció nacional:

DE

en

la

Presenta¬
IMI'ERIO

bellino en sociedad».
Mistral. — «Hombres en blanco»,
El
Paraíso del amor».
Monumental. — «Ilusiones de gran do¬

produc¬

gran

LA HERMANA
SAN SULPICI0

ma»,

«El

Mascarada».

ROMFA

TEATRE

Telèfon 22026

B...

El

sorollós dels èxits de
Quintero I Guillén. 36 represen¬
tacions a teatre ple. Magnifica
realització escènica. Primorosa In¬
terpretació d'aquesta Companyia,
en la qual l iguren la primera ac¬
triu Antònia Herrero: el primer
actor Rafael Bardom. Josep Ba¬
laguer. Elies Sanjuan, Lluft S.
Torrecilla, Carme Cuevas, Mcruja Cuevas i Adela Calderón —
Demà 1 cada
dia, tarda i nit
i Tarda,
lee butaques a 4 ptes..
ORO Y MARFIL

...

El

Ciment «Asland» prêt...
Ciment «Sanson » ord..
C. «Sunsún» preí. 7 /.
Const, l'erruvtarla
Cobertes l Teulades
industrial

MARFIL

Y

ORO

d'Espanya

Banc. Ext. d Espanya..
Ciment «Aslauu» ora

...
...

Foment d'Ubres
Tabacs Ftlipeiies

Hispano Suiesa
liotel Kltz 8 y

més

PARIS
l 13

programa

Principal.

CLEMENTE!

Rambies. —
eres tu»

EL

CRUCERO EMDEN
dibuixos cn colors:
LEYENDA DE PASC'JA
1 triomf d'AHNABELLA en la pro¬
ducció millor de l'any:
NOCHES MOSCOVITAS
amb
Harry Baur — Dissabte i
Exit

dels

Obres

diumenge, MATINAL — Despatx
de localitats a la taquilla per a
les sessions numerades de DIS¬
SABTE 1 DIUMENGE, tarda, a les

Publlauss

...

de Cadiz
de Uuon Musei...

Idem extra
Pi

os en

=

'dem
l'Es tat
I

M 60

Pe*Soy i!!!;;;"!!""!"
Urgell
Preus

out

se

icorntj

(crulxer)

en

ptes

Calaspai

Beli-lloo O.
Floret

Credit Local «
s

»

s

CIVADES

¿calóla Andalusia

Darrers
Avui,
nyia.

..

triu

aiterprv. 5
Interprv 6

v

/

Credit Local b /. 198:
Bous Expos, internar..
Local 8 •/. imt. Dei lot
Usutas i obligacions

Farln

i

j

Extremadura

46
46

..

48
idem Extre
Veces Andalusia
Idem estrangeres

86
86

.

..

d'arrùe

41

Guixes
Pésela estrangers
idem pals
Llentilles Andalusia.
l ier
Sal amanea

PALL/
Altai.
Aírala

Palla

1

Talia.

—

«Cuesta

Triomf.

90

-Justicia»,

(Dime quien

«Tarzèn y su compaftera»
abajo».
«La garra del gato», «l

—

Tetuan. — «Mascarada», «El .lusterloso
£r. X»
Tivoli. — «Música y mujeres»

—

«El Rosario»,

115

i

otes

COMIAT

do la Compa¬

Benefici de la il·lustre ac¬
PEPETA MÈLIA. Tarda 1 nit:

4*
44

1

bart,
i

Cecília CuBonanova. Simón

acte de concert per

Galindo,

Maro

«Por

,

AQUEST NUMERO HA ESTAT
VISAT PER LA CENSURA

Tel. 2186S

Cèza

von

Chopin
Bolvary

RiTMO

DE RUMBA

(Varietat)

i

La muerte de vacaciones
per

Evaiyn Venable i Fredrlcli
—
(Són filin» Paramount)

March

Redondo.

Dijous,

DEBUT de

la Compa¬

nyia de CELIA GAMEZ amb l'es-

3h II"BAILE

SAVOY

DEL

METROPOL
Duria, 115

41 60

—

Telèfon 81222

/

6

I

4

|
els 4C

95

180

TEATRE

VICTORIA

DIVENDRES. 1er.

I

2 6t

quilos

GARROFES
CuateUO, uegii

—

Avul, tarda, a les 4. Mit. a les
10: REVISTA PARAMOUNT; PA
RAMOUNT GRAFICO; LA NAVI¬
DAD DEL VALIENTE (Dibuixos);

AMOR
>ei

ALFALS

triem curta

SANT FELIU
DE LLOBREGAT

PRESENTACIÓ de
midable Companyia
l'estrena de Mantua

Pau

DE

ILukas

ATLANTIC
lírica
i

amb

per

i

UN

DIA

Leyla

Hyams;

HOTEL

Anny Ondra

Ha sortit el número coriesponent
al darrer mes de desembre dels «An¬
nals del periodisme català», la re¬
vista interessantíssima que edita la
benemèrita Associació de Periodistes
de Barcelona. Forma un quadern de
prop d'un centenar de pagines edi¬
tat amb tota cura i presentat amb
molta esplendidesa. En lloc prefe¬
rent publica li n estudi sobre la Re¬

naixença de Catalunya i els perio¬
distes i literats tortosins del Renai¬

xement, escrit pel President de l'As¬
sociació de la Premsa de Tortosa,
l'iHustre literat senyor Francesc Mes¬
tre i Noé. A part d'aquest assaig
que dóna a conèixer d'una manera
completa tota la història del perio¬
disme a aquella comarca, aquest
quadern dels «Annals» conté una

"—

--

MUJER
CANTAR

Moreno, Emilia Clement.
Saus.
Enriqueta Conti,

del senyor Pere

de la mort

ciutat, on dlsfrutava d'innombrables
simpaties.
Així mateix ha estat sentidísslm*
la mort del nostre benvolgut com¬
pany en la Premsa, el jove Fran¬
cesc Rius Subiracs, redactor del perio.:,

ideal «Espanya Federal».
Acompanyem en llur just dolcf

familiars

els

de

tan

estimats

se¬

nyors.

També va morir, després d'»
na
greu malaltia, l'amic Francés»
Soler Codina. Es amb tota la p:n*
d~l nostre cor que donem tan tris¬
ta nova, 1 al fer-ho ens associem al
d"'T dels seus pares I germans, t
—

estadístiques

relatives

a

la

celebrat

un
en

festival

èxit

el

el

parc

muni¬

cipal a
íàn-'i,

benefici del Segel Pro-ïnen el qual es va obsequiar
amb xa cola ta 1 pastes als nens santfeliuencs i ls do l'Asil Duran, alxl
com
regals de la casa «Nestle» t

HUMANITAT
Impremta: 1444b
Redacció: 22122

Mitjançant

—

fiança

han estat posats
visional els joves

en

personal

llibertat

pro¬

Claramunt, M In¬
got, Abella, Julià i Grifo, que e»
trobaven detinguts a la Presó Cel·lu¬
lar de Barcelona, acusats del supo¬
sat delicte de rebelió militar.
Es troben guardant llit el se¬
nyor alcalde d'aquesta ciutat senyor
Josep Gaspà, i el nostre company ea
la Premsa senyor Pere Arboix. Amb
molt bon resultat ha estat pràctic*da una delicada operació quirúr¬
—

gica al doctor Lluís Cauhé Boladaras,
metge forense del partit ju¬
dicial de la nostra ciutat. Celebra¬
ríem un prompte restabliment dels
esmentats malalts.

Prem¬

barcelonina.

Publica encara, moltes notes in¬
formatives sobre els diaris barcelo¬
nins que foren suspesos amb motiu
de la íevolta d'octubre, així com
també sobre els diaris que aparegueren
de nou per tal de substituir

aquells.

hom

íeléíons de

LA

g^rmà.

seu

Constituí

Infantil

rescensió sobre la creació i funcio¬
nament de l'Oficina de Premsa de
la Generalitat i una sèrie de notes

com

Intèrprets: Matilde Martin. Teresets

del periodisme
català»

Les cròniques 1 noticiaris són,
de costum, nodridíssims, fents'hi esment de t- '.s els aspectes 1
actes clel periodisme barceloní que

Martinez

Valls:

UNA
Y UN

notícia

Valcàrcel, oficial de Correus que fel*
bastants anys residia a la nostr»

«La Lechera».

0 L I S E U M

d'aotuaoió

desaparició.

seva

—

«Annais

Tarda, 3'30. 6'30 I 7'30 (con¬
tinua). Nit. a les 10: NOTICIA¬
RI BAVAR.A FILMS: DIBUIXOS;

CIBRIAN

El caballero del Olmedo

100

.

La.«

tima que se'l té. Desitgem a l'amie
i família, que sàpiguen suportar 1*

«El

ley de Tallón».

sa

d lUgell

Preus en

-

dies

palesa de les simpaties i es-

prova

Soler, el

Companyia de Comèdies

MÈLIA

Civada Extremadura..
Idem Mancba
Moresc Plata, dispon.

LLEU DM I NOSES

Granja

s

I

c

ld3U,

»

els ion quilos

MORE8C

—

partlcularmer:, al de l'amic Jaum#

FOX
MUNDIAL.
ALEMANY
BAVA¬
RIA FILMS: EL MUNJO EN f.UE
VIVIMOS: LA RAZA DESAPARE¬
CIDA: ITALIA; EN POS DE LOS
CAMPEONES; EL PEÑON DE GI¬
BRALTAR

NOVETATS

TEATRE

Ib i

Oran
ORDI

es barregen molts
>ms, però su¬
posem que no s'ha fet res en con¬
cret per ara. De totes manerci cal
fixar-se amb els resultats electorals,
per a donar-se compte que han de
tenir molta feina.
Dies enrera tingué lloc l'en¬
terrament de la fou esposa del . .»■
tre benvolgut amic i company en
Jaume entura, ex-conseller d'E. R. C,
el qual es v-ié concorregudíssim,

i

NOTICIARI

Director:

v|

15

ais la cuartera de

Preus en

A rag

Castella
Bxtremailur

Valors amb garantia

I

al nostre AJuntameuà

per

NOTICIARI

El último vals de

i3 50 I
I 1/501

I

Meuuts priais

Segonet

Si

S E V I V I Y A

els 80 quilo-

Segó

da Tarragona

Valors

ptr

i.

J

I * I

=

Preus e

Regio

89 50
#5 -

8
4

Nuui
Núm
....

19 5c

molt de la comissió

—

gestora

ü'actua-

gel». «El rey de los Campos -JUseos»
«Justicia». «Jnek
—
es el hombre»,
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El senyor Joan Tenas, secret > ri
del nostre Ajuntament va dimi'.ir
el ciirec el primer d'aquest mes, 1
traslladà la seva residència a Bar¬
celona. Segons rumors que ens me¬
reixen crèdit, són molts que sen¬

Emden».

Catalana

I.

«La venus rubia».
—
«No s. 7 ningún ángel» 1
ray de los Campos F"
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Majèstic.
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Bare.

Tramv.

Llum 1 Forca Llevant...
Manresana Elec. 8 -/,...
Prod. Forces Motr. 8 /.
Prd. For. M. Bone 7 /.
Pro. For. M. 6 ■/. 1928

1928 f. Fre

Monialvan, Huertas, Murillo,
Guasoh, Garcia, Aparici, Fernán¬
dez, etc
1 les 30 vlce-tiples —
Decorats' 1 vestuari esplèndids —
Demà, tarda, popular: LA PIPA
DE ORO. Nit: LOS MARIDOS DE
LIDIA — Diumenge, nit. EERAde comiat de la
TA D'ONORE
gentllisslma danaarlna Issa Maraviat,
DEBUT de la
oué > Molt
auper-vedette
PERLITA
GRE¬
CO.

Funicular

Barcelona 6 y. D
General Regadura 6 y.
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»
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Eléctrica TenerUe 0 •/.
Elec. i Cas Lebon 8 -/.

1922 Bxpas
1925 Balines
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per
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Uisp. Amer. d'Eiec bon;
Regauia Ebre. bous ...
Coop. Fluid Ëlec 8 •/«...
Coup. Manreeaua Bner
Euerg. Elec. Calai. 5 y.
Energ. Elec. Catai. 6 •/
Euerg Elec. Cat. 6 V- or
Eueig. Elec. C. 6 •/. 1928
Energ. Eiec. C. 6 ■/. 1982
Ener. Elec. C. Bons 1918
Bner. Elec. C. Bous 1924

1908 tí

Umo cotonera 8 ■/• ...
Unió Banuera û Es. 6 '/.
Valen. MUlores Urbane.-

Kursaal. — «El hijo de Kong», «Pur
la vida de su rival».
Laietana
—
«El altar de la moda» l
«El dix unto Crlstophor Bean»

DIA:

LOS MARIDOS OE LIDIA

Aigües ele tíueiva o

Caimana

»

FANTASIO
les

Ajuntaments

»

DE

LA GARRIGA

àguila y al balcón».
Comtal. — «La nua
1 «Torbellino
Diorama. — «Cedo gabinete», «Anny.
Anny», «Un crimen cn la noche»
«Idolo
Etplai. — «De Eva para

Companyia

General. O'SO: LA PI¬
0«0. Nit, a los 10'16:
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»
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SETA:

Matropollta Trans. " y.
Crease A U O U E F ...

«No soy ningún :uigel» 1
loa Campos Elíseos».
«El Arrabal», «Melodia

Demà, dimecres, dia 30, a les set
de la tarda, al Centre Excursionist*
de Catalunya, organitzada per la Seoció d'Arqueologia i Història, tindrà
lloc una conferència il·lustrada amb
jror Aoprojeccions a càrrec del senyor

<

selecta

seva

de no resoldre's amb promptitud
portaria greus perjudicis al mercat

Broadway. - «Wonder Bar», «Plmieuta y más pimienta», «Estrellados».
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ose.
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de

rey

do cambia».
Bohèmia. — «Fueros

La butaca més cara,

necessitat do

càlculs, portaria un 25 per 100 d'atur
al cens obrer tèxtil.

de loe Lampos Elíseos».

Barcelona.

0*60

lee

a

li mostrés la

perquè

cotonaire 1 de conseqüència la paralitzacló de fàbriques, la qual, segong

«No soy ningún : iigel» i

—

rey

«El
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Met. Ebre 6 •/.
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LA

«La
El dissabte passat, al migóla,
nodrida representació de la Jun¬
ta Directiva de la Cambra de Corre¬
dors de Cotó Filat (Corporació Ofi¬
cial), amb el seu president, visità
el governador general de Catalunya
per tal d'interessar-li que intercedia
davant del Govern de la República

Còniie.

«'RAMCI

Decorats d'ALARMA-CASTELLS-LOPEZ - VALE¬
RA - CAMPSAULINAS - ALONSO.
VESTITS de la casa CAROL and
MARY — Demà, dimecres, tarda,
a les 6.
La butaca més cara, 2
ptes:
EL REI FA TREBALLS F0RCAT3
per Maria Teresa
Klein — Nit,
l
cada dia, l'LXTT
MAI VIST:
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JNDERWOOD
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TEATRES

el

Jimeno

qual marxa contractat a Amèrica.
Interior « •£• A

UNAMUNO

-

ARAQU 1ST A IN - CHIQUI¬
GALLARTA. — Detalls per

contra

onarar

SENSE DOLOR

Eczemes

radón de Ilegalidad para las organi¬
zaciones obreras, censura de Prensa,
etc. En estas condiciones las derechas
quieren Ir a unas eisoolones. Y tienen
confianza en el triunfo.
¿Se Irà a unas elecciones en esta
forma? Nosotros ya hemos empezarlo
a creerlo todo posible. Pero si se fue¬
ra, por descontado tenemos que no
aouJirian a ellas los partidos republioancs de Izquierda. Y en estas condi¬
ciones el resultado electoral tendría
el mismo significado e idéntico valor
que el famoso pleblscisto con quo
Primo de Rivera quiso hacer creer
a las gentes que el pais estaba eon

Avui, dimarts, tarda, a les 4:
FERNANDEZ - LEJONA
contra
GALLARTA II - URZAY. Nit. a
les 10T5: ZARRAGA

Avui, tarda, a les 4*30:
ALEGRIA DE LA HUERTA I

ne-

suspensión de garantías, decía-

con

NOVETATS

FRONTO

TEATRE NOU

Es

—

puestos tan diáfanamente que no

cesi'an aclaraoiones de ningún g4J
nero. Abiertamente piden eleoolones'

-

de l'any

teatral

1M$

Copiem d'un diari de Madrid lee

Extraordinari èxit
de quinlel·la com-

—

Joc

nou

dei

ELS MESTRE8
"

Barcelona:

a

CANTAIRES

L'huracà
L'èxit

GARMENDIA. Nit: OSA
contra CSLAYA H

-

ULACIA I
TEODORO

DEL

ratlles següents:
«Loa desees dereohistas están ex¬

Avui, dimarts, tarda: ISIDORO
n - URIONA II contra UF.IZAR

LA

i

obligacions Alacant,

les

53'50, 63'40, 53*65,

Nord,

Alacant, 41'40. 41'45, 4130;

particular
puja de

1, en

puja d'importància,

Frontó Principal Palace

LICEU

TEATRE

BRAU

p»* AW y

GENER

Les dretes volen que
es facin les eleccions
amb estat de guerra

VARIETATS

POLIORAMA

TEATRE

Avui, 27 da propietat

Borsa de la tarda
16'35, 16'00; Aigües, 173'50; Colonial.
46'75; Pord, 177; Sucre3, 30'50; Rif.
55*50, 65*15; Petrolets, 510, 5'05; Gas
E.. 115*50. 11575; Felgueres, 35'50;
Montserrat,
59'50,
59'00,
69'50;
Docks, 17'00; Explosius, 105T5; Fili¬
pines, 323, 823*50; Chade, 364'50.

guts l amb força animació al rotllo.
En la sessió d'ahir, les obligacions
ferroviàries van experimentar una

i O VU,

100, 87 00, paritat.

5 per

demis¬

perdut petites diferencies.
Els deutes de la piputac^. Pro¬
vincials, Tresoreria de la Generali¬
i obligacions

íeCfcTlClUl l;

TEATRES

I

sions ban

tat

paritat; Chade E, 71'00, paritat;

DE

M

Naturalment !

PUBLICS

ESPECTACLES

.

Chade E, 7080,

Chade, 365, paritat;
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E.
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J.

OLIVET

F.

PONS
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DE BOSCH
LEGARES

PintUf»
Pinturt
Pintur*

ARNAU

Exposició d'obre, d* pintor* del séSle XIX: MARIAN FORTUNY, J. SO¬
ROLL A

Fins el

i

d'altres

dia 8 de febrer

pogut registrar durant els

darrers temps. La part gràfica és
també molt notable car conté foto¬

grafies relatives a festes periodísti¬
1 els retrats dels periodistes ca¬
talans darrerament traspassats.
Aquest quadern representa un
ques

gran esforç
els elogis.

1 és mereixedor de tots

SYRA
Diputació, 262

-

Tcleton 18710

Art i ornamentació
ARMENGOL
Pintures
JOSEP O JANSANA
»
»
M. LLOMBART
Fins el S de febrer

a

l'el
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Un debat sobre el

Impremta:

TALLERS.

NUM.

Telèton

Barselona.
un

«3

me»

2'50

7*60

America Llatina

«Un debate necesario» ¿s el
tol que duu l'éditorial de La

Portugal

i

tí¬

Li¬

bertad, de Madrid, que reproduïm,

[ estado de
guerra. Nor parece
luy bien, porque reviste suma
artancia. Pero no querríamos que,
por examinar la injerencia de la Di¬
putación permanente, se abandonara
el examen serio, concienzudo, de la
prórroga en si. Como que lleva Es¬
paña cuatro
meses
en estado de
guerra, y trece con regimenes de
.

Aquell premi de cent
duros!
Diu «ABC», i ho reproduïm sen¬

afeglr-hi cap comentari:

«La Jefatura de Policia de Barcelo¬
na ofrece 500 pesetas a los que denunoien la organización de un atraComo nadie que no sea un atraca¬
dor es capaz de enterarse con la debi¬

da antioípación de un atraco, resulta
quo todos los buenos

ingresos siguen

ce

pelón...

Verdad que en la Cámara se
bló del tema los días anteriores. Mas

¿cómo? Según acostumbra este Par¬
lamento referirse

a

Mariposeando.
superficiales. Sin ir

los asuntos gra¬

Con escarceos
la entraña de
las cosas ni proponerse de veras ob¬
tener fruto positivo. En suma, como

ves.

discurrió

en

forme se

le

a

torno a la censura; con¬
ve chacharear un dia y
acumulando prosa estéril en

otro,

«Diarlo de Sesio¬
nes». Por ello, ni en el llamado de¬
bate politico ni en otras sombras de
debate la perduranza del régimen de
páginas

las

del

fuerza Interesó a las Cortes en el
modo que interesa y preocupa, fuera
de las Cortes, a la democracia es¬

pañola.
Asi puede considerarse que a la
sazón, pese a lo dicho en la Cáma¬
ra, continúa virgen el
tamente
cual si nadie

Exac¬

tema.

lo
hubiese
tratado.
Ello justifica de sobra que pida_ios no se lo olvide. Los discreteos
bordados hasta hoy serán muy bo¬
muy ingeniosos, de galanía
los oradores; mas no es eso,
se trata de eso. Es que la reali¬

nitos,
para
no

«IY LO QUE TIENE QUE CRECERI
—¡

Usted con esa barba, don Eglu-

dlnlol
—Es que hice promesa de no afei¬
tarme hasta que haya normalidad
constitucional.»
«El Liberal».)

(De

dad localiza «en Octubre» una aubperslón, por la que seguimos «en
Enero» sin garantías constí'
les

bajo la

y

uno

ley

marcial.

de los argumentos esgrimidos en

la propaganda republicana contra
la monarquia fué la continuidad de
los estados excepcionales como ele¬
mento pacificador. Es. en suma, que
loe republicanos debemos querer sea
costumbre intangible, no plpir al

de los derechos constitucio¬
nales, sino ejercerlos con la máxi¬
ma eficacia;
en fin, habituar a to¬
dos a que los ejerzan democruca¬
mente. ¿Y cómo conseguirlo, si ta¬
les derechos siguieran en la Consti¬
tución sólo para dejarlos en suspen¬
so un mes y otro, un año y otro
margen

«EL

DE

ESTATUTO

PRENSA

—¿Por qué le pareco mal la ley de
Prensa, señor Pantoja?
—Muy sencil'.oi ; porque a usted
le parsce

'

resulte

que

normal la

por

año?
Pero hay más. Si no bastase a la
República su deber para con la de¬
mocracia; si no fuera preciso adpertlr que la Constitución fue pro¬
mulgada en Diciembre de 1931 y pi¬

pónos

régimen de excepción des¬

en

de Diciembre de 1933, otros porme¬
nores militarían contra el hecho de

elecciones próximas. Corre

unas

ahi

—SI sigo asi, la

PWl
próxima vez que

quiera cambiar todo el Gobierno,
ocn dejarme la barba, ya está.»
(De

«La

conservación

del

frasecilla huera defendiendo sus po¬
siciones ideológicas. Hablan de que
«hay que liquidar el período revolu¬
cionario». Y no ven, o no quieren

verlo, que la ley de Orden público
no es una ley de liquidaciones, si¬
no

de restablecimiento del orden. La

liquidación

corresponde

esa

los

a

Tribunales, que actúan con ajuste a

leyes propias.

El estado de

guerra

tiene un fin claro, concreto, defini¬
do: «Sofocar la rebelión o la sedi¬
ción.» Retamos a la Prensa derechis¬

demuestre lo contrario.
¿quién se opone
semejante liquidación? Las izquier¬
das la piden. Y tanto la piden, que
no una, muchísimas veces han su¬
gerido la conveniencia de que una
Comisión parlamentarla, compuesta
por representantes de todas las mi¬
norías, efectúe una investigación mi¬
nuciosa, completa. Imparcial. ¿Por
qué se oponen las derechas? ¿No es
lo que hacen todos los países en
circunstancias parecidas? ¿No «que también hizo la República
ta a que

Pero, además,

ses

atrs?

Izquierdas quieren esa liqui¬
dación
del periodo
revolucionario.
Más según corresponde a una ReLas

bertad Dentro
prácticas las
de
Súbllca.
de las
expositiva
usuales
en

naciones democráticas. Con plenitud
de claridad para todo. En forma que
se omita, bajo ningún pretex'
ninguno de los pormenores que
pais tiene derecho a conocer. 81 el
derechismo
no puede
oponerse
a
ello, porque no le asiste razón legal
para
contradecirlo,
queda,
¿qué
pues, de las alegaciones con
ataja el retorno a la normalidad
ridlcaí
Palabras, «flactus
vocls».
Luego quedamos en que si, en que
importa mucho estudien las mino¬
rías republicanas las razones por
qué subsiste el estado de guerra tras
cuatro meses
de duración y a los
trece de regimenes excepcionales...
no

ha estat recollit

per

els periòdics, malgrat la
persistència, no ha perdut mal el
caràcter de mesura excepcional. La
llei projectada, que segurament "
drà l'aporovació del Parlament,
què és obra de les dretes que formen
la majoria, farà Innecessària l'apli¬
cació de la prèvia censura perquè
en

trueca

aquesc incui

cernu, «r» e« ira

diu:
coneixen les línies generals
l'anteprojecte de llei de Premsa,
redactat per la Comissió Jurídica
Assessora, Una simple lectura de
«Es

de

les disposicions que s'hi apunten
basta per a donar idea de la magni¬
tud de l'arbitrarietat que es va a
cometre. Es cert que la censura ha
estat un flagell endèmic de la Prem¬
sa

que

,

el

règim

sament, sinó que és una amenaça
constant per a la vida de les empre¬
ses
periodístiques que no estiguin

disposades

—El triunfo es nuestro

si nos uni¬

ESTOMmU I
INTEST >N8
DIABETIS - ALBUMINU¬
RIA — INFANCIA - ETC.

mos.

—No; ol triunfo es nuestro si no
•o unen ellos-»
(De «El Sol».).

Carrer Llúria,
(entre Consell de Cent

62

1 Aragó)

8ALMERON, 222

La

del silenci els

immigració obrera

El que en uns llocs
és mesura de pru¬
dència, en altres és
odiós separatisme
LOS PASILL08

«EN

me
del

que se

contenga aquí la inmigración

obrera como medio racional de
la crisis de trabajo, es tanto

paliar
como

manifestación de separatismo in¬
tolerable, ante la que hay que tapar¬

una

los oídos o ponerlos a salvo per
medio del espacio.
Pero, ¿qué es eso?—están chillan¬
do estos días esos monàrqulcœ por¬
que un diputado nacionalista ha se¬
se

ñalado públicamente esa convenien¬
cia—. He ahí una vitanda actitud se¬

paratista. ¿Adónde vamos a
¿Qué va a ser de la famosa

parar?
unidad

sale al paso de
teoría?
Sin embargo, con el silencio de es¬
tos elementos, se está llevando a ca¬
bo esta misma medida en Guada¬
de destinos si no se
esa

Sevilla y en
reglones de la tierra

lajara, en Albacete, en
otras muchas

eSpOT°axi'uellas

•EL RITMO
—Y
ia

ahora, a

marcha

petición dol públloo,

«molto

vivaos».»

(Do «El Debata».)

favorable¬

és reconegut,

al
Da no

Govern

li semblarà

oportú.

publicació d'un Tl'aquests tex¬

tos será sancionada amb una multa
de 250 a 2.500 pesetes; les respon¬
sabilitats que resultaran contra els
editors o els impressors, per qualse¬
vol delicte d'impremto definit per
la llei, implicaran pena personal que

preciso evitar a

allí

en una

actividad netamente aera-

ratisto también.»
Que no a'lil escarraci el col·lega
bilbaí. No els ho farà en tenfire.

1'

honradez que inspira a los pue¬
blos la confianza. Perdida la cual,
nace el desorden que es la estela de
las clases conservadoras.

A.)

su

4 pertorbació.
Sembla

i

«6 **-

íï:

de las condiciones
los directores y

que

f

k
,

-

Y «vk. * x

'
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ta el absurdo de inhabilitar par
cargo de director a los ciudadanos
que disfruten de inmunidad o fuero

?

(yv *

han de

lleguen

«
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r
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reunir
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Que los

que per als governans hau¬
principal de preo-

ria d'ésser motiu

*-TS
«»

QUAN
Hem

V
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MANEN LES
DRETES...

rebut algunes

cartes indivi¬

duals 1 comunicats col·lectius denun¬

actuación en el Parlamento com¬
prometo el reposo ministerial y bas¬
__

ciant els uns i protestant els altres,
d'acomiadaments
injustificats
in¬

tará con que un Juez del último rin¬
cón de España le Inculpe para que
el representante del pueblo suspen¬
da su actividad. Será inútil que el
autor del escrito se declare respon¬

compliment de pactes, etc, que certs
establiments

comercials

posen

en

pràctica, ton bon punt han vist que
ies dretes tenien l'hegemonia en la
sable, porque bien claro dice el an¬ direcció política del nostre pals.
teproyecto
que la confesión hecha
Volem fer esment de l'última car¬
por una persona no será bastante pa¬
ra que se la detenga como autor si
hay Indicios que desmintiesen la ve¬
racidad de su afirmación. Y bien sa¬
bemos lo
que significa Indicios en

ta rebuda. Es tracta d'una casa del
carrer de Sant Pau, en la qual fa
tres anys que va entrar un xicot
com
aprenent que, com els altres
companys seus, veié defensats els

Judicial.

materia

seus

Si la responsabilidad de un escri¬
alcanza hasta al propietario de
un periódico, que es como si la res¬

que

to

magres Interessos pel «Laude»
referent a la dependència mer¬

dictà

cantil

el

diria que el que més els preocupa
l'organització policiaca.
En lloc de
prevenir prefereixen reprimir; més
s'estimen crear i engrandir l'òrgan
repressiu que dotar 1 mantenir amo
xiires elevades el treball que crea ri¬
queses; ben al contrari de l'òrgan
repressiu que és un cos paràsit i és
una càrrega per a la societat. Un

poble demostra ésser ric, pacific i
ordenat quan menys policies manté.
Si tothom treballés i amb el treball
cobrissin els treballadors les seves ne¬
cessitats materials, 1 en l'ordre mo¬
ral fossin respectats, i considerats so¬

f.v • w*

especial.
Que dichos autores entienden vul¬
nerar el
principio fundamental del
parlamentarismo o sea la Inmunidad
de los representantes del pueblo, lo
prueba la pretensión de que un juez
pueda obligar a comparecer a un di¬
putado cuando considere que le al¬
canza la responsabilidad de un es¬
crito. Que un diputado anuncie una
—tipaña parlamentaria o que con

conseller de

Tre¬

ball. Seguidament, deixem, però, que
ponsabilidad de una obra teatral pu¬ parli el nostre comunicant;
diera achacarse al propietario de
«Con motivo
es
tracta d'un
un teatro, y llega hasta el reparti¬
treballador castellà i volem trans¬
dor o el dueño del quiosco donde se
criure el seu pensament sense tra¬
vende el impreso, que es como si
duir les seves paraules—del «Lau¬
llegara hasta el acomodador o el ta¬
do» para la dependencia mercantü,
quillera, ¿no sería más fácil, más
eal y más noble prohibir en abso¬ tuvo la gerencia que romper con la

cialment i políticament com al factor
principal creador de la riquesa, que
vol dir benestar, no hi hauria motiu
de vagues ni lleis que les declaressin
il·legals, car ara, amb vagues —l no
manquen motius I— i lles noves que
les reprimeixen, no pot aplanar-se el
camí de l'ordre social.
Ara si que podem aplicar-hi allò
que primer es crea el conflicte 1 tesprés elaboren l'òrgan per a repri¬
mir-lo

tradición de largas jornadas y redu¬
cidos salarios.
La casa en cuestión es católica

luto toda clase de publicaciones y
todas las maneras de dar publicidad
a los pensamientos?
Esa ley será, si se aprueba, i si se
promulga, que si que se aprobará y
promulgará, no una ley Impuesto

en

desde luego, los que
fielmente con la Iglesia

extremo

cumplían

y,

exemple qualsevol país:
Àustria; hi ha una
llei en vigència que redueix —posem
per cas— les hores de treball de
a 44 hores per setmanan, en una In¬
dústria determinada, sense que l'ecoconomla en surti perjudicada, tot 1
haver-hi milers de parats que cer¬
quen ocupació 1 que amb una reduc¬
ció d'hores de treball tenen possibi¬
litat de trobar feina. Per pressions de
la classe patronal i sense consultor
els treballadors, que són els més —vi¬
vim o no en democràcia?— de cop 1
volto es decreto l'anuüacló de la set¬
mana de 44 hores 1 es torna al rè¬

gim de la de 48. Què passa? Hom

nuestro

públiques

és

l'òrgan de repressió,

en relació a
obres
d'utilitat
social.
Vegi
el lector aquesta estadística:
les

FRANÇA

(1934).

—

Obres socials,

6.024; Policia 1 milicia, 6.096.
(1933-34). — Socials,
600; Policia i milicia, 134'04.
ITALIA (1932-33). — Socials, 2.364;
Policia i milícia, 4.788.
AUSTRIA (1934). — Socials, 220; Po¬
DINAMARCA

La política social, a
Mèxic

rament que aquelles èpoques en què
la voluntat d'un sol home exerceix
una

que no és aquesta la millor manera
ae pacificació social.
pau social mai no s'aconseguí"

lectiblement a la pau

Congrés Industrial amb
de diferents delegacions patronals i
obreres. Clausurat el Congrés, el Pre¬
metre
sident de la República mexicana ha
unes
èpoques la principal caracte¬
rística de les quals és l'escomesa de publicat un decret en el qual reco¬
neix com a òrgan de l'Estat al Comi¬
grans projectes d'obres públiques. tè
permanent nomenat a l'esmentat
D'això en trobarem bell testimoni,
Congrés.
per exemple, a la Itàlia feixista í
Aquest Comitè tindrà les següents
no en
manquen pas en altres in¬ atribucions:
drets on impera un règim més o
Vetllar per l'execució de les reco¬
menys declaradament autocràtic. No
manacions acordades en el I Congrés
costaria gaire d'assenyalar algunes
Industrial i preparar els treballs per
raons que poguessin semblar-nos su¬
al II. Estudiar els projectes de lleis
ficients per a explicar aquest feno¬
federals amb relació al treball. Ac¬
sl

social.

Diumenge comentàvem ei projecta
llei, suara aprovat en un Consell ós
ministres, que la referència a les As¬
sociacions, 1 manifestàrem la nostra

de

Treball,MML

..

crelc-i que no

.

serà viable 1, per tant,

motivara greus pertorbacions socials.
Entenem que un governant ha de

legislar per a tots els ciutadans,
però si hi ha d'haver preferències,
en
règim democràtic, han d'ésser
la majoria; i en aquest cas la

IV.
els que exerceixen comanda
ment i senten dintre d'ells el pessigo¬

ment:

per l'església catòlica, no volen en¬
tendre res en mesures preventives;
senten una debilitat per la repres¬
sió. I això porto la revolta; la Re¬
volució francesa, la Revolució russa,
el 14 d'abril 1 per últim la revolta
asturiana.
Sembla un fet biològic que un ho¬
me, en ocupar un lloc de comanda¬
ment, 1 si és en facultats dictato¬
rials encara més, es negui sistemàti¬
cament a la reflexió 1 rebutgi ela
consells. Aquests caràcters absolut»
solen ésser, la història ens ho de¬
mostra. In guspira que encén la re¬

volució.

HAS i. ROW
CAMISfcRS

ni mm e»

emümitt

la celebració a Ciutat d

públics —tant sl això fa
referència a tot el complex nacional
dels afers
com

-

LA POLITICA

donàveu

a

eficàcia decisiva en la direcció

no resten

altres països demòcrates en aquest»
estadística que França i Dinamarca.
En els nou restants, governats sota
una dictadura de diferents tipus ca¬
dascuna d'elles, és veu ben clar com
els dictadors cerquen la felicitat dels
seus súbdits: amb policia.
I nosaltres, honradament, creiem

Pius XI.

Tracta d'aquest tema reditorial
de El Mati relerintse al» anun¬
cis d'obres important» de propera
realització. Diu així:

règim d'excepció,

ara, en

lleig del principi d'autoritat exacervat

la expansión de la Prensa en
pais, sino por el deseo de
licia i milícia, 422.
seguía las normas del catolicis¬
impedir que la Prensa adquiera en
España la fuerza, el desarrollo, la mo, fui perdiendo la confianza de
Importancia que tiene en países co¬ los dueños. Ahora, al comenzar el
mo Suiza, Francia, Estados Unidos,
año, me correspondía un aumento 14 d'agoat del 1933, entre el Centre
por no citar otros, cuya legislación de sueldo hasta alcanzar los 50 du¬ de Contractistes Generals d'Obres 1
Mestres Paletes de Barcelona 1 el
y cuyo ejemplo se empeñan en Ig¬ ros; pues bien; aprovechando que el
norar nuestros gobernantes.»
«Laudo» del Gobierno de Cataluña Comitè de vaga del ram, aquest Cen¬
ha sido anulado por el ministerio tre es veu precisat a constatar pú¬
del Trabajo, me han despedido. Al blicament que l'esmentat pacte, la
despedirme se me dijo: eÁhora no legitima validesa del qual es nega,
hay Sindicato, ni leye» de la Gene¬ fou autoritzat per l'aleshores governa
ralidad v por tanto en mi casa hago dor civil de la comarca, per delegació
lo que a mi me da la gana».
expressa dels ministeris de Treball 1
Alxi obren 1 aixi parlen els catò¬ de Governació, de la República, com
lics, encara que hagin llegit les en¬ pot comprovar-se documentalment,
cícliques «Rerum Novarum», de Lleó f pel testimoni de les autoritats que
XIII 1 «Quadrageairao
anno»,
de
por

BULGARIA (1932-33). - Socials. 122:
Policia i milicia, 188.
LITUANIA (1932). —
Socials, 66; Po¬
licia i milicia, 92.
POLONIA (1933-34).—80Clals, 1.062¡¡
Policia i milícia, 2.660.
PORTUGAL (1933-34).— Socials,
96;
Policia i milicia, 211.
HONGRIA (1933-34). — Socials, 315;
Policia i milicia, 471.
ROMANIA (1933-34). — Socials, 360;
Policia i milícia, 607.
ESPANYA
(1934). - Socials, 745;
Policia i milicia, 963.
A la majoria d'aquests països es
viu sota règim dictatorial. Com si¬
gui que Espanya està governada, per

Posem per

_spanya, Itàlia o

—

ritzat per l'autoritat, ha estat oberta
la Secretaria del Partit d'Esquerra
Nacional a Catalunya («Izquierda

únicament abasta el perí¬
d'una ciutat— solen ésser

l'estatge

social,

carrer

Primer

de

Maig, 2, pis primer, de quatre a sis
de la

tarda.

El Front Unie de Treballadors
Mercantils assabenta a tots els com¬
panys dels Rams a l'Engròs, Detall

Republicana»), Passeig de

primer, tancada amb

deveniments de la nit
bre darrer.

Gràcia, 42,

motiu dels es¬

del 6 d'octu¬

—

éssent demà

protesta.

Una

Prunes, darrer
de

ralitat

-

El senyor Lluís

comissari de la Gene¬

Catalunya a Tarragona,

la
fer efectius els i actualment detingut un fortí dar
ciutat, ha tramès al senyor
augments corresponents als que com¬ quella
Francesc Marcet el següent telegrtvpleixen els anys durant els mesos
d'agost a desembre, tal com estipu¬
men. Avui, però, únicament ens In¬
«Protesto indignat pel vil atemptat
tuar com a òrgan consultiu del Go¬
len les Bases de Treball del Comerç
teressa enregistrar el fet i escriure
de què has estat victima, tot fent voto
vern Federal en totes les qüestions
a l'Engròs, així
com els augments
quatre mots que s'hi refereixin.
referents a la legislació social en¬ dc- deu pessetes als que Ja cobrin el pel prompte guariment ferides, al
Es
innegable que, de realitzar sems
crit de Visca la República! Ara méa
que exercir
control sobre màxim de l'escala de sous, hem d'ad¬

públiques, sempre, soto un o
aspecte, hom en pot propug¬
bonament la conveniència. I
nar
més ara que hom pot posar per en¬
davant la necessitat de donar feina
al major nombre possible de treba¬
llador, havent-n'hl tants com dissor¬
tadament n'hi ha en vaga forçosa.
altre

que
que

és

50.000 pessetes.

En al-

¡

£1 Comitè serà consultat en tots
els projectes de llei que, en matè¬
ria social, pensi elaborar el Govern
de Mèxic.
j

Per últim, es disposa que el Co¬

mitè exerceixi les funcions dels Con¬
sells Nacionals del Treball establerts
a altres

I
de

Assemblea
pertoqui.
mateixa, per
ésser

llurs assessoraments a qui
L'obra

a

que,

en

ella

altra circumstància, pot

Justament

reco¬

manacions adoptades a la Conferència Internacional del Treball.

cal tenir en compte, però,
els plans d'obres públiques

poden ésser fruit d'una simple
Improvisació, per generós que sigui

una o

600

,

no

ta

de

el
l'aplicació de les resolucions i

obres

podrà ésser substituïda per una mul¬

Professional

de

l'Agrupació
Periodistes

El passat diumenge es celebrà l'a..unciada Junta general ordinària de

titllada d'antieconòmica, l'Agrupació Professional de Periodis¬

creació, més tes, a la qual assistiren un gran
assenyala penes per ais que ofen¬ aviat o més tard, d'un problema més nombre d'associats.
difícil
dran o ultratjaran organismes de
que no pas aquell que amb
Presidi l'acte el president de l'A¬
l'Estat, 1 l'anteprojecte no en deixa ella hom tractava de resoldre.
Naturalment que, a més de tal grupació senyor Lluis Aymamí Bauni un sense aquesta protecció.
motiu d'ordre social, poden éser dina, el qual declarà oberta la sessió
La intenció dels inspiradors de la
les onze.
llei és ben clara: lncautar-se de fet altres raons dlndole diversa —hi¬
Després de llegida l'acta de la
de la Premsa i crear-li tols condi¬ gièniques, estètiques, etc.— les que sessió
anterior, que fou aprovada, el
cions que només les empreses eco¬ I suggereixin l'oportunitat de deter¬
minades obres públiques. Però, aquell secretari, senyor Marsal, donà lec¬
nòmicament poderoses podran viu¬
tura
a
la Memòria anual, en la
que es decideixi a emprendre-les, no
re
amb tranquil·litat. Es comprèn
qual es donà compte de la labor rea¬
pot
perdre
de
vista
que
li
calen
que en països de règim dictatorial,
aquelles tres coses mateixes que Na- litzada per la Junta Directiva de l'en¬
la supressió de la premsa indepen¬
poleó reputava com a indispensa¬ titat 1 que fou aprovada per unani¬
dent hagi estat Joc de poques tau¬
mitat.
les; a Espanya es vol arribar a la bles per a fer la guerra; diner, di¬
ner
1 diner. Ja sabem prou —qui
A continuació el tresorer, senyor
mateixa submissió aprofltant-se hi¬
no
ho sap!— que aquell que no Rico, donà lsctura a l'estat de comp¬
pòcritament dels recursos que la
posseeix
tots
els
cabals
que
neces¬
tes, que fou també aprovat.
Constitució tolera. La futura llei de
sita pot porvar de recórrer a l'enEs procedí després a l'elecció de
Premsa serà una mordassa perma¬
nent. No defensem la Impostura, ni deutamenL Però aquest recurs, quan la meitat de la Junta Directiva que
no
és per a atencions plenament cessava, o siguin, els càrrecs de pre¬
qualsevol dels excessos periodístics
justificades, raonablement lnajorna- sident, sots-secretari, comptador i
que nem lamentat tantes vegades:
bles,
d'utilitat positiva i lògicament tres vocals. Foren reelegits el presi¬
la nostra història de periodistes és
el millor testimoni del concepte que susceptibles de futur rendiment, sol dent, senyor Aymami; el comptador,
tenim de la dignitat professional 1 deixar sempre un amargant regust senyor Permanyer, 1 els vocals se¬
D'aquella fantàstica dansa de mi¬ nyors Vilà 1 Molins. Fou elegit per a
del millor respecte que és degut a la
veritat 1 a les persones, però ara no lions del temps de la Dictadura, el sots-secretari el senyor J. Aymami
nostre Erari municipal en resulta
es tracta d'alxó, sinó de posar arte¬
I els contri¬
ra ment
tots els avantatges de la fortament consentit
buents encara a hores d'ara en pa¬
propaganda 1 de la difusió periodís¬
tica en mans d'uns partits determi¬ teixen»
nats.
ó per tal de celebrar-ne una altra
immediatament, amb objecte de do¬
Aquesta atzagaida de les dretes
nar compte d'un projecte de modi¬
impulsada per la Ceda, un dia o al¬
ficació d'Estatuts, que fou aprovat
tre els sortirà a la cara, 1 aquesta
de

Jurisdiccions, perquè

possibilitat acaba de fer més odiós
el projecte de llei, perquè sl ara
seran elles les que se'n prevaldran
per afavorir els seus Interessos, de¬

tierras entienden que mà els seus adversaris difícilment
temptació de setoda costo que va¬ podran resistir la -»«-.-Nielles
yan trabajadores de fuera a dispular el escaso trabajo a sus trabajadores. Es decir, según opinión de los
españolistos excitables, se Incurre por la premsa sinó que la desquallíi
es

'

=•

t-

milions i milions de treballadors que,
volent produir, no poden, pateixen
fam ells 1 els seus familiars i són
per això mateix causa constant de

menos

o

El

i

—Pero, hombre de Dios, ¿qué
ra usted a dcoir de la ouestión

comentar

a

ment les iniciatives del poder; ni el

$onriéaa

Casa

DERECHI8TA8

establirà serà molt pit¬

jor. Si el

recurs

«ENTRE

que

d'Espanya; hem de dir, però,
aquesta Intervenció governativa

ALIMENTS MIM» I DE DESH

>

»

ó* i
HWrJÍ
t <*

de
fiarecer,
las apariencias
de enla ella
ley es
y lo de más
es

la policia

poderoses puguin viure

ditorial La Publicitat. Heu» ad el

f
>f!C

f •

♦

f

r

*
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»

què hi ha, entre Europa i Amèrica,

Les obres

demanen amb insistència

Libertad».)

V -

l

•

'

-V-

.

pen

la

a

guerra?
Los periódicos enemigos de la li¬
bertad republicana
esgrimen una

•

-

cendentales
estado de

V V L*JÍ¡ i
'
■

n'i

r

gubernativos la mayor parte
de los ediles electos por el pueblo...
¿Es que todo eso, rebosante de im¬
portancia, no asigna caracteres tras¬
tores

Volen que només les empre¬
ses

/

El món no és pas una bassa d'oli;
l'ordre no està gaire assegurat per¬

) t

,

r

autores del anteproyecto >>
ley contra la Prensa carecen de
lógica lo prueba el hecho de que te¬ i>
niendo por responsable al propieta¬
rio, o al gerente de la Sociedad pro¬
pietaria de un periódico, se preocu¬

con

,

ORDRE

1 Alimentació que
data que s'han de

i

®Kf-

1 Cesar sea inicuo no altera nues¬
tro sosiego porque se desprestigia a
si mismo. Pero que se pretenda que
lo sea la ley si que nos conmueve

de

,

'El último Pirata del Mediterráneo"
que

0

diñarlas. Se ha substituido

.

Hom fa avinent a les nombroses per¬
que

14

Iniquidad circula por el munpareja con el desprestigio. Que

porque si la mujer del César no sólo
ha de ser honrada, sino que lo ha de

Atenció!!
sones

le-

«La

I

OBRES D'UTILITAT SOCIAL I DESPESES
MILITARS

'-¡X.

dit

lista de futuras leyes,
reformadoras de otras leyes republimuy Justas. Parece
seguro
mo substituUpo permanente
de la censura, se merme la libertad
de Prensa y sé aumenten las res¬
ponsabilidades
periodísticas.
Hay
propósitos de aplicar 1.000 millones
de pesetas a obras públicas extr
una

bien!»

(De «Heraldo de Madrid» ),

ley
de

ejem-

lo, las notas de los partidos repulicanos en 4 de Octubre, y aun cier-

por

XIFRES

gueixen:

anormalidad

Jurídica. Quien recuerde,

..i

sobre

la

contra

der muy bien lo que decimos.
Ahora, sin ir más lejos, se habla

Diu «A B C»

se

el proyecto de
prensa» ís el títol
l'editorial de El Diluvio. De
editorial tón el» pardgra/s que
«Más

d'excepció

i

trimestre

un

règim La llei iniqua

14446

PREUS DE SUBSCRIPCIÓ

Pora,

EL TREBALL

Administració

UNIVERSITAT,

T •

3

risca

de

motivar

la

¡JLlABlftHSSX

per
*

unanimitat.

rals 1 democràtes i,

periodistes

»

sobretot, com a

als seus patrons

de

la

Al propi temps també
nent als companys dels Rams de
Detall 1 Alimentació que podem asse-

itegòrica, que les
unbdós rams es-

l'única excepció

w,

mai.

—

Lluís Prunés.»

L'aniversari de la mort de
IbAñez.

—

gloriós Blasco
Volencianisto d'Es¬
comparteix dolor fills gran

aniversari

pèrdua

Ibàfiez, Actuació
querra

valencià.

President, Mira.

que hem fet als treballa¬
dors de l'Engròs la fem extensiva
als del Detall 1 Alimentació.

Recomanem, una vegada més, a
tots els treballadors mercantils que

cretari.»

Nova Junta. — Actuació Valencianisto d'Esquerra, en l'Assemblea que

celebra el dia 27 de gener, al seu
conflicte amb el 1 estatge social, nomena, per unanimltat,
la següent Junta Directiva:
patró ho assabentin ràpidament a President,
Mira; secretari, Ríos; vlcepresident, Marti (E.>; viçesecrees

trobin amb algun

tari,

La Junta de
cionaris de la Generalitat de Cata¬
lunya. en la seva darrera reunió,
acordà nomenar advocat d'ella, el
lletrat senyor M. A. Marin, el qual
està a la disposició dels seus socis
tots els dies de set a nou de la nit.
—

Penalba;

apare¬

metropolitana

guda als periòdics d'aquesta

ciutat,

la

relacionada amb una consulto

dirigi¬

pel Jurat Mixt dTndústries de
Construcció al senyor delegat del
ministeri de Treball a Catalunya, reda
la

al

mn+Qf*V\t

ftíTlh

dfltft

tresorer,

Buades;

comptador, Balaguer;
bibliotewri.
l'Associació de Fun¬ Serrano; vocals: Perez (M.) Mmti
Marti, Rubio

Gallart. L esmentoda

nya i dels socis
el que sigui en

general Ig* a¿ot
benefici del Pais Va-

Junta es posa a la disposició
els valencians residents a

de tots
Catalu¬

en

GASOLINA
NEUMATICS
OLIS
ACCESSORIS
El millor servei a

Service Station, S. A.

«'aixecà la

informació

Davant

Secretari,

ja remarcàvem a la nota publi¬
«Alcalde de València. — Amb mo¬
cada amb anterioritat, i que aquesta
aniversari pèrdua
gloriós
afirmació la féu personalment a una tiu setè
Blasco Ibàfiez,
Actuació Valencia¬
delegació del F. U. T. M. el delegat nista d'Esquerra, s'assooia al senti¬
del ministeri del Treball a Catalunya,
ment del País Valencià. Pel Consell
senyor Torrens. Per tant, igual reco¬
Directiu, Mira, President. Rios, Se¬
manació
que

,

NOTICIARI
—

Blasco

Actuació Valencianista
d'Esquerra de Barcelona ha cursat
a València els següents telegrames:
fem avi- j «El Pueblo — València. —En el setè

l'estricte compliment

referida obligació.

que

i.

—-•

1 la condemna a una dependència
contra la qual ens girem com a libe¬

.

quart de dues

un

vertir a tots els treballadors mercan¬
tils del ram esmentat que exigeixin

Aragó, 270 i 272
i Passeig de Gràcia, 45
Telèton 11550 i 11559

id humanitat
INFORMACIÓ DE L'ESTRANGER

LES LLETRES

(Ve de la pàgina 8)

D'INDUSTRIA

a un tractament denigrant
la seva sobirania.
Considera que seria molt perillós
que algú anava distribuint
que les altres grans potències no
en l'ombra.
¿No el veieu el punt per aplicar volguessin atendre els desigs del
la palanca? Feren viable una lliber¬ Reich. També troba paradògic el fet
tat perquè l'altre pogués aplicar im¬ que una Alemanya, completament
desarmada, es trobi voltada de paï¬
punement la seva.
sos
armats.

CAVALLERS

I

mal de lea esquerres peninsu¬
lars ha e3tat la distribució excessi¬
va de les seves propagandes. Es in¬
calculable el nombre de vegades que
la veu del poder s'ha descobert da¬
Kl

sotmesa

durant els tres pri¬
fortament
La resta,
tots la sabem;
millor
de República. No n'hi ha
Declara que ha de concedir-se a
dit: tots en patim. Quan Benavides
però,
amb
prou,
dir la veritat; cal escriví el seu llibre només existia el Alemanya el mateix dret dels altres
que sigui una veritat orientada. Si
països sobirans, 1 expressa la seva
tot el que s'ha denunciat, fustigat, perill. La seva veu era important ferma convicció
que el Reich no té
previngui, des del diari 1 des de la perquè posava a primer terme la fi¬ la menor intenció d'abusar de la
tribuna pública s'hagués canalitzat gura que hauria pogut canalitzar el seva
igualtat de drets.
sentit condemnatori dels mals exis¬
vers un home o vers una expressió
Alien Surtwood diu que en el cas
l'opinió

vant

anys

mers

tents.

concreto, el gruix de raó que hi ha¬
via a la base de totes les propagan¬

Totjust aparegut al

fet3 es tiraren al damunt amb una
contundència que encara dura.

mantingut

des esquerristes hauria
la reacció al límit que

la reduí la

No hi arribaren a

República.
Lluny d'això, les esquerres s'aca¬
raren amb tots els enemics i com
que aquests
nants que

R.

«EL FINAL DE LAS CONS¬
TITUYENTES (Documentos

fossin les propagandes,
aquestes tocaven a molt poca cosa
per factor. La generositat es pro¬

diputat a les
Constituents senyor J. Ba¬
llester Gozalvo. Madrid.
recopilació ordenada, ~erena
polítioos), pel

sentit invers a l'eficàcia.
Al fons de tota aquesta pruïja ex-

duïa

en

Una

plicatòria hi havia una bona fe esmoments

L'autor explica el seu objectiu en el
curtissim pròleg del seu llibre:
«El dia nueve de octubre de este
año 1934 se ha cumplido el primer
aniversario de la disolución de las

d'abril, s'apressaren a dirigir tots
els seus atacs a una forma determi¬
nada, a un home. La monarquia

caigué perquè s'arribà a fer de l'exrei un símbol de tot3 els mals exis¬

tents. La vida és una cosa complexa
l per fer-la assequible cal admetrela com un producte d'associacions
arrelades a un pensament o a un

no pogués arribar a un
Alemanya la Gran Bre¬
tanya podria i hauria d'exercir un
paner important.
Finalment, acaba dient que té la
seguretat que el darrer viatge d'A¬
den a Alemanya no va ésser inútil,
ni molt menys, ja que a Alemanya
va deixar la impressió que Londres

acord amb

exerciria la seva
altres països

dels

perit simplista de leï masses i l'ele¬
mental mecànica de les baixes pas¬
sions que les fan reaccionar.
Unificaren les propagandes. ¿No
es
tractava de socavar les esquer¬
res? Doncs calia trobar el punt de

coneguda

FLANOIN
I
LAVAL ANI¬
RAN A LONDRES EL DIA
FER
A
PARLAR
DEL

31

DESARMAMENT

París, 28. — El President del Con¬
sell, senyor Flandin, 1 el ministre
de Negocis Estrangers, senyor Laval,
sortiran amb direcció a Londres el
dia 31 de l'actual mes, al migdia.
Una nota oficiosa declara que les
entrevistes que celebrin a Londres
tractarah arran dels grans problemes

britànic.
A
LONDRES
GUARDEN
GRAN RESCRVA

Londres, 28.
dres

espanyoles.

a

ben tro¬

des del

les seves
riu de la condemna,

posaven

gran

aigües al
el qual es

gura

damunt ie3 esquerres,

tes,

BALLESTER GOZALVO

damunt la fi¬
d'Azafi:.. damunt els socialis¬
parar

buidava sense

perquè

plegats

Cortes Constituyentes de la Segun¬
da República Española, por tantos
motivos gloriosas, y por tantos tam¬
bién inolvidables. Su vida fué breve,
pero, en su breveded, fecundísimas.
Elegidas para realizar en nuestro

damunt

anomenar
una
d'aquesUs expressions s'ente¬
nien totes plegades. L'esperit de sín¬
tesi en la canalització de la propa¬
ganda de les dretes arribà, en aquest
tots

en

país

interès

devia tenir aquest ésser per animar
1 sostenir tot un exèrcit destinat a

produir l'esfondrament de les es¬
querres? ¿I quins eren els límits
dels seus escrúpols que no es detu¬
raven davant cap mitjà per infa¬
mant que pogués ésser el seu emDes de certa premsa començaren
les insinuacions 1 els equívocs sobre
la vida privada del3 homes de la

tura

En pocs mesos el truc arri¬
bà a donar el seu resultat. Mai cap
home de cap situació política no

vist

voltat

d'una

Amb una crònica més extensa cal¬
drà tomar sobre el tema, en primer
pla d'actualitat, que planteja l'obra
de José Ballester Gozalvo.

atmosfera
entorn

com la creada
de les esquerres durant els
espessa

primers

de República.
quines finalitats tot això?
¿Amb quins fons de retribució per

tres

anys

Amb

tots

calúmnia?

el3

¿D'on

El gran artista Apelles Mestres és
la bondat personificada. Res no el
diverteix tant com recordar anècdo¬
tes de la seva llarga vida, on la

violent es mostrava en l'atac i tan

magnànim en la recompensa?
Aquest és el valor del llibre de
J. Benavides «El último pirata del
Mediterráneo».

Ens

expliquem

gent

senzillament enze,
l'ha fet objecte d'irreverències invo¬

que

hagi sofert i sofreixi tantes vicissi¬

perfilada aquesta silueta audaç
vorejada dels seus
col·laboradors.
Quina tropa! Fa assistir el lector a
escenes d un patètic que unes vega¬
des combla d'estupefacció 1 altres
fa enrogir de vergonya el glaç.
Els tripijocs d'aquests personatges
les

mostres

I

la millor bona fe, va dir-me:
—Oh! No cal que s'hi amoïni
re.
Enviï'ns qualsevol rucada.
El venerable Apel·les Mestres
cara
riu de bona gana quan

bauxes
municipals que Benavide3
apunta en el seu llibre podran sor¬

a

en¬

fàstic.

enllesteixen, actualment,
la

una

novel-

col·laboració. Es tracta d'una
autèntica narració d'aventures, però
els seus personatges són de carn i
ossos
i els seus episodis perfecta¬
ment reals.
La nota curiosa d'aquesta col·labo¬
ració és que consisteix en el treball
mancomunat d'un escriptor i una

llaços de coneixença en els
negocis tèrbol3 1 que els han anat
consolidant en el camí de la polí¬
tica, pren un drinc de veritat escruixidora d'un cap de llibre a l'altre. Benavides no hi plany detalls i,
bliren

sovint, documents.

personal de cada una
de les figures que descriu, neix, més
que de les pinzellades
hàbils '
l'autor, de la categoria dels fets
moral

en

escriptora, els quals
moni, ni promesos,

no són matri¬
sinó que els
parentiu més estret. Són
pare i fiüa. El pare és un conse-

uneix

un

j qiient caçador i fumador de pipa.
La filla ha residit
llargament a
molts milers de quilòmetres de Bar-

„,ció governamental. Tot hi cap en
el curs dels esdeveniments que han
fet d'aquest3 home9 unes rellevants
figures actuals. Les finances i la po¬
lítica es troben sovint en la histò¬
ria dels països, i Quina coincidència
més edifeant la que han establert
aquests homes en la història del nos¬
tre país!
¿Era tot això el que volia bande¬
jar la República? ¿Aquest concep¬

te picaresc

del servei dels interes¬

estatals? ¿I havien de consentir-ho
galanament els homes que
n'havien fet escola, que se'n servien
1 se'n nodrien?
El personatge misteriós, sobretot,
en sofria més que ningú. La Repú¬
blica sabia la procedència dels seus
fabulosos
negocis 1 havia decidit
acabar amb els fraus.
sos

Carner, essent ministre de Finan¬
ces, havia dit sentenciosament;
«O
la República el sotmet o ell sotme¬
trà la República».
El repte era clar. Què fer, doncs?
Els col·laboradors eren al lloc de
sempre. Vells amics, no trigarien a
éntendre's. Uns mateixos interessos
els inspiraven. Ells. habituats a tan¬
tes empreses, ¿com no havien d'in¬

tentar aquella?
¡Anorrear les es¬
querres! Heus ací el crit de guerra.
Á l'horitzó hi havia tots els descon¬
tents que la República havia re¬
duït:
cacics, monàrquics, jesuïtes,
malcontents

de

la

reforma

militar

d'Azaña...

Entretant, la generositat de les
esquerres ho volia abastar tot, es
planyia de les resistències, fulmina¬
anatemes

verbals
contra
els
mals, contra tots els mals que no es
resignaven a morir 1 que tornaven
a
sorgir insufláis pels misteriosos
va

celona.
1

Creiem que el qui no endevinarà
els seus noms serà perquè no voldrà.

NOTICIARI

prés

saber per una nota

L'Ateneu
Polytechnicum
fa
avinent als Inscrits
en
el curset i
d'«Introducció
a
les
literatures
orientals» a càrrec del conegut li¬
terat senyor C. A. Jordana, que per

indisposició d'aquest

no

començarà

a
en
mes, com en

donar-se fins el dia 5 de febrer,
lloc del dia 30

d'aquest

principi s'havia anunciat
A

27,

la secretaria. Alt de Sant Pere,

principal,

continua

oberta

(lorru
A

LUJKET
NA

Per

a

-

de

Camodera)

Ui

MAK

TELEFON, 30

i assistència

dels malai.s

nerviosos, mentals

d'ambdós
Metge Director
D «toi Bor. at

La

UIKO

toxicòmans
sexes

oitíent;
Carreres

-■

—

Aquesta matinada

qual es

conserven, amb tota cura,
exemplars
del
«Bisó
d'Europa», desaparegut fa molts se¬
gles del Vell Continent. Goering 1
els seus companys de cacera atacarant, amb preferència, el llnx i el
senglar, però no el bisó, la repro¬
ducció del qual s'està protegint.
nombrosos

COMENTARIS

DE
PREMSA POLONESA
Varsòvia, 28. — Amb motiu

tractat germano-polonés, l'òrgan go¬
vernamental «Kurger Polskl» publi¬

article,

actual

en el

de

exposa l'es¬
relacions entre

qual

les

TALLS
CIO

DE

Montevideo, 28.

—

"

l'anunciada revolució ha

íso-

en

rigorosa censura, però
qual, es van coneixent
alguns detalls del moviment.
El cap rebel, Perdomo, s'ha aixe¬
cat

en

amb 200 homes 1 s'ha

armes

llançat al camp després d'haver pres
diverses penyores.
A

Cerro

Largo s'ha sublevat Ba-

Totes les carreters que comuni¬
quen amb Montevideo es troben pre¬
ses

l'exèrcit.

per

A

la

capital les precaucions són
però fins

enormes,

apareix com

a

el Govern
amo absolut de la si¬
ara

tuació.
Als centres informatius estrangers
es considera que el moviment està
virtualment fracassat.
S'ha sabut que de no haver re¬
tornat precipitadament a la capital
degut a confidències adietes, el Pre¬
sident Terra hauria caigut presoner
dels rebels.

La guerra del Chaco
DECLARACIONS
DE

LA

DEL
MINISTRE
GUERRA

Santiago de Xile, 28.
bat

le

ministre

de

—

la

Ha arri¬

Guerra

de

Bolívia, senyor Zalles. Ha declarat
la mobilització general decre¬
tada al seu país permetrà disposar

que

de

60.000

combatents més.

Ha

afe¬

git

que la guerra del Chaco no uòt
tenir altra solució que la de l'arbi¬

tratge i ha tingut paraules de gran
elogi per a la tasca de la Societat
de Nacions que ha qualificat de pro¬
fundament esperançadora.

estat

detingut set conspiradors, en
dels quals se'ls ha trobat importants
documents que demostren l'existèn¬
d'un

gran moviment subversiu,
dirigit pels ex-candidats a la Presi¬
dència de la República, Vasconcellos
i Villarreal. El complot tenia per
objecte fomentar una revolució
neral a tot el pais.
El Govern anuncia que tota
temp¬
tativa de subversió serà sufocada

enèrgicament.

Un terratrèmol

a

la

SE

SAP

L'ABAST
TINGUT

no es

tenen detalls concrets,

hl ha
nombroses victimes 1 que les pèr¬
dues materials ocasionades pel terra¬
trèmol són molt quantloses.

«El

Debate»,

seva

a

que

desgrat de la

admiració pel feixisme

tenir

sal a Berlín, senyor Antoni Bermú¬
dez Cañete, el periòdic de Madrid
«El Debate» deixarà de tenir repre¬
sentació a Alemanya, perquè consi¬
que

l'expulsió del

corresponsal
tant

no

té

és

seu

improcedent

actual
i per

perquè «ubatihur-io.

hi

No

ha

la

que Alemanya i
estrenyeran encara més la

amistat,

seva

dubte, segons

cap

francesa,

premsa
Polònia

siblement

que la

al

portaran, pos¬

terreny militar.

Missatges de l'agencia

Havas re¬
ahir, diu¬
menge, a Varsòvia, el ministre d'A¬
fers Estrangers de Polònia, coronel
Beck, oferi un banquet al general
Goering, i que a aquest
acte as¬
sistiren personalitats polítiques i mi¬
litars poloneses i alemanyes.
buts

a

París

EL

diuen

DIA

que

PRIMER
DE
FE¬
BECK FARA
UN
A LA CAMBRA,
TRANSCURS DEL

BRER

DISCURS
EL

EN

QUAL

PARLAR

TICA

EXTERIOR

DE

POLI¬

Per al primer de

—

febrer ha estat convocat el Comitè
d'Afers Exteriors de la Cambra. En
el transcurs de la sessió, el ministre
d'Afers
Estrangers, coronel Beck,

exposarà la política exterior de Po¬
lònia. Serà la primera vegada, des
de fa 13 mesos, que el ministre pro¬
nunciarà un discurs polític en pú¬

Els alumnes de

—

de

renunciar

a

aquest

pla,

empreso¬

EFECTES DEL TEMPORAL
A INGLATERRA

Swansea ha topat amb el paquebat
britànic
«Clan Mac Dougall».
El
primer ha sofert .grans avaries- 1, de

njom'ent, ha quedat

Roma,

28.

L'aviació italiana
prepara un nou raid col·lectiu del
gènere dels efectuats a l'Orient,

quanta aeroplans 1 el recorregut se¬
rà probablement el següent: Roma,

Aquilíja, Chartres, Mavuncia, Ruan,
Dax, Braga
(Portugal), Còrdova

remolcador.

Londres, 28.

La policia ha ins¬

—

peccionat
curosament
línia París
-

paregué ahir

l'avió de ia

Londres del qual desa¬

lingot d'or valorat

un

1.700.000 francs i ha pogut com¬
provar que no es tracta d'un robato¬
ri. Durant la travessia del canal de
la Mànega l'aparell
forta
en

suportà
tempesta i entrà en perill el carrega¬
ment. El lingot d'or de 100
quilos de
pes obri un forat al fràgil sòl de
l'avió i potser caigué al mar o a terra
ferma.
Davant aquesta

contestació de

policia s'ha ordenat

recerques

que es

tots els

la

practiquin

(Espanya), Cartago (Tunis), Trípoli,

nica, Pàaua i Roma.

UN

EL FILL
DE
ROOSEVELT PRE¬
PARA UN GRAN RAID D'AVIACIO

Washington, 28. — Sota els aus¬
picis del fill del President Roose¬
velt, un grup d'aviadors prepara un

raid de 20.000 milles a través de
tot el continent americà.
El
gigantesc raid s'iniciarà a
Nova York. Els aviadors seguiran
el recorregut de Janeiro. Montevi¬

deo, Buenos Aires,. Santiago de Xile,
Lima, Amèrica Central, Mèxic, Ca¬

lifòrnia, Vancouver, Colòmbia Bri¬
tànica i travessant tot l'espai entre
la costa canadenca del Pacífic i la
de l'Atlàntic, tornaran al punt ae
sortida (Nova York).
El vol s'Iniciarà en octbure de
l'any actual 1 es trobarà dotat amb
Importants premis.

a

DELS DETINGUTS A MARSE¬
LLA ES UN DESEQUILIBRAT MEN
TAL

Marsella,
del

sor

28.

costà

L'advocat

—

defen¬

separatista croata Kraijmich

«Malny» detingut
plicat

per trobar-se com¬

en la tragèdia de MarseUa que
la vida al rei Alexandre,

de
1 al senyor Barthou, ha
sol·licitat que el seu defensat sigui
examinat pels alienistes per trobarse
convençut que pateix desequili¬
bri mental. S'accedí a la petició de
l'advocat 1 els metges forenses han
reconegut qíle, en efecte, el detingut

Iugoslàvia

és

un

desequilibrat

mental.

5I¿5ñNT
EL VIATGE D'UN
CORREU, DESAPAREIX

UN

GOT

Londres, 28.

—

AVIO
LIN¬

D'OR
D'un avió de trans¬

port desaparegué ahir diumenge,

un

lingot d'or d'un valor de 20.000 lliu¬
esterlines. L'avió presta servei
la línia Londres-París-Londres El
misteri de la seva desaparició no ha
res

a
a

Buenos
l'altre

capital
merç

Aires, 28.
va

un

—

D'un moment

slgnar-se en aquesta
Importat Tractat de Co¬
a

entre Itàlia 1 el Brasil.

Amb¬
dós països quedaran altament peneficiats. Els cafès prasilenys troba¬
ran
una
bona acollida a Itàlia a
canvi

d'adquisició

de

maquinària

grossa, automòbils 1 altres produc¬
tes de la Indústria italiana. També
l'oli vegetal Italià es beneficiarà per
a la seva entrada al Brasil.
El tractar el signaran
el Canceller
brasileny Maceda Soares i l'ambai¬
xador d'Itàlia, senyor Cantaluppo.

pogut ésser aclarit i han fracassat
totes les recerques per a recuperar
el preciós paquet. La
desaparició del
lingot suposa una pèrdua per a la
Casa Asseguradora que
perceb una
prima molt reduïda
pel
transport
dor. Es la primera vegada que
no
arriba al seu destí un paquet d'aques¬
ta naturalesa enviat per avió.
LA BRUIXA DE L'ARSENIC ES LA

SENYORA ÑADI A LA QUAL ACU¬

SEN

D'HAVER

MORT

que

a

De Jujuy co¬
1.595 metres de
—

fondària ha estat trobada una vena
petroli, a Saladilla de !a Bera
(Departament da Santa Bàrbara».

de

S'assegura que la producció del pou
é scoplosa 1 d'excel·lent qualitat.
EL

PARTIT

CONTRA

SOCIALISTA
ELS CREDITS
GUERRA

SUIS
DE

Berna, 28. — El Congrés del Par¬
tit Socialista Suís, reunit a Lucerna,
ha acordat per 362 vots contra 294
reconèixer la necessitat de la defen¬
sa nacional amb la reserva
d'oposarse a la concessió de crèdits militars
per a finalitats oposades a la de¬
fensa democràtica.

Buenos Aires, 28. — El ministre
d'Agricultura ha publicat un infor¬
me en el qual declara
que l'estat ac¬
tual de les collites de blat 1 lli és
deficient. En canvi s'espera una sa¬
tisfactòria collita de moresc.

CINC

PER¬

SONES
j
• — —
nal, de v,„
Clkomo
ha

Buenos Aires, 28.

Davant el Tribu¬

comparegut la

se¬

nyora Nadi. coneguda amb el sobre¬
nom de «Bruixa de
l'arsènic», acu¬
sada d'haver aconsellat a 7 dones 1
dos homes que emmetzinessin amb
arsènic els seus amics. En una ex¬
humació de 16 cadàvers s'ha
compro¬
vat que 12 eren de
persones mortes
per emmetzinament. Sembla compro¬
vat per altra part que la senyora Na¬
di administrà personalment verí a
altres 5 persones, entre aquestes al
seu nét al qual 11 donà mort d'aques¬
ta manera tota vegada que plorava
molt 1 la molestava amb freqüència.
La processada compta
72
anys
d'edat i ha confessat cínicament da¬
vant el Jutge que en efecte «havia
exercit la
professió de subministra¬
ment d'arsènic.» Hom creu
que serà
condemnada a mort 1 els altres acu¬
sats seran sentenciats a molts
anys
de presó.
En l'acte del judici es trobaven di¬
versos operadors de cinema 1 corres¬

ponsals gràfics.
En
seus

193s

confessar l'emmetzinadora ela
delictes el públic Intentà lin¬

xar-la. Intervingueren els gendarmes
que expulsaren de la Sala nombrosos

espectadors.

a

tenia llicència.

no

les seves conclusions
sol·licità sis mesos i un dia de preso
en

i el defensor digué que la pistola
havia estat trobada i aixi ho comunicà als seus amics, d'on sortí,

mà armada

segurament, la denúncia. A més, el
processat tenia quinze dies per a
lliurar-la, com era el seu propòsit,

aquesta ciutat.

en

qual

fiscal,

El

En un escorcoll

practicat a la bar¬
raca on vivia, fou trobat un llibre
titulat «Memorias de un Jefe de pis¬

El Tribunal, en vista de les pa¬
raules del defensor, absolgué el pro
cessat.
DETENCIÓ D'UNS INDIVI¬
DUS ALS QUALS SE
SU¬
POSA ATRACADORS

toleros».
Dit individu prengué part en un
atracament comès el dia 25 de se¬
tembre del 1926 i en un altre, a
la casa Torras, al
un cobrador de

Un dels autos de la policia que
qual produí lesions de pronòstic re¬
servat 1 11 robà 300 pessetes. El efectua vigilància pels carrers de la
mes de juny del 1933 fou detingut
capital, sembla que fa dies que notà
en un cafè,
en reunió clandestina, quelcom de sospitós en un cotxe par¬
ticular.
Tot seguit es posaren ela
1 li fou ocupada una pistola, 1 el
novembre del 1933 fou també detin¬ agents a l'aguait i esbrinaren que
gut 1 se 11 ocupà un revòlver 1 subs¬ tancaven el cotxe al garatge «Olym¬
tàncies explosives per a la fabrica¬ pia». Fou muntat un servei especial
i ahir, pel que es veu, s'intentava
ció de bombes.
El detingut ha quedat a disposició donar un cop.
Dos autos, disposats a l'efecte se¬
del Jutjat.
guiren tot ahir l'esmentat cotxe 1
ES DEMANEN DOS ANYS sembla que els ocupants s'adonaren
DE PRESO PER TINENÇA que la policia els seguia. Aleshores
els agents els voltaren 1 procediren
IL-LICITA D'ARMES
la detenció dels tres ocupants.
Portats a la Prefectura, resultaren
ésser Feliu Pérez de la Zàrraga,

a

El dia 1 de febrer, a les 10 del
matí i a la secció IV, Tribunal d'Ur¬

gència de l'Audiència,

es

veurà la
de

24
anys d'edat,
boxador, na¬
tural de Vitòria, Víctor Ambrosio Gómez Goisi, de 32 anys, de Santander,
i el xofer que conduïa l'automòbil,
anomenat Ramon Díaz Llano.
Els foren ocupades dues pistolea
del calibre 7'65 i 9, un revólver

vista de la causa seguida contra els
veïns de Rubí, Aguilera-Rius i Juncà,
als quals acusa el fiscal de tinença
il·lícita d'armes i per als quals de¬
mana dos anys de presó.
El Tribunal el formaran els se¬
nyors Juli Rodriguez Contreras i
vino Fernández Peña i Gómez.

UNA

Jo-

«Smith», cinc carregadors,

una
xeta de cartutxos sencers i cinc

sules per a revòlver.
Fetes les esbrinacions

DETENCIÓ

Complint ordres d'un Jutjat d'ins¬
trucció, la policia procedí a la de¬
tenció d'Adrià Rey Sancho, i en
practicar un escorcoll al seu domi¬
cili, fou trobada una pistola mar¬
ca «F. 1.», calibre 7'65, amb dos car¬
regadors. El detingut 1 la pistola tro¬
bada foren posats a disposició del
Jutjat
MOVIMENT

DE

cal-

càp¬

oportunes,

s'ha vingut a coneixement que ahir
al matí intentaven fer un atracar
ment

a un Banc d'aquesta capital,
però sembla que l'ocasió no es pre¬
sentà favorable.
El cotxe ocupat és un «Oakland»,
número 19.203, que havia estat com¬

fa pocs dies. Moments abans
detinguts llençaren una gabardinada, dintre la qual, embolica¬
des. hi havia dues plaques falses del
número 20.121, que duien per tal de
canviar la numeració quan ho cre¬
guessin convenient.
La policia fa gestions per tal de
saber a qui fou comprat el cotxe 1
cerca dades per si hi hagués algun
altre individu complicat amb els *tracadors detinguts.
prat

d'ésser

CAUSES

L'autoritat militar s'ha inhibit a
favor de la jurisdicció ordinària de
la causa seguida contra Víctor Malane i altres per talla abusiva d'ar¬
bres a favor del Jutjat d'Instrucció
de Manresa, s'han inhibit de la cau¬
sa contra Josep Planes.
Han estat sobresegudes les cau¬
ses
contra Josep Fonts
i altre,
Eduard Domènech, Sebastià Teixidó.

Joaquim Vila i Juli Gabaldà i altres.
Ha estat autoritzat vist i fall en
consell de guerra contra Joan Ló¬

Josep Picanyol, Nemesio
1 Antoni Multó.

pez,
ques
1

Les causes 581, 1.010, 35,
1.066 han estat arxivades.

El comandant senyor Bibiano, ahir
sortí cap a Solsona per tal d'instruir
allí
unes
diligències relacionades
amb els fets ocorreguts "en aquella

Por¬

611, 77

I localitat.

CONSEQÜÈNCIES D'UN ES¬

L'ESTAT

CORCOLL
Ha estat posat a disposició de l'au¬
toritat militar Valentí Argiles Alsi¬
na, amo d'un taller de mecànica del
Torrent Vidalet, perquè en un es¬
corcoll fet per la policia 11 fou tro¬
bada una pistola, una bandera amb
l'estrella solitària,
quatre carnets
d'«Estat Català» i un ganivet.

D'UNES

CAUSES

L'Auditor, senyor Ferrer, en rebre
els periodistes, els digué que havia
autoritat la vista i veredicte de les
que es segueixen contra Ma¬
Conesa, Manuel Farràs Baró,
Lluís Solà, Enric Pla 1 Comas Jané.

causes

nuel

Ha

passat

a

tra Antoni
Verdú.

Aíiir al mati, a

Dependències mili¬
tars, tingué lloç un ponsell de guer¬
ra contra Antoni
Gergi Oliver, per,
què en un escorcoll verificat al seu
domicili del carrer Juvany, a Hor-

A

PLENARI

plenari la

causa con¬

Usando,

del

poble

de

CAUSA SOBRESEGUDA

Ha estat áobresegúda la causa de
Manuel Cros.

L'autoritat miütar s'ha inhibit a
favor de la Jurisdicció ordinària en
la causa que es segueix contra Conrat Vidal Sanz.

Una enquesta

ha

territoris
de
França i Anglaterra que sobrevolà
l'esmentat apareU, per si el lingot
d'or caigué sobre terra ferma.

Bengazhy, Momfis (Egipte), Tebas,
Gaza, Alepo, Constantinoble, Salò¬

darrers robatoris

comesos

an¬

—

Amèrica del Sud i Amèrica del Nord.
El nou raid s'efectuarà sobre un
recorregut de 14.000 quilòmetres que
són els que dilimitaven en l'antigui¬
tat a l'Imperi Romà. Per a la pre¬
paració d'aquest raid han estat pre¬
cisos detinguts estudis històrics i
s'ha decidit que es
porti a cap l'any
1937 amb ocasió del segon mil·lenari
de l'emperador August.
Prendran part en aquest vol cin¬

l'ús de la

indi¬
vidu anomenat Josep Pastor Huer¬
tas, de quaranta-dos anys, natural
de La Esparraguera (Múrcia), que
hom suposa que està complicat en

glès «Emma Seagan», la tripulació
del qual ha pogut ésser salvada per
un

DEL

Interrompuda

l'entrada a l'esmentat port.
El fort temporal
que regna
llançat contra la costa el veler
JA
MUSSOLINI
PREPARA
UN
RAID
D'AVIACIO
RESSEGUINT
ELS
CONFINS DE L'ANTIC
IM¬
PERI ROMA

GENER

DE

ta, li fou trobada una pistola per «

BADALONA

A

ABSOLUCIÓ

Londres,
28. — El
vaixell
suec
«Hjorthlom», en entrar al port de

Berlín, 28. — S'ha sabut que, des¬
prés de l'expulsió del seu correspon¬

dera

dubte, transcendència política.

perquè els estudiants han

muniquen

—
A la regió de Tt(Geòrgia) s'ha deixat sentir el
diumenge forts trontolls de terra.

Encara

coronel Beck, no oculta el seu
malhumor 1 no dubta que la cacera
als boscos de
Bialoweza té, sens

nat els seus professors.

HA

fiis

però s'admet oficialment

ca

hagut

Georgia
QUE

a

ahir, diumen¬
de la Repúbli¬
polonesa, el mariscal Pilsudskl 1

l'Escola Normal s'han declrat en va¬
ga. Exigelen que siguin destituïts
tots els seus professors. Els escolars
s'han fet amos de l'edifici de l'Esco¬
la Normal, armats de revòlvers, 1
han declarat que no abandonaran el
seu domini mentre no s'accedeixi a
la seva demanda.
La Policia ha assetjat els estu¬
diants amb l'esperança que aquests
es
rendissin per la fam, però ha

Vasconcellos volia provocar
una revolució a Mèxic
Ciutat de Mèxic, 28. — Un co
nlcat oficial dóna compte d'haver

viatge de Goering

gura que va celebrar
ge, amb el president

Guayaquil, 28.

es¬

'

forma d'aixecaments
festa <
lats.
Immediatament
s'ha
posat

La Premsa francesa,

—

comentar el

Polònia l les entrevistes que s'asse¬

DE
ALUMFS
L'ESCOLA
NORMAL
DE
GUAYAQUIL
ASSETJATS FER LA POLICIA

En contra dels

clatat, encara que per ara es manl-

CA¬

ELS

desnsentiments oficials publicats du¬
rant el dissabte i el matí del diu¬
menge.

GOERING

blic.

SUBLEVA-

LA

QUE

POLONIA

Varsòvia, 28.
del

primer aniversari de la signatura del
ca un

PREM8A
FRANCESA
AMB MOLT
MALS

A

Paris, 28.
en

LA

PERO, PER ALTRES CON¬
DE¬
DUCTES, HOM SAP

nazi, ha hagut de deixar de
senyoreta Carme Aigua¬
corresponsal a Ale¬
der, operada
manya

A la Clínica del doctor Corachan
ha estat operada d'urgència a causa
d'un atac d'apendicitis la senyoreta
Carme M.» Aiguader, filla del nostre
amic Jaume Aiguader.
L'estat de la malalta, després d'e¬
fectuada la intervenció quirúrgica,
és satisfactori. Li desitgem un raDid
i total restabliment

Varsòvia, 28.

ha començat, als boscos de Bialowe¬
za, la històrica cacera, en la qual
pren part el ministre de la Guerra
d'A 1 e m a n y a,
general
Goering.
Aquest bosc és el més gran d'Euro¬
pa. S'extén damunt una superfície
de 2.500 quilòmetres quadrats. Està
situat a 200 quilòmetres a l'Est de
Varsòvia, a la regió en la qual es
divideixen les aigües entre el Vis¬
tula i el Dnieper. Al bell mig del
bosc hi ha una vasta zona, en la

tat

CI

Monte¬

a

que

el

ofi¬

Moscou, 28.

MENIAL

COMENÇAR

I
AHIR
VA
LA CACERA

video.

NO

CLINICA

mogut comentaris en tota la Prem¬
sa mundial.

volucionari. De totes formes es com¬
prova que s'ha reforçat notablement
el servei de vigilància.
El President de la República, se¬

la

inscripció.

famosos boscos de Bialoweza, on es
portarà a cap la cacera que ha pro¬

l'opisició, pero es negà que hi
hagués plantejat un moviment re¬

ha retornat

VEU
ULLS

envesprir, Goering sortí cap als

En

de

Terra,

LA

DETENCIÓ

Badalona fou detingut un

A

els
remarca

simultàniament amb la col·laboració
política ha començat un viu inter¬

Estrangers, coronel Beck.

cial que els detinguts eren elements

nyor

natura del Tractat».
L'esmentat periòdic

sident de la República, el mariscal
Pilsudskl i amb el ministre d'Afers

—

es va

«però que sí pot aflrmar-se que fou
lógica la intenció de purificar la In¬
soportable atmosfera que existia en¬
tre ambdós països abans de la sig¬

canvi cultural d'Alemanya i Polònia.
L'article al·ludit acaba dient que
panyat del ministre
de Polònia a fins
i tot l'esperit
més pessimiste
Berlín, senyor Lipskl, del cap de la
secció forestal del Ministeri alemany s'ha de convèncer de la importància
d'Agricultura. Von Kendel 1 d'altres de la reconciliació germano-polone¬
sa, aconseguida amb l'esmentat trac¬
personalitats alemanyes.
les conseqüències
favorables
Goering va romandre a Varsòvia tat,
qual han estat posades de mani¬
fins
a mitja tarda del
diumenge. del
fest
el
en
panorama
internacional.
S'entrevistà successivament, encara
que amb caràcter privat, amb el pre¬

néixer el rumor de la
confirmada — d'haver
practicat nombroses detencions. Des¬

cia

—

president del Consell de Prúsia,
general Goerin, el qual anava acom¬

Va

noticia

ho

Es rumoreja, i per la nostra ban¬
da sabem que és cert, que dos emi¬
nents literats de llengua catalana

L'ètica d'aquests actors que esta¬

La

gai¬

conta.

Catalunya, i especialment a Barce¬
lona, de tan conegudes, fan empallidir de

vaig

moltes

meves

em

col·laboradors més directes del mis¬
teriós personatge. La llista de dis¬

de la península;

objectar que
ocupacions potser
privarien de complaure'ls.
el qui capitanejava el grup, amb

les

Beriència
tlco-adminl3tratius
dolorosa delsd'alguns
reflexos dels
poarreu

però els

rència,

picaresca política
espanyola. Barcelona en té una ex-

prendre

o

—Un dia —conta l'eximi poeta i
dibuixant —va venir-me o saludar
una comissio de jovenets de fora de
Barcelona. Em varen explicar que
redactaven una revisteta literària i
venien a demanar-me que els fes un
treball. Jo vaig agrair molt la defe¬

surt

de

versiu.

luntàries

tuds. Del fons de les seves pàgines

constitueixen una
més típiques de la

rústica,

Varsòvia

OFICIALMENT, NEGUEN
QUE N'HI HAGI
Montevideo, 28. — Ahir es va té¬
mer que estallés un móviment sub¬

funcions una
no obstant ia

ECOS

professionals de la
venia i qui era
aquest personatge misteriós que tan

nodrir

del matí que els

diumen¬

UNA REVOLUCIÓ, A
L'URUGUAI

impremeditadamente di¬

como

con grave quebranto para el
régimen republicano esnsfiol y para
la revolución que impulsó la caída
de la monarquía.»

covem.

tan

París.
Diu un periòdic

sueltas

sobre pretesos negocis,
profits derivats dels llocs de

República,

S'ha

vas¬

tigo presencial de muchos de ellos,
recaba la responsabilidad de hacer
una
recopilación ordenada de he¬
chos y documentos.
Ellos constituyen este libro que
recoge los últimos momentos de la
vida'de aquellas Cortes tan prema¬

pleu?

•obre

interesantes, abren tan

horizontes a la posible explica¬
ción de cuantos después han acon¬
tecido, que bien merecen ser desta¬
cados y que se les conserve como
documento político Inapreciable. No
otro es el propósito de quien, tes¬
tos

naturalesa no es mou fàcilment

¿Quin

tan

son

amenaçador. Un embalum d'aques¬

«gratuïtament».

revolución 'égal, fueron di¬

una

sueltas cuando la revolución prome¬
tida iba realizándose.
Los episodios finales de ■ • vida

bentit. al màxim.
Al fons hi havia algú que anima¬
va
tota aquesta allau que passava
els dies augmentant el seu volum
ta
ni

a

dirigents de la política francesa ha
de modificar alguna cosa en el seu
pla respecte Alemanya i apropar-se
al projecte britànic denunciat per

púlpit, des de la premsa, des de la
tribuna pública. Tots aquests rieeols

dedica

es

viatge de Flandin i Laval en aques¬
ta capital i posa de relleu la reser¬
va que sobre el particular es manté

—

el

La premsa de Lon¬
comentar el proper

—

VARSÒVIA

A

El passat
ge, a la matinada, arribà a

prop

drets.

Sosteniment per aplicar la palanca.
Aquest punt fonamental era Azaña.
Al costat hi havia els socialistes.
Kntre ambdós, totes les esquerres
El pla no podia ésser més
bat. La campanya sortia

Influència

perquè sigui re¬
al Reich la Igualtat de

internacionals, entre ells, el desarma¬
ment, que actualment sembla que es
la major preocupació del Gavinet

En això intuïren l'es¬

fet concretes.

França

que

1 alliçonant de fets, entorn de la
de les primeres Corts, del
contra, passats els dissolució
màxim interès en aquests moments.
de pànic del 14

cruixidora.
Les dretes, per
curts

temps. Un altre

dia serà.

molts, per fulmi¬

eren

mercat, uns

Varsòvia, 28.

ARRIBAR

VA

GOERING
DIUMENGE

per a

M

SOTA L'ESTAT DE GUERRA

vingudes de diplomàtics

Anades í

POLITICA

PIRATES

DIMARTS,

(Ve de la pàgina 8)
tenir-se al marge de tota collaboració amb els que ara manen.
Per algun temps, no crec viable
actuació política de cap mena. Però
mentre aquesta possibilitat no sigui
efectiva hi ha una tasca urgent, que
és '
a promis d'honor per a tots
plegats: auxiliar moralment i mate¬
rialment els presos politics. No ui
hauria d'haver ni el més petit poble
de Catalunya sense la seva aporta¬
ció.
II. — La millor sortida per a la si¬
tuació actual seria que es rectifi¬

SENTENCIA
L'Auditor

ha

la sentència
les Dalés.

donat

APROVADA

l'aprovació

recaiguda

contra

•

Car

CAUSA ARXIVADA
estar enllestida, ha estat ar¬
xivada la causa número 689.
Per

DETENCIÓ D'UN PROFES
DEL ROBATORI

SIONAL
Un

guàrdia de seguretat,

ahir pel carrer de Sant

sar

en

pas¬

Olaguer,

quessin els atemptats al nostre dret va veure
un individu que portava
i es restablís l'imperi de la llei. Vull j
I un sac a les espatlles. Com que 11
dir que per a la normalització dels ; infongué
sospites, s'apropà a ell t
Ajuntaments es tingués present el el féu entrar a dins d'una escala.
prescrit per la llei catalana; i que es El desconegut oposà certa resistèn¬
restablís el funcionament del nostre
Parlament. Sé que això és com de¬
manar peres a l'om, però seria
la
millor solució. Com que aquesta rec¬
tificació no vindrà de Madrid, hem

d'ésser

nosaltres,

catalans,

els

cia

!

qui

en

la

Llei

notra

escorcollar,

per

la

i

Josep Antón Teresa, conegut com a
«espasista», el qual ha complert di¬

condemnes En el sac hi por¬
tava una peça de cansalada, un per¬
nil, deu botifarres i altres embotits.
A més, en una de les
butxaques, 11
foren trobades algunes Joies de poc
valor. La policia fa esbrinaments
per tal de saber d'on ho havia furtat
verses

Municipal,

plena vigència.
III.

deixar-se

cosa el

guàrdia féu ús del xiu¬
acudiren tot seguit els agents
Cañameras i Sancho, de la Brigada
Criminal.
Portat a Prefectura, resultà éssei
let

hem de defensar el nostre dret. Per
això, i en allò que l'afecta, la Comis¬
sió Permanent del nostre Parlament
ha Interposat un recurs d'inconstitucionalitat. Cosa semblant s'haurà
de fer el dia que governativament

vist

a

qual

La sortida del

règim transi¬
MES DETENCIONS
la veig molt lluny, i com que
Han estat detingudes tres dones
poden passar moltes coses, ja tin¬
drem temps de veure com cal enfocar per estar reclamades pel jutjat nú¬
la política catalana. Pel que toca al mero 6 com s presumptes autores
meu partit, l'E. R. de C., espero que d'Un robatori comès el dia 19 al do¬
—

tori

surti indemne de la dura prova

ferta,

al

i,

so¬

entendre, la seva
força i la seva eficàcia com a ins¬
trument politic estarà en proporció
meu

directa de l'autèntic sentit democrà¬
tic que sàpiga infondre a la seva
actuació. Ni en filosofia ni en art no
m'enamoro fàcilment de les modes

micili

de

carrer

d"Escudillers, 20,

I

El
unes

Sebastià

Sau

Soler, del
1er. la.

A PLENARI
esenyor Peñalver ha fet
per a passar a ple¬

jutg

diligències

les causes següents: la de l'Ad¬
ministració de Correus, la de Josep
nari

passatgeres ni de les excentricitats Ramos
da temporada. Doncs, en política em
passa el mateix: no sols no he per¬
dut la fe en els vells ideals de libe¬
ralisme 1 democràcia, sinó que els
tinc per la sal de la vida.

senyor
la casa

la del Director de
Tramvies,
Velga, 1 la d'uns obrers de
«Ford», per coaccions.

LA CAUSA DE SANT PERE
DE

RIBES, A

DELS
EL 8INDICAT
DE TRANSPORTS
DE NOVA YORK DECRETA LA

a

Al
la

DISPOSICIÓ
ADVOCATS

despatx del senyor Peñalver té
disposició dels advocats que

els interessi la

VAGA

causa

de

Sant Per«

de Ribes per la mort del
propietari
York, 28. — El Sindicat del ! senyor Bruguera.
Transport ha ordenat la vaga que ! En l'esmentada causa hi ha
Nova

afectarà

a

not

d'auto¬

30.000 conductors

busos, automòbils i camions. La va¬ ¡ processats
ga es declara com a protesta per
A DISPOSICIÓ DE L'AUTO¬
haver-se concedit ocupació als obrers
RITAT MILITAR

no

EL

sindicats.

i

TERRORISME CADA
MAJOR

L'Havana, 28.

—

DIA

ES

La situació pot

qualificar-se de molt delicada. Una
veritable ona de terrorisme fueteja
la illa. Durant les darreres 48 hores
han esclatat infinitat de bombes, que
causaren
victimes i pèrdues mate¬
rials de consideració a més de la

consegüent alarma 1 pànic
blació

a

la po¬

-

A L'Havana esclataren deu bom¬
bes. A Santiago, deu més. D'aques¬
tes darreres, quatre esclataren en

temples catòlics i

una al Banc d'Es¬

còcia.
Sembla que l'organització terroris¬
ta és molt perfeccionada. Els coliocadors de bombes són protegits per
automòbils amb metralladores. Aques
ta organització deu costar conside¬
rables quantitats, que hom ignora

qui les proporciona.

AQUEST NUMERO HA ESTAT
VISAT PER LA CENSURA

Diumenge, a la tarda, la Prefectura
de Policia posà a disposició de l'au¬
toritat militar Antoni Boet i Mart,

Josep Ibàiïez i Puerta, Agustí Benlluire i Juste, David Garcia i Altami¬
ra, Josep Fernández i Morilla, Josep
Gardens
Moles.

i

Sabaté i Maria

Alcon i

Juntament amb els detinguts, hl
també quatre pistoles tro-

passaren

bides en un pis del carrer de la Cera,
fa pocs dies.
Hom recordarà que els
detinguts,
que se suposa que fornien part d'una
banda d'atracadors, es trobaven allí
reunits per a tractar de futurs atra¬
caments.
També s'acompanya amb les dili¬
gencies les cartilles de la Caixa d'Es¬
talvis que tenien els

detinguts.

ESTRANGERS INDESITJA¬
BLES
Per la policia foren expulsats,
per

indesitjables, els súbdits estrangers
Joaquim Grande/Ferdinand Vignaus,
i Alfons Huget,
detinguts a Figueres;
Pau Sudan i Friedrich Schiller, detin¬
guts a Tarragona, i Albert Moreno,
Joan i Angel Amadeo, detinguts a'
aouesta. «ánital.

DIMARTS, 29 DE

la humanitat

GENER DEL 193S

LA CULTURA
Maurice

Raynal, al Conferèn¬
cia Club

No

és

Magisteri.
L'àpat ha estat fixat per al dia 3
de febrer pròxim 1 tindrà lloc al
Restaurant Metro de la Plaça de
Poden
Bastlnos
Metro.

públic

una

minoria

exigua s'atorgués

Inscripció

un

Primera

pèdic Popular.

on

aviat les classes de
ció de Ciències de 1 Ateneu
nuar

Sec¬
lclo-

del

d'avui publica una ordre d'Ins¬
trucció pública concedint autoritza¬
ció a la senyora Carme Payà. mes¬
tressa nacional, per tal que pugui
continuar prestant servei a l'Escola
ceta»

Municipal de Barcelona, Grup Esco¬
lar

Pere

VUa.

El Patronat Etoolar Borl I Fon¬
tes ta del Poble Nou posa a coneixe¬
ment dels qui ea vulguin inscriure

en prepa¬

ració sota el títol tan suggestiu «La
vida com a art».

als seus Cursets de Catal 1 de Fran¬
cès que oal ho facin amb la major
rapidesa possible, tota vegada que

MAGISTERI

no

podran atendre noves inscrip¬
passat el dia 31 del mes que

es

cions

Anat dels curaaliUte. del 33. —
Els oeeltjos reiteradament formulats
çet companys cnrsetistes del 33 de
celebrar un acte de cordialitat 1 com¬
memoració dels inicis de la nostra

També

som.

cula

a

oberta la matri¬
nocturna per a in¬

resta

l'Escola

fants.

inscripcions

Les

es reben a

la Se¬

cretaria del Patronat, Marian Agul¬

ló, 27. Poble Nou.

la companyia Nini-Montlan,
ectua a Sevilla, estrenarà Im¬
mediatament aquesta nova oomèdia.

—

marxar

eufòria. Ja

Paris.

a

semble que esta en tractes
amb l'empresari del Casino, de la
capital de Franca, per tal d'aotuarhi amb ia seva companyia d'opere¬
tes, sota la direcció de l'alemany
Georges A. Urban.
que

..

ha

«La última

luntari

deleg
nyor Sentis ha manifestat que exi¬
girà responsabilitat als alcaldes 1 al¬
tres autoritat dels pobles sl seguei¬
xen tolerant els Jocs prohibits.

pena».

Hom sT i fet eco de la desti¬
nació de 1.500 pessetes per » is Bi¬
—

que sembla que s'està formant
una
empresa
tal
per
d'explotar
aquesta obra per tota la penintula-

blioteca Provincial per
que les arnes s'acabin
llibres.
els 11

...que la oompanyia

Guerrero-Men¬
debutarà al Calderón, de Ma¬
drid, el dia 2 de març.

CONCURS

PRIVAT PER A
OE
L'ENDERROC
LES

I

Presentació
film
tó

cartera

en

El

lloc

privada, dedicada exclusivament a
autoritats, coa consolar, critics
cinematogràfics, teatrals 1 musicals i
empreses d'espectacles de Catalunya,
deia visió cinematogràfica de «La

HUAICA

..

Torrado I Navarro II escriuen
en el quai la Mempucul caracteritzar per

es

partida doble.
taolone

de

«El

eaballere

Olme¬

d*

do», al teatre Novotau, una lamina
aristocrática quo ocupava una llotja
reeiama, amb ineistènoia, la prooèn-

;

MUJERES

mel·Hir^·'ia

toiifiJ

l» LtiiBJi il BtiiL

L'homenatge

Clau¬

a

di Fernández Casta¬

Jo

Durant

el

de

termini

vuit

mitè

d'Obres

de

la

Junta

ARTICLES

Mixta

PUNTES

plec de condicions
i pressupost d'import 78.000 pesse¬
tes, del concurs privat per a les
obres d'enderroc de l'antiga caser¬

PAGAMENT OE SOUS AL8
ME6THES
Els sous i
ments
que

U.ts

els

altres emolu¬

MATr»lflL

PER

A

LA

CIR¬

CULACIÓ

l'esmentat der' tament els dies fei¬
un

de deu

a una

termini de

à

fer

del matí, durant
a comptar

vuit dies.

del següent al de

quesi

la publicació d'a-

anunci. Els subministraments
són:

Material

de

senyalltz

en

una

havia

Pena Ivor

nojo de rosas», s'assegura quo Mar¬
Redondo anirà al Calderón, do
Madrid, a cantar la part do baríton

eos

de

l'obra.

aviat veurem per

que

DE

no

descansen

Ramon

Canudas, do¬
du Casanoves,

lladres

Francesca

miciliada

al

carrer

qué, és possible que el seu viatge eetigui relacionat amb una propera
actuaeió d# tan excel·lent actriu a la
nostra ciutat.

dres, 1 s'emportaren un aparell de
ràdio, una quantitat de tabac 1
aitra en metàl·lic.
Ais magatzems València, del car¬
del mateix nom. es perpetrà un
robatori, consistent en gèneres per

Barcelona.

quo hom

..

novament
tera».

«El

complementari

el qual consisteix
forogràflca, un re-

>,

cambra

un podòmetre; 325
per a la senyalit¬
zació de franges, 1 diverses peces de
material elèctric.

llotge-cronògr. : l
quilos de pintura

valor

de 7.000 pessetes.

L'advocat senyor
Josep Ramon
Sánchez ha denunciat que uns sub¬

jectes, en fingir-se clients del seu
bufet, s'emportaren durant la seva
absència, un rellotge, de regular va¬

que es veu que

els anys no

pas-

Aviot
La pellicula típicament

ibèrica

També

al

domicili

pessetes.

Gran venda de

IMPORTANT CALÇATS
qualitat
de

LA DOLOF OSA
Del

mestra

el dia 3 de febrer.

teur. tindrà lloc

d'esperar, s'han rebut
adhesions de tot Catalunya 1 l'acte
promet ésser brülantissim per ¡'en¬
tusiasme amb què s'ha pres de bon
Com

era

a

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

per

Claudi Fernández des de les se¬

ves

secretaries.

Cada dia gran

HOTEL HE VENTAS

variació d'articles

PJUL.A1, H

4

a

7

tarda

lntegramen

FAATINIO
AVUI, NIT.

Ti)L. 14370

menjar

Born», no és un èxit més ; és
un espectacle enorme d'ori¬

ginalitat i melodia

Badalona
E.

BADALONA

la Rambla de

ben
justificada l'expectació
ha desvetllat l'estrena d'una
nova
producció del popular autor
Poal-Aregall. al Coliseu Pompeia.
«La desgràcia de la sort» és la quar¬

Poal-Aregall

en menys

que

pressionants.
els

que

taverna

les altres
èxits Im¬

Cal

títols:

recordar només
«La Gloriosa», «La

dels valents»

1

Penya Vicenç Simon

Poal-Aregall el màxim de

a

rltat
a
què pot
tor dramàtic.
«La desgràcia de

Aquesta penya celebrarà el vinent
dijous, dia 31 del corrent mes, a
les deu de la nit, al Restaurant Sport,
Rambla de Caputxins, 32, un campany d'honor, dedicat a l'eminent
tiple Maria Teresa Planas 1 durant
el qual 11 serà lliurada el diploma
sòcia de mèrit de l'esmentada
entitat.
Els tiquets, al preu de 2 50 pesse¬
tes, poden soUicttar-se del secretari
de la penya senyor Gómez, Claris,
96, telèfon 72194.
de

«Les verges

caigudes», tres obres que han d
aspirar

*

poj
un

m

Li

la sort» és. se¬
gons ha manifestat el seu autor,
un
sainet essencialment barceloní.

públic, suggestlonant-lo
exposició de números ara
sentimentals, ara vodevilescos, però
sempre plens de gràcia, luxe 1 sim¬
patia. «Roda el món... 1 torna al
born» comprova d'una manera irre¬
l'ànim del
una

acabem d'expres¬
Jazz-fantasla de Collado '

gall. home de teatre 100 per 100,
amb aquest sainet enceta una nova
modalitat de teatre popular, teatre
al qual ningú no pot regatejar-"
mèrit d'haver donat fe de vida.

futable tot el que
sar.

El

La

podera de l'oient, a les primerea es¬
cenes
1 el retó imperceptiblement

lar

Indiscutiblement, l'autor
a

més

podríem donar
quan

lorit de l'obra.
De moment,

a

una

GK4I

Segalà.

perjudica

Dr.

Andreu,

etc.. etc

popu¬

i XI I

1

co¬

«Roda el

TEATRE
AMATEUR
la

imponents i un cabdal d'ovacions
indescriptibles.
Demà, a la tarda, es reposarà «El
rei fa treballs forçats» que cantarà
per primera vegada la vedette Ma¬

escena

Carles

excepcional artista

Junt amb Emili Vendrell, Josep
Santpere i el seu elenc, tan brillant

Penya Cascavell, la qual posarà

el sainet en un acte de
Soldevila, «Civilitzats, tan¬
mateix», la comèdia en un acte de
Tristan Bernard, «Antonleta o la
tornada del Marquès» i l'estrena de
la comèdia en un acte de Rosa M.»
en

que

Arqulmbau, «Es rifa
La

musica i

els nomes

d uua

Hom

espera

una

organització de serveis.

TORTOSA
Dlsabte passat al saló del teatre
Coliseum, ple de gom a gom,
tingué
lloc una gran festa amb
força èxit
1 lluïment fins a cert punt
Molt
encertat 1 excellent el discurs alussiu a la festa que féu el seu presi¬
dent

Cardoner; emotives 1
composicions poèti¬

senyor

inspirades

les

que optaren a tots els premis,
i
una
peça literària magnifica la
memoria que redactà el secretari se¬
ques

Beguer.

sucar

Fins

ad

hom

ponia

pa.

De les acaballes de la festa sen¬
tir no poder dir el mateix. En dis¬
curs (7) que féu el senyor manteni¬
dor per a cloure l'ac-te, fou una co¬
sa barroera i deplorable, i que cons¬
ti que en aquest temps d'eufòria 1

altres

coses

ni mica.

no

estranya

ens

El dit discurs

(?)

ge as

fou des¬

en

Inspirat
el

d'estulticia o per allargar
perquè fes mé3 bonic 1
les
emprengué ama

vlolari

sentimental,
atacs

a l'autonomia catalana i
als
homes que la representaren.
De seguir així, pel que supo»
noble, humana 1 idealista la gaia
festa, per no tacar-la 1 fer-la mal¬
bé car Milà i Fontanals tenim en¬
tès que la va Instaurar perque a

TRIBUNALS

Il

ti

1

ALTHES ÑUTES

D'INFORMACIO
Per a demà, a les onze

del mati,

està assenya.at un Consell de guer¬

al saló d'actes de la Junta de
Revisió i Classihcació Militar, per
tal de fallar 1* en":a seguida contra
Josep Ners Ralló 1 sis paisans més.
acusats d'un delicte de rebel·lió —'
ra

litar.
El tribunal estarà integrat pel ti¬
nent coronel senyor Francesc Ca¬

president; pels capitans se¬
Iglesias, Torres, Serrano, Fer¬
nández Morejón 1 Fina, com a vo¬
cals. Actuaran de suplents els ca¬
pitans senyors Burgos 1 Rodríguez
I de ponent el tinent auditor senyor
Martínez Lage, del Cos Jurídic.
marassa,

El fiscal és el senyor Jurídic de
la Divisió 1 la defensa anirà a càr¬
rec de l'advocat senyor Jaume Bartrlna.
El dia 6 del proper mes de fe¬
brer tindrà lloc el Consell de güe¬
ra
contra el senyor Josep Góm<
Serrano, cap de policia que fou d'

Hom

ens

de

pau

¿ntre

totes

es

nitat.
No sabem

si
els senyors Intel·lec¬
de l'Ateneu estan id- ittflcata
amb el cuting que féu el manteni¬
dor de ia fet ta, volem suposar que
no... però ue passada que consti la
nostra — i cambé la de molts —
més enèrgica protesta pel caire po
lltic que l'esmentat senyor, poc re»
pectuós, dona ai discurs de la clau¬
sura de l'acte, amb la vènia o sense
d'algú, que no volem esb.-inai qui
és. Ah! Manca a dir això:
X*m a
tortosina i com a catalans ens dol

tuals

dlr-ho,
no3tre

.

recomana

que

fem

però no podem silenciar el
disgust. Paraula.

REUS
Avui, dimarts,

se

celebrarà junta

extraordinària de socis a la socie¬
tat El Olimpo.
El dia 31 d'aquest mes fineix
—

el període voluntari per a poder
retirar les cèdules per3onais.
L'encontre del campionat d«
—

Catalunya

Reus-

anresa

finalitza

amb una victòria per a l'equip k>
cal per 4 gols a 1.
A la societat La Palma tingué
lloc una exhibició de billar a càr¬
—

de

rec

Rambla, campió mundial de

les deu mil caramboles. Hi assistí

un

nombre d aficionats.

gran

L'HOSPITALET
EN
li

LLIBERTAT
PROVISIONAL
OONA INTOXICADA ■■ BILLAR
■ I HOME TROBAT MORT

Sota fiança personal ha estat po¬
tal de formar als Atletes Units sat en llibertat provisional el ciuta¬
secció d'aquest esport, la qual dà Josep art Inez Melgar, que estava
tindrà lloc demà, dimecres, a dos detingut al Saló de Sessions de l'A¬
quarts de deu de la vetlla.
juntament, al qual el Jutge Instruc¬
El lloc on es farà aquesta reunió tor senyor Rodriguez Polanco comu¬
és al local social del Club Atletes nicà el dís3abta l'au te de processa¬
Units, Cafè Barris, antic menjador, ment com a suposat complicat en
a

la Rambla de la Llibertat.

Pere Pujol 1 Noguer, vel de la
nostra ciutat, ha denunciat a la po¬
licia que 11 ha desaparegut una car¬
tera amb 1.500 pessetes en bitllets
del Banc d'Espanya, que duia en
—

butxaca dels pantalons. El de¬
nunciant no sap sl l'ha perduda o
bé 11 ha estat robada. Per això ho
ha denunciat.
T1
Provincial
Tribunal
Contenciós Administratiu, de la nos¬
tra ciutat, ha dictat sentència en el
una

—

contenciós administratiu
terposat pel veterinari de Sí

recurs

Pau, senyor Pau Plana i Josdà, de¬
clarant nul·la 1 sense efecte la re¬
solució de la Comissaria Delegada
de la Generalitat de Catalunya en

aquesta ciutat, de 21 de Juliol del
1934, desestimant la reclamació for¬
mulada
per
l'esmentat recorrent
els

pressupostos

municipals

aprovats per l'Ajuntament de San¬
ta Pau, per a l'exercici del 1934, dlsposant-se. pel contrari, que el dit
Ajuntament ha de consignar en els
pressupostos la quantitat de 2.800
pessetes per a serveis d'inspecció do¬
miciliària del bestiar porqul, o bó

el moviment
d'actubre.

revolucionari

del

mes

Ahir, al mati, una dona ano¬
menada Tomasa Gea Bertran, do¬
—

miciliada al carrer Enric Morera, de

la

barriada

de

Santa

Eulí'

des¬

prés d'uns disgustos família. , Inge¬
rí un got de salfumant que 11 produ la intoxicació que és de supo¬
sar. Fou portada al dispensari mu¬
nicipal del districte tercer, on va
ser assistida pel metge de guàrdia,
senyor Francesc Sobreves, 1 després
trasllada a l'Hospital Clínic de Bar¬
celona, en greu estat.
El Jutge prengué declaració a la
dona 1 realitza una inspecció al lloc
on el
fet ocorre gué.
Ahir, a la nit, al Billar ClubEulalienc ee portà a cap la prime¬
ra Jornada de le3
finals del cam¬
pionat de Catalunya a tres taules
(sgona categoria i
En aquestes fi¬
nals
part els blllaristes
prenen
locals F. Plans 1 E. Carbó (B. C. Eulalenc) 1 Antoni Escoda (B. C. Hostafrancs). Marc
Salvat (Sants B.
C.) 1 Joan Fontava i Josep Torres,
—

representació d'algunes entitats

en

blllarístiques de Barcelona. Torres
aquella altra que resulti del pro¬ és el campió del 1934.
metí! de cap de bestiar de la dita
Diumenge, a dos quarts de
vuit del vespre, fou trobat sota del
classe, sacrificat durant el
pont Jordà, actualment en construc¬
quinquenL
Van continuant els robatoris ció, un home ferit del cap, de con¬
d'aviram a la nostra ciutat 1 co¬ sideració.
Recollit per l'agutzil de
marques. Diem això perquè és molt Santa Eulàlia i la guàrdia civil fou
sovint que es registren
furts d'a¬ conduït al dispensari del districte
questa mena, sobretot d'un quant tercer, on fou assistit de primera in¬
temps ençà. Ara mateix ens comu¬ tenció pel senyor Badia, metge de
niquen del poble de Vall-llobrega guàrdia. Degut a l'estat de gravetat
que han estat sostretes moltes galli¬ del ferit fou portat seguidament a
nes de dues masies d'aquell terme
1 Hospital Clínic, on mori moments
municipal.
després d'arribar a aquella institu¬
ció benèlica. Per aquest fet no po¬
—

—

«PENYA CASCAVELL»
Pel proper dia 7 de febrer està
a
l'Ateneu
anunciat
Empordanès
una vetllada teatral organitzada per

aquí són les sis pri¬

ria Teresa Klein,

no

impressió

l'ambient

representacions de

segu¬

la salut
Rebutgeu imitacions sense re¬
sultats
positius
De
Venda:
ra)

Catalunya.

rirticular
a què ensdetallar,
hem referiu
no pretenem
perquè
que
mal no
exacta

ràpidament t sense pe¬

amb «Perles FEMI».
Producte modern d'toeló
rill

companyia Vlla-Daví que amb

raobra
tot elnova
seu deentusiasme
Poal-Aregall,
en aquesavui

amb els fils de l'interès.
Tant a les escenes bullicioses,
a les de sainet, 1 en les francament

tornara

tant d'èxit actua al Coliseu Pómpela,

Roig-Guivernan, amb melodies d
mestre Torrens, té un encant espe¬
cial. un atractiu indefinible que s'a¬

servei

idees..., el millor és delxar-'a estar,
així no es perjudicarà la seva dig¬

CON8ELL DE GUERRA
i■
UNA
CARTERA
QUE
DESAPAREIX

contra
a

tot el

una

«La

Es

tncla

per

Catalunya. 64,

desgràcia de la sort», el
sainet de Poal-Aregall,
s'estrenarà dijous, al Coliseu
Pompeia

Vi

de

el cap de Policia a Catalunya
ressò d'aquesta situació 1

farà
iniciarà
es

—

Impremta S. Rovira.

val a dir

atendre

cirdla

GIRONA

doble el seu valor.
Hom prepara una reunió de
tots els aficionats a la pilota basca,

seu testi¬
31 de ge¬

Comissaria

propòsit d'ella no se'n fes politisa,
sinó un lligam de germanor, c". ou i-

de treure llur cèdula dintre d'aquest
termini es veuran obligats a pagar

fa avinent a totes aquelles per¬
sones
i entitats identificades amb
l'obra exemplar d'aquest gran cata¬

a

indústria, 6

Josep. 25. Sagunt, 56

públic als veïns de la nostra ciutat
que el vinent dijous, dia 31 del cor¬
rent, fineix el termini per a retirar
!es cèdules personals. Els que deixin

gut i originalitat, entren per complet

en

ARIMON.

1 a 8. Grifol, St.

—

ra

obres estrenades assoliren

«Roda el món... i torna al

Dirigiu-vos a l'agent exclusiu a

questa ciutat, el qual es troba d
tingut a la preeó de Girona arran
dels passats successos.

Comissió organitzado¬

la

I al comptat

,

aquesta fun¬

Prop de celebrar-se

menatjat,

La

—

d'aquesta ciutat s'ha fet càr _o del
servei d'Expedició do
Passaports 1
Registre d'Estrangers.
Com sigui que el personal és molt
escàs, hom creu que no es podrà

graciadament això. En lloc ri'ésser
una apologia de la festa, un
resum,
com és de consuetud, un
míting. El

—

ció de remerciement entorn de l'ho¬

món... 1 torna al born» amb sis plens

de

i

aquest homenatge, promo¬

d'un any 1

meres

-

ble partitura

per les Joventuts artistiques 1
intel·lectuals de la nostra terra per
tal de compensar d'una manera so¬
lemne 1 cordial la meritòria tasca
efectuada en bé del teatre català

ta estrena de

SERRANO

revisterils i sentimentals, «Roda el
món... i torna al born» vessa a l'escenarl de l'Espanyol aquell encant

SUBHASTA

com

lladres

de Teresa Pe¬

llicer. situat al carrer de Sardenya,
entraren uns lladres 1 s'emportaren
4.500

bells pano¬
Albarracín 1 Sa¬
ragossa, 1 en la qual destaca, tambe,
a més de la labor dels seus
protago¬
nistes, Roseta Díaz Gimeno, Mary
Em par Bosch 1 el tenor Agustí Oodoy, meravellós descobriment del
mestre Serrano, la novetat dels Ins¬
pirats números musicals, escrits ex-

s'ha anunciaU l'acte a ho¬
Claudi Femàndea 1 Casta¬

que

Corominas ha denunciat a
Policia que del seu domicili del

carrer
Roger de Flor, els
s'emportaren 1.500 pessetes.

escenaris naturals,
rames d'El Paular,

nou

lor.
Rosa

la

lament per la indole del seu assump¬
te. sinó també pela seue magnífics

nyer.
secretari de l'Associació de
Teatre Selecte i de la Federació Ca¬
talana de Societats de Teatre Ama¬

ner

as prepara per a oir
relicario» i «La viole¬

classe, 1 A. Solé, oficial primer de
l'Administració de Rendes Públi¬

nyors

là, que poden lliurar el
moni d'afecte fins el dia

179, ha denunciat a la Policia que
varen entrar uns lladres, i s'empor¬
taren distretament 15 pessetes en

ciat a la Policia que entre les es¬
tacions de Barcelona i Sant Andreu
havien estat sustrets 125 quilògrams
de fil telegràfic.
Al Casal Autonomista del carrer
de Pare Claret entraren uns lla¬

Barcelo¬

Josefina Tàpies.
quo encara que no es sàpiga per¬

na

ROBATORIS

.

Els

guanyat poeta aragonès Joan Joeep
Lorente, de la qual s'han donar
més de mil representacions 1
quina adaptació al cinema ha mereccut ésser proclamada per tots
com
i obra més réclament Ibèrica, no so¬

gut

HiJOilK

CAPITOL

de

principi

l BRODATS

rer

El Departament de Circulació ne¬
cessita adquirí, diversos materials,
lee condicions de subministra., eut
dels quals estaran de manifest a
ners,

senyor

CONFECCIONS

perceben els mestres
del Municipi, corresponents a l'ac¬
metàl·lic i dos rellotges.
tual mes de gener, els seran abonats
El súbdit nord-amerlca, Jordi Fleen els dies i hores següents: dia 30,
de les 9-30 del mati a la 1 de la welhng ha denunciat a la policia
que li havien robat la cartera, en
tarda, seran pagats els professors les la
qual guardava 25 dòlars.
Inicials dels cognoms dels quals es¬
El fet ocòrregué a les Rambles.
tiguin compreses entre les lletres A
La Companyia del Nord ha denun¬
lins a la C, Inclusiu. El mateix dia,
de 5 a 7 de la tarda, els qui ho
estic uin entre les lletres D fins ¡.
la Li. El dia 31. de les 9'30 del
mati fins la 1 de la tarda, de les
lletres M a la P. Aquest mateix
dia. de les 6 a les 7 de la tarda,
de les lletres Q a la Z.

oi

Com
nor

gestionat l'exelusiva por a Catalu¬
nya do «La del manojo de rosas»,

els

na

per a optar-hi.

mal

Oportunitat Interessant en

el

de les Drassanes, convocat en el
corresponent a unci
' «Butlletí
Oficial de la Generalitat de Catalu- !
nya», del dia 28 del corrent. Du-!
nuit l'esmenta
termini s'admetran
les proposicions que es presentin

I

nomenar

DK SENYORA

d'Urbanització i Casernes, segon pis
de la Casa de la Ciutat, Urbanitza- !
ció i Rei ori--

tou

en

sontlt

això ós exacto.

que

quo

10 per cent

dies

l'havia

no

aquest «López» do Voga...
..

nyer

d'aquesta comèdia.

l'autor

mort

Rebaixem el

naturals, d'onze a una del mati. es- ¡
tarà de manifest a l'Oficina del Co¬

de

ofereix més garanties»

Vendis a terminis

sarsuela
del mestre Serrano 1 lletra del mala¬

...que l'encàrrec es d'una oom-.ia.
quo le Membrlves ha demanat
obra en la qual hi tingui dues
oaracteritzaciens.
...que

—

caure

«la marca que

Dolorosa», l'aplaudidissima

una

bri.es

—

per tal tot
de provar
sort
Ràdio LA VOZ DE SUAfrO rbre senyor, gràcia,
entusiasme,

vinent dijous, dia 31, tindrà
al cinema Capitol la porjecció

lea

...que Torrado I Navarro han re¬
but un encàrrec de Lola Membrlves

un

Barcelona del

lorosa»

l'estrena

que amb «Stvlylya», Ortas pen¬
presentar-se a Madrid a les aca¬
mes o abril.

sa

a

cinematogràfic «La Do¬

més de

Casimir Ortas, a

que

..

de «Currito de la eruz». d'Eduard M.
del Portillo I Angel Pérez Palacios,
I « Granice y ohiooe», d'Arniohee I
Estremera.

QUINZENA BLANCA

DRASSANE8

tal d'evitar

doza,

«8eviyiya»,

per

nyor

El

—

..

ser

Recordi que durant l'actual

que creu que porta

—

Balbontin, el conegut pollenllestit una obra titulada

que

tic,

torna

de Barcelona amb gran
la so¬
lució del contacte de l'atur lorçóa a
la nostra ciutat. Ho celebraríem.
El dia 31 del mes que som fi¬
neix el termini fixat per a adquirir
les cèdules personals en període vo¬

que actualment

ostà a Barcelona, té el propòsit de

..

1

Tino Folgar,

vist quo no sortia, un dols
ocupants do la llotja digué i «Deu és¬

Seuyoi a:

Vilafranca

preferent classiflcasió al Dertusa.
El gestor municipal senyor Ra¬
mas

que,

AJUNTAMENT,

Dertusa 1

que

que

escultura del3 artistes lleidatans
i Papiol, patrocinada
l'Ateneu Lleidatà.
A dos quarts d'onze
d'aques¬
ta nit donarà la tercera
lliçó de
Química del cos humà el metge d'a¬
questa ciutat senyor ari us Torres.
Dijous, a les sis de la tarda,
es
reunirà sota la presidència del
comissari accidental de la Genera¬
litat la Junta del Patronat del Mu¬
seu, Jaume Morera 1 Galícia.
Han estat traslladats a Ma¬
drid els funcionaris de la
Delegació
d'Hisenda de Lleida senyors Pau Dediego, cap del Negociat de tercera

Suaus, Farré

el

en

Campionat de les comarques tarra¬
gonines.

balles del

CURSETS

del

—

1

que

del Gimnàstic tindrà
lloc el partit de lutbol que havia de
decidir la classificació dels equips

que

dia de la setmana vinent per
tal d'l- '- rmar-se de la data que re¬
cord" f
i
e<vda p • .natura.
Autorització a una mestressa de
Barcelona. — Madrd. 38. — La «Oa-

confe¬

molt

persona

Al camp

—

sevol

de

cia de caràcter extraordinari per al
gran públic, al Coliseum. La data
ha estat fixada per al diumenge vinei
dia S. s dos quarts de dotze
del matt
El
comte
Keyserling donarà a
C0i
ter en aquesta conferència les

té

'

Popular, es prega a tots els
alumnes ja Inscrits o a tots aquells
one s!nt°ressin per les esmentades
classes, que passin per l'Ateneu qual¬

rències. De Barcelona anirà a Ma¬
drid i de Madrid a Sant Sebastià 1
França. Abans de partir 1 com a
comiat al públic de Barcelona i en
general de tot Catalunya, que tant
fha distingit, donarà una conferèn¬

que

la
F

pèdic

Keyserling

prit ocles del llibre

Havent de conti¬

—

ésser l'amic Banús

apta 1 intel·ligent.

que ee titula «El secrete del dootor
Vovinkelu.

i

Social
de les Escoles d'Assis¬
tència Social.
Per a invitar;
úirigir-se a ia
Secretaria de l'Escola d'Assistència
Social per a la Dona, Corts Catala¬
nes. 669. pral.
Les classes de
I'" teneu Enciclo¬

A les d arranes d'aquesta setmana

Mallorca,

per

..

.

vei

Conferència extraordinària

unes

nomenament ha estat rebut en la
barriada marítima amb gran Joia

Montlan.

mingo 1 la senvoreta M.« Teresa
ilg
Abaría, sobre la significació del Ser¬

York.

donat

Serrall, president de l'entitat. Aquest

...que Manuel Góngora ha lliurat
Vega, instituït per l'Ajuntament de

Escala d'Assistència Social per a
dona. — Avui, dimarts, dia 29.
a
les set de la tarda, en el Saló
d'Actes del Foment del Treball Na¬ ;
cional (Via Laietana, 34). donaran
una conferència el doctor Pere Do¬

-

ha

que

(per telèfons).
El
dia 26 fou inaugurada amb molt
d'èxit l'exposició de pintura, dibulz

—

demà.

CULTURALS
u
FUNCIONARIS

DE

28

ques.

El nostre amic J. Banús ha
estat nomenat en la darrera Junta
General del Pòsit de Pescadors del

l'obra es original de:t senyoi Asenjo I Torres dsl Alamo.
...que aquest sainet serà estrenat
e

Lleida,

—

d'Abril, 4 ó 8, Tarragona.

la

«Picasso»
(Ed. Crès, 19241; «Anthologie de la
Peinture en France
1906 a nos
Jour.,» (Ed.
Montaigne).
Aquesta
darrera obra ha estat traduïda a
l'anglès 1 editada per Bréntanos.

tornarà

es¬

que

Segona lliçó: «L'italià que sabem
abans d'aprendre!».
Tercera lliçó:
«L'anglès que sa¬
bem abans d'aprendre!».
Quarta lliçó: «L'esperanto que sa¬
bem abans d'aprendre!».

ÍDelphin Verlag, Munic);

Keyserling

lliçó: «H3 francès
'aprendre'l».

sabem abans

l'Espanyol, de Madrid,

que es

avui

per

que es lliuraran a tots els mestres de
les comarques tarragonines.
La comissió la formen Elissa Uriz,
Antoni Sancho 1 Josep Recasens.
Els donatius es lliuraran a noi
d Elissa Uriz, Bar Blau, Rambla 14

Madrid.

del mati.

seran

__

la boda do la 8oló».
tracta del sainet en un
acte guanyador del Premi Lope de
Vega, instituït per l'Ajuntamebnt de

flques de Linguaphone que tindran
lloc els diumenges d'onze a dotze

setmana

S'ha format una comissió
mestres de la nostra ciutat que s'en¬
carregarà de recaptar cabals «profamilies dels companys presos» que
consistirà en l'emissió d'uns segells

Asno o

..

El curset serà de quatre confe¬
rències amb Il·lustracions fonogrà-

Carbonell.

compte

del

propera

—

Poliorama.

que a

la

Tarragona quedarà integrada
vuit agents i el comissari.

Santpere.

Josep

per

que

—

tan assajant «Una tarde en la Booa

aquest curset és gratuïta.

el

Borràs, quan

..que Antoni .urea, en col·laboraoló amb Lluis Guinjoan, tambó tó
enllestida una altra oomèdia titula¬
da «La vida és aixi».

tica Popular que ha organitzat l'Ater.ru Popular de Gràcia (Salme¬
rón, 177 1 179) a càrrec del profes¬
sor
Delfl Dalmau. La inscripció a

Entre els seus estudis i monogra¬
fies
cal
comentar
els
següents:
«Quelques intentions du Cubisme»;
cLipchitz» (Editions Achat; «Picas¬
so».
«Léger», «Juan Gris» (Mono¬
gràfic.-,
d'Art
Modern i ; «Picasso»

•1

olpi, al

al Curset de Lingüís¬

per

creu

alliberats altres detinguts que es tro¬
ben en les mateixes circumstàncies.
Referent a l'afer del personal

quo el mateix Antoni perea ha
enllestit una oomèdia dramàtica, ti¬
tulada «Tana», destinada, en prln-

A l'Ateneu Popular de Gràola. —
La setmana entrant restarà closa la

Artes», que dirigí Josep María Junoy. i a «Terramar», que dirigia Jo¬

del comte

l'Espanyai

ENSENYAMENT

a la novissima esco,a
i se la owulderés com una tempta¬
tiva seriosa do renovació de l'art.
Els seus primers articles aparegueren al cGll Blas». De seguida
va
ésser invitat a col·laborar a les
principals revistes d'Europa, entre
elles «Correo de las Letras y de las

Nova

a

TRASLLAT

del Mo¬
rell. Joan Llagostera. Per les actua¬
cions Judicials que es segueixen es

segUMixi

tre breus dies.

punt d'atenció

sep

EXPOSICIÓ

aoi.iteatre a Madrid estrenarà
la versió castellana de «Papavert-,
comedia traduïda al català per An¬
toni Perea, I que fou estrenada a

tiquets al

a

propòsit de la Comissió que la
festa resulti molt lluïda, per la qual
cosa Ja té Iniciades unes altres
ges¬
tions que es faran públiques din¬

que
no
mancava d'una lògica i d'un
espe¬
rit. 81 més no, va aconseguir que
en

1

els

la Llibreria
l'esmentat Restaurant

pessetes

Es

Léger, Juan Gris, Bracque, Metzinger, Qleizes, Duchamp... Coratjo¬
de convèncer
aquest
moviment

adquirir-se

de 13

preu

Jaume

...que

LLEIDA

veï

visional del forti reial el

Es diu...

l'Angel.

so,

provar

Entreactes

al

na barcelonina. El
1923 també va
venir per a parlar d'art modern,
amb una autoritat que no ha fet si¬
nó cruixir i consolidar-se.
Maurice Raynal va néixer a Pa¬
ris. Tot Just sortit de la Universi¬
tat va afegir-se al
grup d'avant¬
guarda integrat per Guillaume Apo¬
llinaire, Max Jacob, Picas son, Andre
Salmon, el nostre Manolo i d'al¬
tres. Va conèixer Pau Gargallo quan
aquest acabava d'arribar a Paris, el
1911.
No cal dir que amb aquestes amis¬
tats el seu talent de gustador d'art
va
descabdellar-6e i afinar-se depressa. Ja el 1908 el veiem conver¬
tit en comentador i panegirista del
cubisme que havien infantat Picas¬

va

TARRAGONA

festa a la qual es podrien reu¬
nir tots els cursetlstes de la pro¬
vincia.
La reunió es podria aprofitar per
a tractar diferents
assumptes que es¬
tan en l'ànim de tots t interessen
na

la

primera
vegada
que
•quest eminent critic d'art, el qual
pemà, dimecres, donarà una confe¬
rència sota els auspicis de Confe¬
rència Club. dissertant de l'art i la
Vida de Pau Gargallo, escultor emi¬
nent, mort recentment, no és la pri¬
mera
vegada que ocupa una tribu¬

sament

TEATRE I CINEMA

cristal·litzat en una Comissió que ha
pres a càrrec seu l'organització d'u¬

LES COMARQUES

CASSA DE LA SELVA

gué prestar
ge 1

declarció davant del Jut¬

hom ignora si la ferida se la

produir en una caiguda o a con¬
seqüència d una agressió, car se sap
per uns documents que portava que
es diu
Manuel Aguilar Hernández,
de 32 pnys, casat i amb domicili
al carrer Graner, número 32, bai¬
xos, i que era ei vigilant nocturn de
ics obres del pont d enllaç entre la
Ronda de ,a Torrassa 1 l'Avinguda
va

EXPOSICIÓ

APLEC
Diumenge tingué lloc a l'Ate¬
Cultural l'obertura de l'expo¬
neu
sició d'escultures de l'artista cassanenc Adolf Sardó.
Ha
estat
molt
concorregut
aquest anys l'aplec que es celebra el
de
dia 22
gener a Sant Vicenç. Els
festeigs anaren a càrrec de la col·l

—

—

bla-orquestra-orouestrtna

«La Unió

Cassanenca» de la nostra vila.

del Metro.
Avui 11 serà

al

seu

cadàver.

practicada l'autòn'ie.

la humanitat

6

DIMARTS,

GENER

DE

»

DEL 1931

ESPORTIVA DEL DIUMENGE

LA JORNADA

EL CAMPIONAT DE LLIGA

del "Madrid" i "Athletic de Bilbao", el "BeSis" pren
avantatge al cap de la classificació

Amb les derrotes

prés l'Oviedo, des d'aquell partit hem

A Les Corts

Barcelona, 1

Ràcing Santander, 1
EQUIPS:

Nogués; Zabalo, Ra¬
Salas, Soler, Pedrol; Ventolrà,

Barcelona.
la

—

Raich i Cabanes.

Morera, Ramon,

SI no fos que la nostra missió és
informar degudament els nostres lec¬
tors del que fou el partit celebrat

Les Corts, gairebé no hauríem
d'estendre us en comentaris, tan pocs
foren els aliciente que aquest encon¬
a

oferí.

sense poder-sbo ima¬
aconseguí d'emportar-se'n un
punt; no direm que els santanderíns estiguessin convençuts de sor¬
En Ràcing,

ginar,

tir derrotats

però so-

de Les Corts;

de voler-

bradament sabien que. cas

adjudicar una

se

victoria o un em-

6at,
havienhavien
de jugar
un gran
tí que
de tenir
una par¬
d aQuelles tardes que de tant en tant
tenen els equips, com la del seu par¬

l'Atlètic bilbaí, al qua! aconseguiren de vèncer per un bon
maTge de gols.
amb

tit

..

.

Sense veure's en la necessitat
jugar extraordinàriament, els

de

del

Ràcing pogueren obtenir un meres¬
cut empat, tal fou la poca resistèn¬

els oferiren les Unies b'.auempat que molt bé hauria
pogut transformar-se en una victò¬
cia que
grana;

davantera posseís una

ria si la seva

major precisió en les rematades.
Això Uurà el Barcelona d'una der¬
rota, a part de les oportunes inter¬
vencions de Nogués, l'únic valor de
l'equip que no s'enfonsà junt amb
els altres; d'altra manera, els de
Santander haurien pogut batre àm¬

pliament l'onze campió de Catalu¬
nya. Igual que en el partit Jugat a
Can Ràbia, els santanderins, equip
modest, en el qual no figuren esteis
primera

de

primer

una gran deci¬
jugades des del

moment fins al final del

^Coratge

que

sols

veure en

vam

l'equip blau-grana en els darrers mi¬
nuts de joc, quan el resultat del
parüt els era advers o amenaçava
a'ésser-los-hi; coratge que en aquest
parUt ens ha passat desapercebut
per a

veure'l transformat en una a-

paUa general,

alguns mo¬

que en

ments semblava desgana.
Des del primer partit

de la tem¬

Barcelona

porada hom va veure un

de trin¬

canviat completament, nou

1 d'un esdevenidor brillant; des¬
prés de les seves actuacions al Cam¬
pionat de Catalunya, que li permeté
ca

vegada més d'obtenir el títol,
podríem augurar-11 un major rendi¬

una

ment en

Aquests

aquesta

competició.

quip, en

de direcció tècnica, que fins ara
estat suplerta per una moral e-

ha

al

mateix

diumenge

levada;

observà¬

moltes ocasions la descol·lola majoria dels Jugadors
barcelonins, cosa que feia que els
rem

en

cació

de

forans es desplacessin amb més fa¬
cilitat
L'actual entrenador del Barcelona

pogut ésser un porter nota¬
respecte a les seves actuacions
podem retreure-li res; això no
vol dir que, tot i havent estat un
bon Jugador, hagi d'ésser forçosa¬

partits més dolents que 11 hem vist.

mitjos, Soler sols es mostrà
en les passades, mentre a la
davantera, si exceptuem alguna qus
altra jugada de Raich, els altres no
destacaren; Ventolrà, excessivament
lent, igual que Cabanes, que no sa¬
bia com treure's la piloto dels peus
Dels

26 minuts de joc.

L'obtenció d'aqi
traordlnàriament
però el Sabadell es

_

PRIMERA DIVISIÓ

ment fa la seva

aparició el Joc vio¬

Donòstia-Espanyol

1-4

València-Madrid

4-1
1-0
3-2
8-2

d'energia, no

Betis-At. Bilbao
At. Madrid-Oviedo
Arenas-Sevilla

aclareix

El gol fou protestat
pels jugadors del Badalona, per esti¬
mar
que Gual i Parera estaven en
ta-cinc minuts.

alguna fallada

categoria.

«off-side».
Als pocs moments

d'arrenglerar Raich d'interior esquer¬

qual lloc hagué de permutar

ra, el

amb

finalment

Ramon

i el de no

fer Jugar, Incomprensiblement, Ara¬
na i Lecuona.
A més, degut a aquesta manca de
direcció tècnica, sempre que el Bar¬
celona ha necessitat un elemont nou
s'ha vist obligat a cercar-lo entre els
altres equips i mai entre els seus

jugadors, com en aquells temps en
què dels quarts equips, hàbilment di¬
rigits per Ponszoni,
l'expert entre¬
nador del M.T.K., que passà a tormar part de l'equip barceloní Junt
amb Plattko, sortiren elements de

positiu, com Llorens, Arnau,
Parera, el malaguanyat Garcia, que
passà a cobrir la vacant d'Alcántara,
1 d'altres que en aquests moments
valor

sentim

no

recordar. Això és una cosa

també fan altres clubs, com el
Atlètic bilbaí, que en lloc
de cercar a casa d'altri un substi¬
tut per a Lafuente, l'ha reemplaçat
per un element de l'equip reserva, igual que els que Integren la defensa,
en la qual no juguen avui dia ni
que

mateix

Castellanos ni

Urquízu.

contea el Barcelona, el darrer d'ells

Nogués desvià. Al cap de quin-

que

minutsd e joc es tira el primer
cumer contra el Ràcing, fruit d'un
continu si bé ineficaç atac
celonlns. El Joc és de domini altern,
però en una escapada de la davan¬
tera blau-grana Ramon passa a Mo¬
rera 1 aquest, d'un fort xut creuat,

Bilbao
Barcelona

loní.

València
A. Madrid
Donòstia

sltlu.
Als

pot aconsegulr-lo degut a la dedenslva dels del Ràcing 1 el partit
acaba amb empat a un gol.
ELLECE

A Sant Adrià

l'Espanvol, si bé amb un equip

Badalona, 1
Sabadell, 3
evidencià

Sabadell

El

_eres.

«rgemi. Font, Castillo, Diez II,

HI ha molta més compenetra¬

davant la

Nogués fou
mantenir-se
alçària, tot 1 veure's des-

hem dit abans que
l'únic element que sabé
seva

a

perd

marcar,

rematar un excellent
als núvols.

en

i elements afectes
lona en la qual lntervenl
ment la força pública per

servei de Forgues

.

Seguidament el mateix Arnàez xutà
d*aprop, ' *

B

1

3

5

17
17
11
10

15
15
14
23

8

8
7
6

6 20

5

FI-RESISTENT-MIG COMBUSTIBLE

GRUP
1-3

7
8

Sabadell
Girona

8

6
5
3

Saragossa

ESTOIG :

0
2
1

1 16 6 12
1 19 14 12
4 11 14 7

7

3

0

4 19 15

6

7

1

3

3 13 19

5

Júpiter

7

1

2

4

4

L'Assemblea de la Federació
Catalana de Basquetbol — El

0-2
0-0
3-1
0-2

la Primera Categoria començarà el
( 10 de febrer, i el de

9
9
9
9

Malacltà
G. València
R. Granada
La Plana

al

enèrgica¬
tal d'im¬

7 13

Campionat de Catalunya de

9
9
9

9

4
4

1
4
2

3

3

3

2
1
1

8

3
3
1

0
1
3
3
4

18 4 17
18 8 12
15 13
9
15 13
9
16 17
8
5 8 10 7
5 11 17
7
8 3 22 2

0

nou

mètode del Dr Vinter.

Victòria,

Consulto gratis. Due de la
(prop Portaferrissa)

plaques

mà¬

de mobles, ràdios, pianos,

terminis. Canvi de fonògrafs,

Llargs

I CANVI

COMPRA, VENDA

principal

4,

número

quines d'escriure 1 cosir 1 tota
mena d'objectes

per

RADIOS us reportarà

Diumenge

2-1

Granollers-lluro
Calella-Horta

3-0

Tàrrega-Martinenc
Sant Andreu-Europa

6-2

ací!!

SEXUALS

DEFECTES

Basquet¬
bol, en la qual demanava un aug¬
ment en els drets d'arbitratge, quan
fossin sol·licitats àrbitres de prime¬

Metge
RAMBLA CANALETES, 11, 1er.
(Domènec de Bellmunt)
ha traslladat el seu
bufet d'advocat
(gestió jurtdico-adminlstratlva - mer¬
cantil) a la RONDA DE SANT PERE,
44.

La proposició presentada pel Co¬
mitè Directiu de la Federació, en
el sentit que els clubs dipositessin

1-2

senyor
cap

! tés

jI
!

4-1

CAMISERIA

18.

Ferrer Batlles
CORBATES.

flAMIHES,

BATES.
GENERES

BATIN S,

DE

PUNT

la

18

Rambla.

-

Hoi|ueritt. 3S

3d,

de

Nou

PASSEIG NACIONAL, 62

-

VIES
URINÀRIES
Avariosi - Matriu - Blenorragia
Tractaments moderns
Impo¬
tència
Diatermia
Alta fre¬

BARCELONA.

—

Telèfon 19238

—

-

na

Raigs X

-

PUAMES.
ETC.
D'HIVERN

de

10

a

1

I

de

4

maquinària, ser¬
San Sebastián, 28.
eto Carrer Pallars, número 73.
jor temps imaginable,
(De 9 a 1 i de 3 a 5)

Pintures, barnissos,

9

a

FABRICA

LIQUIDEM

Anàlisis

-

clinics (sang, orina)

res,

Diumenge, de 10 a 1

—

Olivares,

Amb el pit¬

celebrar-se
de Atocha el partit de pri¬
Lliga entre el «Donòstia» 1
l'«Espanyol», que acabà amb el triomf
mera

ANUNCIS PER PARAULES

PKL·Lfe BAKATISfelJfS

Les dues

Llegiu LA HUMANITAT

1 '00 pesseta

primeres ratlles

Cada ratlla de més

0'30

PEN8I0

CIAL»

—

«LA

ESTUDI

MADRID:

Passeig de la Castellana,

14.

-

BARCELONA:

Via Laietana

3

BARCELONA-CADIZ-CANARIES
Borud^tL? RAP,'DA DB CRAN LUX5dotze
Electuaran el servei les motonaus
BorUdea seunanals els disaabt.es, a les

•

HABITACIÓ TOT ES¬
TAR aigua corrent, de¬
sitjo. Pagaria preu rao¬
nable. Escriviu a LA HU¬
MANITAT núm. 612

QRAN
£API0,A
BARCELONA-PALMA DE MALLORCA
cada dia DE
(llevat
els LUXE
diumenges), de Barcelona i Palma, a les IB
OE

BARCELONA»

«CIUDAD DE

i

Ellsabets, 6. 3er.

PALMA»

VBAALRE^0ANAALifvA,N8lA' PALMA

COMERCIAL
AA1B
LBCALES A IOTS K1J1 PORTS DE LA MEDI¬
TERRÀNIA. NORD DAEK1CA i CANARIES — Sortides quinzenals de Barce¬
lona ela dijous UN LA COMERCIAL BILBAO - CADIZ - CANARIES. AMB ES-

LÍNIA

ÇALA
A TOTS
ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA —
Üe BUOa°
els dijous. LINIA RAPIDA REGULAR ENÍRE

Sortides quinzenals

«PLUS ULTRA» i «LEGAZPI»
tNTRE 1
I VALENCIA
L,1LA..5AP,J>A„RtUüLAH
Sortides de Barcelona els dilluns UAHUL·LONA
dijous, a les 30 hores
«CIUDAD DE VALENCIA»

SSSSí
ALHUCEMAS-CEUTA
"

'

I

LLOGA

a

BOTIGA,

en¬

cobrir el seu lloc.

on

es

PRIMERA

homes.

L'encontre començà amb retard a
causa d'arribar tard l'àrbitre,
senyor

bon preu. Adreceu-voe
LA HUMANITAT
núm.

força

mo-

Rossellò, 877. Preu:

Sf101?.
el qual
ció plena de

va tenir una actua¬

desencerts.

DESPATX complet venc
preu molt réduit per
LA
1.

HUMANITAT

636.

OFERTES
I DEMANDES

La primera part acabà amb
l'em¬
pat a un gol. El «Donòstia» jugà a
favor del fort vent.

Els

primers

en

marcar

foren

els

el
crlure

a

LA HUMANITAT

1 telèfon Consell de Cent
239. pral. 2a.

qual rematà amb una bona cancinada un centre de Bosch,
després
de mitja hora de joc.
Ayestaran, des de prop de la lí¬
nia de gol,

RÈTOLS I ETIQUETES
ds totes menes per apa¬
radors.

Mercaders.

domicili. Preus
econòmics. Rocafort, 164
.

-

86.

tirà

un

càstic 1

aconse¬

guí l'empat 1 únic gol per als seus.
La bala, pesada i
mullada, va es¬
capar-se de les mans de Fournier.
En

ANGEL

no

MARTI.

Taller
d'enquadernació
(Martí¬
nez de la Rosa, 17 - Te¬
lèfon 76362 Barcelona.

S'OFEREIX bonica h
carre]

OBRERS

VICE-VERSA
t hores: d'Alacant als dimarts.

•

EMPLEATS:

Reclamacions

Mixtos.
.

I.

26 PTES, senyor
84. 2on
la.

el segon temps,
l'«Espanyol»
tingué contrincant i actuà tran¬

quil·lament i aconseguí dos punts més
a
conseqüència de jugades de Irion¬
do

en

Jurats

JOVE DIBUIXANT
sitja col·laborar en re

Tribunal
trial. etc. BOSCASA. Rda.

tes 1 cases editorials. Es¬
criure a LA HUMANITAT

Sant Antoni. 3 de 8

núm. 840

Indus¬
a

9.

U. C. CaleCornellà, Aeronàu¬
tica, Escletxes, U. G. E. Badalona.
La tercera categoria queda for¬
mada per vuit clubs, en un sol
grup: Ateneu B. C., A. C. Mollet,
S. E. Comtal, Olímpic B. C., U. E.
de Rubí, F. C. Martinenc, C. D.
Aties

En

primers equips, el Saba¬
empatà amb el Terras¬
sa
El Polo, nou campió de
segons equips — Als tercers
equips, continuen els forfaits

dell

—

i Bosch.

A les acaballes, Bosch
xutà Im¬
parablement 1 aconseguí el quart 1
darrer gol per als seus.
Moments abans, Bosch havia
per¬

mutat el seu lloc amb Manolln, per
haver-se lesionat aouest.

Primers

equips

aegons

V.

1-

equips

üniversitària-Agfa,

i—a

Terrassa-Polo,

o—1

Intrèpids-Junior.

o_|

Tercers

equips

JuniorA-Junior B, (forfait d'aquest)
Terrassa-In trèpids A,
0—i
Intrèpids B-V. Universitària, (for¬
fait
Polo

d'aquest darrer.)
A-Polo

B,

.1—3

diumenge passat el Sabadell

El
donà

Garcia i C. C. Prat de la Riba.
Per acord dels delegats de les res¬
pectives categories, la primera co¬

mençarà el Campionat el dia 10 de
febrer, 1 la segona i tercera, el dia
17

del mateix mes.

Primera data:
Iluro-Laietà.

de

febrer

Espanyol.
data: 17 de
Intedència - Espanyol,

febrer

10

Joves-Juniors.
Patrie - Barcelona.
Intendència

-

Segona

lluro - Barcelona.
Joves - Patrie.

Espanyol - Laietà.
de

febrer

Quarta data:

París,
qual

procedent de Barcelona, pel
s'entre'-eu la possibilité•„ que
hi lia de celebrar-se el combat

encara

de revenja entre el campió mundial
del pes ploma Freddie Miller i l'ex-

campió d'Europa Josep Gironès.
Carnera no vol saber res d'Uzcudun
Rio de Janeiro, 28. — L'ex-campió
mundial de boxa Primo Carnera sortí
el dissabte en aeroplà amb rumb als
Estats Units.
El divendres a la nit havia rebut
notícies de Buenos Aires en les quals
11 donaven compte que Paull Uzcudun es negava en absolut a lluitar
amb ell en altres condicions que no
fossin les estipulades abans de sortir
el basc de Barcelona. Garantint-li
el compliment de tals condicions,
Uzcudun es mostrava disposat a boxar amb el gegant a qualsevol lloc
o

Amèrica.

Minuts

abans de sortir l'aeroplà
que condueix Carnera
1 Soresi a
Miami i Nova York, va saber el

Els uruguaians guanyen els argentins

10

de març

Barcelona - Joves.
Juniors - Duro.
Laietà - Intedència.
Patrie - Espanyol.
17 de març
Sisena data:
Patrie - Duro.
Barcelona - Intendència.
-

A diversos cercles boxistics ben informats es con àdera
ben fonamentat un rumor arribat a
—

sudamericans.

Espanyol - Barcelona.
data:

Barcelona?

a

París, 2íi.

gegant que Uzcudun es disposava
emprendre una «tournée» d'exhibi¬
cions a través de diversos països

Juniors - Patrie.
Laietà - Joves.
Intedència - Dura

Cinquena

L'ESTRANGER

¿Un combat Mille.-Gironès

d'Europa

Tercera data:
24
Laietà - Barcelona.
Intedència - Patrie.
Duró - Joves.
Juniors - Espanyol.

Juniors

DE

U. S

caD

eficàcia.
Davant d'aquest conjunt, l'«Espanyol», que en contra del que calia
esperar de l'estat del terreny
va
adaptar-se magníficament a les se¬
ves
condicions deficients i féu el
que va voler.
Soler i Espada foren els millors

Vendria

a
a

pels clubs:

grup,

iia,

ca¬

espanyolistes per mitjà de Iriondo.

bítacló

u«a

-

PENSIÓ
FAMILIAR Bsplend. habltac. c. bany

ESPANYA 1 TERRI.
TORÍS DE LA GUINEA ESPANYOLA (FERNANDO POO)
SorUdes eidla
17 de cada mes, amb escales a Valencia, Alacant (facultativa). Cartagena
(facultativa). Cadiz. Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Rio de Oroifacul«atlva)
Monrovia o Freetown (facultativa). Santa Isabel de Fernando Poo
Baia (facultativa)
Kogo 1 Rio Benito Uacultatlva). pels vapors
.

RADIO

QUALITAT

■

noies, per les motonaus
"CIUDAD

MODES, confecció acu¬
rada de vestits 1 abrics
per a senyora 1 nena.
Preus moderats Rocafort

ES

que, exceptuant Go-

ficaren fàcilment els
talans.
La davantera basca no tingué

7

DIVERSOS

el

Ayestaran, el qual reapareixia, gras
desentrenat, fou un forat perfecte

per

1 marca
núm.

HUMANITAT

COMER¬

»»„.AÇ,UDAD DE SEVILLA» 1 «VILLA DE MADRID»

......

Sortides

9 1

preu

AMOBLAT.

màquina toi

1/2 per
I0/!'
crlure

Sacristana.

en

yeneche i Irastorza, pocs homes

COMPRO

HOSTES

Abonaments setmanals 1
mensuals.
Tiquets,
30
coberts.
60 ptes. Telè¬
fon 1 Bany.

TRASMEDITERRAÑEÁ

»

certaren

I PENSIONS

COMPAÑÍA

-tels catalans per 4 a 1.
Durant el partit caigué una forta
nevada.
L'encontre serví per a demostrar
la dolenta forma actual de
l'equip

guipuscoà,

HOQUEI

la sorpresa de la jornada a
l'empatar amb el Terrassa, cal te¬
sos.
Després de la Intervenció de nir en compte la rivalitat
existent,
diversos
<:.c:¿acs s'acordà que aques¬ per
ésser dos pobles veïns, 1 per al¬
ta qüestió la solucionessin els Co¬ tra
part,
la
tècnica
defensiva
que
mitès Directius de la Feueracio Ca¬
empra el Sabadell i que 11 ha per¬
talana i del Col·legi d'Abitres.
mès fer un excel·lent paper en aquest
S'entra al punt més important de
Campionat.
l'ordre del dia. Confecció del CalenEls altres partits, uns resultats
normals, remarcat però la resistèn¬
cia oposada pels vençuts.
ro E. C., C. D. Espanyol, Stc.
Pà¬
Eu els segons equips el Polo en
trie, Laietà E. C., F. C. Barcelo¬ vèncer el Terrassa
obtingué el cam¬
na, U. C. Joves, Intedència i Ju¬
pionat de la seva categoria. L'Agfa
niors B. C.
s'escapà de la cua amb perjudici
La segona categoria és formada
de la Universitària. Intrèpids-Junior,
per
dotze clul :, dividits en dos un resultat normal.
grups de sis. El primer grup és for¬
En els tercers equips, els lamen¬
mat pels clubs: Ripollet B. B.. Jutables forfaits ja acostumats.
ventus A. C.. Centre d'Esports i Ex-

va

al camp

MITGES «FERRO». DE GARANTIA

delegat del Pàtrie demanà que

vegada que es va a començar
el Campionat, siguin aixecades les
sancions als jugadors que haguessin
estat sancionats a conseqüència de
fets ocorreguts en parties amisto¬

«Donostia». — Beristain, Goyeneche Arana, Irastorza, Ayestaràn, Ipl-

Insausti, Fernando,
Cholín, Ortega.
Arbitre, Simón.

categoria, ja que el que es
confeccionà no serà definitiu fins
saber el resultat de les gestions de
la Federació prop dels clubs que no
trameteren delegat a l'Assemblea.

Castejon, que
quantitat, però. si que el club

que deixés de presentar-se se 11 exigirà que indemnitzi el seu contra¬
ri dels perjudicis que la seva incompareixença li reportés
que en
el cas que en el
-mini de quinze
dies no ho fes, sigui expulsat de la
El
tota

Español, 4
Donòstia, 1

fta,

els

tercera

Junior-Universitària,
Sabadell-Terrassa,
no es deposi- Polo-Intrèpids,

Federació.

4-1
2-2

«Espanyol». — Fournier, Ara ter,
Pérez, Espada, Soler, Cifuentes, Prat,
Edelmiro, Iriondo, Manolín, Bosch.

Calefacció elèctrica

edicions successives publica¬
calendaris de la segona 1

En
rem

obligacions que contreuen al inscriu¬
al Campionat. Fou
aprovada
amb l'esmena del delegat de l'Aties

re's

EQUIPS:

GALLEGO

CLINICA

mers.

quantitat com garantia de les

una

A San Sebastian

Bar Petit Miramar

PRINCIPAL PRIMERA.
Taiefon:
13909 (De 4 a 7 de la tarda)

Catalana de

categoria.

ra

Farré

Pijuan
especialista

Federació

la

5-0

Poble Nou-Santboià
Reus-Manresa
Anoia-Mollet

URINÀRIES

VIES

celebrà l'Assemblea

jugaran en els carnós dels clubs
esmentats en primer lloc i els par¬
tits començaran a les deu del mati
els de segons 1 a les onze els de pri¬
es

la

Fou refusada per l'Assemblea una I
proposició del Col·legí d'Arbitres de

RESULTAT8

TOT 1>'0< ASIO

es

Federació Catalana de Bas¬
quetbol. Diversos foren els assump¬
tes tractats, però tot l'interès era
en el Campionat de Catalunya.

:

TORNEIG DE CLUBS NO
CLASSIFICATS

garanties. Tallers, S2

iitompys, pera ooi. Vina

Terrassa-Sants

i tercera el 17

segona
!

TORNEIG PROMOCIONAL

RIOS ta III! S3 pes®

d'Ocasions

amb STAR HtRNIES Mercat

Es descansa els dies 31 de març
i 7 d'abril i es comença la segona
volta el 14 d'abril. Tots els partita

BASQUETBOL

RESULTATS

Desopare'x ia trencaduia

10 CÈNTIMS

Irun

Elx

pedir-ho.

bala de

des¬

2

1

4-0

Hèrcules
Llevant
Múrcia

magnifica ocasió per

una

9
9

4
4
5
6

de

part d'alguns exaltats, però 1 oportuna Intervenció d'uns directius
del Sabadell, féu que no passés d'innàez

3 15 14 11

2
2

CLASSIFICACIÓ
J. O. E. P. F. O. P.

per

perilloses

porta defensada per No¬

1

4
3
3
2

Saragossa-Girona
Osasuna-Júpiter (suspès).

Gal¬

Gual, Barceló 1 Parera I.
En acabar l'encontre, en retirar-se
a là caseta
l'àrbitre senyor Pujol,
fou objecte d'un Intent d'agressió

te atacar, encara que sense precisió,
i els visitante aconseguiren, per con¬
tra, crear més situacions

5

9

9

Badalona-Sabadell

vany,

valle-

ció 1 encert en el tir a la dels

9

TERCER GRUP
G. València-Granada
Múrcia-Hércules
Malacità-Elx
La Plana-Llevant

Morral, Blanc,

Massip,

8abadell:

Gijón

Osasuna

classe

una

1-1
2-1

.

Equips:

uperior al seu rival, especialment
lel que fa referència a les davan-

3-0

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

CLAS8IFICACI0
J. G. E. P. F. O. P.

blau-blanca.
Arbitrà el col·legiat senyor Pujol,
amb més voluntat que encert, si bé
no tan malament com l'actitud de
cert sector del públic feia suposar.
Fou assistit pels Uniers senyors San¬
tiago 1 Mallorquí.
.

4-1

SEGON

possitiu mèrit. A la linia mit¬

1

GRUP

Sportlng-Corunya

S.

ja Font el millor. La davantera fou
una linia molt completa, en la qual
destacà, amb llum pròpia, Gual i
Barceló, els altres col·laboraren tam¬
bé amb molt encert la tasca ofensl-

no

14 18

Valladolid-Nacional

Nacional
Avilés
Baracaldo
R. Ferrol
D. Corunya

Pel Sabadell, cal remarcar la bona
actuació del tercet defensiu, en es¬
pecial Blanc, que féu alguna acla¬

de l'encontre el Barcelona intenta
obtenir el gol de la victòria, però

6

CLASSIFICACIÓ
9 6
1 2 29 10 13
9 5 2 2 30 11 12

•ra.

rida de

6
5

Valladolid
Celta

Pel Badalona destacaren Martin a
la defensa, Camacho 1 Schild a la
linia mitja 1 Betancour a la vadan-

del Barcelona no s'entenen. No¬
gués Intervé contínament. Arteche aconseguelx un gol, però l'arbitre l'anul·la per fora de joc. Cap al final

11 30

Ferrol-Avilés

ters

ses

8
7

Celta-Baracaldo

Gual, que
tòria de la bala.
Els darrers minuts transcorregueren amb atacs alterns, que obligaren
a intervenir amb encert els dos por¬

partir d'aquects moments el Rà¬
cing pressiona 1 els mitjos 1 defen¬

de menys vàlua en aquesta ocasió.
EU partit respongué també a l'actua¬
ció d'ambdós equips 1 en general fou
bastant monòton i mancat d'interès.
En el primer temps el Barcelona a-

enganyat per
simulà desviar la trajec¬

14 18
17 24
13 20

DIVISIÓ

PRIMER

sortir a destemps

va

A

la temporada; una segona edició del
celebrat darrerament a Can Ràbia

SEGONA

gairebé

5
6
6
6
6

1
0
0
1

Ràcing

trenta-quatre minuts d aquest

3 25 12 11
3 22 15 10
4 21 21
9
6 20 18 8

0

Arenas

segon temps, Castillo, des de
mig camp, llançà una falta contra
el Badalona, 1 el cuir entrà directa¬
ment al marcà, pel fet que Navès

xut.

Sens dubte, el Barcelona féu da¬
el Ràcing el pitjor partit de

conseguf de dominar lleugerament 1
obtingué el primer gol, que, a crite¬
ri nostre, fou marcat en clar off¬
side. Al segon temps els del Ràcing
saberen aprofitar unes fallades de
las 1 Zabalo per a marcar el gol
l'empat, al cap de pocs minuts
de Joc. Després el Barcelona inten¬

Oviedo
Sevilla

tal de donar més efectivitat
la davantera, Forgues t Arnàez
convlen de lloc, sense resultat pos-

vant

amb

dalona, que

Per

guit es tiren dos còrners més contra
el Barcelona, que Nogués salva mag¬
níficament; pocs moments despres
Intervé novament per a deturar un
xut inesperat de Pombo. Es tira un
còrner contra el Ràcing i acaba el
primer temps.
Al cap de tretze minuts del segon
temps, Cisco aconseguir escapar-se,
dribla primer Salar 1 després Zabalo
i marca el gol de l'empat d'un bon

1
1
2
1
0

A.

a

primera vegada. Tot se¬

per

marca

0

Espanyol

de reprès len-

1 16 7 15
3 21 14 12
3 24 21 11

1

Betis
Madrid

entrà a gol directament,
però l'àrbitre anul·la el punt, per
haver tocat abans falta d'un bada¬

conseqüència d'un xut d'Artecre
conseqüència d'un xut d'Arteche

a

...

precís a Gual, el qual rematà
imparablement el segon go., als tren-

ble i

ment un bon preparador; a més,
hi ha una sèrie de detalls que ressal¬
ten a la vista de tothom, com ès

1-1

Barcelona-R.

passa

bastant precisa en desplaçar-se,
si bé, com diem abans, inofensiva en
la rematada. L'arbitratge d'Escartín

a

Santander

partir d'aquest mo¬

Morral, recull la bala Galvany que

ra

seva

.

sap tallar degudament.
En un atac del Badalona,

mitja Ibarra i German; la davante¬

Impròpia de la

.

ta de Navès. A

lent, que Pujol, mancat

cipalment el primer.
Del Ràcing destacaren, en el ter¬
cet defensiu, Ceballos 1 de la línia

amb

..

refà immediata¬
porta el perill davant la por¬

ment i

abans haver fet un semicercle
al voltant d'ella en centrar; Morera
1 Ramon, en general, apàtics, prin¬
sense

força discret,

Resultats
i classificacions

aquest darrer el gol de l'empat. Van

precis

no

matei-

seu

i guanyar

dueix un garbuix imponent davant
de la porta vallesana, rematant For¬
gues, Serracant i Torres, 1 marcant

Pedrol 1 Raich. Zabalo Jugà un dels

haurà

pronòstics es confirmaren gués.
Ja

vèncer l'Arenes; perdé per la mí¬
nima diferència al camp del Patro¬
nat ; vencé
novament ei Donostia —J-"—
en

l'e¬
general hom veu una man¬

contínues modificacions en

unes

gala

magnitud, feren

d'un gran coratge 1
sió 1 valentia en les

deixant a part les lesions
d'alguns jugadors, cosa que ha mo¬
tivat en aquests darrers encontres
I és que,

ca

Ràcing de Santander. — Pedrosa;
Ceballos, lllardia; Ibarra, Germán,
Ruiz; Pam bo, Fuente, Arteche, Larrinaga 1 Cisco.
ARBITRE: Escartín.

tre ens

pogut comprovar que les posibilítate
de l'equip blau-grana anaven reduintse i resultava batut àmpliament a
Can Ràbia, després a Sevilla 1 fi¬
nalment en empatar el diumenge
amb el Ràcing.

Laietà.

Sònia

Hcnie és

la millor

Saint Moritz, 28.

Espanyol - Joves.
Setena dato:
24
Joves - Intendència.
Patrie - Laietà.
Barcelona - Juniors
Duro - Espanyol.

Montevideo, 28. — Ahir, diumenge,
Jugar-se en aquesta ciutat un
apassionant partit de futbol entre el
«Nacional», de Montevideo, i el «Hu¬
racán», de Buenos Aires. Després
d'un partit molt interessant i renyit,
venceren els uruguaians per 3 a 1.
va

de

maro

fansatlstA

Ahir, diumen¬
ge, va disputar-se la final del cam¬
pionat d'Europa de patinatge artís¬
tic damunt glaç, i confirmà el seu
títol la famosa campiona austríaca
Sònia Henie malgrat trobar-se lesio¬
nada.

— -

la humanitat

DIMARTS, 29 DE GENER DEL 193«

les sentències de la causa ' '
dita deis "rabassaires"
(Ventura Calvo, Miquel Viñas Gelarch

/Pere Campabadal, Llorenç Clemont
MBalvadó,

Martí

Estapé Pons, Josep

®lavell Humbert, Josep Soso Castedló, Andreu Pujadas, Feliu Aragó San
llago, Jordi Barceló Llacer, Joan

/Brugadas Planiols, la

pena d'un any

'de presó menor.
Per a Felip Pujades Solanes, la
pe¬
na de dos anys de presó menor.
Per a Felip Baró Carrenca, Pere
Borràs Soler, Domènec Calafell Gauli, Josep Domínguez Abadia, Josep
Esteve Barrueca, Ricard Farriol Do¬
mènech, Manuel Farré Domènech,
Jaume Farreras Rafai*ll, Francesc
Granados

Méndez, Joan Marsal Nlu-

bó. Joan Mas Sánchez, Ramon Ma¬
teu Bigas, Joan Massa na Boj, Mateu
,Oli ver Giró, Josep Peyró Martínez,
Ramon Peyró Martínez, Antoni Ribó

/Albiol, Josep Serra Giménez, Joan

(Sitjà Recolons, Josep Solís Fernán¬
dez 1 Timoteu Borràs

Carbonell, la

absolució, amb tots els
(lliure
clámente favorables.

pronun.

Per a la resta dels processats sol¬

(

licita la pena de sis mesos i un dia
(de presó menor.
Total:

25

122 anys:

a

..

x

15 anys;

4

a

4 me-

1 absolucions.

r
MODIFICACIONS

Posteriorment, el fiscal

,

cusació

contra

Colet

retirà l'a¬

Isern.

Mora¬

gas, Juvanet,
González,
Martinez,
(Mateu, Cervera. Montalban, Barcia,
Blai Vera 1 Maranges. Total 11. que,
(junt amb els 21 processats de Ba¬
dalona, per als quals Ja havia de¬
manat l'absolució, feien 32.
176 CONDEMNES

Encara que la sentència no es fa¬

rà pública fins que no l'aprovi l'au¬
ditor de la Quarta Divisió Orgàni¬

ca, podem assegurar, per les notí¬
cies que hem aconseguit, que conte¬
nen els pronunciaments
següents:
Són absolts els que foren detinguts
al Cafè de la Marina 1 els que for¬
maven el grup de la Plaça de Pa¬

lau.

Són absolts, també, els processats
procedents de Badalona, detinguts
al carrer Marina, quan retornaven
cap a la veïna ciutat.
Es absolt
també Sitjà
Vilardell,
que fou detingut al Casal del carrer
de Corts, i Blai Vera 1 Vera, proce¬
dent de Sabadell.
Els cinc processats qus formaven
el grup de detinguts al Clot, són
condemnats a un any.
Als processats procedents del Ca¬
sal d'Esquerra del carrer de Valèn¬
cia, per als quals el fiscal demana¬
va dotze anys 1 un dia, se'ls
imposa
la pena de tres anys.
Hom condemna
176 processats 1
són absolts els 39 restants.
Dels condemnats n'hi ha 136 de

Constituí
Madrid, 28.

—

una

Durant el dia d'ahir

continuà

la desfilada

tats

domicili mortuori del

pel

de

personali¬
se¬

nyor Sánchez Guerra.
Els plecs col·locats a la porteria de

gran

També n'envià una de flors naturals
l'Associació de la Premsa de Madrid.
Prop de les 2'30 de la tarda ar¬
ribà al domicili del senyor Sánchez

Guerra

companyia de la Guàr¬
amb bandera, que muntà
d'honor
guàrdia
davant la casa mor¬

dia

rebuts foren molt nombrosos.
A primera hora del mati comenles
le
misses a la cambra mor¬
tuòria.
Durant tot el mati es reberen co¬
rones 1 rams de flors. Entre Ics pri¬
caren

meres

figuren

una corona monumen¬
tal del President de la República 1
una altra da l'actor Enric Borràs.

manifestació de dol

una

civil

tuòria.
Donaven també buàrdla d'honor al
cadàver de l'ex-prsldent del Consell

piquet de la benemèrita.
partir de les 3 de la tarda co¬
mençaren d'arribar les persones qus
un

A

desitjaven assistir a l'enterrament.
A les 3*30 arribà 1 senyor Lerroux
amb el

president de les Corts

hl havia cap

Castella*.

Palausolitar 1 Sant
Quirze, per als
quals el fiscal solllcitava penes més
greus que per als de Sabadell, se'ls

imposa també la pena de sis mesos,
d'acord amb la tesi alternativa de
les

Prieto, Canales, Cirilo del Rio. Es¬
pada, Arguelles, Albornoz, Bisbe de
Madrid Alcalà, Ambaixador de Fran-

dàver, al qual donava guàrdia d'houn piquet de la Benemèrita Al
costat anava el general Miaja
mana la primera brigada d'In¬
fanteria 1 a les ordres del qual es¬

defenses.
tots els

A

sentació de la Casa de la Republi¬
els ex-minlstres senyors Garcia

cà,

situà davant la casa mortuòria, da¬
munt el qual fou col·locat el cadàver
que estava tancat en una severa cai¬
xa de caoba amb panys de plata.
Acte 6eguit es formà la comitiva.
Obria marxa una secció de cavalle¬
ria a la qual seguia un regiment
d'infanteria i a continuació la cle-

perquè aquell dia
de

brosos diputats a Corts, una repre¬

de l'Estat, director general de Segu¬
retat; governador de Madrid; doctor
Marafion; Luque de Santa
Elena;
August Barcia; Marian Martin; Ju¬
lià Besteiro; Martín Alvarez; Montiel; Marian Marfil 1 altres molts.

altre mitjà de trans¬

processats

arribà a la casa mortuò¬
ria, el general Ruiz Trillo en repre¬
sentació del cap de l'Estat.
També anaren arribant tots els mi¬
nistres que es troben a Madrid, nom¬

de les Cases militar 1 civil del cap

port.
Als

També

Suïssa, Cuba 1 Polònia, al¬
mirall Rivera,
Benllíure,
Alvarez
Quintero, tots els sots-secretaris, ge¬
nerals Jordana, Quelpo de Llano, Bedla, 1 Millàn Astray, tot el personal

pe¬
de sis mesos 1 un dia.
Només és absolt Blai Vera Vera,
el qual Justificà que venia a Barce¬
lona per afers completament aliens
als altres processats,
..ix que aquest
individu es va veure obligat a pujar
no

procedent d'Alacant.

ciaris de

na

l'autoòmnibus.

Alba. El cap del Govem havia arri¬
bat a Madrid uns moments abans

senyor

Sabadell, als quals s'imposa la

a

Santander, 28.

processats procedents
d'Esparreguera se'ls condemna a sis

...

mesos.

GOVERN GENERAL

\

El Full dominical de la parròquia
(de Santa Teresa de Jesús, correspo¬
nent

al

diumenge, publica un treple de veri 1 Insídies, contra

'ball,

els socialistes.
'<

Ja deuen saber els vostres lectors
que aquests fulls es reparteixen, din¬

tre el temple.
No, si l'Església
El

:

no fa

political

De Prat encara no és

senyor

res dintre la

Generalitat.

Malgrat això, diumenge, el senyor
Prat va representar el senyor
Pórtela en una festa religiosa.
v
Una mena d'anticipo, najo/

¡

De

^

El senyor Pic va
mercat
construït
i

inaugurar
enllestit

un

pels

{Ajuntaments anteriors.
dels

Un

seus

diaris,

ciudad».

nicarles, después la conversación de¬
rivó, como todos los días, hacia la
se

queja

El senyor Roure Carricarte dema¬
na al senyor Pic i Pon que posi el
<nom del senyor Lerroux a un car-

jfer de Barcelona.

Les coses internes del
cal no ens interessen.

\

partit radi¬

Derecha de Cataluña ha emprès

\¿organització de les Joventuts de
Renovación
Española.

hi admet socis de fins a trenta

va

tristament cèlebre

que

ha comunicat el

polític,

seu secre¬

Martí de Veses—
el governador general no rebés
senyor

la premsa.

cedlsla senyor Torrents,
d'anarse'n aquest a Madrid.
<
No n'esperem res de bo.

continuïn

passant anomalies
que posen alguns diaris en posició
de superioritat envers els altres; ano¬
malies que s'han manifestat amb
motiu del Consell de guerra celebrat
sura

contra l'ex-mlnlstre senyor

Santaló.

Marti de Veses ha

El senyor

governador, però

con¬

Des del 14 d'abril, oif

Ha ressuscitat Perico Figueres, el
al ex-radical que fou novament
radical i ara no sembla radical.
Les seves primeres paraules han
estat per a demanar la unió de les

AUDIENCIA
PRIMERA SECCIÓ
Davant la Secció Primera es veié
una

enfadats els

veure

mo¬

nàrquics d'en Viver, només cal que
els digueu que el Borbó renuncia a
la corona

per a

ell i per als seus

■ftils
L'altra nit, a l'Euzkadi,
oolde per poc es fereix.

un

causa

contra Llucià Radua, acu¬

d'haver atropellat amb el seu
automòbil que portava pel carrer
de Sant Pau un vellet, al qual causà
ferides greus.
La pena que

ex-al-

'

Ens diuen dc Sallent que el

continua les

pena de dos anys,
dia de presó.

quatre mesos i un

A l'esmentada

Secció ocupà el

Fernández Montero,

de les mises per valor
de 400 pessetes a Conxa Navarro.
El fiscal demanà per al del banquet
la pena de quatre mesos 1 un dia

presó.

de

Loiret a un carrer
calitat.

Madrid, 28.

Aquest gestor és tradicionalista.

Estranger
gerència de la c?.sa
Citroen
LA «MICHELIN;
PAL ACREEDORA

E8

LA

PRINCI¬

CALEN DOSCENTS MILIONS PER A 8ALVAR
LA

:t

CASA

— Ha estat nomenada la
gerència per a la direcció de

Paris, 28.
nova

Barcelona.
Pel fet de recuperar-se

tot el

que

el fiscal demanà que
11 fos Imposada una multa de 300
s'emportava,

NOTICIARI
L'Inspecció a l'Audlènoia.

—

Ahir,

els magistrats inspectors
es reuniren de nou al seu despatx
per tal de seguir la labor.
matí,

magistrats,
per escrit
algunes deposicions de Jutges.
Estigueren al despatx dels esmen¬
tats senyors alguns lletrats per tal
de saber 6i la inspecció és de caràc¬
ter general a tot el Palau de Justí¬
Varen declarar diversos

així

com

signatura

de

també

reberen

Londres, 28. — Hom parla de la
possibilitat que Lloy George col·labori
amb el Gabinet que sorgirà de la

pròxima

reorganització de l'actual

Govern. La Premsa veu amb
Ulls aquest projecte a fl que

bons

hacional que ha anunciat en els
recents discursos i que
tants

seus

Lloyd
George pugin exposar davant el Ga¬
binet el programa de reconstrucció

mentaris

han promogut.

co¬

Alarcón

El senyor Alarcón s'ocupa de de¬
terminar les responsabilitats de tots
aquells que apareixen més o menys
directament
barrejats en
aquest

afer, 1 també tracta d'aclarir el des¬
enrotllament 1 origen de la revolu¬
ció d'octubre a Madrid, lloc en el

en

§er vehicles.
la qual cosa
A lesesvoreres
trobavenhl lliures
havia
e

contingut per for-

nombrós públic,
d'Assalt.

riren deposar
declarar.

l varen fer el prec de

frontó.
Com es recordarà, l'alliberat fou
detingut per l'autoritat militar, 1 en
sortida d'un

passar a
quan ha

la Jurisdicció

ordinària és

estat sobreseguda la causa.

dependre del

LLUITA

DOR HUEY

quers han suspès les

les raons per les

rir, són

ven¬

acla¬

quals es

d'algunes ele¬
càrrec a fons

pagaven les despeses
ments estrangers, amb

resultat d'aquestes In¬
vestigacions no es pot dir res en¬
el

cara.

El T. de G.

la Generalidad de
Cataluña la cantidad para el soste¬
de
nimiento
los Jurados mixtos en¬
clavados en la región autónoma, no
se tuvo en cuenta lo dispuesto en
el articulo 3.° del decreto de 3 de

Avui

reunirà el ple

es

per tal d'ocupar-se
de diversos recursos

afecten Cata¬
lunya

Madrid, 28.
es
reunirà el
Garanties

per

les onze,
Ple del Tribunal de
tal de tractar dels

—

Demà,

a

assumptes: Recurs d'e ñi¬
par interposat pel senyor Enric Puen¬
te, president de la Joventut socialista

a

septiembre de 1933, sobre traspaso
de servicio a la Generalidad, en cuyo
articulo se dice: Que se reservan al
Ministerio de Trabajo y Previsión
las facultades ejecutivas referentes
a la organltzación y funcionamiento
de los Jurados mixtos de Trabajo
que tengan asignadas o a quien hu¬
biere de asignarse una Jurisdicción
territorial que rebase loe límites de
la reglón autónoma», y en esta si¬
tuación, evidentemente, se hallaba y
se halla el Jurado mixto de Agua,
Gas y

Electricidad de Barcelona, por

la cual.
Este Ministerio ha tenido a bien
disponer que, para todos los efectos,
se
considere el Jurado mixto de

Agua, Gas y Electricidad de Barce¬
lona como dependiente de este Mi¬
nisterio, y que a su personal se le
Incorpore a los respectivos que esta¬
bleció el Decreto de 14 de Julio

del C. E. de
Republicana»

següents

impo¬

la llei que deixà en suspens
tut català, i altres assumptes
mit.

Prepara una intensa

de Se¬

guretat per excursions que realitza¬
va dita Junta; recurs d'inconstitucionalitat presentat contra la llei de
5 de març del 1934, dictada pel Par¬
lament de Catalunya; un altre re¬
curs
d'inconstitucionali'.at interpo¬
sat pel senyor Josep Rovira contra

l'Esta¬

de trà¬

que

—

demà,

El senyor Lerroux

a

cia.
Hom ha

dos quarts d'onze

Pamplona, 28.

gitea

res

es fa

—

roux

prop

preguntat al senyor Ler¬
de la visita que 11 havia

s'acompleixi.

tocol

periodistes han preguntat al
del Govern sl al Consell de de¬
mà es tractari de l'indult del ser¬
gent Vázquez, 1 el senyor Lerroux
ha respost:
Els

cap

—

Jo no puc

parlar d'això, perquè

el Tribunal Suprem encara no ba
retornat l'expedient. A propòsit d'ai¬
xò he de dir que han Ingressat al
Ministeri de la Guerra tres nous ex¬
pedients de penes de mort, que de¬
mà els sotmetré al Consell de Mi¬
nistres, per tal que passin a Informe
del Tribunal Suprem.

Per l'indult de «El Almirez»
Màlaga, 28. — Les autoritats con¬
les gestions per tal d'acon¬

tinuen

seguir l'Indult d'«El Almirez». L'al¬
calde 1 altres autoritats han dirigit
telegrames a Madrid 1 l'advocat de¬
fensor ha recorregut les redaccions
dels diaris en anàleg petició.
«El Almirez» es troba
1

no cessa

LLEI

D'ASSOCIACIONS

Unes manifestacions del De¬

legat del Treball
Ahir, al migdia, en rebre els pe¬
riodistes el delegat del Treball, se¬
nyor Torrens, els va dir que el seu
recent viatge a Madrid va ésser de¬
gut a haver estat cridat pel minis¬

propaganda pro
amnistia

LA

abatldisslm

QÜESTIÓ DEL BLAT

ha

tre per tal de canviar Impressions
referents al seu Departament.
També manifestà el senyor Tor¬

el mtnUtre del Treball, se¬
Angui-,;;. presentarà un pro¬
jecte referent a 'a. modificació de la

rens

que

nyor

locals

o

provincials,

S'obligarà el compliment ri¬
gorós de la taxa
qüestió del blat. El ministre ha re¬
unit

a

Madrid els enginyers caps de

seccions agronòmiques i el pre¬
sident del Consell Superior de con¬
tractació de blats perquè 11 exposes¬
sin llur criteri sobre l'aplicació de
les

les

quedat completament
aquesta
algunes

campanya s'encamini cap a la ne¬
cessitat de la revisió constitucional,
però sempre que s'exceptui de la re¬
visió el laïcisme i l'autonomia.

localitat,

si

El Consel de «Acción Popu¬
solucionat en lar» s'ocupa de la seva ac¬
bé existeixen tuació política a Catalunya

petites vagues a Manresa.

El que cal evitar a tota costacontinua dient el senyor Torrens—
és que es tanqui, tal com s'ha anun¬

Madrid. 28.

—

de Terol i dels
ha un bal
aconseguir 26 graus sota zero.
serres

Pamplona, 28.

—
Els
arrere apa¬
sostre de neu de vlnl
centímetres de gruix. La neu na cau¬
sat alguns desperfectes a
les línies

un

telefòniques 1 telegràfiques.

San Sebastian, 28. El temp irai
Leon, 28. — Ha nevat en aquesta de neu ha augmentat Els trens de
capital 1 a tota la provincia. Al po¬ Madrid han arribat amb molt re¬
ble de Pajares, la neu caiguda ba tard. S'ha comunicat als
au'omibl-

tallat les comunicacions. A Busdongo, han descarrilat dues màquines

lístes que estan tancats tots els porta.
Al Cantàbric ha minvat molt el tem¬
poral, a pesar d'això molts perqvers
han entrat d'arribada forçosa, i els
que es troben al port no s'han fet a

la mar. No hl ha noticies que
hagin

ocorregut desgràcies personals

«

Madrid, 28. — En les últimes quarante-vult hores ha augmentat el
fred a tot Espanya. S'lian ^eg Is^iat

Logronyo. 28. — Durant tot el ulumenge 1 el dia d'avul, ha estat ne¬ temperatures de 8 a 9 gra us si ta
vant copiosament, 1 ha quedat la ca¬ zero a Avila i Terol;
de 7, a Sòria,
pital coberta sota un sostre de neu, Segòvia 1 Cuenca; de C a Ciudad
que en alguns llocs ha arribat f'ns Real, Albacete 1 Palència: A Madrid
6etanta centímetres d'espessor.
es
mantingué la temperatura s< ta
Les carreteres d'accés a aquesta zero, agreujada per un lort vent
del
capital, estan Interceptades a causa NorJ molt fred, en passar per 'ee
de l'enorme quantitat de neu caigu¬ serres veïnes cobertes de neu. I
a tna*
da. Hl han hagut diverses
varies a pera tura minvà a primeres h ires de
les línies de conducció d'energia elèc¬ la tarda,
però després començà
no»
trica 1 del telèfon. Els trens, tants els ver sense
que la neu arribés a q'.aJ
procedents de Madrid, com els de llar als carrers. Solament ha malla*
Bilbao, arriben amb gran retard
als parques 1 Jardins.
Les noticies del Nord 1 Nordest
Regna un fort tem¬
a tota la província. Es
fa difícil el pas pel port de Pajares.

d'Espanya donen compte que a U.t d
litoral regna fort temporal. Els trení
procedents de Santander. Astúreç

Diverses màquines exploradores tre¬
ballen amb gran activitat per a dei¬
xar lliure la via.

gran retard.
A Carabanchel

Oviedo; 28.
poral de neu

—

—

Ha caigut una

ne¬

vada lntenslssima. Els trens circulen
amb gran retard. Diverses Unies d au

UNES MANIFESTA¬
CIONS DEL SENYOR
MARTINEZ BARRIO
Madrid, 28

—

Interrogat el

senyar
as¬

sumptes d'actualitat ha fet les se¬
güents manifestacions:
—¿Coneixeu el projecte de vot
particular que, redactat pel Govern,
serà Incorporat al projecte de Llei

Bilbao i San Sebastian, arriben atiB

Bajo, fou trobat

e#

cadàver de Telefor Sancho, de setan»

{ta-tres
■

anys, mort a conseqüència de|

fred.

«

c

La tendència és que es

«

.

nantir, gui

la temperatura baixa.

disposicions vigents sobre

blats 1

—El

conec

a
grans
enemic de

obstant sóc

districtes,

perquè

rauxes...

serviran de guia per a

seria

reviure

el

funest caciquisme rural. Respecte
al sistema proporcional com a pri¬
ma d'acumulació a la majoria o a
la
100

minoria,

sembla

em

el

15

per
excessiu. Si s*establis el 10 per
100, la proporcionalitat per acumu¬

lació seria més equitativa. En la for¬
ma que es proposa, es donaria el cas
curiós 1 absurd que sl establim, per

exemple, el quocient de 30.000 vots
per a resultar elegit, no ho reria
el qui n'obtingués 28.000, 1 com les
mt.ories obtenen una prima, tindria
acta un diputat que hauria aconse¬
guit 10.000 o 12.000 sufragis. Però
totes aquestes repugnàncies són sus¬
ceptibles de modificació quan l'anteprojecte es discuteixi a la Cambra.
En principi el sistema proporcional
em sembla desacertad Crec que
la Cambra hi han d'haver repre¬
sentants de tots els partits republi¬
cans.
Alxl seria indiscutible i ina¬
tacable el règim amb un conjunt
de minories
parlamentàries sense
no
a

desproporció numèrica.
quòrum?
—Si, que

sembla exagerat. 'J al
a
l'anteprojecte,
proporcionarà moltes pertorbacions
a l'elecció, amb l'esteliritat d'esforç
per al Cos electoral.
—i

em

s'estableix

com

res

—Que

més?

els

republicans

arribarem

aviat a una coincidència d'acció en
benefici de la República per tal de
rescatar-la i vigoritzar-la. Que això
hagi de passar no en tinc el més

petit dubte. Les circumstàncies, eis
fets i els esdeveniments afavoriran
aquesta coincidència, que és inevi¬
table.

nisterials els acords que

són princi¬

Es reuní el Conseil

Regional d'Acció Popular de Cata¬
lunya, sota la Presidència del senyor
Gil Robles. S'examinaren detinguda¬
ment les propostes de l'esmentada
organització autònoma, respecte l'ac¬
tuació de la Ceda en relació amb
la política de Catalunya. S'acordà
fer públic que la Ceda solament re¬

tica totes les disposicions dictades 1
hom obligarà els fabricants a què

diputats fo¬

rals han donat, naturalment,
el triomf a les dretes
Pamplona,

27.

—

Però els resultats coneguts

poden donar per definitius, puix
els que manquen no els altera~in L en tot cas, els confirmaran.
No se sap que hagi ocorregut cap

es

que

Incident.
fecte.

Els

S'ha votat amb ordre per¬

resultats

han

estat

els

se¬

els

mercat d'aone-v cereaL
ALTRA VEGADA

Ferran de los Ríos ha estat
citat a declarar
Madrid, 28. — Per a demà ha estat
citat novament davant el Fiscal de
la República el senyor Ferran de
los Ríos, per tal de continuar les
declaracions prestades sobre les se¬
ves
sobre les seves manifestacions
al diari de Paris «Le Populaire».

Liceu
Ahir, al vespre, tingué lloc a l'Ho»
tel Ritz el vintè aniversari del se¬
nyor Mestres, com a empresari del
Gran

Teatre

Martínez, tradicionalista.
Per Tafalla-OUte : el senyor Artur
Monzon, d'Unió Navarra.
Per Tudela, el senyor Candid FranL,

independent.

Aquest senyor pertanyia al partit
radical, que el va desautoritzar per
no estar conforme el dit partit amb
la
ra,
va

proporcionalitat en la candidatu¬
1 aleshores el senyor Franía es
presentar com

del

Liceu.

L'obra

del

Mes ires al

davant de l'em¬
presa del nostre Gran Teatre, co¬
mençà en circumstàncies ben difí¬
senyor

cils, més

anteriors

encara nuan

presaris havien anat
fracàs.

Ben

aviat

a

un

hom

em¬

sorollos

donà

es

compte que el senyor Mestres Cal¬
vet reunia les condicions d'empresa¬
ri excepcional
que
necessitava ei
nostre Gran Teatre, l'actuació del

qual durant els vint anys transcor¬
reguts ha estat un seguit d'èxits, que

han

culminat amb la seva actuació
a director
general durant les
dues anteriors temporades a càrrec
de la Generalitat 1 en l'actual que
com

vingut desenvo'upfiít el pla, prè¬
viament organitzat per aquell or¬
ganisme oficial del Govern de Ca¬
talunya abans de l'octubre proppas¬
sat. El senyor Mestres, malgrat els
contratemps que s'han vingut suc¬
ceint, ha vingut lluitant amb èxit
per tal de mantenir el Liceu a l'alt
nivell que Barcelona reclama per al
seu primer centre musical. 1 aquest
ha

encert s'ha pogut constatar en les
recents
representacions
wagneria¬
nes,

vegades

poques

igualades

en

categoria artística d'ençà que ací co¬
neixem la música wagneriana.
A l'àpat de companyonia amb què
el distingit empresari 1 director ge¬
neral del Gran Teatre ha volgut ob¬

la Premsa barcelonina, hi
els senyors Joaquim
Montero. Mas, Aguirre, Marqués de
Mollús de Montmorency, Diaz Qui¬
sequiar
han

assistit

jano i els critics musicals
de

Palau,

Gelabert.

senyor»

Góngora, Mo ra¬
Vallés,
Oliveres.

Samper, Marquès, Llongueres, Zanni, Pahissa, Laporta Astori 1 Romea
ultra el senyor Joan Mestres Calvet

distingida esposa.
L'acte transcorregué en la més
sincera intimitat 1 companyonia, i
1 la seva

S'han celebrat

les eleccions a diputats forals d'a¬
cord amb la llei votada pel Parla¬
ment per a aquestes eleccions, de
caràcter restringit, Ja que solament
itaven els Ajuntaments.
Unides les dretes en la lluita, el
resultat ha estat el que hom espera¬

encara.

l'Em¬

a

del Gran Teatre del

presa

gués

dipòsits a què es¬ güents: Per Pamplona: el senyor
tan obligats, als flequers comarcals Larrocha, tradicionalista; el senyor
a què facilitin als propietaris de pe¬
Joan Pere Larraiza. Independent.
tites quantitats de blat les vendes
Per Sangüesa: el senyor Joaquim
de les seves existències, per tal de Gómez, tradicionalista.
resoldre el problema dels petits pro¬
Per Estella: el senyor Joan Ochoa,
pietaris. que vénen pertorbant el d'Unió Navarra 1 el senyor Fèlix Dlas
mantinguin

Joan Mestres Calvet

Borràs

la legis¬ Les eleccions de

lació futura sobre la matèria, 1 que
marcaran la pauta per a la pròxima
llei del blat. que molt aviat es dis¬
cutirà a la Cambra. Aquests acords
que ha pres el ministre constituei¬

El sopar commemoratiu del
vuitè aniversari del senyor

No

restablir els

En les reunions celebrades amb el
ministre s'han pres diversos acords
que

Carrera hora

Electoral?

farines.

però no amb els partits republicans palment tre3: la taxa del blat, les
que estiguin representats en el Go¬ Paneres comarcals 1 el compliment
de les disposicions del blat
vern actuaL
S'obligarà al compliment estricte
El partit també desitja que la de la taxa 1 es portaran a la
pràc¬

llei d'Associacions.
Referint-se als conflictes pendents
dir que els dels metal·lúrgics ha

va

a

reixen amb

d'arribada

una campanya de pro- sota la presidència del sots-secretari
pagandadel partit amb uns postulats d'Agricultura i han exposat la situa¬
fixos, entre els quals figura el man¬ ció dels respectius mercats de llur
el triomf d'aquest candidatura,
teniment de la unitat d'acció amb província. Després d'àmplies delibe¬ va,
per majories 1 minories.
els republicans per a defensar la racions s'han concretat les conclu¬
Durant tot el diumenge va ne¬
República; no atacar en aquesta pro¬ sions que han de constituir el pla var abundosament 1 això féu que es
paganda els partits republicans; en que cal realitzar. El ministre plas¬ retardessin
els escrutinis d'alguns
marà en disposicions 1 decrets mi¬
cas que es convoquin eleccions, man¬
Ajuntaments, que no han arribat
aliances

28.

es

Pireneus, la temperatura

plogut després intensament. El
temporal a la mar és imponent. Han

1

Madrid, 28. — El Consell executiu
Partit de «Unión Republicana»
tramès a la Premsa una nota
xen un pla provisional.
en la qual dóna compte de la seva
Els enginyers que han assessorat
darrera reunió, 1 en la qual s'ha
acordat iniciar tan aviat com sigui el ministre han celebrat reunions
possible, en aquells punts en què gairebé continues durant tres dies,
del

tenir

temporal, sha

neva

mil de neu.
A les altes

ver

balxells

1 el

- A la zona alta d*
copiosament. I es co¬
fan amb dificultats.
Comuniquen de Jaca, que prop de
Castlello, hl ha detingut un tren da¬
vant una trinxera de
dos metres 1

carrete¬

de plorar.

s'autoritzi,
LA

cap d AP

capital,

Ha baixat la tempe¬

diversos

embarca-

úumed lacions del

I la Saragossa,

ratura 1 el fred és Intens. Ha nevat,
encara que la neu no quallà per
ha¬

arribat

una

Malgrat el fred

estan Interceptades per la neu.

Bilbao. 28.

tanques.

altra

capital. Les noti¬ municacions

difícil, perquè les

la

pes¬

una prova de natació 1
s'ha
vist molt concorreguda.

cies dels pobles donen compte que el
fred és Intenslsslm. Els trens han ar¬
ribat amb molt retard 1 la comunica¬
ció amb alguns pobles de la provín¬

cia,

a

Regna intenslsslm

—

celebrat

Ha nevat Inten¬

—

Martínez Barrio sobre diferents

Madrid. 28. — El ministre d'Agri¬
cultura s'ocupa intensament de la

Una nota
«Unión

*

ocorregut amb

tes nevades.

sament a aquesta

seves

fred. El vaixell
pesquer «Libertad» ha
naufragat 1 s'ha enfonsat a les froxlmitata del cap Tres
forques. La trL
pulacló s'ha salvat Igualment ha

Avila, 28. — Ha baixat la tempera¬
tura 1 neva amb gran Intensitat, per
la qual cosa es fa molt difícil el tràn¬
sit dels vehicles. De matinada el ter¬
mòmetre arribà a marcar dotze graus
sota zero. Les notícies que es reben
de la província, donen comptde que
el fred és Intens 1 que han calgut for¬

celebrarà Consell a la Presidèn¬

es

Madrid, 28. — La «Gaceta» pu¬
blica la següent ordre de Treball:
«Ilmo. Sr.: En la orden de 3 de

se

Consorci d'Indústries Mili¬

Madrid, 28.
diu

cipalment, de l'enterrament de l'am¬
baixador de Portugal, del protocol
que cal seguir 1 de les precaucions
que cal prendre, per tal que el pro¬

nització de les milícies socialistes.

tars concertés un contracte de
des d'armes, en forma il·legal.
Un altre punt que ha degut

HAN

Ministeri

qual hom ha obtingut algunes da¬
des interessants respecte a l'orga¬

què el

ES REUNIRA EL CONSELL.
ARRIBAT
AL
MINISTERI
DE LA GUERRA ALTRES TRES
EXPEDIENTS DE PENA DE MORT
AVUI

fet el ministre de la Governació, 1
el senyor Lerroux ha contestat que
el senyor Vaquero 11 ha parlat, prin¬

reservasen

—

Lerroux

CONTRA EL DICTA¬
ciat, la Sucrera Menargues, de la
LONG CONTÍNUA
Battou Rouge (Estats Units), 28.— provincia de Lleida, car aquest tan¬
una-64 Municipis
Ha estat mobilitzada la guàrdia na¬ cament afectaria
1 una gran quantitat de personal, si
cional per tal de detenir tots els
bé
els
seus propietaris, alleguen que
membres de l'associació «Mans Ne¬
tenen magatzej^de·'·inés de noran¬
tes», que s'ha aixecat en armes con¬
ta mil tones de sucre, i que no tro¬ coneix com entitats adherides aque¬
tra el dictador senador Huey Long.
ben la manera de donar-les-hl sor¬ lles que hagin acatat la disciplina
Han estat aixecades barricades 1
d'Acció Popular.
tida.
hom dis"°~ J~- -1",a automòbils.
LA

Manifestacions del senyor

disposició del Ministeri

agosto de 1934, en la que, desenvol¬
viendo el decreto de 14 de Julio de
julio del mismo año, se dispuso que

cia, 1 en assabentar-se que és per a
el Palau, aquests advocats ofe¬

la

DIUEN QUE COL-LABORARA EN
UNA PROXIMA COMBINACIÓ MI¬
NISTERIAL

6enyor

tot

«Citroen»,

Lloyd George

El

de Madrid, contra una multa
sada per la Direcció General

actualment
A la secretaria de govern es varen
en liquidació. Integren la nova ge¬
quedar els seus noms per tal d'ésser
rència els seus principals acreedors, cridats en el seu dia.
entre ells un representant de la fà¬
Sentència condemnatòria. — Pel
brica de neumàtics «Michelin», di- Tribunal de la Secció Quarta s'ha
/versos banquers perisencs 1 magnats dictat sentència condemnant Luci
'de la indústria metal·lúrgica.
Ruano, per l'atemptat a un agent
Els Bancs han avançat un milió de l'autoritat a La Torrassa, a quatre
de frenes per tal d'evitar la para¬ anys, dos mesos i un dia de presó
lització de la producció.
i mil pessetes de multa, i per les
Per tal que l'estabilització de la
lesions que li causà, a la pena de
fàbrica «Citroen» sigui completa, són dos mesos i un dia i cinc-centes pes¬
setes d'Indemnització.
precisos 200 milions de francs.
Alliberament. — Pel Jutjat numero
ha estat posat en llibertat Do¬
S'hauria acabat el programa sis
mènec que es flngi ésser atracat a
la

bandera nacional a

la

El Jurat Mixt d'Aigua,
Gas i Electricitat de
Barcelona passa a

mes.

que

TERCERA SECCIÓ

al

—

continua treballant en el sumari Ins¬
truït amb motiu de la troballa d'ar¬

gestor

de dita lo¬

seves

diligències

reincident, es presentà davant el
Tribunal de la Secció Segona Antoni
Quintana, per al qual es demanà la

—

Una

jutge Sr. Alarcón

Sobre

gué el processat Manuel Ros, que fou
faquell poble ha manat treure la sorprès quan acabava de furtar uns
fàjnda que donava el nom de Fran¬ objectes d'una torre de les afores de
cesc

i

El

Davant la Secció Tercera compare-

La nova

oneja

on

del Treball

a

autor del timo

mort de Sánchez Guerra.
Entre els que s'han abstingut hi
figura un cert noble que de Don
José en va rebre grans favors.

de presó.

SEGONA 8ECCIO
Acusat d'un delicte de furt i com

banquet Hilari

monàrquic barceloní no ha
tramès telegrames de condol per la
Cap

El sumari de les armes

sollicita el fiscal fou

d'un any i un dia

'esquerres.
voleu

Congrés

Les diligències del senyor Alar¬
cón s'han encaminat a aquesta tas¬
ca, per una part, si hl hagué o no
pressió per part d'un ministre per¬

sat

rae id

Si

tenia la

La Justícia

abans

Irurita, en la seva nota
.evangèlica de diumenge, parla de
velos maies públicos que soportamos
(desde hace tiempo».

que

seguretat que això no era pas culpa
dels qui exerceixen la censura.»

El senyor

Entesos.

arribar al

(Express-foto)'

Davant d'això, els periodistes han
exposat al senyor Marti de Veses.
llur queixa, pel fet que en la cen¬

entrevistar-se amb

'el

\

ells anava el bisbe de Ma¬
Alcalà.

Ferrol, 28.
El temporal
és Imponent. Els vaixells

.

Vitòria, 28.

xa, al

'Ru mon Sales

en

mig pal

Reproduïm de «LTnstant»;

testat dient que transmetria la quei¬

Llegim que el

a
-

els esmentats car¬
havia estat tallada la circulació

rers

L'enterrament

gobernador general, aña¬
diendo que suponía no era culpa de
los censores, sino de los diarlos que
no llevarían las galeradas a censu¬

tari

El
mar

el temporal

Interrompudes.

Prèviament

al

«El nombre extraordinari de visi¬
tes que durant el matí d'avul, ha
rebut el senyor Pórtela, ha fet —se¬

mar

tació.

La comitiva
Claudi Coello,
calà 1 Sevilla.

de

guerra contra el señor Santaló,
noticia que la censura habla tacha¬
do a todos los demás; el señor Mar¬
tin de Veses ofreció comunicar la

la provincia. A la

a

nlr-se a Mataporquera a causa de
la neu.
Les comunicacions omb Oviedo, per
ferrocarril 1 carretera, han quedat

Junt
drid

ejerce la censura,

a causa de que algun diario hubiera
publicado la sentencia del Consejo

gons ens

Que li direm, araI

I

ciéndolo en su nombre su secretario
señor Martin de Veses, el que les
manifestó no tenia nada que comu¬

ocupar-se

renovación y embellecimiento de la

i

«La Noche»:

gobernador general recibió una
audiencia, lo que le im¬
pidió recibir a los informadores, ha¬

numerosa

que

gos, pel port de l'Escut, es porten a
cap amb grans dificultats. Es tem
que uedin incomunicats els ports alts

rar.»

en

d'aquest acte, qualifica el senyor
'Pic de «promotor de todo lo que sea

;

censura

en

wits8*"'81* Hl han poble* tncomunt

Congrés, els macere de la Cambra 1
de l'Ajuntament 1 ordenances del
Banc d'Espanya, Ajuntament 1 Dipu¬
Seguia després la presidència ofi¬
que es trobava Integrada pel
general Ruiz Trillo com a repre¬
sentant del cap de l'Estat, el Go¬
vern amb el senyor Lerroux davant,
president de les Corts senyor Alba.
Després anava la presidència fami¬
liar formada per fills del flnat se¬
nyors Rafael 1 Lluis Sánchez Guer¬
ra, el darrer dels quals arribà a pri¬
meres hores del mati procedent d'A¬
lacant on exercelg el càrrec d'engi¬
nyer en la Junta d'obres del port.

«El

forma

—

gran

exploradores. No ha pogut aryribar el
correu de Bilbao, que hagué de dete-

cial

Retallem de

amb

neva

taven

les tropes.
Voltaven el cadàver 30 uxiers del

La

A tota la provin¬ toòmnlbus han hagut de
susprendr»
Intensitat. La
temperatura és de diversos graus so¬
ta zero. Les comunicacions amb Bur¬
cia

,

(Ve de la 1.» pàg.)

TEMPORALS DE NEU, A LA
PENINSULA

independent, ha¬

vent sortit triomfant com a
el vot de les dretes.

tal amb

representants de la Premsa, com a
record de la simpàtica festa, una

ploma estilogràfica «Wattermans»

a
cada un dels crítics presents. Fou
remerciât en nom dels companys
pels senyors Llongueres 1 Borràs de
Palau amb una amana intervenció
del senyor Montero.
L'acte acabà amb la major cordia¬
litat prop de mitja nit, 1 el senyor
Mestres fou felicitat pels presents
per la commemoració
tan transcendent per a

tística del

nostre

Gran

d'una data
la vida ar¬
Teatre

del

Liceu.

diligències

Les

sobre

unes

policíaques

detencions

Aquesta matinada la policia ha
procedit a l'interrogatori dels supo¬
sats atracadors detinguts ahir quan
intentaven cometre un atracament.
Sembla que degut a
tacions fetes, la policia
brinar

una

les manifes-,
ha pogut es¬

sèrie de detalls que 11

permetran la detenció d'altres indi¬
vidus que estan
atracadors.

complicats amb els

Hom deia que s'havien donat les
ordres oportunes per a la detenció
de l'antic venedor del cotxe, per sl

tingués alguna relació amb els de¬
tinguts.

.

Impossible dobtenlr més
detalls, degut a la natural reserva
amb què hom porta
aauest as¬
Ha

estat

sumpte

la humanitat

Dimarts, 29 dé gener del 1935

Barcelona

—
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ANADES I VINGUDES DE DIPLOMATICS

Goering va

Varsòvia i Flandin i Laval aniran

a

PER ALS AMICS EMPRESONATS

La nostra

subscripció

Relació de donatius rebuts a les nostres

oficines

pral.)

administratives (Ronda Universitat, 25,

Ferrer

Familia

Olriaic

Suma anterior
Jaume Tarragó
Joan Galobardes
Marzen Blàs
Jesús Pradell

...

C.

Boléela

...

Octavi Planas ...
Josep Godla ...
8 S
8. S., fills

;

sen

A.

P

P.

B.

)s

...

Benages

"I

Miquel Benages

Enriqueta Benages
Donatiu

d'un

d'obrer»
de la (Casa Dubler», de
Sant
Boi
del
Llobregat,

..

grup

Colomé
Palíamelo

dit que als Estats Units ha produït
immillorable impressió la signatura
dels acords franco-Italians Ja que
hom considera que d'aquests poden
derivar-se
beneficis
considerables

la causa de la pau.
L'ambaixador nord-americà ha aie

per a

git: «La meva impressió personal és
que amb la signatura dels acords
franco-Italians
s'ha
aconseguit la
garantia d'un llarg període de pau».

.

.

Càndid C
Família murciana

Enric Solé
Jaume Nicolau

catalanit

...

Eugeni Guinot
Joan Vicens
Joan Torné
Josep Tri us
Joan Mariné

1

Modest 1

Florencl Calvo
Jaume Milà
Enric

vidai
Josep Porta

Jaume

Jaume Mariné
Marti Ollé
Jaume Pulgíerrés

...

Pau Santesmases
Joan Comas
Artur Segura
Fèlix Ollé
Pau Vicens

.

Adolt Martinez
Emili Pifia Carulla

Josep Ramoneda

Un grup d'operaris
Puertas»
i"..

1

Magí Jové
Llorenç Margarit

«

...

...

...

...

T. i H

Ramon Solé
Francesc Pérez

J. Bima
Francesc Sainpere
Rœita Sempere
Marià Bosque

Claudi Torné
Jaume Frelxedes
Jaume Jené

EmiU Gil
R. M

Alfred

F. C

Josep Vidal
Miquel Ribalta
Jaume Massafrets
Nicolau Armengol
Isidre Fusté

Salvador Ollé
Enric Cosp
Joan Boix
Pere Corbella

R

V. J.
i
^Ramon Franquet
Antoni Franquet
Nen Bartomeu
Maberto
Nena Vicenta Maberto
la
A
memòria de Macià
P. V
Tres metal·lúrgics

Española Electrici¬
S. A.»
(Tallers)

dad,
Joan Basomba
Mollnas

...

Vifias

Penya Turrulls
Antoni

Bansells

Josep Calamanch
Joan Agramunt i familia

...

Eduard Planas
Enric Colomé

Josep Tallade
Joaquim Rovira
Vicenta Tallade

..

...

...

Josep Guinart
Vicenç Pujol

VOL
menys, que, després de prendre la
policia les precaucions del cas per
tal d'evitar que el públic alli con¬
gregat pogués dificultar la manio¬
o

bra

Suma

i

segueix

el

senyor

Guitiàn prengué

se¬

ient al lloc de comandament de l'au¬

togir, posà el motor
rencà

a

branzida

en marxa i ar¬

córrer per tal
per

d'agafar
tal d'enlairar-se.

ha

Pocs francesos

d'interessar-nos.

compartim els règims d'altres paï¬
sos que, amb tot,
són excellents
aliats

nostres.

França

ha d'enten-

dre's amb Hitler el mateix que es
va entendre amb Dollfuss i que s'en¬
tén actualment amb
figures com
Mussolini i S talin.»
El discurs de Montagnon va ésser
subratllat per l'assemblea amb fre¬

UN PERIODISTA ANGLES
CONSIDERA QUE HITLER

REALMENT

VOL

LA

PAU

acaba

d'efectuar

viatge

un

manya amb caràcter oficial.
Lord Alien Hurtwood treu la con¬

clusió

que

piset del

carrer

Cardenal

Després

nomenà cap provin¬
cial. Fou designat el senyor Graíu11a, al qual acompanyen a la Junta
els senyors Chopitea, Alegret, Sier¬
ra, Peray, Garcia, Ruiz i Martínez.
es

Dissabte vinent cl» designats pren¬
dran possessió dels càrrecs 1, per a
donar a l'acte tota la solemnitat, hi
assistirà el doctor Albiñana i potser
fins parlarà.

hagué

es-

l'espai que se li havia destinat i que
era imminent,
de no fer l'aviador
una maniobra ràpida, que arribaria
la
a
calçada, on hi havia, ultra els
vehicles, nombrós públic.
L'aviador, el qual segurament es
donà compte del que podia ocórrer,
maniobrà ràpidament per deixar la
terra. L'autogir, amb pèrdua de ve¬
locitat. s'enfilà mig de cantó i ocorregué l'inevitable: caigué damunt
una

Tot el

EN

EL PUBLIC

públic

de

fils de

tramvies i

HAN

DRES,

CAUSAT

IM¬

PRESSIÓ

cament que el

tacionés

hagut de plànyer

tat

després del

a

Reformes/ entitats econò¬
miques, emp eals, hospi¬
tals, els consumidors de

vant

...

...

relatat, caigué l'aparell al
mateix

de

la

camioneta.

cos¬

Tant

que

ï'èhx tallà el paraíang.

L'aviador resultà il·lès.

taren immediatament a la Casa de
Socors del carrer de Sepúlveda, on
els metges de guàrdia li apreciaren
una ex»j.isa ferida *1 cap i cops a

que

els que ens ha dit que ens pre¬
per a Carnestoltes, i nosaltres,
ingrats, no ens recordem més del
com

para

això haurà costat a la ciutat.

que

com estava anunciat, a
era ocupat pel tinent

__

dat a llogar els pisos que tenen amb
paper al balcó. Els llogaters oblida¬
ran que gràcies a ell han hagut, si
us plau per força, de llogar un pis
a doble preu del que tenien, i per
tant de millor qualitat. El poble en

general s'oblidarà com es divertia a
la Rua i a les festes d'aviació. I
tots diran que tot plegat no ha ser¬
vit més que per augmentar el dèficit
municipal qui sap si a 2.000 milions,

de a 3 o a quan, però sempre a una
senyor Josep Lluis de Guàr¬ xifra que farà bonic, que situarà
dia. Els ocupants dels dos autogirs Barcelona molt més enlaire que Ma¬
pertanyen a la Marina i provenien drid, que donarà a la nostra ciutat
de Madrid.
categoria semblant a la d'un Estat
modern. I algú, a més, encara, s'a¬
Diagonal,
navili

LES

CAUSES

DE

L'ACCI¬

DENT

DEL

GUARDIA

FERIT
Ahir a la tarda ens personaren a
la vil·la de salut «L'Aliança», on està
hospitalitzat el guàrdia Ramon So¬
lans. Allí ens digueren que dintre
la gravetat segueix en el mateix

tat,

sense

que,

per

ara,

es

el

règim

transitori
El que

diu Humbert Torres

El setmanari «La Rambla»,

número d'ahir, publica

seu

en

una

el
en¬

questa en la qual, representants dels
diversos partits politics catalans, do¬

resposta a les seSüents pregun-

tes*

¿Quina

actitud

enteneu

que,

triòticament, han d'adoptar els

pa¬

cata¬

lans davant del règim transitorií
¿Quina actuació creieu que han de
menar els partits catalans així
que
1 autoritat
meti?

governativa

¿En quina

interessa,

els

ho

per¬

forma

creieu que ens
als catalans, que sigui la

SOTtida de l'actual règim transitom
¿Com fóra de desitjar que fos?

Per al moment de la sortida del
regim
transitori,
¿què és el que
creieu que caldrà fer i com ens caldrà enfocar la política catalana
a

£?íer"nos
de la sotragada
El

per

actual?

diputat al Parlament de Cata¬
lunya senyor Humbert Torres, d'Es¬
querra Republicana, ha dit el se¬
güent:

I.
Durant el règim transitori al
qual els catalans estem sotmesos pels
veritablement patriotes no hl ha més
—

que una actitud possible: la de man-

causa

aterrar,

al senyor Pic no
li passi una cosa per l'estil. Ell lmpuLsarà les obres de la Reforma
gran i petita —com ell dia— arran¬
jarà paviments, farà festes d'avia¬
altres
festeigs
ció,
i
populars,
Ens temem

Barcelona

de l'accident relatat, la
festa d'aviació anunciada fou suspe¬
sa. Volaren uns quants aparells da¬
munt la ciutat sense, però, fer cap
acrobàcia. No s'hagué de plànyer cap
més desgràcia personal.
L'altre autogir, que no arribà

dei¬

que

pugui

trevirà a dir que sempre les èpoques
dictatorials es distingeixen per a fer
obres públiques perquè si no res no
quedaria del seu pas. Recomanem
)
s'hi enfundi
al senyor Pic que
* Jí
via. Tai

/a

Taulet, el seu nord 1 el

criticaven

guia, el

.

..

els eterns dis¬

conformes de l'època, i avui té un
monument al Saló de Fermí Galan,
on cada any van uns senyors amb
barba de la seva època, i qui sap
dels que més l'havien criticat, a portar-li corones. Pensi el senyor Pic
que a la nostra ciutat hi ha encara
una gran quantitat d'espais urbans
on

monument

un

no

hi faria pas

mal paper.
Ahir el nostre art aide governatiu
al qual ens hem vist obligats a fer
l'elogi que acabeu de llegir, va con¬
tinuar contant als periodistes els
grans projectes que ha anat estu¬
diant per a posar la nostra ciutat
un

al nivell de Madrid, que
cada vegada ens passa més al da¬
almenys
vant

i

per

evitar que se'ns

torni

només serveixi per a
prendre el sol com diu el senyor Pic
que passa a Tarragona.
ciutat que

una

(Passa

a

la pàgina 4)

Sant Isidre i Escola de Funcionaris
de la Generalitat. La Cambra de ia

Propietat, naturalment, ha acceptat»
m

•

v.,y.

...

7/

pleats municipals per a evitar abu¬
sos que algú a nom seu a
vegades
venia cometent.

—Demà reuniré clà
representants dels Hospitals de San»
Pau i Clinic i representants d'enti¬

tats econòmiques per a parlar-los
d'un projecte per evitar la reducció
de llits als hospitals i per augmen¬
tarlos- El projecte no els el
puc en¬
cara

comunicar,

però

podra

que algú protesti. Ara bé, els
que beuen xampany que paguin

ja

ho

veurem

ésser
rics

(Si,

després qui pagarà

als que -jeuen el xampany,
uerquè
com els que no són econòmics
mai
no hi són comptats en
aquestes co¬
ses.
No han pogut crear ni una
botiga ni un banc ni comprar una
casa i no tenen importància Què M

farem.)

—Tambe
dema
—avui—
penso
deixar últimat allò de l'estació de
Sarrià. La companyia exigia algunes
coses que haurien costat uns 10 o
12 milions a la ciutat, però
em penso
que ara ho arranjarem per uns 3

milions. Ells no voldrien marxar d'a¬
llà on són, però seria convenient
fer un gran Carnaval, una cosa digna
de la nostra

ciutat, una cosa de la
es parli molts anys. Un dia de
Rua convertirem aquesta amb
una gran cavalcada que
acabarà a
les Rambla.
Nosaltres esperem, com el senyor
Pic, que aquesta cavalcada i aques¬
ta carnestolada ajudarà a aixecar
els esperits i si els barcelonins no
es posen contents d'una
vegacli, ni
mai. Ni el senyor Pic nl nim ú en
tindrà la culpa. Tot plegat serè que
els nostres conciutadans són gent
de malhumor inveterát.
qual
la

diagnosticar si té o no trencada l'es¬
pinada, car, degut al seu estat, no
Primer ens digué que avui comen¬
ha estat possible fer-li una ràdioçarien ja les obres de la pavimenta¬
grafla.
ció del Passeig de la Bonanova que
està molt malament, i fa malbé els
neumàtics dels autos dels senyors
que hi viuen. Per a portar a cap»
aquesta reforma, el senyor Pic ha
fet una entesa amb la Companyia
—Escolti senyor Pinc, ha llegit
de Tramvies, la qual s'ha avingut un solt que publicava
diumenge LA
a fer la part que li pertoca i a més
HUMANITAT en el qual li pregun¬
s'ha avingut a deixar de banda al¬ taven, com era que havent-hi di¬
guns dels drets reconeguts en al¬ ners i terrenys Ja expropiats 1 que
tees parts de la ciutat.
tot estava preparat per a fer-ho, no
Un periodista desconfiat de sl, va es comencen d'una vegada les obrés
tenir

un

dubte

punyent.

del

-¿Vol dir senyor Poc que aquesta

Jort Franc?

l'he llegit, però casualment
dia d'aquests he donat ordre al
Secretari dc la Junta, perquè convo¬
—No

un

la capa, no acabarà
ment de tarifes?

amb

un

aug¬

—No tingui por. Ja me'n ciudaré
Jo que no passi.
'
Així estem tranquils, ho confes¬
sem al senyor alcalde.
—He fet un acord que durarà un
any —continuà— per tal que l'A¬
juntament que vingui o la Comissió

gestora, tingui el terreny preparat
i pugui continuar el pacte si li con¬
vé. Mentrestant la Companyia, du¬
rant aquest any, està obligada a

republicano,

Ayuntamiento.»

aterrat

doi

L'ESTAT
segons

Immediatament, els companys del
guàrdia ferit el recolliren i el por¬

desbordant

havia

LA FESTA ES SUSPESA
A

fusells.

gué

enlairar se,

on

—

arran

sense

lloc

al

el que passava 1 Immediata¬
ment sortí d'alli una camioneta, i
abans de les dotze del migdia ja
havia estat retirat l'autogir i els tros¬
sos que havien quedat per terra.
Tothom comentava que, gràcies
la serenitat de l'aviador, no s'"
Naval

Segons el «Full Oficial», deguda¬
UN POLICIA FERIT ment assessorat per persones tècni¬
Sota la xarxa de fils de tramvies ques, les Causes que determinaren
a la qual ens hem referit hi havia
l'accident foren que l'autogir, en ij '
estacionada la camioneta 2 de la Di¬ clar la marxa del motor, degut a
recció de Seguretat, ocupada per di¬ manca d'adherència dels neumàtics
versos guàrdies d'assalt.
amb el terreny, per ésser r.quest de
El primer tros de pala que caigué sorra granada, damunt sòl dur, notocà al cap del guàrdia d'assalt de pogué ésser possible donar-li el de¬
vint-i-cinc anys Ramon Solans, de gut nombre de revolucions, la
qual
la 12.a Companyia. El cop va dei- cosa retardà l'elevació i obligà el
xar-lo estabornit i caigué al costat pilot a efectuar maniobres
aèries,
mateix del cotxe sense coneixement. que una vegada més l'acrediten d'ex¬
Anaren caient encara trossos de pa¬ pert, les quals maniobres evitaren
les. que no colpiren els altres guàr¬ que la magnitud del fet
pogués te¬
dies per la gran serenitat que tin¬ nir conseqüències més greus.
gueren d'anar-los parant amb els

que s'havia congre¬
gat a la plaça de Catalunya no po¬

terra

públic s'acostés i s'es¬

l'autogir, fou avisat a l'Aeronàutica

d'una altura de pocs metres.

fer el que

ha promès.
—Saben, algunes entitats econò¬
miques de les quals vaig dis-los que
havien de formar aquella comissió
per examinar la qüestió dels funcio¬
naris, han renunciat. Sembla com
sl volguessin tenir les mans lliures
per a després criticar. Són el Fo¬

y

celona de muchos años a esta parte.
No hay que separarse, pues, de la
linea de conducta trazada por el úl¬

es

ales, el rotor i el tren
d'aterratge de l'aparell. Sortosament,

1-ocs

fer-se càrrec ben bé del que
ocorria, però entre els que ocupaven
els llocs més pròxims al que havia
aterrat l'avió, cundí el pànic. Hom
veia que l'aparell seguia corrent per
..

xarxa

trencaren les

excelente

timo

Es MM

L'actifud dels
catalans da¬

el carnaval

que presidia el
Sutler. De su austeridad y
orientaoión no hay quien
oude. El propio Sr. Pioh y Pon aca¬
ba de ponerlas publicamente de ma¬
nifiesto al declarar que la liquida¬
ción del presupuesto del año 1934
—que fué el que aquel Consistorio
desarrolló— arroja un déficit de
unos cuatro millAies de peseras, ol
más bajo ce los registrados en Bar¬
Pi

UNA ENQUESTA

tornarà

«Para llevar a cabo tan extraordi¬
naria obra municipal, lo más inte¬
resante seria inspirarse en la labor
administrativa doi ultimo Ayunta¬
Sr.

euforia

posició

Reich

pel senyor Pic i Pon en possesslonar-se de l'Alcaldia, diu «Heraldo de
Madrid» el que segueix:

miento

alemany «de¬
fons del seu

MES DETALLS OE LES DE¬
CLARACIONS
: i
A LON¬

«Alemanya desitja real¬

ment la pau», i continua dient: «Si
concedim fe a la paraula d'Alema¬
nya i si garantim a aquest país una

Opinió aliena
Dissabte vinent vin¬
drà a Barcelona, el L'obra de
l'Ajunta¬
«Cap Suprem» del ment popular de Bar¬
Partit Nacionalista,
celona
Dr. Albiñana
Keujititrse als projectes exposats
lui

pel campió

cor».

Ale¬

a

seu donatiu als que a cada llista podem publicar, els r
quells surten amb el retard d'alguns dies.
Ho advertim peí n coneixement d'aquells que s'estranyin no haver v
encara relacionades les seves aportacions. Tots els donatius figuraran en
llistes per rigorós ordre de lliurament.

En

dubte que el canceller
sitja la pau des del

Londres, 28. — El corresponsal es¬
Acaba dient Alien Hurtwood que
pecial del «Daily Telegraph» a Ber¬ la raó de l'actual posició d'Alema¬
lin, transmet al seu periòdic un in¬ nya resideix únicament en el seu
terviu que ha celebrat amb Lord
Just desig d'obtenir la mateixa so¬
Allen Hurtwood que, com hom sap, birania de què gaudien les altres

lliuren el

Casanas es reuni, diumenge, tot el
«Partido Nacionalista Español» de
Barcelona. De primer antuvi es lle¬
gí un ordre del cap suprem—així es
titula—, senyor Albiñana, nomenant
cap regional el militar retirat se¬
nyor López Mandúley.

Sessió de simultànies a 48 taulers

qüents aplaudiments.

xem

PANIC

Antoni Blade
Francesc Sabaté

Montserrat Tallada

AI¬
EL

Serien tres quarts d'onze, poc més

Jaume Casals
Joan Tost
Sebastià Sanahuja
Vicenç Bonic

Solleone

del

a

L'AUTOGIR
INTENTA
XECAR
NOVAMENT

Pere Valls

Manuel Jové

Francesc

...

3

l'aparell i, després de donar
la benvmguda a l'aviador, l'obse¬
quiaren amb una copa de xampany.
No hi hagueren discursos, però sí
paraules de mutu compliment.
ren

Un català
Pere Corominas
Josep Oliver
Esteve Via
Jaume Galmes
Francesc Vidal
Vidal Basólas
Josep Ibàfiez
Antoni Pascual
Claudi Gassió
Emili Solà
Florencl Sebastià
Joan Calvo
Jaume Forgas
Joan Valls

...

plebiscit. Doncs,

aquest s'ha celebrat 1 ha que¬
dat clarament de manifest el desig
del poble sarrenc que ha d'ésser
respectat encara que no ho compartéssim. Demés, considero que el
problema del Sarre ha desaparegut
1 amb ell l'únic obstacle seriós que
s'oposava a la realització de l'apro¬
En parlar
pament franco-alemany.
franco-alemany
d'apropament
no
vull dir apropament de règims, per¬
què la política interior d'un país no
bé;

aquesta vegada per ¡'"ater¬
ratge obligat" d'un autogir

Melclor Braç
Esteve Cots
Ramon Sufté
Ramon Puígarnau

...

P.

Lack

Laureà Puig

:

La subscriptora R. C
Una catalana, a la memòria
de Macià

«Anglo

de resoldre's per un

d'aviació

Catalunya l'autogir E. 9. S. C. A.
pilotat pel tinent de navili senyor
Antoni Guitlàn. L'aparell, després de
donar dues voltes pel damunt de la
plaça, prengué terra verticalmeiu
gairebé al mig de la plaça al lloc
que li havia estat destinat amb an¬
terioritat i que estava buit de pú¬
blic, que contenia forces de la po¬
licia i de la guàrdia urbana.
El senyor Pic i Pon i altres auto¬
ritats, que feia ja llarga estona que
s'esperaven en aquell lloc, s'apropa¬

Vicenç Roig
Josep Olivé

metallUr-

A. Canudas

Ballés

NOSTRES

Diumenge, a dos quarts d'or

Agramunt

Subscriptor

politics.
Montagnon declarà que el món
sencer
estava convençut que sense
atansament franco-elemany la pau
a Europa és impossible.
«Jo vaig ésser dels primers a afir¬
mar que la qüestió del Sarre hauria

Llegiu cada dia LA HUMANITAT

Joan Bonic
Manuela Garcia
Jaume Puig

Josep M. Amorós
J

paradla per a defensar
política d'atansament franco-alei refutar les objeccions que
aquesta proposició els seus

many
fan a
amics

de

Sebastià Alentorn
Ferran Cosp

...

Casa

.

Jaume Llebot
Pere Bosch
Baldirl Josep
Ramon Balletbó

família

Miquel Lanna
V. B
Un grup d'obrers

...

Antoni Gelabert
Josep Plu

...

Cassadó i Moreu
Un grup d'obrers ebenistes
Francesc Palacín
Pere Virgili Compte
Manuel Antoll Ventosa

Obrers

la

d'ésser suspesa novament,

Joan Cánovas

...

ALS

la festa

Josep Garrlgosa
Emili Arlnyó
Abelard Marieges

Fc Ayats ..
Joan Lluch
Domènec Espelt
Carles Diego
...

fer Us de la

..

Magdalena Lloncn Al

Q. M.
J. Roig
Josep Vila

Casanovas

Santiago Tr.escents

...

ALEMANYA

París, 28. — En la sessió d'ahir
del Congrés neo-socialista, el dipu¬
tat parisenc senyor Montagnon va

.

Vicenç Bonet

penin.."

DE L'ACOS¬

AMB

TAMENT

.

Melclor Villalba
Francesc Castellví
Pascual Ballo

Pares

NE0S0CIALI8TA FRAN¬

CES, A FAVOR

Londres, 28. — Han produït
d'igualtat i sobirania,
el
a prendre
la seva gran sensació les declaracions de xampany i
Lord
Allen Hurtwood, que acaba de
LECTORS
QUE, EN FER LES part en el concert de les nacions.
del seu viatge d'observació a
d'enguany
SEVES COMPRES, DONIN PRE¬ D'aquí a uns quants anys seria ja tornar
massa tard per a aconseguir un ob¬
Alemanya. Aquestes declaracions te¬
A AQUELLS ESTA¬
Si el senyor Pic pot ésser alcalde
FERENCIA
nen més interès degut a què Alien
jectiu tan important».
els cinc anys que ens deia un dia
BLIMENTS I A AQUELLS PRO¬
Continua dient que en la seva en¬ Hurtwood és un gran amic del pri¬
que es necessitava per a portar a
DUCTES
QUE S'ANUNCIEN A trevista amb Hitler — que no va mer ministre Ramsay MacDonald.
Declara que Alemanya està molt cap les obres que projecta, l'època
«LA
HUMANITAT».
OBRANT tenir caràcter oficial — el cap del
passarà a la història de Barcelona
Govern alemany li va fer mauiles- irritada davant la resposta que és
i-.. »>.. »
v. No va
AIXI, CONTRARESTARAN LA tacions pacifistes que li semblaren l'única gran potència que es veu
pas tenir tanta sort el baró de Vi¬
TASCA COACTIVA DE LES PU¬ d'una sinceritat indubtable, per la
ver, tot i que en els anys del seu
(Passa a la pàg. 4)
BLICACIONS DE DRETA.
qual cosa Alien no té el menor
mandat es varen fer també un gabadal d'obres; les del carrer de Balmes, fer i desfer la plaça de Cata¬
diverses parts del cos. En greu es¬ lunya, Diagonal, construcció del Pa¬
tat, fou traslladat a la vil·la de sa¬ lau Reial, impuls definitiu a les
obres de l'Exposició... Els barcelo¬
lut «L'Aliança».
nins, ingrats, d'aquells anys no en
L'AUTOGIR
ES
RETIRAT recorden més que el dèficit de més
de 600 milions que varen fer pujàr
D'AQUELL LLOC
el general del nostre Municipi a més
Mentre la policia evitava enèrgi¬
de 1000 milions.
RECOMANEM

Josep Queralt

Vicenç Gallardo

UN

Roma, 28. — Ha tornat a Roma
l'ambaixador nord-americà, el qual
ha fet interessants declaracions. Ha

Nen Socla
Enrlc Benages

Pepeta

NORD

AMERICA A ROMA, SA¬
TISFET
DE
L'ACORD
FRANCO-ITALIA

Caries Brettahuer

...

...

Hom sap que han trac¬
problema del desarma¬

L'AMBAIXADOR

J B
A. M
Jaume Serra
A. S
Joan Netzer

...

Humanitat

Pere Traveria
Pere Naves
Germans Sara

Laval ha

col·laboració conciliant.

una

Josep Buates

M. Ferré Farran
Tomàs Esteve

Josep Valls

senyor

circols responsables hom diu
aquestes converses no sobrepas¬
el caràcter de les que periòdica¬

M. B
R. P.'
A. T
E. L

P. S

tsiaor Pallarola
J. C
Esteve Ollveró
Joan Castelló

El

ment acostumen a celebrar els ho¬
mes d'Estat francesos i britànics per
tal de mantenir entre ambdós paï-

Josep Lladó

...

Daniel Tartera
Francesc Gilells
Avelí Subirana
Un Guàrdia d'Assalt

Agustí

—

Als

...

Joan Casas

LONDRES

conferenciat detingudament
aquest
mati amb l'ambaixador britànic se¬

que

Germans Climent i Eduard
Llorens Torras Mas
Llorens Torras Vendrell
Conxa Rodriguez
M. P

Eduard

A

LAVAL S'ENTREVISTA AMB
L'AMBAIXADOR ANGLES

nyor Ciarck.
tat sobre el
ment.

C. T. O
Antoni Seró Rel, de Vllade-

R.

VA

Abans de sortir cap
Louclres, el cap del Govern, se¬
nyor Flandin, conferenciarà amb el
ministre de Finances, el governa¬
dor del Banc de França 1 altres di¬
rigents de l'economia del país, per
tal de tractar de qüestions finance¬
res internacionals.
En contra de certs rumors, el mi¬
—

Paris, 28.
...

Manuel Vllà
Moisès Solé
Emili Barat
Antoni Costas

Roig Canela
Josep Armengol
Ramon Tudela
Domènec Comas

A. F
M. T
M. A.

FLANDIN

París, 28.

a

<

Joaquim Garcia
Agustí Guasch
Josep Lahoz ...

Un soci Foment

limitació de la fa¬
d'armaments.

Comitè per a la
bricació 1 comerç

Jaume Villena
Julià Moreno

bona le

Reus
Sants, J. N.

de

A

Manuel Plaza
Ramon Pradell

gerr
i

noi

GinebrR. 28. — El president de la
Conferència del Desarmament ha
convocat avui per al 14 de febrer el

nistre de Finances no acompanya¬
rà Flandin en el seu viatge a Lon¬
dres.

Felip Anzon

Damià
Un

...

Josep Ribas

Maria Carall
Montserrat Carall
Manubens
Un català rep. de
Conxita del Barco
Dos

EL 14 DE FEBRER ES RE¬
UNIRA EL COMITE DE LI¬
MITACIÓ DE FABRICACIÓ

Londres

a

ment,

Industria
i la de Comerç. Després que no .ii-

La

Cambra

de

la

guin (ja surt alguna cosa d'aquell
desagrairaent del qual els panava
L'autogir

■

:« pinça

rifi

Catalunya,

utmprto

del

qui reunió per anar jo a prendre
possessió del càrrec que m'hi corres¬
pon i a veure que és això que uo
comencin les obres, perquè no pot
ésser. Hi ha diners, hi ha de tot,
i malgrat que tot estava preparat,

les obres no comencen. Si no ho
fan serà qüestió que l'Ajuntament
prengui una determinació.

—També he demanat una entre¬
vista al representant de la Compari
nyia de M. S. A. per a parlar de
continuar les obres de l'Estació dè
Sants i ¿què els sembla sl el diu¬
menge vinent deixéssim entrar els
ciutadans a veure les Drassanes tal
com són abans de
començar l'ender¬
rocament?
—A nosaltres ens sembla molt

bé,

senyor alcalde.

-Doncs mireu, ho

farem

ens
vàrem acomiadar tatisfets'
de la importància que el senvor A1-'
calde governatiu dóna als represen¬
tants de la premsa, tu* consultar¬
los coses de tanta impo»iànu»a com
es deixar
o
no visitar
les Drassa-

