la humanitat

EL TEMPS.
al

A Catalunya al oal aatà gairebé cobert
com. també
Urgellet, Csrdanya, vall ds Ribes, Gironès, Empordà. La

Pallars,

Salva I La Segarra; mig oobsrt al pla ds
Bagas I amb alguns núvols
Tramp I Priorat. Par las róstanla oomarquee setè serè.
Ela vanta aòn an general fluixos o an calma
llevat a l'Empordà
pla da Bages, oonca de Barbaré I riberes de l'Ebre en bufen
moderats
par la oonca de

CONTRA LA LLEI DE REGIM INTERÍ A CATALUNYA

El T. de G. refusa el recurs subsidiari del Sr.
Guió del

IDEES I SÍMBOLS

moment

El document presen¬
tat pel vice-president
del Parlament cata¬

Més de la visita dels

REALITATS SUPERIORS
En

el

parlamentaris

d'

e s-

querrá

de

les últimes setmanes s'han efectuat Ja diversos im¬
portants Consells de Guerra pels fets de les jornades d'octubre a Catalu¬
nya, entre els quals mereixen ésser destacats, per la seva importància o
per la seva extensió els de 1 ex-alcalde de Lleida, senyor Vives, del diputat

En relació amb la Informació pu¬
blicada de la visita d'alguns parla¬
mentaris catalans d'esquerra al se¬

1 ex-mlnistre i ex-conseller Primer senyor Santaló 1 la causa anomenada
dels «rabassa 1res», entre molts d'altres celebrats contra elements civils
1 militars, a Barcelona 1 a la resta de Catalunya. Per al mes de febrer
te n'anuncien molts d'altres. El moviment d'auditoria militar i en tots

Generalitat empresonats, visita a la
qual, com se sap, hi assistí el senyor
Serra 1 Moret, de la «Unió Socia¬
lista de Catalunya», podem afegir

aquells organismes relacionats amb la Justicia militar és, en aquest sen¬
tit i Ja una vegada Instruïdes les diligències 1 els sumaris, cada
vegada
més intens. Resten encara per veure, en el procediment respectiu, causes
del màxim Interès, que suposem tindran aviat assenyalament, l, en últim
terme, a Madrid, davant del T. de G. es veurà la causa que s'Instrueix
contra el President i Consellers del Govern de la Generalitat, que es tro¬
ben a la Presó de la capital de la República. D'altra banda, les presons
són encara plenes 1 a bord del «Uruguay», fondejat al nostre port, nom¬
brosos encartats esperen. Recordem, entre ells, l'alcalde 1 els consellers
municipals de Barcelona, el President del Parlament de Catalunya, dipu¬
tats, regidors d'altres poblacions catalanes...

viament amb el senyor Comorera.
Sembla que eh aquesta conversa van
tractar de l'acord, ja públic, dels
dirigents de la U. S. C. en el sentit
que els seus representants es reti¬
ressin del Parlament.

iàcilment explicables no podem entrar, com voldríem, en
detallat d'aquest conjunt processal 1 politic, conseqüència

Més visites als empre¬
sonats

curs

Companys 1 ex-consellers de la

nyor

l'esmentat diputat,

que

examen

dels fets d'octubre

Catalunya, 1 hem de limitar-nos a assenyalar-ne el
volum i la densitat que comporta en el cos social del nostre país, volum
1 densitat que, a mesura que passi el temps i les circumstàncies de tot
ordre facin el seu curs, aniran perfilant-se amb clara 1 eloqüent precisió.
a

Sobre els fets passats,
■eves

les seves causes, les seves conseqüències i les
justificacions haurà de centrar-se Inevitablement la pohtica del fu¬

tur.

No és qualsevol cosa el que ha passat. Es tracta d'un fet històric,
elavat en l'entranya de la realitat col·lectiva 1 de la dinàmica política 1
social de Catalunya. Idees, homes 1 tàctiques, responsabilitats i conductes

Segons les nostres noticies, el

Madrid, 30.

Aquest mati esti¬
per tal de visitar
l'ex-President de la Generalitat, els
senyors Araquistain, Llopls, Espià,
la vídua del capità Sancho 1 altres.
gueren a la

Creure, com sembla que creu
algú. que en la penombra o al mig del carrer, avui o demà, pot tornar-se
a la petita rutina política de caddia, a la historieta Intrigant, a l'estra¬
tègia de tertúlia d'amics, a !'e„olsme del «campi qui pugui», creure això,
•obre d'ésser
grotesc, desqualificaria automàticamnt a qui en sigui
capaç. La seva classificació política més benèvola seria aquesta: un irresNo es tracta encara d'un

advertiment, però pot ésser alguna cosa més

EUFORIA

El carnaval
del senyor Me
Ja vàrem anunciar que el nostre
alcalde
governatiu vol fer-nos un
«Carnestoltes»

d'aquells com mal no
a Barcelona ni a Niça.
tornar l'optimisme a Bar¬
va dir el senyor Pic. —

1* democràcia catalana, qui no senti la Intensitat del moment històric

L'optimisme

el millor

que pot fer

—

per a

ell mateix 1

per a tots

—

és

LA POLITICA BLADERA

DE

GENERALITAT

LA

El relleu

adquirit als ulls de l'opinió pública pel problema del blat
al qual hem hagut de referir-nos reiteradament en dies anteriors —
ens autoritza per Insistir sobre la severa politica sostinguda fins el mes
d'octubre pel Govern de la Generalitat de Catalunya, des del seu Departa¬
ment d'Economia 1 Agricultura, a aquest respecte, de posítlvissims re«ultats no solament en ordre a un aspecte de l'economia agrícola sinó
que també en ordre a les seves ramificacions i conseqüències de caràcter
•oUectlu, social.
—

política Implacable. La mateixa que ara enyoren 1 reclamen les
entitats agricoles espanyoles. I no pas pel caprici de mantenir uns preus
alts sinó per la necessitat de sostenir i d'Impulsar una producció. El Go¬
vern de la Generalitat, per arribar a aquests resultats, es limità a aplicar
severament la taxa a la qual el facultava, amb certes limitacions, el decret
regulador de l'aleshores ministre d'Agricultura senyor Cirilo del Río.
Una

bladera de la Generalitat? En conjunt, unes
dues mil pessetes a càrrec del Pressupost del Departament d'E. 1 A. La
resta — despeses naturals de propaganda, viatges, Inspeccions, etc. —
Cost de

la

campanya

■'aportà pel sistema de multes aplicades implacablement als productors
o comerciants que intentaren — 1 no foren pocs — violar la taxa. Tota
la collita dels petits productors va ésser venuda en 3 mesos i al preu mí¬
nim de taxa de 50 pessetes els cent quilos, origen. Els productors que el
d'octubre

(

no

havien encara

venut foren els més forts, que esperaven

•epecular sobre una possible alça. Els consells del titular del Departament
d'E. i A. — reiterats en declaracions 1 notes periodístiques —, quan afir¬
que una vegada venuda la major massa de blat
canviarien per la invasió, que no podrien controlar, de
no foren escoltats. Es el que actualment succeeix.
mava

català els preus
blats espanyols,

Els primers resultats

duna política de conjunt d'aquest tipus els tocà

la indústria farinera catalana, que treballà al màxim de Juliol a
de l'any passat, període del control del Govern autonòmic. La

octubre
vitalitat
del blat, la no Invasió de

del treball fanner, la uniformitat en els preus

farines forasteres fabricades amb blat adquirit sota taxa permete, a més
■ més, fixar una taxa farinera més baixa i, en conseqüència, rebaixar el
preu del pâ. Resum d'aquesta política: blat a preu remunerador, indústria
farinera pròspera 1 farina barata, i pa a preus Inferiors als acostumats.

dèbil del conjunt era, cal tenir-ho present, la indústria fle¬
quera, molt fluixa a casa nostra, 1 empobrida per sistemes ruïnosos. El
Conseller del ram proposà, ultra l'aplicació rigorosa de les fórmules le¬
gals per a fixar mensualment el preu del pa, reorganitzar a fons tota la
Indústria, amb la Intenció d'arribar als marges mínims entre el preu de la
farina i el del pa. Molt costà convèncer els flequers, (algunes de les seves
assemblees foren veritables batalles i s'hi formularen amenaces greus)
però totes les resistències foren vençudes i, precisament, el dilluns, dia 8
d'octubre de l'any passat, havia de reunir-se una ponència formada per
delegats fariners, flequers, obrers de la ndustria i cooperadors, encarre¬
gada de confeccionar el projecte de reorganització de la Indústria del pa.
El punt

Fe d'errades
En el nostre : ..ele editorial d ahir
«Les finances de la Ciutat» aparegueren unes errades que ens inte¬
ressa de rectificar, per tal d aclarir

perfectament alguns dels seus con-

^En^l
tat

primer paràgraf de l'esmen¬
arucle, on deia «l'eficàcia l uti¬

litat dels milions tan generosament
promesos», havia de dir; «l'eficàcia
1 l'utilitat de

les millores tan gene¬

rosament promeses».

paragraf, on es p»rla
l'«anlveUacIó objectiva del pres-

En

de

el quart

■upost ordinari»,
llació efectiva...»

volíem dir l'«anive-

Finalment, en el darrer paragraf
de l'editaria! en qüestió, dèiem : «amb
una

c-pectacular

però minsa polí¬

tica d'excessives despeses», i
de dir: «amb una espectacular
ruïnosa politica...»

Quedi aclarit alxL

havia
però

«Hem de

celona

—

i

l'alegria,

perquè,

si

aviat semblarem un país de mus¬
sols.» L'home sap que les coses no
rutllen, si algú no les empeny, i per
això fa dos dies que va cridar els
directors de Mercat al seu despatx 1
els va fer un discurset, que deia, si
fa no fa: «Us suposo assabentats
no

vull fer de Barcelona una ciutat
esplèndida l optimista. He pensat
que la millor manera d'aconseguirho és fent grans festes populars 1
«regocijos». De passada, fent festes,
donarem feina, perquè les festes, a
niés de donar alegria, serveixen per
que

a

obrir treballs.
Vosaltres, amics meus, com a di¬

rectors de

Mercats que sou, m'heu
d'ajudar. He pensat que els nostres
ciutadans estaran molt contents si
un dels dies de Carnaval veuen des¬
filar

pels carrers una gran cavalca¬

da dels Mercats. Si féu set carrosses
el poble es tornarà optimista.
Això que us proposo és indepen¬

dentment de la posició política

de

ajudeu-me a fer un
Carnaval ben lluït, i després Ja ens
barallarem. Hem de fer com els
americans, que fan les coses abans
cadascú.

de

Ara

pensar-les.

Barcelona ha de creixer molt, ha
de tenir molt esplendor i ha de sen¬
tir-se molt eufòrica. Ara passeu al

saló petit del Consistori 1 vosaltres
mateixos us empesqueu un pla. Jo
us ajudaré en tot i per tot, però els
diners els heu de cercar allà on pogueu.

Els directos de Mercat, obedients
1 volent ajudar el senyor Pic a fer
les coses com diu que les fan els
americans, es varen reunir 1 varen
discutir la fórmula millor de poder
fer
la cavalcada sense
pensar-hi
abans

Integral del problema, fou el principal motiu de l'èxit
fusolit en l'aplicació de la taxa. Evidentment no hauria estat Just defen¬
sar un preu remunerador per als coUiters, fent-ho pagar, primer, a la
Indústria farinera, 1 despres. sobretot, al consumidor. Aleshores, els ter¬
mes del problema — 1 aquesta fou la trajectòria seguida — quedaven plan¬
tejats així; defensar el preu del blat, defensa de la indústria farinera 1
millora de preus per al consumidor.
Un concepte

gull de la gesta.
El

vaixell és al paire, encara, en
el curs d'una ruta perduda.
Alguns
dels viatgers van romandre a terra.
Altres eren embarcats en cos 1 àni¬
ma. El vaixell navega, a poc
a poc,

proa a l'horitzó. Qui sap si la missió
és, en el fons, acomplerta. El gest
senyala una neta estela en l'ideal
de l'empresa, molt superior a la
pèr¬

dua del mateix bastiment. El vent
1 la tempesta, però, no han amai¬
nat

encara...

Quan els dies són clars tots se
enten ufanosos i ardits. Quan els

horitzons s'ennuvolen de boires i de

presagis, la mirada d'alguns devé
fosca i recelosa. Quan el sol lluu
volen per a si la glòria de l'intent
que, en definitiva, ara ho veuen,
haurà estat efectiu en els valors den
del futur. Quan s'apropa el pe¬
rill de les aigües dures i encabritades hi ha qui recula, recula, i es
plany amb la seva debilitat humana.
Arribarà

s'hagin vist

apartar-se del mig del camí 1 deixar pas franc.

entendre davant els ulls del seu po¬
ble la possibilitat de fer-lo alguns,
els més decidits, senten el clar or¬

perquè sortís més bonica. Ens

que la solució serà una ri¬
fada a cada mercat. El del Ninot ens
han dit que portarla una carrossa

sembla

al·legòrica de les dues Inauguracions
les quals ha hagut de passar.
De totes maneres no hl pensen gai¬

per

re, per por

d'esguerrar-ho.

Aquest número
estat

visat

per

ha
la

censura

a

port el vaixell —el po¬

ble, que el saluda,esguarda i se¬
gueix la seva ruta. Milenars de pe¬
tites barques es fan a la mar per
apropar-se i recollir els expedicio¬
naris. En l'arribada, l'afecte cordial
i entusiasta

confortarà
cient

haurà

de

la multitud

i la fe intensa
augmentat.

els

i

re¬

cons¬

Fan bé tots, tots, de salvar el que
puguin de la tempesta. Es el seu
deure. Les seves vides, el seu treball
són preciosos i res no es guanyaria
a
utilitzar més temps el seu es¬
forç. Tenen l'obligació de salvar
—no
per a ells, sinó per a tots—
els perills del temperi i els cops de
la mar.

Altra

cosa

seria niciesa

es¬

informe

del

Madrid, 30.

—

ra,

el Tribunal
de
Garanties
Constitucionals, des de les onze í

veure

amo

satisfacció

ment del senyor

el

nomen

Abad Conde

com

de

Marina 1 envlar-11
comunicació en tal sentit.

ministre

d'inconstitucionalitat

LA

DIPUTATS

DE

LA

COMENÇA

LA

SESSIÓ

Madrid, 30.

altre

presen¬

TAMPOC NO ES ADMÈS
PRESENTAT
EL
RECURS
PELS EX-CONSELLERS DE
LA GENERALITAT

Primerament, el senyor Gasset do-

del recurs presentat pel
senyor Martínez Domingo com a vicepresident del Parlament català res¬
pecte la inconstitucionalitat de la
_Jl compte

Llei que

suspèn la vigència de l'Es¬

tatut de Catalunya.
Una vegada llegit, el senyor Gas¬
set mantigué la tesi que no havia
d'entrar-se en l'examen del recurs
subsidiari presentat pel senyor Com¬
panys i ex-consellers de la Genera¬
litat de Catalunya en ajut de l'an¬
terior fins que es tingui informe del
Govern respecte el primer i s'adop¬
tés acord pel Tribunal de Garanties.
Recolzant aquesta tesi, intervingue:n els senyors Sbert, Martí Alvarez
1 Basili Alvarez.
El vocal senyor
Garcia Ramos, de la C. E. D. A., di¬
gué que l esmentat recurs subsidia3
podia tenir-se en consideraperquè
subscrit
per
estava

S obre la i

,

_

poslck
t Ingents.
(Entra el ministre d'Hisenda).
L'orador censura la forma que s'ha

atorgat moltes llicències d'importa¬
ció. les quals han constituït verita¬
bles negocis per a algunes perso¬
nes.

que l'orador s estén en llar¬
consideracions 1 diu que aquest
solament és la primera part del seu
discurs, la presidència 11 fa veurà
la impossibilitat d'accedir als seus
desitjós, d'acord amb el mandat re¬
glamentari, pel fet que aquests dis¬
cursos solament poden emplear vint
minuts i el senyor Badia en porta
trenta-cinc. Per tant, prega concisió
Com

gues

CLEMENCIA
PER A UNS
CONDEMNATS A MORT
El senyor PASCUAL LEONE, d'U¬
nió Republicana, pronuncia breus i

paraules per tal de de¬
pietat per als dos condem¬
que aquesta tarda, se¬
noticies, han d'ésser execu-

emocionants
manar

l'orador.
El senyor BADIA prossegueix I
diu que procurarà ésser breu.
Segueix tractant altres diversos as¬
sumptes financers que la Cambra
seolta amb escassa atenció.
Parla de la Campsa, 1 diu que l'I.
a

nats a mort
'

gons
ats.
Les

paraules del

senyor

Pascual

N. R. 1. d'aquest Govern ha estat
formalitzar un contracte amb una
entitat americana que no ofereix
nl cinc cèntims de beneflcL

La detenció del
senyor

S'estèn en consideracions, 1 el Pre¬
sident agita la campaneta per tal
de cridar l'atenció a l'orador 1 11
diu que sl vol estendre's més haurà
que explanar una interpel·lació.

Dencàs

SEMBLA OUE AVIAT SERA
POSAT EN LLIBERTAT

Paris, 30.

El
tres:

La impressió és que
de Governació de la

—

l'ex-conseller
Generalitat

de

Catalunya,

conèixer el recurs subsidiari, deixant

Diumenge vinent el
Sr. Gil Robles vin¬
drà a conquistar

Catalunya
Amb el segell d'«Acció
Catalana» hom ens tramet

Popular
la

nota

següent:
«VISITA

GIL

11 pròxim diumenge vindrà de Ma¬
drid el cap de la C. E. D. A., se¬
nyor Gil Robles, a l'objecte d'Iniciar
una forta campanya de propaganda
d'Acció Popular Catalana arreu de
la nostra terra.
Acció Popular Catalana, a l'objec¬
te de tributar a l'Illustre politic la
recepció que es mereix pels mèrits
contrets en servei del pals, ha orga¬
nitzat una caravana d'automòbils i
autocars que es traslladarà a Reus,
on
el senyor Gil Robles descendirà
de l'exprès per tal de prosseguir el

Feu-la,

CHAPAPRIETA i al¬
feu-la, que l'assumpte

senyor

Dencàs, serà posat en llibertat ràpi¬
dament.

farà,
de-

EL Sa.JYOR
PEREZ
MA¬
DRIGAL DEMANA SESSIÓ
SECRETA

El senyor PEReZ MADRIGAL vol
(Passa a la pfcg. T)

El vot de les dones

tot tràmit. A favor, votai els Srs. Basili Alvarez, Taltabull,
Avui, a les nou desenes parts del món — podríem dir a gairebé
Màiquez, Sbert, Alba, Gasset, el subs¬
titut del senyor Basterrechea, 1 un tot el món civilitzat — les dones tenen el doble dret actiu t passiu
altre: en total, nou a favor
del sufragi, és a dir, són, electores 1 elegibles. I mentre a França,
suspens

en

contra.

un

dels

pocs

Estats on les dones estan mancades d'aquest dret,

Després fou votada la proposta del s'accentua
vigorosament la campanya en pro del
senyor García Ramos, 1 votaren a
favor els que ho feren en contra, i, a Espanya hi ha qui proposa de suprimir-lo en la
a
més, els senyors Marti Alvarez 1 tucional que les dretes preconitzen.
Gasset.
En resum, hom va acordar que el
del senyor Martínez Domingo
passi a informe del Govern i que el
recurs del senyor Companys 1 dels

recurs

DEL SENYOR
ROBLES

senyor

mereix,
1 senyor BADIA diu que ho
1 s'asseu.
El
MINISTRE D'HISENDA
.ana la paraula.

processats

ex-consellers no pot tenir-se en comp¬
te, Ja que es tracta d'un recurs pre¬
sentat davant el Tribunal de Ga¬
ranties per uns

processats del propi

Tribunal.

sufragi femeni,
reforma consti¬

No volem creure que l'intent esdevingui realitat. En el cas con¬
trari, l'evolució — tan penible i insegura — de la democràcia es¬
panyola sofriria un retrocés enorme. Pot disculpar-se fins a cert
punt la trigança a establir el sufragi de les dones. Però no té cap
disculpa la seva supressió, sobretot després d'haver-se demostrat
pràcticament que no presenta els inconvenients i perills que hom li
atribuïa.
La qüestió del sistema electoral, per
ho és de bon tros tant com la qüestió del

important que sigui, no
sufragi femeni. Aquesta

qüestió de primer ordre en l'aspecte politic, en el social
i àdhuc en el filosòfic. Aquells que. intitulant-se liberals i demò¬
a
crates, són oposats al vot de les dones, limiten el poble a un sol
sexe, el redueixen a la meitat, i tracten l'altra meitat, en la vida
Un altre
la de fred cru a
celona amb la seva pseudo-nevada política, com el vell món tractava els esclaus.
corresponent. El cel, estigué tapat
1 els llocs habituals de passeig van
L'accés de la dona al sufragi és una cosa força més transcen¬
veure's desanimats. La temperatura
viatge per carretera.
dental.que
els detalls del mecanisme de les eleccions. Mentre que
no
convidava
a
certament
El programa que s'ha elaborat pel
passar l'es¬
el pas del sistema majoritari al proporcional o vice-versa és un
diumenge, conté els següents actes: tona a ple aire.
Continuà nevant a diversos ln- simple episodi de la polüica. l'establiment i la supressió del su¬
Diumenge, a les set del mati, arri¬
bada a Reus. A les vuit. missa a _.-ets de Catalunya," amb gran con¬
fragi femení són, per damunt de tot, fets socials de significació
l'església de la Misericòrdia. A les tentement dels aficionats als esports
profunda. I aquells partits i estaments que durant molt de temps
nou, recepció. A les deu, arribada a d'hivern. A Lleida s'arribà ahir a
Tarragona. A les onze, gran acte de tres graus sota zero. A la nostra han lluitat per a assolir la reconeixença de la Igualtat politica
propaganda. A la una de la tarda, ciutat, el termòmetre pujà una mi¬ mitjançant el sufragi universal, es contradiuen i es neguen ells ma¬
dinar. A les tres, sortida. A les qua¬

visita a les esglésies cremades
de Vilafranca. A les sis. arribada
a Barcelona i visita a l'estatge so¬
cial d'Acció Popular Catalana».
tre,

na

El fred

ca

en

Catalunya

relació als dies anteriors.
ara,

teixos quan combaten la Igualtat política dels sexes, i per tant
no
fred d'a¬ l'extensió a la dona del dret de sufrag.. Un sexe té encara menys
ha hivern raó que una casta o una classe per a exercir el monopoli dels drets

Els pronòstics, ara per
fan pas esperançar que el

quests
cru

EL PARC Z00L0GIC SERA TRASLLADAT A

per

dies,

minvi. Hi

estona.

humans.

_

Hi ha, no solament una qüestió d'idees, ans encara
d'honor a mantenir el doble dret de sufragi per a les

MONTJUÏC

altres trobem un lleig aspecte d'abús
blesa en els homes que s'aprofiten
per a

tornar a l'estat d'esclavatge

^

una qüestió

dones. Nos¬

de força 1 de mancança de no¬
de llur situació parlamentària

polític el sexe femení.

1 l'experiència de la vida
tres o quatre qüestions podríem
pedra de toc per a comprendre
i jutjar els homes. 1 una d'aquestes és la qüestió de la igualtat po¬
lítica, civil i social dels sexes. Un home instintivament oposat a la
tesi igualitària és un reaccionari essencial, o almenys un conserva¬
La

nostra

observació

psicològica

han fet veure que existeixen
dir neuràlgiques, que serveixen de
ens

sentit pejoratiu de la paraula, per avançat que vulgui i
cregui ésser en les seves idees sobre el règim de la política, o
sobre l'estructura de la societat, o sobre els problemes científics <
filosòfics.
Recordem, a propòsit d'això, el cas d'un escriptor català que
dor en el
es

volia ésser més avançat i

radical que ningú i mani¬

festava, enmig del seu nadiu confusionisme ideològic, tendències
soviètiques, antireligioses i revolucionàries. Aquell escriptor, en els
seus
esplais es mostrava agudament antifeminista. *Vigileu-vos

li vaig advertir un dia davant una de les seves expansions misògines —, perquè la vostra posició en el problema femení és un
senyal de profund conservadorisme 1 reaccionarisme. Vós acabareu
—

perfecte burgès reaccionari o conservador.» El nostre
vermell, i amb prou feines tingué esma
per a contestar. Havíem posat el dit a la nafra. Al cap de poc
temps, aquell ultra-anarquista entrava pel camí del conservadoris¬
me més pansit, i no ja per una simple conveniència digestiva, ans
be per una pregona condició de la seva ànima... •
Catalunya, que amb les lleis del seu Parlament renascut és el
primer pais peninsular que ha atorgat a les dones la plena capa¬
citat civil, ha d'ésser la més forta defensora de llur plena capa¬
citat politica. Ací elles l'han demostrada dignament en les lluites
del període de la República i de l'Autonomia. Les millers victòries
del nostre esperit liberal i nacional han tingut la col·laboració fe¬
menina, i han de seguir tenint-la en l'esdevenidor.
A. ROVIRA I VIRGILI
essent

un

home es va tornar una mica

digué ahir que
dicta

UU

el

i en el qual
contra l'ex-alcalde
mes.

Antoni Vives, que

—

DIPUTAT A

El senyor Dencàs depèn ara del
pel mateix Tribunal de Tribunal d'Extradició de Paris, or¬
Garanties,
que
no
podien
recórrer
han de mesurar i conservar la fre¬
ganisme que és troba estudiant l'In¬
da serenitat del gest. Com més je¬ davant el Tribunal per trobar-se en forme que 11 fou tramès pel Tribunal
rarquia més perill, i més aplom en aquesta situació. Recolzaren el se¬ de Garanties de Madrid.
el perill, perquè ta responsabilitat és nyor García Ramos els senyors Beceña, Pedregal i Alcón i es posà a
mes alta i l'honor més compromès.
(Pas* ■ la pàgina ?)
Arribats a lloc l'home desapareix votació, que es descompongué en dues
com a unitat, i devé simbol. I exem¬
parts. Primer, hom votà la proposta
del senyor Martí Alvarez, en sentit
plaritat de tots.
No pot sortir de la seva boca, ales¬ favorable a esperar la resolució de
l'informe del Govern sobre el recurs
hores, una paraula d'humiliació.
del Sr. Martínez Domingo, i després

túpida i contraproduent. Ahl Però
els capitans, els caps, els directors

ENERGICA DE
I MONÀRQUICS

CEDA

pel senyor Ferran Serra sobre
Es llegeix 1 aprova l'acta de la
la llei dictada pel Parlament català
el 9 de març del 1934, que es refe¬
ísstó anterior.
a
Durant
la lectura de l'acta pren
reix
impedir els recursos per des¬
titució de secretaris d'ajuntaments seient al banc blau el ministre d'In¬
dústria 1 oComerç.
de Catalunya. Es admès a tràmit

anys enrera

sis mesos 1 un tua

PROTESTA

les quatre i cinc minuts, sota la pre¬
sidència del senyor Alba.
Solament hl ha un diputat a l'he¬
micicle, el senyor Badia.
Les tribunes estan gairebé deser¬
tes.
I 8'APROVA L'ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR

tat

havia aprovat la sentència que
el Consell de guerra d'oficials gene¬
rals celebrat en aquesta ciutat

dia 12 de l'actual
es veié la causa
de Lleida, senyor
fou condemnat a
de presó menor.

PROVOCA

AMB UN SOL
L'HEMICICLE

sió de l'Estatut català.
Per no haver acomplert els tràlits legals prescrits, no hl ha Uoc
l'admissió del recurs.
recurs

moit,

una

Despres ha examinat un rectus
d'inconstitucionalitat presentat
pel
senyor Josep
Rovira,
director de
«L'Hora», contra la llei de suspen¬

Després s'ha examinat un

a

Leone

tres

quarts de dues de la tarda.
Segon3 ha manifestat el secretari
del dit organisme, el Ple ha acord,
a

avançat en la nos¬
de guer¬

Ferrer,

dels condemnats

reunit

anterior, l'auditor

senyor

proposició demanant l'in¬

presentada pel diputat Pascual

Aquest mati s'ha

Ha estat aprovada
ía sentència condem¬
nant el senyor Antoni
Vives a sis mesos i un
dia de presó
Segons havíem

Una

Govern

L'ex-alcalde de Lleida

tra edició

AHIR, AL PARLAMENT

là, senyor Martínez
Domingo, passa a dult

sos

que un simple comentarL Qui no tingui la sensibilitat, l'esperit i la dig¬
nitat cívica necessària per a ésser un ciutadà i un militant responsable de
que passa,

tuar un viatge llunyà i difícil.
ser no, però és possible
que calgui
fer-lo, en missió Idealista. Tots els
probables viatgers es mostren deter¬
minats i parlen orgullosos de la
possibilitat de participar-hi davant
la gent, que els escolta amb els ulls
plens d'interès i d'anhel. Es possi¬
ble que alguns dels que en parlen
acaronin, en el fons, la convicció
quB no arribarà mai l'hora. Però no
hi fa res. Es mostren resolts i, en

—

presó

Posteriorment estigué a la presó
per tal de visitar els detinguts ca¬
talans l'actriu Josefina Tàplas.

apagat el

Oblidar això, seria simplement idiota.

se¬

organismes dirigents de la U. S. C.

trasbals actual, en els pruners plans de l'atenció
1 del Judici populars, que segueix Ja afanyosament la substanciació dels
processos, la situació dels homes 1 la trajectòria dels fets.
passaran,

parlar prè¬

nyor Comorera, abans d'entrar en
altres converses 1 canviar impres¬
sions de conjunt, va voler saber si
els seus correligionaris estaven o no
disposats a acatar el mandat dels

Per motius
un

va

Companys i ex-consellers

—I

què an deuran fer d'aquestes

gàbies?

la hiimanitaf

finances

comerç i

Ea

Asfalts

borsa
Impressió

t

Els Deutes de

les diferències
d'aquestes darreres foren de poca Im¬
portància. Sortí força paper a l'hora
i Alacant, encara que

de tanca.

l'Bstat, seguiren sos-

Borsí del mati

amb molt petites

(tenint els canvis

Dobles de fl de mes

Municipals, Di¬
Nords, 53. 07875;
Atacants, 41,
putacions Provincials i Generalitat 0*3125; Adalusos, 13, 0T125; Orende Catalunya, si bé les variants en ese, 16, 01250;
Transversal-Metro
Obligacions

tingueren impor¬
veure's molt ani¬
bon nombre d'o-

Barcelona, 18, 0 1375; Tramvies Bar¬
celona ordinàries, 30, 0T75; Funicu¬
lar Aeri de Montserrat. 59, 0'4125;

perapinny
Al rotllo d'Obligacions ferroviàries,
si bé els canvis també estigueren
ferms, hom notà un xic de desigual¬
tat i més paper que en dies ante¬

100, 239,
11125; Tramvies de Barcelona 7 per
100 preí., 45. 0,2375; Filipines la. Sè¬
324. l'50; Sucreres
ordinàries,
rie.
30, 0*175; Aigües de Barcelona, 174,
0'825; Banc
Hispano Colonial, 47,
0-2375; Banc Riu Plata, 16, 01125;
Crédit 1 Docks. 17, 0125; DuroFel-

les cotitzacions no
tància, el rotllo va
mat 1 hi hagueren

l'esmentat rotllo.
Les Obligacions Industrials, sostin¬
gudes.
<
Els rotllos de fi de mes, quelcom
més animats, influint el fet que les
'dobles de fi de mes foren més baraítes que en mesos anteriors. Les ac1
clous que es distingiren més en la
puja foren les Filipines. També les
riors

a

jChades milloraren la cotització. I se¬
guiren

en

puja, amb menys inten-

Bons

guera,

Tresoreria

or

6

per

35, 0'20; C. H. A. d'E. Séries
C, 363. 1-6875; C. A. A. d'E. Sè¬

A B 1
rie E, 69, 035; C. H. A. d'E.

Sèrie E,
69. 0'35; Gas E. ordinàries. 116, 055;
Explosius. 105. 050; Mines del Rif.
55. 0-30; Hullera Espanyola, 48. 0'25
Companyia Espanyola de Petrolis, 5,
0t)5; Ford Motor Ibèrica, 178, 0*875;

0'3625.
Cotitzacions s fl del

67,

pròxim febrer:

53'70, 53'55, 53'65: Alacant,
41T0, 4P35; Orenses, 16'25; Gas E,
116'75; Colonial, 46-75, *ü'85, 4675;
Rlf, 55*50; Aigües, 174-50; Explosius,
105*25; Petrolets, 5*10; H ulleres, 48'35;
4825;
Felgueres, 35'50;
Filipines,
327-50, 329, 328; Chade, 365, 3C8,
Nord,

36-00
48*35
7*42

36-10

Lliures
Francs
Dòlars
Lires
Llares
Suïssos

23800

238'26

Belgues

171-50

17175

48 46

T44

«300

62-80

4*976

4-965
32*70
80 60
1*88

Cor. Praga
Cor. sueques
Cor. noruegues

TEATRES

2-946

2-93

Florins
Escuts

30*80

Cotitzacions

a

fl del pròxim febrer:

Nord, 63 70, 5370, 53 80, 53'70; Ala¬
cant, 41-50, 41 40; Rif, 55-50, 55'25,
65-75; Explosius, 107-75, 106 25; Gas E,
117; Ford, 178, 178-50; Petrolets. 5-15,
6-20, 615; Colonial, 4675, 46 65. 4675;
Aigües, 174-75; Sucres, 30-35; Filipi¬
nes, 328. 329, 328; Chades, 368.

tits
1 el
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En prestar declaració el fUl de la
mestressa, l'advocat defensor sol·lici¬
tà
1

Plata,

la

processada, a la qual cosa no
el president.
fiscal, en el seu informe, solllcità per a la processadn la pena de
cinc anys de presó.

accedí
El

defens.-,

i

Urgell
Andalusia

Estafada.

..

LLEGUMIKOSES

Austríac 0 •/. A

Kuipt

Austríac 8 •/. U
Austiiac 8 •/. c,

Euial
Uov
Imp

Empra

Marroc 6 •/
Maize.i 8 Y. A

el

banquet

que

amo.

El
Pearls estrangers

bONOilii,
Castella (coneat)
Idem (selecta)

»,

fiscal,

a un

considerant el fet com
delicte d'estafada, sol·licità per

al processat la

I

I
I

sos

Palla

I

Idem

curta
en

ptes

I

|

4

2 50

els 40 qui lue

Emsaí^'.."^!!*.»».'^
Mallorca

Vlnaroc.
Preus

rals els

dia de

de quatre
presó.

pena

I

|

me¬

S

isa

2 p.

to:

les

seva

creacions

VU.I.ARO contra
GALLAKTA m - CAMPOS. Nil.
a lea 1015:
XZAGUIRRB - ABASOLO

Companyia

dlvendrea:

ESPECTACLES PER
A AVUI

NOVETATS

teatres
L

de

quai

la

tista

Nou.

figura

a

fan

Novetats.

Nit.

MOLINOS

Romea.

ríton

4

DEBUT:

DE

Bu¬
rega¬

VIENTO

UMJ.CS

AVUI.

DIES,
dijous,

I

GABUNDOS.

primera vegada pel ba¬
Petchamè.

Josep

Reunió da

SALAGUR.

Acusació retirada. — Després de
les proves practicades, el fiscal re¬
tirà l'acusació que sostenia contra
Josep Sàez Romero, acusat d'un de¬
licte de danys a un establiment, pro¬
duïts amb un camió que conduïa, en
entrar al carrer de Vic.

ELEFANTE MAGO
Butaques a 3 ptes.

PUBLI

Astòria.
«El

«No soy ningún
ngel»
de los Campos Elíseos».

—

rey

■

Secretaris

Bon em i

a.

ta

mas

y

P. de

Gràcia, 106, pral.

Excelsior.

-

comunicacions

tots

a

els

ni;a del regimiento*
sociedad».

-

I

desaparecidos»

«Los
Eva

ie

«

fiara

acá», «As*-

terri¬

torial.
Els reunits també examinaren la
comunicació dels directius de les As¬
sociacions de funcionaris judicials,
en la qual ofereixen el seu ajut a
allò que resolguin els secretaris.

Segueix la inspecció a l'Audiència.
Els Inspectors del Suprem segui¬
ahir l'estudi dels documents tro¬
i van redactar les ordres 1
altres afers relacionats amb la ins¬
pecció que efectuen.

ren

bats,

Segons
sol·licitat
en

la

sembla, de Madrid han
algunes dades de la Inspec¬
vista de la perllongació de

seva estada a Barcelona.
Com que la Inspecció és general 1
ja feia diversos anys que no s'efec¬
tuava, encara es perllongarà l'esta¬
da dels inspectors a la nostra ciu¬

Oposicions.
l'Audiència

—

Per la secretaria de

s'ha

fixat

un

LA HERMANA
SAN SULPICIO

13

la defunció

del

titular,

Malalties de
Pèrdues de

Eczemes

«runo

«Madame

—

«r-raude
i

a este

-oaro

«La

—

Mai/iaiid.

|

embustero».

de

Casa

KodschUd»

—

I

«El uiumo vals de Cb»

pin».

CINEMA

PARIS

Me«rouol,
Mina. —

Mistral,
El

-

més atractiu de
Barcelona

programa

Tarda, a les 4'30. Nit, OMS: RE
VISTA PATHE I FEMENINA —
Les lamoses gestes de:
EL CRUCERO EMDEN
Exit dels dibuixos en
colors:
LEYENDA DE PASCUA
1 trloinl d ANNAi KLLA en la pro¬
ducció millor de l'any:

NOCHES MOSCOVITAS
amb
Harry Baur — Dissabte

Mundial
«El

-

Emden».

cero

Pedro
del

—

«i-ueros

humanos».

«La

v(A

peligro».

Patne

Pauce. — «Los desaparecidas»
l vengador solitario».

i

diumenge, MATINAL — Despatx
'—ja taquilla per a

«No suy ningún ángel»
de los Campos Eliseub»
«Mascarada». «El misteri»

—

rey

Núria.

**"

8ABTE i

DIUMENGE, tarda,

a

les

Dilluns vinent:. Programa cim.
El film del seals: CLEOPATRA 1
l'èxit més complet de CLAUDET¬
TE COLBERT: RUBINOFF Y SU
ORQUESTRA (skecht musical) 1
DEMASIADAS MUJERES.

Publi Cinema. — Reportatges d 'act usUtat».
Ramales. — «Justicia», «Dime quisa

Royal
—
«Matrimonio .ídad. Ixia» (
«ilusiones de gran dama».
Select Cinema. — «No aoy ningún i»
gel». «El rey de los Campos -iliseoea.
Splendid Cinema. — «El Arrabal», «Paso

a

la

juventud».

#nmíènos~camàraden ** tl8rlm*' (^>J*
Talia.
«Tarzàn
y

—

au

compañera» I

«Cuesta abajo».
Triomf. — «La Casa de RodachUd»

senyor

«Queremos cerveza».
— «Mascarada». «El

Tetuan.

RIA FILMS; EL MUNDO IN
UE
VIVIMOS, LA RAZA DESAPARE¬
CIDA; ITALIA; EN POS DE LOS

—

|

uisterloa*

«Música y mujeres»

Urauinaona. — «El espía núm. 13».
Waikiria. — «Cuesta abajo*.
Asealn*,
to

en

Volga.

G u«relx sense

operar
SENSE DOLOR

Dubarrys,

lna». «Confio en tt»

«queremos cerveza».

anunci

Morenes

..LA

«Justicias,

legal».
—

adorante

«lu

Marina.

nombres.

maldita),.
«Bor Angelicas,

Majestic.

oposició lliure la plaça
municipal del Jutjat
d'aquesta capital, vacant

Antoni Vilalta.

—

Laiatana.

convocant a
de secretari

núm.

Goya

«Bor Angélica», «El muí*

—

-

10: PATHS JOURNAL - REVISTA
FEMINA • ATRACCIÓ MUSICALEL RATON VOLADOR (dibuix en
color) - Gran èxit d'Imperi Ar¬
gentina en la superproducció:

secretaris

Judicials d'aquesta Audiència

Nou.

Horaa

en contacte amb tots els
companys de professió, per tal d'ar¬
ribar a un acord definitiu.
De moment es dirigiran sengles

Flsures

c

en

—

—

Fresón.

Avui, tarda, a les 4 I nit, a les

.

sang

«La

—

■

Foc

FAN TA S 10

posar-se

-

«Diez

—

Diorama. — «Cedo gabinete», »Auuy,
Anny», «Un crimen en la noche».
para acá». -Idott

Tivoii.

42 q

«Estrellados»,

—

canvi d'impressions, acordaren reco¬
llir tots els antecedents del cas i

cames l'Anus
Recte

piwieutu»,

—

«torbellino

i

tLft

«Ariette y aus papàs».
«La muerte de m ráelo.

—

Cornial.

Humanos»,

«vvooder Bar». «PunlsiM

-

Cataiunya.

CINEMA

«F ueros

—

la

veria,
réuni la Junta Directiva de
l'esmentat Col·legi, per tal de trac¬
tar
del projecte presentat a les
Corts pel ministre de Justícia, refe¬
rent a la reforma de les atribucions
conferides als Jutjats municipals.
Els reunits, després d'un extens

'«s

ningún

peligro».

ael

voz

En tenca.

.8 so

a

«no suy

—

Broaauay.

NOTICIARIS. DOCUMEN¬
TALS. VIATGES, etc.

judicials.

|

ángel» |
«El rey
de los Campo» Elíseos ».
Barcelona. — «El Arrabal», •Melodia
Avinguua

SETA:

es

per

«Oro y mar»

CRAN-

TOM

presidència del degà
del
Col·legi de Secretaris Judicials d'a¬
questa Audiència, senyor Artur Cla-

ció,

«Las da loa cjaa

1 nlt:

a

VAIS KEhHER-S. NI CO i RUBIO.
OLWAH ò AUSONIAS. LOS 4 PEMAKi JULY
AMERI
i
PAMPLI¬
NAS
LOS 7 MENDEZ.
TIM Y

arriero

NOTICIARI
Sota

—

Tarda

—

CINEMES

4
tarda,

les 4-30. Grandiós matinés. Nit,
a lea 10. Selecta tunció. COLOS¬
SAL
PRODRAMA
DE
GRANS
ATRACCIONS INTERNACIONALS
SAI MUL i MOLINER. LOS 3 VA¬

Redondo

El cantar del
cantat per

la

«L'huracà».
Halaos.

Principal

MOLI¬

uns, popular.
2 otea. Localitats

taques a
lades:

Tarda i nlt: Oran Com¬
de Cuc Eqüestre».
—
Tarda: «El bé 1 el mal
cerrota d'En Pere Botero». Nltt

panyia

i

les

a

Olmedo»

—

Poliorama.

EL DICTADOR
Maro

de

nero

Olympia.

Comptaduria

OLYMPIA

per

Tarda;

arriero»

el

o

VIENTO

«Les noces de Figaró».
«El Dictador» 1 «Mo
Viento». Nit: «El cantar del
1 «Moiinos de Viento».
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tenia amb el fill del
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SECCIÓ
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ro¬
«senyo¬
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En aquesta secció es velé
una
causa
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làlia Cantarell, a les Tres Torres.
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En¬

que

les aportacions particulars per
nombroses que siguin, han de resul¬
tar insuficients per tal d'eixugar
el dèficit i posar en marxa l'Hospi¬
tal amb els elements dels quals no
pot prescindir, per a poder conti¬
nuar desenrotllant la seva acció be¬
nèfica amb la Intensitat que reque¬
reix una Ciutat de la Importància
de Barcelona.
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ment d'un llit, tota vegada que l'es¬
tança hosnitalar costa 7 pessetes
diàries,
anirà
l'esmentada Junta
desamortitzant tots els que, amb els
cabals que se 11 lliurin, puguin con¬
tinuar prestant el servei humanitari
a què estan destinats.
La Junta del Clinic, agraeix, des
d'ara, tots els donatius per modes¬
tos que siguin, car seria de doldre
que l'acord pres es portés a terme
en tota la seva integrat. La contri¬
bució
econòmica dels organismes
oficials, però, és del tot indispen¬
sable, atesa la quantia de les sumes
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20500, 1-00; Andalusos, 1200, 070; de Montserrat, 28500. 2-00; Obliga¬
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11700, 0-55; Chades A. B, C, 36500.
1-35; Chades sèrie D, 365-00, 1*35;
Chudes E, 365-00, l'35; Aigües, 174-00,
0-725; Filipines, 325T)0, 170; Hulleres,
47-00, 0-25; Explosius, 525'00, 2'25; Mi¬
nes Rlf (portador), 275'00, 1-35; Su¬
crera
Ordinària, 30 00, 0*20; Espa¬

Borsa oficial

/.

El último vals de
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«Los

cabeza. Los pe¬
representan a partidos
distintos en el propio campo de la
contrarrevolución —asi se llaman
ellos con gran satisIacción— regis¬
riódicos

que

tran los fracasos del adversario.

dia

Un

el diario que representa las
de aquella dictadura indig¬

es

esencias

quien, a grandes voces, anuncia
el desmoronamiento de la Ceda. Otro
dia es el diario de Pujol quien ata¬
ca al ministro de Agricultura. Y no
falta tampoco el ataque velado, diplo¬
na

EL

MANICOMIO

(Da «Heraldo de Madrid»)

a

nación.

fixiarán nuestra economia, sin bene¬
ficio para nadie, por culpa de la Im¬

mediaran ese critica situación. A fi¬
nes de diciembre, en vista de que no
habla tiempo ya para aprobar unos
Presupuestos nuevos, se prorrogaron
las viejos por un trimestre. Nadie se
ha vuelto a ocupar del problema. Y
ahora se anuncia que los Presupues¬
tos de 1934 van a ser prorrogados

mover.

poco
esta

dos

conmueven

HACIENDO
Y

hombre,

al

EL

Un

CRI8TO

serlo,

creyendo

Quisiéramos explicar con toda cía
de esta

razones

«guerrilla» entre aliados, entre gentes
de un mismo campo. De sobra sabesilo no es DOóible. Pero hace
falta deshacer el equivoco que pueda
existir nacido al calor de los comentartos de otros periódicos.
mos uue

No se trata de falto de seriedad.
Si el bloque de la reacción, el bloque
de nuestros adversarios en el campo

polftico marcha

la deriva,

a

mayores o menores

der. Estos suelen

apetencias de

si

I

guéssim

per

a celebrar-ho

prorro¬

pressupost?

el

(De «Le Veu de Catalunya»)

mismo

que

se

po¬

los efectos de

ser

algo mis honda
Más hondo, por ejemplo, es
—

es

no

este o el otro partido tenga

porque

que

lo

las mayores

rompen

ante el ataque persistente de
las olas, también se desmoronan cier¬
tos bloques cuando en frente contra¬
rocas

rio,

en vea

de encontrar debilidad, lo

que hay es fortaleza, energía, anhe¬
los de superación, propósitos de ven¬

ñola,

las

unido

no

hace
si

mucho
ocu

Itéra¬

que nos satisface cuanto tienda

debilitar

a

a

quienes

tenemos

por

nuestros

enemigos irreconciliables. Y
como lo son nuestros, lo son de to¬
dos los trabajadores.»
Y yo creo,

do diputades.
(De «Ya»)

contienda electoral
Estatuto de Prensa y todo I—,
el Gobierno su propósito de

—icon

expone
atender al paro

obrero con la inver¬

sión de mil millones de pesetas tin
determinadas obras. |Mil millones!
Puede que la coincidencia entre la
vecindad de una lueba en los comi¬
cios y el surgir de un Pactólo seme¬

jante, resulte simple coincidencia, in¬
cluso nosotros, hasta ahora, la tene¬
mos por tal. Pero es indiscutible que
conviene mucha mucho, mucho su¬
primir hasta las menores aparien¬
cias de releción
Para desarlo y

entre ambas cosas.

pedirlo

nos

recuerdo. El de la terrible za¬
lagarda que se produjo, años atrás,
cuando los liberales de don Alfonso,

vísperas de unas elecciones, pusié¬

a sentir Inquietud vivísima por
paro obrero. Inquietud que, no
en destinar dos millones de pesetas
a
Andalucía
donde holgaban por
fuerza muchos obreros y donde an¬
ronse

el

daban

muy

mal los distritos

la

sobremanera

no

haya

tria»—o

dígase

derechista—lo

a
que

con

el hecho de que graciosamente
introduzca el Estado una sene

les
de millones en sus arcas?
El recelo no es caprichoso. Ya
van y vienen por ahí Comisiones de
entidades que, al propio tiempo que
iblican estados de recaudación y
meficios muy satisfactorios, lloran
duelos para que. al arrimo de las

necesidades obreras, se les dé medios
para conseguir ensanche de ganan¬
cias con pecunia del Estada Y eso,

las utilidades de

algunas Empre¬

a la visto, o
debe Ir con pies de plo¬
mo
en lo
de favorecer a grandes
nejos electorales en
los pueblo?. El ministro de la Gober¬ Compañías tentacuiares. Lo hemos
nación hacia las elecciones deBde su dicho cuando el Estado, hace me¬
despacho, trasmitiendo sus órdenes ses, concedió extrañamente crecido
a loo Gobiernos de cada
provincia. préstamo a determinada Sociedad
La presión ministeriales propagaba cuya quiebra era inminente. Lo re¬
hasta las últimas ramificaciones He petimos ahora, cuando al anuncio

elecciones
se

_

todo el frondoso árbol electoral his-

Smo;
timo esto
es, hasta
las urnas
del
villorrio,
allí donde
el opor¬
tuno estacazo sobre

o

el

a

garantizar si

el

fràgil vidrio

clandestino embuchado venían
era preciso, y casi
siempre lo era, el resultado prévit
to de la voluntad popular.

El régimen gubernativo en las pro¬
vincias ha variado poco. La Repú¬
blica no ha modificado la vieja or¬
ganización provincial ni la munici¬

mil millones comienzan
revolotear loa comisionados de Em¬
presas a que el derechismo reconoce
vigoroso relieve entre su clientela
electorera.
Si el Estado se lanza de lleno a U
Inflación, si nos Impone a todos los
contribuyentes los sacrificios que sig¬
nifica la inflación, ello sólo puede
ser admisible como lenitivo del paro,
mas

siempre buscando que a la na¬

ción le quede

la utilidad de

una ebra

pal. Son las leyes monárquicas, al¬
gunas anteriores al siglo

vimos, las

que

naciones financieras de toles o -ja¬
les Compañías, que con aumentar
algunos jornales hallarianse con ga¬

regulan 1

este sentido, bien puede decirse
je la República no ha llegado te¬
laria a la entraña misma de la oai

EL

BALANCIN

(De «Les Noticias»)

Ideales abstractas no significa nada,

desgracldamente.

cuando

se

trata

de operar con Intereses y apetencias
muy reales, muy humanos y injy
concretas, como son los que suelen
desarrollarse dentro del marco redu¬
cido del Municipio y aim dentro del
más amplio y un poco más libre de
la provincia.»
Hi ha

dria

pent, però, que encara vol¬

fer-íes de la mateixa

I això és él

que

manera.

cal evitar.

lo común respecto
fiaban en la propia

Mil millones, o si ae

quiere, sete¬

cientos cincuenta, no son grano de
anís. Dada la situación económica de
del Tesoro, mil millones
un esfuerzo gigante, que
~

podria repetirse, ni aun atenua¬
en muchísimo tiempo. De ahí
que la opinión exija precauciones,
todas las precauciones Indispensa¬
no

do,

bles,

respecto

a

queno

será estéril

carga recayente sobre la masa
contributiva, ni la aue para todos
los españoles supone la Inflación, 'e
renejo Inevitable en el costo de la
la

da.
Lo primero, establecer un plan
útil, mediante las asesorías Impres¬

cindibles para

ton enorme gasto. En¬

seguida eximir de trabas el libre exa¬
men público del proyecta Y, por úl¬
timo, rodear de toles garantías
inversión de los mil millones, que
e

comienzo

el

haya

seguridad

provechosa,

inversión

una

clara que favorezcan Juntamente a
las clases trabajadoras y al pals. Hay
decirlo para que las Comisiones

grandes Compañías

»«,

tentacuiares
apeti¬

vayan moderando los brios, el
to y la comezón electorera...»

L'odi de
sempre
L'odi de sempre, que en el fons

nancias pingües, sin que, a la postre,
se remediase el paro con eficacia.
Lo que se haga es preciso hacerlo
bien. Bien, para que el pais recoja
los debidos frutos. Bien, para que no
se traduzca en
provecho de mos vo¬
races grupos plutocráticos, que Juz¬
gan a la nación colonia suya. Bien,

para que

incomprensió I arbitrarietat, is,

is
a

Espanga,

rodi al pensament. Per

això Espanga ha estat el pais que
en lloc d'enviar professors I cien¬

tífic»

a
enviava

les possessions

colonials hi

generals i frares.

«El analfabetoldismo de los
saben leer y escribir es mucho

que

más

temible y nocivo que el analfabetis¬
mo de los absolutamente ignorantes.
Por de pronto, de este último
fabetismo no acostumbran a

anal¬
1

pables los que lo padecen.
Del primero son casi siempre res¬

ponsables los que, sabiendo y pudiendo leer, por no carecer de dinero y
de tiempo, apenas abren
ni un periódico y nuncan

1'

acompañi

va

.

manifestaciones de agre¬
sividad terribles.
es,
si no, esa ley de Prensa
¿Qué
que actualmente se anuncia?
No hay más que echar una ligera
mirada al Código penal y a las leyes
que lo completan, para que se dé en¬
seguida cuento el más lerdo de que
en España están rigurosamente cas¬
tigadas todas las formas imaginables
siones

o

excerderse,

de

llibre

un

en

al exteriorizarlo, «1

pensamiento.

sancionadas las injuiias a
la nación, al ejército, a la religión,
Están

la autoridad, a particulares, la ex¬
citación a la sedición, etc., etc.
Las penas aplicables a esos delitos
no son ciertamente moco de pava
pues casi todas son correccionalesde seis meses a seis años de encierro
a

salvo los agravios al primer ma¬
gistrado de la República, que están
punidos con prisión mayor.
Durante la monarquía, muchas pe¬
riodistas fueron a presidio por fal¬

—,

do

passada
catòlics, dite

S'ha publicat un llibre titulat «La
doctrina social de la Iglesia»,
del
frare dominic fray O. C. Rutten, que
comenta extensament les encícliques

SL

de Lleó XIII 1 Pius XI, cRerum No-

el doctor Miquel 8ervet, pel sol fet

1 «Quadragesimo Anno». Hi
abundància d'arguments a favor
la propietat privada 1 de l'assa-

varum»

ha

de

lariat, perfectament d'acord amb

les

dues encícliques esmentades, 1 tam¬
bé amb el llibre sant, la «Biblia».
Com «1 abans del 1891, dato de la
«Rerum Novarum», no existís el pro¬
blema social, l'església no troba ma¬
tèria per intentar la redempció dels

l'Església la qual

i

'dar», organlt-

fou qui ordenà
de donar a La
tació diferent.

Bíblia

interpre¬

una

No parlarem pas

de les altres víc¬

times de l'Església católica, tais com
Giordano Bruno 1 Galileu. L'esglé¬
sia tampoc no permetia parlar d'as¬

tronomia, altrament
muntat hauria anat

Encara

que

estam

el

«tinglado»

per terra.
de

ple

en

la conquista d'un mi¬ prologuista. Hem de fer, però,
salvetat

al

una

honor del senyor Rutten.
frare dominic,
per
quant resulta

la vida. Millorament
espiritual i econòmic, que mai no
havien volgut concedir de bon grat, molt difícil ajuntar els bons senti¬
els poderosos, aliats a l'església ca¬ ments humans amb les prèdiques 1
pràctiques del catoli crime a través
tólica.
Ara, Rutten ens parla de l'egoisme de la història dels pobles.
I ara que parlem del prologuista,
dels rics, aliats de l'església 1 diu
belga Rutten no
que això no potser, car el socialisme entenem que el
avança 1 el poder de l'església està compta, a la Península, amb un emo
Introductor
baixador
en pe riU.
gaire afortu¬
nat, perquè en lloc de tenir paraules
El llibre sant, la «Bíblia», lega¬ de benevolença 1 d'amor per als ven¬
litza l'esclavatge 1 fins autoritza als çuts d'Astúries, com hauria de fer
rics a disposar de la muller 1 flUes un bon cristià, els insulta tot 1 elo¬
dels esclaus 1 apallissar a aquests.
giant les forces repressives que res¬
Lleó XIII, en la seva «Rerum No¬ tabliren l'Imperi de la llei clausura
varum», no podia anar, doncs, com ren les Cases del Poble 1 saberen
defensar els sagrats interessos de
no anava, contra el sistema del sa¬
lari, que represento la misèria 1 la l'Església.
Bé és veritat que tant en el llibre
Inseguretat a la llar del treballador.
«Rerum Nova¬
I no podia combatre el salari, car de Rutten com en
rum»
1 «Quadragesimo Anna», no
la «Santa Biblia» U ho privava.
La «Santa Bíblia» diu clarament stü veu altra oosa que la por al soallò de: «ull per ull...», en referir-se
al tracte entre esclaus, però sl un
ric arrenca un uU d'un seu esclau,
no paga res. Només està autoritzat
per a despatxar
l'esclau, després
d'haver rebut aquest unee quantes

a

L'església, que sempre fou un es¬

repressió 1 d'esclavitud,
desperta¬
dels tre¬
balladors, esperances de llibertat 1
de
benestar,
volgué
plantar
cara al
garrotades.
-oclalisme organitzant els Síndics ts
Tenen els sociòlegs (?) cristians
moderns el llibre sant que ha de catòlics, que a Espanya han portat
guiar els seus actes, 1 no poden, ni el nom de Sindicats Lliures i
Lleó XIII, ni Pius XI, en les seves
i pol
polltica aconsellen.
respectives encícliques, contradir le«
seves pròpies doctrines. Si a la «San¬
Cap al 1801 —any de la «Rerum
tament

de

veure que el socialisme
les masses oprimides

en

va

en

que^a

tot és a favor del» pode¬
si els pobres i els treballadors
han de rec¬

ta Bíblia»
rosos,

Wt
P— de Carles Marx, de
catolicisme Bakunln, de Kropotkln i altres so¬
ciòlegs eminents, eren acceptades
contemporani?
Tant la «Rerum Novarum» com la estudiades 1 discutides seriosament
«Quadragesimo Anno», qualifiquen en els nuclis obrers. Lassalle fundà
la propietat
privada 1 l'assalariat, la sevs associació de classe a Ale¬
com a coses Tingudes de Déu 1 com
manya, que sl bé no estava plena¬
que no podem contradir el Creador, ment d'acord amb Marx, posava en
els treballadors ho han d'acceptar, pen 11 els fonaments bàsics de la so¬
En els
països occidentals.
altrament caurem en pecat mortal, cietat.
Kropotkln 1 Bakunln, tenien grans
que vol dir el càstig etern.
Escrivim aquert article, dedicat a simpaties. França crea el sindicalis¬
ço que els catòlics en diuen l'obra me revolucionari. A Catalunya, els
social de l'eegjes:a, no pas Der man¬ obrers s'agiten amb les seves socie¬
ca de temes;
ho fem Impel·lits per tats gremial;, on les doctrines fede¬
la publicado d'un llibre que sota el ralistes de Proudhon penetren amb
tenim cap dret, com
tificar els dirigents del

,

títol de «La doctrina social de la facilitat. La Primera Internacional
Iglesia», ha escrit el frare dominic que agrupa nombroses forces obre¬
belga O. C. Rutten. traduït al Cas¬ res de tots els països d'Europa, és
tella per un altre frare dominic,
Cándido Peroàndez 1 prologat
un tercer frare, també dominic,
Luis Urbano, en el qual llibre,

fray
per

íray
des¬

prés de reproduir les encícliques de
Lleó XIII i Pius XI. glossant-les, «s
fa l'apologia de l'explotació de l'ho¬
me
per l'home, de l'autoritat en
forma

de

guàrdia civil 1 exèrcit i

lleis, de la propietat privada, L per
últim,

mitjà previsor

per
evitar la revolto dels esclaus famo¬
com

a

lenca del segle XX. es fa una crida
al bon cor dels rics que van a mis¬
sa, per tol que facin caritat als tre¬
balladors, per a contribuir a eixu¬

fet
Doncs cal opœar-hl un dic de
tendó, penseu a Roma. I surt «Re¬
rum Novarum».
Rutten afirma, en el seu llibre «La
doctrina social de la Iglesia», que
un

el perill és a l'Orient Allà on
triomfa el socialisme —diu— mor el

ara

catolicisme.
nua

A

Rússia, doncs, conti¬

Rutten. ha triomfat la

barbàrie

comunista perquè ha deixat d'existir
la força religiosa en aquell pais on
abans els treballadors eren metra¬
llats, 1 que com a conseqüència d'a¬
quelles mesures repressives sorgí la

guspira de la Revoludó del 1905, 1
finalment, el moviment del 1917.
Doncs, tant el llibre que comen¬
den treballar, a causa de la crisi, tem com la «Quadragesimo Anno»
per evitar que en facin de les seves no són altra cosa que una seriosa
portats per la d eses riera ció.
ofensiva contra el socialisme con¬
El lema dels catòlics és:
jornals temporani. Bona part de l'eutíchca
curts 1 caritat cristiana. I ho posen de Plus XI. està dedicada a comba
en pràctica allà on poden. A la pro¬
trel.
Salamanca
víncia de
mateix, els
propietaris membres de la C. E. D. A„
paguen
mentre

salari

salaris de l'50, 1"70 i l'25,
que les bases disposen que el

minim ha d'ésser de set pes¬

poden viure, 1 aleshores,
els familiars, les mullere 1 les filles
dels camperols van a casa del cape¬

setes.

No

xoc a
a

l'església ei

pensament

combatir, no solament el
sinó per a oposar-se s

me.

per

humà:

papa; Innocenci IV, el qual establí
el Tribunal de la Inquisició «com a

per

intelligent

Ocrent!

que

malgrat la seva fe en la religió 1
en l'orde dominicana,
que es digué
Savonarola, com Bervet, fou cremat
«i per la Inaidridó en la
República
Florència.

Diu

Rutten

la pàgina 77:

en

«B

fundamento del derecho del hombre
a la posesión de aeree
lniariorez, es
en
consecuencia, el orden ec: ablestdo por el mismo Dios.»
Per aquest sol paràgraf és
veu

l'església

om

Ara bé;

com

legalitza l'esclavatg*

que de sentències sem¬

blant! el llibre n'està
farcit, jcaba»
rem dient que no ens sembla
proea»
rent posar un llibre a la venda sene que el lector
sàpiga el preu. sl no
és que està fet per a repartlr-lo
luitament entre

Peninsula.

gra»

tes sagristies de la

PREVENCIÓ INTER»
NACIONAL CONTRA
ELS ACCIDENTS
DEL TREBALL
A les darreries del 1834 va
oelebrar-se a Ginebra la séptima
sessió
del Comitè de la Prevenció
interna¬
cional contra els accidenta del
tre¬
ball. En aquesta reunió hi
partici¬
paren tres membres del Canseu d'Ad¬
ministració del Treball: el
senyor

Ruis i Manen t.
ta] d'Espanya;

delegat i*n vern amen¬
Ch. Tzant. delegat
patronal de Suïssa; M. Zulanski de¬
legat obrer de Polònia. EU experts
J. Caen, M. Dorido I R.
Massarrell],
M.

Deladrieu I Van da
Vitalino Colom¬
bo. d'Itàlia; Helfelnsteln, de 8uissa*
8choite i Winkel. d'Hulanda; G. Ste¬

Bélgica;

Ttcjvr,

ae

venson

Taylor, Anglaterra. 1 Krik V.

Oabrielson, de 8uècia.
Després d'una salutació adreçada
.is delegats, pronunciada
per Palma
Castiglione, en nom del Consell, el
Comitè elegí president el senyor Ruis
i
Manen t. Tot seguit
començà la
discussió de l'ordre del dia. parlant
«n primer terme de te
protecció dels
treballadors de la Construcció, qua
era una de les qüestions
proposades
pel Consell amb mires a ésser Ins¬
crit a l'ordre del dia de 1a Conferèn¬
cia Internacional del Treball
que ha
de celebrar-se el 1936. El Comité
exposà

un

report que féu el ConscE

amb la

col·laboració de Winkel. ins¬
pector del Treball d'Holanda, el qual
estudià sobre ei terreny tes condi¬
cions en què treballen els obrers ds
la Construcció en diversos països

d'Europa. Després d'examinar aque.'t
report, el Comitè acordà que la
qüestió de la protecció dels treballa¬
dors de la Construcció sigui defini¬
tivament inscrita en l'ordre del dia
de la Conferència del 1«3Ó per tal
d'adoptar una resolució definitiva i
de carácter internacional.

Sis

delegats

monografies

de

estudiaren diverses
bastides, ascensors,

escales de seguretat i caretes de protecció contra la pote i gasos nodus.

cional de la C. N. T.

rodalia
les rei¬

vindicacions dels

Plus XI la llei de l'herència, un
qualsevol analfabet, fill de
pares
rics, pot fer almoina sl treballador
repressió contra l'heretgia, que volia que 11 produeix el benestar. No vo¬
dir contra el dret a pensar, en ter¬ lem parlar, per a no fer aquest tre
res del Llenguadoc.
ball interminable, de com viuen ela
El 1233, el papa Oregori IX, va catòlic? rics, els grans dignataris de
fundar el Sant Tribunal de la In¬ l'església 1 el mateix papa, que gos*
quisició. perfeccionat per un altre ps:lar d'almoines 1 benestar social
El papa Innocend m, en el
segle XII va organitzar una feroç

inquiet 1

solucions al pro¬
social, vol crear la força de
basc de Sindicats catòlics per

treballadora, car oi
sindicalisme
vaticanista prohibeix
llà a pidolar caritat. Propietat pri¬ les
vagues No accepta altra com que
vada 1 religió catòlica aempre actuen
el dret a la demanda 1 rebre caritat
d'acord per esclavitzar el poble, eco¬ dels rics. Fins amb això s'arriba a
nòmicament 1 espiritualment
olendre els productors!
Acceptada
Combaté

•

Que no ho oblidin Rutten 1 els
*eus
prologuista 1 traductor, coa»
tampoc no han d'oblldar. ja que tots
tres són
frares dominies, a aquell

Incapaç Un manifest del Comitè Na¬

Aquesta és la h mença.

l'esclésia de donar
blema

Tbta aquesta taso, loa feto
endeen
altase pobles. HI ha doe
yr.emp.es; comunista l'un 1 d'-mo1
N1 Ro»
manof, ni Porfirio Díaz
aconseguí,
ren
el que no
aconseguiran a Es¬
panya Oil toble*. ni el cardenal Se¬
gura, ni cap encíclica papa). El
pro.
grw no po
deturar la seva mana
.atavant Allons XII) ,,'ét un testt***que im r,ferèaci·
ades

treballadors.
En canvi,
les lluites tema, hem deixat el llibre de Rut¬
socials són molt anteriors a l'era ten de banda, 1 com que tot el llibre
cristiana. Però l'església s'Interessa és una devota apologia a '
en la creació del sindicalisme vatl|
I
canlsta, a mesura que els treballadors ment, que
adquireixen consciència de llur for¬ mostra, en el seu llibre, un home
tan intel·ligent com ve a suposar el
ça, i s'agrupen en associacions de
classe per a
llorament de

"imps dm jove» t -< .nostrats osla
per ta d'organltaar els
dtoats catòhos al territori ds
la Repu o ca espaujûtaL

Jesuítas,

als esclau? del salari.

slció d'aquest organisme davant í
nund d'unes pròximes eleccions. Diu
en

Aquest manifest que combateren

els governs de la monarquia perquè
governaven contra els treballadora,
i com sigui —diu— que els republi¬
cans tampoc no ban governat com
elis volien, no tenen per qué inter¬
venir en les eleccions.
«Consecuentes con nuestros prin¬
cipios —diuen—. hemos combatido y
combe Usemos a todos ios
sectores
políticos, obstruyendo la ruto a todo

predominio en España de Indole des¬

pótico. La C. N. T. tiene gran ho¬
en manifestarlo, publico y sao»

nor

Únicament direm que el concepte
Integrant de l'edlflci social a social de l'església, ro not tenir èxit.
ciutat
1
cada
nació».
cada
a
sortosament, en altre lloc que en «1
tarle al rey.
Amb la Reforma es produeix el con legionari. El perill està, és clar.'
Las limitaciones de que era objeto
en els mercenaris, en els que et ve¬
el pensamiento en el antiguo régi¬ dsma pel qual Luter volgué discu¬ nen per s totes les feines, fins tier a
tir el pensament papal. Foren de¬
men no han desaparecido, ni se las
clarats heretges Luter t Calvi, per practicar el crim, que a Catalunya
ha tenuado en el nuevo»
part

is -/i?

el sacrificio del contribu¬

venan

la

un libro gar les necessitats de la llar per als
estan en¬ qui poden treballar 1 als que no po¬

terados de nada.
El odio del analfabeto a la letra
de molde es un odio ciego y pasivo.
El otro odio, en cambio, es un odio
Ilustrado y relativamente vidente:
desde luego, es un odio activo y frecuetemente

a

LA DOCTRINA SOCIAL DE L'ESGLESIA
CATOLICA

no

dichos caudales reciben

[ue

cierto plutocracia
en modo alguno

puede constituir sino remedio oontra el paro. ¿Es que relacionan di¬
chas Empresas su actitud electoral

Con

(De «El Diluvio»)

a

elecciones, grandes y podero¬
sas
Empresas tentacuiares preten¬
dan convertir en «auxilio a la indus¬

elecciones,

podria suoeder.

ceñudo por
industrias que
solvencia...

tan

canas

cialidades.

quo

pedito el apoyo de Bancos oficiales,

tonces. Máxime si k> de los mil mi¬
llones se decide con estado de guerra
y en un Parlamento que no escucha
otra voz que la de su mayoría.
Por de pronto, ya produce inquie_jd la sospecha de que. ante ln.3 cer¬

privilegiadas en extremo desde
muy antiguo, pese a la incapacidad
congènita suya en sus propias c—

Lo

en

hoy

sas,

Al olor del queso.

las grandes Empresas

a

posibilidad de alborotarse que en¬

cer

¿REMEDIO AL PARO»

espa¬

porcentaje grandísimo de

alas Empresas
Obras públicas,
menoreshallaron
que, sobre
ex¬

para

-

Com feien les
eleccions

lm-

bullen al olor de los mil millones

que

con un

en

ni

propio de la economia
un

Irrite

que

basta

porto

empa
No seriamos sinceros

xima

de

Lo de menos —repetimos— es que
si llamado partido agrario gane adeptos en este o en el otro lugar a
costo de Acción Popular. No es lo
más importante que los monárquicos
se robustebcan —inflarse, que no es
Igual que engordar— a costa de sus
aliados durante las elecciones de no¬

chamente

rán un par

noticia

próxima

una

Interesa

cola. Eso no hay que olvidarlo, aun¬

los liberales... Por bien de todos im¬

refleja la
Inestabilidad, las vaivenes, el comien¬
zo del desmoronamiento del
bloque
reaccionarlo, ton unida ton estre¬

Loón, que en la pró¬
legislatura nos corresponde¬

la

esto

parados corresponde al sector agri-

cer...

viembre de 1933. Todo ello

—

con

de

dos.»

lions per als obrers quan es comen¬
ça a parlar d'eleccions.
I els obrers ja saben que les dre¬
tes prometeu molt, pero després...
La Libertad dedica a aquest afer
el següent comentari:
«Ooincidlendo

con¬

triste, amar¬

potra a auienes debiera preocupar. Es
más bonito, más fácil y más cómodo
seguir perdiendo alegremente el tiem¬
po. Hasta que se produzca un de¬
rrumbamiento que nos alcance a to¬

alguns trobaran molt sospitosa —
que es comença a parlar de mi¬

mente. No hace mucho

rldad cuáles son las

nada

Pero

és broma, no: mil milions.
El Govern diu que vol protegir l'o¬
brer en atur forçós, que vol ajudarlo, que vol fer la seva felicitat.
Però dóna la coincidència —que

M&l fnrAminarfni^ van los que
prestan atención a estos hechos. Lo
merecen tanto o más que cualquier

es

dolorosa. La realidad es tràgica
muchos millares de españoles.

ga,

Mil milions!

E1 motivo es lo de menos. Lo tnipcr
tante es registrar esta sorda pur
entre los partidos ds la reacción.

Dublicamos en estas columnas un artlculo de nuestro corresponsal en Ca¬
narias. A través de él se vela con cla¬
ridad basta qué punto llega el distanciamiento y la lucha de estos par¬
tidos cuando nay cargos e Intereses
por media

La realidad

efecto

Són las Di-

quienes debieran

a

para

No

otro de gran

políticos.

Pero no creemos que nuestros co¬
mentarios. ni éste ni los precedentes,

por otro trimestre más.
El déficit de 1934 ascendió, según

la calle-

Son los Ayuntamientos.

se

previsión de la incapacidad y de la
negligencia de nuestros más destoca¬

sorda.
Pero en provincias...
Hay que leer los periódicos de proYincias. R" ellos, el disimulo desaparece Loe problemas son más menu¬
dos, las apetencias se enfrentan con
mayor rudeza,
las contradicciones
transcienden

toda lógica. En vez
de mil millones, mil quinientas. Mil
quinientos millones que tendrá que
pagar el pueblo español. Mil quinien¬
tos millones que angustiarán y as¬
a

correspondientes a 1939. Los del 34
eran y significaban, según todos los
políticos, un desastre sin precedentes
para la Historia nacional. Y, sin em¬
bargo, no se molestaran en estudiar,
ni discutir, ni aprobar otros que re¬

lucha

eleotoral!

ganado la vida toda de la

arreglo

con

Ahí está, prueba y demostración,
lo que ocurre con los Presupuestos.
Durante todo el año 1934 no hubo
manera de preparar ni aprobar los

Y

—

no pasa, a los mil millo¬
de pesetas. SI en doce meses
hubo mil millones de déficit, en los
seis meses par que se prorrogan los
Presupuestos habrá quinientos mi¬
llones de pesetas más de desnivel,
nes

Intento para salvar el marasmo que

mático, Jesuítico de algunos de los
diarios de la Ceda contra los mo¬
nárquicos y contra otros de sus ad-

este, ; por que està aquí»
Quizá en Madrid pase un
Nada. [Le did por decir que
desaDercibida esta contienda,
habla entendido al proyecto da lay

hace ni nada

liquidacio¬

ximará, si

siguen sin Intere¬

se

las

provisionales del ministerio de
Hacienda, a seiscientos millones de
pesetas. Según la realidad, se apro¬

español. Los políticos pierden ale¬
gremente el tiempo en discusiones bi¬
zantinas.
viajan sin parar y se ban¬
quetean un día si y otro también. Y,
va

malabarlsmos de

nes

problemas vitales del momen¬

to

partldoa de la reacción se tí¬ mientras, nada

renlos trastos a la

EN

la anterior,

los

sar

loe

esta etapa parlamentaria, co¬

mo en

Sembla que aquell famós bloc de
dretes s'està desfent com un bo¬
lado. El Pueblo li dedica el regüent

i

Portugal

I

La Tierra dedica aquest mM a
Factual política econòmica del go¬
vern radical-cedista

l'SO otM.

un mM

trimestre

un

Comentari

Una mica més de dèficit

a

'V frtbV *

A

ai Estado. Bien, para que esa muche¬
dumbre de obreros parados—en seis¬

constar que la Confederació seguirà
mantenint la seva posició apolítica.

Com és sabut, no tou els Sindi¬
de la CoiUederacró son partida¬
ris
de mantenir aquesta posa íò, i,
per tant, és possible que facin pú¬
blica llur disconformitat. No seria ta
prunera vegada que determinate tímdlcats es mostressin partidaris d'un
canvi de posició, que ja s'ha iniciat
en alguns indrets per mitjà de de»
tacats militants de la Confederació,
cats

l'opinió d'alguns dels quals hem pu¬
blicat en aquestes pàgines.

Una nota oficial

cientos once mil la gradúa el opti¬
mismo oficial—se percate de que, al
fin, no es Indiferente a sus dolores
el Estado...
Y en especial pensando que, por

Sé'ns trame)

te seritent noto ofi¬

cial:
si laude que re¬
gula el règim de treball de la de¬
Amb

referència

pendència mercantil del Detall I Ram

d'Aitmentanó, el delegat del Minis¬
teri de Treball a Catalunya ha de
fer l'aclariment que l'esmentat laude

Gran venda de

es

IMPORTANT CALÇATS
qualitat
de

EL

cho
este

080. — Yo no me habla he¬
gabán, porque so anuncià que
frió venia de Rusia.
(De «El Sol»)

troba en 1 "actualitat pendent de

la resolució que en definitiva adopti
el Ministeri de Treball < u mèrits dels
que davant d'ell ban estat
presentats i que mentrestant no si¬
gui dictada aquesta resolució defini¬
tiva. cl laude continua en vigor 1

recursos

a

ha d'observar-se sense més excepció
que la relativa als augments gra¬
duals de sou que. a tenor del aoatelx havien de produir-se a parur
del primer de gener d'enguany, els

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

quals augments, sense

distinció de

cap mena, resten provisionalment en
suspens per disposició del Ministeri.»

NOTICIARI
No responem de la pu¬
blicació immediata de íes

pregades que no
estiguin en ei nostre po¬
der abans de les nou dei

notes

vespre

SUBHASTA

—L'Aasoctació de ta Dependencia
Mercantil de Barcelona convoca tots
els seus socis a ta Junta Oeneral

Cada dia gran

HOTEL DE VENTAS

„

variació d'articles

PELAI, »

TLL.I43 7«

e,

de

4

a

7 tarda

-

tindrà lloc avui. dia
les 9-30 de ta nit. Sl
estatge. Sant Honorat, 7, praL
Tenint en compte la importància
dels assumpte-: a debatre, «'espera
Ordinària, que

-.«-.i. •

tuas, rsan xs""4 "** ~
-? ¿¡¡s?. ïsw.íï'ïïï.sir

"T
"""IT"

31 de gener,

a

seu

Inasistencia "• to«8.

la humanitat

4

LES LLETRES
Per la novella catalana

telegrama que ens es¬

Heus ací un

El Premi Crexells

1934, s'adjudicarà el
dia 30 de març

aquest

Comença a precebre's una mena
fe rumoreig d'abelles entorn del Pre¬

dels intents més
ha fet per a esti¬
mular la novel·lística catalana. Són
moltes i de gran envergadura les
obres que tracten de disputar-se la
glòria 1 les pessetes. Com que l'op¬
ció a un premi així comporta una
obra 1 un autor, aquest aprofita —
Crexells,

tal

un

neixits que hom

fa

ben

molt

fet —la

recompensa

metàl·lica estipulada 1 la novella
s'acontenta, amb aquella mena de
nimbe que en l'esdevenidor, sem¬
blarà voltar el seu titol a les vitri¬
nes dels llibreters o a les mans dels
Ciutadans. Cada cosa al seu lloc i
un lloc per a cada cosa.

Catalunya, el fet de no comp¬

A
tar

competició

altra

amb

regular

que aquesta, fa que els novel·listes
concurrents a ella l'esperin amb una

emoció intensissima 1 perfectament

tercer

seu

cele¬

fins el pròxim mes de juny per¬

què l'Acadèmia desitja fer-lo coinci¬
dir amb l'aparició de la vuitena edi¬
ció del Diccionari de la Llengua
Francesa. Amb tal motiu se celebra¬
festes culturals que atreu-

grans

ran

a Paris els representants de les
Acadèmies i altres doctes Societats
de tot el món.
Serà inaugurada una Exposició
la qual es presentarà la vida de
l'Acauèmia francesa a través dels
ran

dels records més curiosos del
Centenari de l'Acadèmia Francesa
el
constituirà, probablement, una
obra única en el seu gènere que po¬
dria anomenar-se Llibre dels Qua¬
ranta. Tots els acadèmics hauran,
en
efecte, de redactar un capítol
d'un sol llibre per a presentar els
Un

de

aspectes

diferents

i

l'Acaaemia

vida

la

diverses

les

de

figures

d'aquest

part
Roig i Llop.
formar

a

confiança

Tenim piena

el

e

en

Tot això

t

és

molt natural i lògic

aquestes

sense

plca-baralles

per¬

dria interès la cosa. Cinc mil pesse¬
tes, en fred. sense l'escalf d'una llui¬
ta aferrissada, perdrien molta de la

Importància que tenen.
"Per a la

avançat

l'haver

tat

la data

en

vel·lística nacional.

Quan teníem escrites les presents
ratlles, ens assabentàrem que el di¬
marts a la nit va reunir-se el Ju¬
rat del

«Premi Creixells

té al seu càrrec la lectura i- selecció
de les novelles nresentades. Sabem,

lar-se del 15 de març. Queda, doncs,
resolt aquest extrem en là forma ex¬

aquestes n'hi ha pressada.
També

també, que entre

dores del premi amb tota Justicia. I
!que ningú no es pensi que amb això
¿Budim una novella nostra. No sa¬
bem que ningú de la casa n'hi pre•enti cap.
Es molt

possible

entre elles,

que,

S'hi trobi algun «rave». Convé
■igui així. En un concurs, com

que
en

farmàcia, cal que hi hagi de
tot. Per altra banda, els llibres do¬
lents. quan el veredicte final els con¬
demna a obscuritat perpètua, ser¬
veixen per a realçar la figura del
una

vencedor tal

1

sense

el dimoniet negre

com

afaitar fa que

destaqui millor

la figura d'efebus de Sant Miquel
Arcàngel.
Segons referències,

els

escriptors

de fora de Barcelona s'han llançat
al

1

el

que

coincideix,
Londres, 30.

nazis

liberal se¬
Lloyd George, ha fet al cor¬

nyor

—

l'ordre del dia del Consell de la
Societat de les Nacions fins el març
en

1933, i això no a petició de les
parts, sinó dels tres membres del

del

Consell especialment encarregats de

flicte, la Societat de les Nacions va
facilitar l'acció de la Comissió de
neutrals, que funcionava a Washing¬

ton, oferint-11 la seva col·laboració.
No es pot basar, doncs, l'embarga¬
ment d'armes que vol aplicar Estats
Units a Bolívia i al Paraguai en
el fet que Bolívia s'hagués negat
a acceptar les recomanacions de la
Societat de les Nacions l'any 1932,
Ja que el plet es debatia davant la
conferència de neutrals de la qual
retirar-se el Paraguai.

Mil

dels
de

hongaresos expul¬
Iugoslàvia podran
tornar

Belgrad,

30.

El

—

departament

d'Estat ha anunciat que prop de
mil hongaresos expulsats de Iugos¬
làvia el desembre darrer, els serà

permès retornar

aquest país. Es
donarà preferència als casats amb
dones iugoslaves, i que posseeixin
béns a Iugoslàvia, 1 també als que
hagin prestat servei militar a Iugosa

Alemanya a favor de les
aspiracions espanyoles a
l'Africà
Berlin, 30.

—

L'òrgan oficiós «Cor¬

,

'ocupa de les aspiracions d'Espanya
un complement marroquí mediter¬

rani

del

de

Pacte

que «els desigs

Roma,

1

afirma

espanyols respecte

a
negociacions sobre el Mediterrani oc¬
cidental són molt racionals, sobretot
si hom considera la proximitat entre
els dominis espanyols d'Africa i els

d'Europa».

la

El

cap

Alemanya sinó

nova

La

que

la

vene¬

Alemanya m'interessa
més que cap altre pais del món. So¬
lament aquest país i els Estats Units
ro.

adoptades pel Govern ale¬

mesures

especialment

many,

el

en

terreny

de la desocupació 1 colonització, ser¬
veixen de model per al pla que jo
mateix posseeixo».

Interrogat sobre la posició d'Ale¬
en la política internacional,
Lloyd George digué que ell mateix
lluitava personalment per tal que es
concedeixi a Alemanya la igualtat de
manya

drets.

Lloyd George acabà dient que el
resultat del plebiscit del Sarre havia
constituït una bonaventura per a la
pau tota vegada que ha quedat elimi¬
nat el darrer motiu seriós de dife¬
rència entre França i Alemanya.

Europeus

condemnats
pirates

per

s'ha

vist

davant

Tribunal
ciutat la causa

d'ApeUació de dita
seguida

el

assumpte de pira¬
durant el mes de
Juny del 1933, 1 a conseqüència del
qual havien estat condemnats a
per

un

teria

ocorregut

mort

dos

Individus

de

nacionalitat

alemanya i a reclusió perpètua i tre¬
balls forçats un altre individu ale¬
many 1 un suis.
El delicte de què s'acusava els
processats era el d'haver assaltat
un vaixell xinès, 1 causaren la mort
de deu persones.
A la sentència dictada
aquest ma¬
tí pel Tribunal d'Apel·lació es con¬
firmen les dues penes de mort, im¬

posades

per

l'anterior

condemna també

Tribunal,

i

l'última pena
a l'alemany 1 al suis que havien es¬
tat condemnats a treballs forçats a
es

a

perpetuïtat.

LLEGINT..
Leónides Andreiev és

un

escriptor

personalis3im, del qual fóra sobrera
ja que les seves

.iota presentació,

obres, traduïdes al català 1 al cas¬
tellà. són suficients perquè els nos¬
tres lectors el coneguin 1 tinguin en
•Stima.
Avui és una novella

ni multiplicitat de personatges.

Es

monòleg llarg, on el protago¬
nista «is descriu tot el procés psico¬
un

lògic experimentat durant l'extinció
d'una

condemna

:E1 presoner

que,

presó perpètua.

a

de Jove, s'havia

re¬

voltat

contra la sentència i contra
tot el món exterior —que el llança¬
va a un abisme sense esperança eseent innocent — acaba per donar la

taó als qui

varen

damnar-lo i tei¬

xeix una subtilissima gamma de rao¬

tal de fer-nos capir el

naments per

per què del seu incomprensible can¬
vi.

No

s'opera aquest sobtadament,
sinó que neix poc a poc en l'ànim
de l'empresonat, el qual, tot d'una,
ens

fa la

llum

confessió sincera que la

néixer per a

ell el dia que
persuadir-se de la inutilitat de
tota temptativa d'evasió. Es alesho¬
res que comprèn «com és bell el cel
va

va

Vist

a

través de les

reixes del

pre¬

sidi».
Dintre aquesta

tònica singularissi-

va desgranant-se la vida inte¬
rior del forçat sense la intervenció
notable de cap altra figura. Només
ma,

en un

capítol —el de3è—, ja el

tagonista

en

pro¬

llibertat, irromp dintre

curs de la novella una dona, «la
bella inconeguda», de la qual sabem
que no és altra que la dona que ell
va estimar abans de la tragèdia, i
que tot 1 haver-li jurat fidelitat eter¬
na, va emmaridar-se tot seguit que
ell va ésser enterrat en vida.
En resum, una narració interessantíssima per la manera, ben ori¬
ginal, com és plantejat el seu tema.
Clou el volum una altra narració,

el

curta, titulada «Cristianos», on l'au¬
tor descriu, amb la vivacitat que sap

Imprimir

a

la

seva

ploma

U plau. les incidències
Al Palau de Justicia.
La

casa

quan

d'una

així
visto

Maucd ha editat digna-

altreaquests
rent
relats, traduïts
per A. doe
Fernández
Escobés.un
F.
PIETAT.

Poemes

de

Miquel

taperes (Segona edició). Prò¬
Manuel de Montoliu

leg de

I amb un dibuix de Jaume
Guàrdia.
L* moderna poesia catalana—ens
teferlm a la del noucents, és clar —
ha vingut revelant-nos una sèrie de
poetes que sense ésser de producció
molt abundosa han sabut sostenirse. almenys, en un bon nivell poè¬

tic, la qual cosa ha fet que no pas¬
sessin desapercebuts 1 per tant tenir
Dur obra en consideració 1 estima
No voldríem ara. aci. parlar de ca¬
tegories. Això ens portaria a una
tasca més llarga 1 delicada
que no
ans
és permesa ara per tal com
parlar d'un llibre quo aca¬
bem de llegir amb tots els honors.
anem

a

Miquel Saperas, que acaba de fer
una
,-gona edició del llibre de poe-

lorços al lloc de la lluita.

ALEMANYA SOTA
HITLER
schmitt «uimitit»
finitivament

de¬

Berlín, 30. — El senyor Hitler ha
rebut aquest mati el ministre d'Eco¬
nomia del Reich i Prussia
doctor
bchmitt que ha gaudit ae sis mesos
de vacances, per trobar-se dèbit. En
Is seva entrevista d'aquèst matí, ei
aoctor Sciímitt na pregat al «Euhrer» que n acceptes ia dimissió, per
trobar-se encara reposat.
Hitler, li contesta que, molt a pe__ir seu, i tenint en compte
la seva
no

auegació,

accedia a acceptar-li la di¬
Ensems dona ies gràcies ai
per la seva va¬
luosa col·laboració prestada a l'obra
de reconstrucció econòmica d'Alema¬
nya.
es preparen unes grans
maniutihes aeries
missió.

ministre dimissionari

Berlin, 30. — ±m premsa publica
àmplies iniormacions relatives a ies
luran caracier
Les mamoores

protecció aèria
civil, exciusivaes

desenrotüa-

Berlin del 19 ai 22 de març
proper i es portaran a cap per or¬
dre
del ministre ae l'Aire general
uoenng. rai aquestes maniobres hi
prendra part tota la població civil,
tots eis serveis pubucs 1 particulars,
Les maniobres seran ae protecaèria mes importants cele orades
1 ara arreu üei mon. Potser si¬
guin superades a les portades a cap
a Moscou.
¡e culminant de les maniodesenrotilara durant la nit
del 22 de març, quan tota la capital
resti en teneores per tai de preser¬
var-se del suposat bomoardeig aeri.
Àdhuc la circulació rodada es larà
amb els tocs apagats. Eis trens tam¬
---

bé

les

apagaran

seves

hums en

un

mcenaiàries 1 gassos asnxiants.
de milers
de ciutadans
s'introduiran als relugis instal·lats ai
«Metro» i a ies bodegues de les cases
: es
col·locaran les mascaretes pro¬
tectores contra els gassos. La Creu
bes

Roja ciutadana, els bombers i altres
serveis, es trobaran en constant aler¬
ta Per tal de previndre l'arribada de
la ilota aèria enemiga s'utilitzaran
sirenes

Respectuosos amb les decisions del
en el qual, repetim, tenim ple¬
confiança, volem, però, fer nos¬
tres les apreciacions d'un col·lega ves¬
pertí, que escriu:
«Es evident que la fórmula em¬
prada pel Jurat del Premi Ignasi
Iglésies, si es consideren com a con¬
cursants totes les obres pel sol fet
d'ésser estrenades, és preferent a

especials.

Jurat,

La situació del Saar

na

;ÍA,

revela

de

un

Berlín, 30.

Aquest matí han es¬
tat publicades tres noves lleis. Dues

poeta

1

tat

é3 del qual

edità

les

La segona

GRATIS

el seu
dintre

llibre de

poemes

el

paraula,

tema,

a

la

seva

informació, demani el llibret il·lustrat:

"UN HOGAR FELIZ"

que

autor ha sabut fer madurar
seu
molt conscientment, en

ha sabut dominar
una força de
pietat commovedora i molt humana |
alhora, 1 que solament pot trobar-se
en un veritable temperament de poe
una

Per

paraula ja diu
de Miquel Sa¬

versos

un

COMPAÑIA

POCA

ta i d'artista.
«Pietat» no

per

és

llibre més

un

de

.

.

emanar

algun

dels poemes que conté aquest volum
diríem al lector que obris el llibre
de Miquel Saperas a l'atzar i que
llegís el primer poema que trobés
davant els seus ulls. Qualsevol que
fos aquest poema, hi trobaria en ell

aquest sentiment de pietat i huma¬
nitat que tan bellament escau al tí¬
tol del llibre. Tots ells són d'una
unitat i sensibilitat molt digna. En
obrir el ilibre Ja es troben en l'«Epi-

d'un amic

meu», on diu:
«SI parlo amb ell m'hl trobo a ml
I mateix.
Té el cor obert 1 foc ala ulla -----grama

1

doctor, que tant s'oI fega,
1 gairebé em cabria dins la mà...»
Finalment només ens
resta
dir
que un llibre com «Pietat» honora

meravellosa.

Fins

1

«Estampes de primera comunió» sap
defugir la rutina emprada per molts
poetes 1 donar-les-hl aquell sentit
tan seu. Llegiu sinó aquest» versos
«No hi pot

haver per Déu millor

mo¬

reviure aquell» jorns en qué JuIgava.»
Cal esmentar «Naixement» per la
seva
frescor 1 emotivitat, així com
el poema «L'Amistat», de la qual
que

sap
com

«I

dir, entre altres, aquestes
un plany interior:

va

del
que

caminant

fred

del

cor

coses

enllà. Amistat:
dels homes,

est

[blanca mà
gairebé ja és erta; pidola un poc
[de vida

endolcir el demà...»
Els poemes en els quals hl ha la
veritable pietat humana són «He
vist un home emmanillat», en el
per

qual el poeta

no

pot defugir la vi¬

sió del dolor que 11 ha produït l'ho¬
me que duien lligat pels carrers sota
la pluja; el «Poema de la mort»,
on fa ressaltar la dolor per l'amic
perdut, i sobretot el «Poema de la
perfecta alegria», que és un dels
poemes més ben reeixits que s'han
escrit sobre Sant Francesc d'Assis,

en benefici i a honor de les
nostres coses 1 de la nostra llengua

Llegiu ara, si us
sant suman que pu
de la «Revista de

plau, l'interes¬

el número 8
Psicologia 1 Peda¬

gogia»:
Treballs originals
Wermeylen: «La relació del ni¬

G.

vell

a

l'admi¬

A Colòmbia s'ensor¬
ra un cinema i moren
vuit persones
Medellín (Colòmbia), 30. — Du¬
una sessió de cinema al Alcá¬

rant

zar, el qual estava curull de públic,
sobrevingué l'enfonsament del sos¬
tre. Hl hagueren 8 morts i 40 ferits.
Entre els espectadors hi havia di¬

estrangers. La confusió fou
enorme, a la qual contribuí la pols
produïda pels enderrocs en caure.
Segons els primers informes, la
causa de l'enfonsament fou la cons¬
trucció defectuosa del cinema. Es el

mental amb

els

resultats

Miquel Saperas i el dibuix de Jaume
Guàrdia hl és ben encaixat.

Pere

per

l'Institut Psiootèonio de

la

Generalitat i el

de

Pedagogia

da

la

Seminari

Univer¬

sitat (Barcelona, novembre
del 1934. Vol. Il, n.° S)
Hem rebut el número B d'aq„csta

important i interessant revista que
publica l'Institut Psicotècnic de la
Generalitat i

el Seminari de Peda¬
gogia de la Universitat de Barcelo¬

(U).

Notes i observacions
Jeroni Moragas: «L'actitud

gelo-

«La colònia d'es¬

tiu de l'Institut Escola» (amb nom¬
broses fotografies).
Publica a més en la secció de no¬

La

corresponent secció de

que tracten.

corresponent al mes de novem¬
bre del 1934. Aquest exemplar que
tanc» el segon volum del segon
any
de la seva publicació, ultra un inte¬
sumari

que

butlletí
del
foment
de les arts decorati¬
ves

pub'.iquem més

avall, inclou l'índex dels treballs

pu¬

les

victimes de la catstràofe. En
veure els cadàvers
desfigurats 1 els
sofriments dels ferits, li sobrevingué
un atac de nervis tan
intens, que
ha hagut d'ésser traslladat a un sa¬
natori.
Es tributaran a les victimes de la
catàstrofe solemnes funerals.

Ha

aparegut el primer

exemplar,
blicats durant l'any que acabem de
corresponent ai gener, d'aquesta intraspassar, en la llista del qual po¬ teressantíssima publicació, on el Fo¬
dem veure ressenyats valuosos tre¬ ment
aplega, ultra la seva intensa
balls deguts a les més rellevar.ts fi¬ vida
corporativa, les activitats de la
gures científiques i pedagògiques de qual hi trobem elegantment detalla¬
la nostra terra, entre altres de l'es¬ des, un artistic
Catàleg que ve a ini¬
tranger no menys importants.
ciar l'aparició periòdica d'una sèrie
La «Revista de Psicologia i Peda¬ de monografies, les quals, a no dub¬
gogia» que amb tant d'encert diri¬ tar-ho, seran dignes de l'entitat que
geixen els doctors Emili Mira i Joa¬ les publica 1 dels seus intel·ligentísquim Xlrau, ve a posar de relleu -iins auigenis. 11, primer, avalat amo
l'obra cultural 1 científica que s'ha¬ excel·lents clixés fotogràfics, versa
via emprès la nostra Generalitat 1 sobre «El vidre com a element de¬
que aquesta revista en la qual s'hl coratiu i de consu ucció».
apleguen un sens fi de valuosos tre¬
Felcitem el F. A. D. per la seva
balls i estudis ens dóna senyal d'una iniciativa,
encertadissima, de publi¬
bella continuïtat. Per tant, creiem car
aquest Butlletí rnensua.. i tenim
que, malgrat tot. és d'elogiar l'es¬ la certesa que les seves edicions suc¬
forç del» seu» directors 1 de llur es¬ cessives mantindran el to ticga-u i
perit de continuïtat en tot allò que

(Express-foto)

UN APARADOR POT ESSER
UN

IMMILLORABLE

DOR

0

UN

VENE¬

ENEMIC

El

procés contra
Hauptmann

fa vint dies qje dura i en¬
cara
no
hl
ha r's defini¬

tiu

Flemington, 30.

—

Avui fa 21 dies

que es celebra ei procés contra l'a¬
lemany Hauptmann, pressunt assas¬

sí del fill de Lindbergh.
Es pot dir que després de tan es¬
forçada tasca, ni acusadors nl de¬
fensors no han aconseguit avançar
sensiblement en el desenvolupament
de les seves respectives tesis.

Ja

ens

semblava

massa

desagraiment!
sembla que el corresponsal
de «el debate» a alemanya
no sera expulsat

Berlin, 30. — Sembla que no es
portarà a cap l'expulsió d'Alemanya
del corresponsal de «El Debate», se¬
nyor Bermúdez Cañete.
En efecte, el Ministeri de Negocis
Estrangers ha ordenat que siguin
examinades novament

les

cròniques

transmeses al seu periòdic per dit
corresponsal. En conseqüència, hom
ha decidit ajornar l'expulsió vuit dies
més.

li lli

DEL

NEGOCI
Aquest dilema l'ha de resoldre el
Segons com instal·li els

comerciant.
seus

aparadors, amb enllumenat rte

vells

sistemes 0 d'acord amb
els
sistemes científics, les seves ex¬

nous

posicions esdevindran sempre infini¬
tament més suggestives, i, en molts
casos, més econòmiques, a causa del
millor aprofitament de la llum.
No s'ha d'oblidar que els qui com¬
pren són els ulls I que als ulls par¬
la expressivament un aparador cien¬
tíficament illuminât.
La «Companyia Barcelonesa d'E¬

lectricitat» ofereix gratuïtament als
seus abonats un servei tècnic d'en¬
llumenat, per tal d'assessorar-los
sobre el que els convingui. Amb un

simple

de

telèfon al 16545
(int. 514), un agent especialitzat
visitarà el comerciant que ho de¬
sitgi.
cop

dit Pius Baroja; «Ma¬
capital provinciana con
rio ridiculo, y los catalanes po¬

També ha
drid
un

es

Després de la forta
repressió que va fer

una

su vista en otra parte.»
SI això ho diem. nosaltres ens di¬
alguna cosa.

nen

uen

Una
rias

consideració

altra

Baroja:
no

«Lo que ocurrió

Pius

de
en

Astu¬

sabrà hasta que no deala censura.»

se

aparezca

Esperem.
Els

propietaris,

que

quan

el

se¬

Pic fou nomenat alcalde no
s'hi veien de contents, ja comencen
nyor

arrufar el nas...

a

Ja s'ha parlat de nous
només per als rics.
La vida és un seguit de

impos¬

tos

desen-

Dollfuss
Ens
assabentem
d'una Peña Polo.
ELS

COMUNISTES

són

pre

Viaena, 30. — Tant les forces go¬
vernamentals com les antigovernamentals augmenten les seves activi¬
tats a mesura que s'apropa la data
de l'onze de febrer. Tan intensa és
la campanya del Govern «contra el
terror», que diàriament es descobrei¬
xen

de

l'existència

Aquests esclats de ciutadania sem¬

AUSTRÍACS

un

consol.

Barcelona el
nyor Royo Vülanova.
I el dia 3 arriba el

üana.
Està vist que els
queixem per vici.

se¬

doctor Albi-

barcelonins

ens

complots comunistes 1 socialis¬

tes i alguns de menys extensos entre
els nazis.
Encara que hom dubta del fet
que els rojos hagin recobrat les se¬
ves forces des de la derrota de l'any
passat, el Govern no vol exposar-se a
aventures. Gairebé a tothora, en al¬
gun lloc d'Aústria es porta a cap
alguna recerca. Una de les més im¬

portants fou efectuada la setmana
passada a la capital, a la tarda. Al

El

doctor Huguet donava com a
el seu
. nenament per a una
Conselleria del Govern de Catal«•
nya.
segur

Ara

ja el doctor Huguet comença

mostrar-se

a

ta

pessimista davant

cer¬

oposició...

Hi ha
derats.

companys

molt poc const

centre de la ciutat, a uns cent me¬
tres de l'antic castell imperial, de
la Cancelleria 1 del cafè en el qual

L'ex-tinent d'alcaide senyor San¬
tamaría ha contribuït amb mil pes¬
setes a la subscripció pro homenat¬

Trotsky féu els plans de la revolu¬
ció fussa, feren detinguts 80 comu¬
nistes, quan planejaven un cop de
mà per a «celebrar» l'aniversari de
la revolució roja de l'any passat. La

ge

policia Interrompé la reunió en el
moment en què un dels caps acaba¬
el seu anunci dels plans del front
unit de totes les forces roges, comu¬
nistes i socialistes. Segons el mateix
va

els comunistes avui,

cap,

són

uns

a

Viena,

30.000, o sia molt més nom¬
fa un any. Es sabut que

Lerroux.
Felicitem

el

senyor

del

el

senyor

Santamaría,

Lerroux i el cap regional

partit.

Es

queixa el senyor

Ossorío i Ga¬

llardo que no l'entenguin els rics <
els conservadors.
No és que no l'entenguin. Es que
no
el volen entendre, que no ée

igual.

brosos que

el diari comunista «Rote Fahne», el

Biblio¬

és nodridissima i cementa
extensa llista de llibres deguts
a les més prestigioses signatures del
món científic i pedagògic, i que son
de gran actualitat per les matèries
una

cons¬

Berlin, 30. — L'arquitecte del ci¬
nema enfonsat, Martí Rodríguez, es
personà a l'Hospital, on s'assisteix

cotècnia.

grafia

arqui¬

tructor s'esvaiex en
veure les victimes. es
el
segon
local
que
se li enfonsa

tícies ressenyes s bre el VIII Con¬
grés Internacional de Filoso;:
el
VI Congrés d'Educació Mer
i el
VIII Congrés Internacional de Psi-

na,

ressant

l'arquitecte

Puig: «El mecanisme
respecte de la vida i de la sensibi¬
litat enfront d'altres doctrines».
J. Roura: «Les tres Peda^gies»

dirigits pel mateix

tecte.

Font

Josep Estalella:

REVISTA DE PSICOLOGIA
I
PEDAGOGIA,
publicada

cinemes,

esco¬

PROUS I VILA

PUBLICACIONS REBUDES

segon accident que ha ocorregut en

lars».

si sol la vida d'una poeta. El
M.
Comas:
«Alguns fonaments
pròleg de Manuel de Montoliu és un psicològics per a la metodologia de
perfecte estudi de l'obra poètica de les matemàtiques».

[mateix.

tot

sigui

per

Jo

Aquest bell començament ja 113 in¬
vita de seguida a llegir tot el llibre,
tot ell ple d'una frescor ' "

llei concerneix

versos

«Aquest Infant,

haguéssim de

BARCELONA

Passeig de Gracia, 28
-

poesies religioses, encara que per tot i
que ha servit de tema per al di¬
ell hi plani un misticisme religiós
buix de Jaume Guàrdia.
que li dóna caràcter i unitat i que
Clou el llibre el llarguissim «Poe¬
el fan plaent per la gran dosi d'hu¬
ma d'hospital», en el qual l'autor hi
manisme que hi ha en tots els seus
aboca tota la seva inspiració piado¬
versos. Miquel Saperas, potser
-se sa
i humana que ha pogut suscitarell voler-ho, ha fet translluir en els
li aquest tema i en el qual, entre
seus versos tot el que d'humà pugui
molts d'altres, s'hi
troben versos
tenir una religió. I això és una bo¬
d'una
tan
íina
sensibilitat
com
na garantia per a un llibre de ver¬
aquests (VII):
sos.
Si

RADIADORES

-

que

empès

estableix
el mes de

nistració provisional del Sarre.
La tercera llei es refereix a les
facultats de què gaudeixen els go¬
vernadors regionals.

Re¬

a.

el tema dels

per

Sarre.

de Manuel de Montoliu i il·lustrada
;r un bell dibuix de Jaume Guàr-

aquesta

gener

que els
novem¬
bre passat, seran augmentats en vuit
més, un per cada 60.000 vots obtin¬
guts per a la reincorporació del Sar¬
re a Alemanya.
Els diputats seran
designats pel canceller, segons con¬
sell del comissari alemany per al

vista», li ha calgut fer-ne una sego¬
na edició, bellament impresa en pa¬
per de fil i avalada per un pròleg

—

de

La primera llei
33 diputats elegits

d'artista

«La

en

lista.

anem a parlar i que

publicacions de

30

tal d'asse¬
nyalar la coincidència amb ei segon
aniversari del règim nacional socia¬

alhora. Fins avui només ha publicat
dos llibres de poemes. Del segon,
que

—

dàquestes es refereixen a la forma
provisional en què administrarà el
territori del Sarre i a la representa¬
ció què tindrà al Reig mentre s'a¬
proven. els nous estatuts.
Les lleis foren Aprovades pel Go:rn dijous passat,
però s'han da¬

veritable

cés de Flemington, ha fet tants discursos sn defensa del seu patroolnat
I ha protestat tan enèrgicament que la seva gorxa se'n ressent. Aol el
veiem a mans d'un especialista que procura alleujar-lo el més aviat
possible per tal que pugu I continuar la sava actuació

radi de 80 quilometres de la capital.
Es practicaran tots els mitjans de
combatre els terribles electes d'un

trameses dintre el termini fixat es
consideraran al marge d'aquell. El
fet d'haver-se editat un llibre no
l'eximeix d'aquella obligació.

finalíssim. Sense acció, ni dinamis¬ peras—és
me,

Ha recomençat

—

vament la lluita entre les tropes del
Mandxukuo i forces mongoles, a les
línies frontereres
properes
al llac
Boirnor. Les primeres hagueren de
retirar-se. Hi ha baixes en ambdues
parts. S'han enviat ràpidament re-

Centenars

«Pietat»

de caire ori-

lluita

espècies circulades— va acordar-se que el Jurat s'atindrà, es¬
crupolosament, al que preceptúen
les bases per a l'opció del Premi.
Així les obres que no hagin estat

temperament

MEMORIAS DE UN RECLU¬
SO. Leónides Andrelew. Edi¬
torial Mauoci. Barcelona.

Toquio, 30.

la

MALBÉ

mongoles

bomDaraeig aeri anió explosius, bom¬

—i sortint al pas de deter¬

«Pietat»,

1U|

les tropes man-

properes manioores ae

Londres, 30. — Telegrafien de Dairen a l'Agència Reuter que aquest

minades

mes

DEL

nova

han fet quelcom nou per a solucio¬
nar el problema de l'atur forçós.»
«Lamento no haver tingut ocasió
de visitar l'Alemanya nacional socia¬
lista per serciorar-me personalment
dels progressos realitzats en el curs
dels darrers anys. Considero que les

mati

recomença
entre
xus i

part, amb el

en

dels

l'aportació que fan al la del Premi Creixells...
premi és abundosa i interessant» En¬
Però, és clar, aquesta modificació
tre les novelles que aspiren al pre¬ estatutària, aquest any ja no és pos¬
mi figura, no cal dir-ho, els «Camins sible. Per l'any vinent, caldria tenirde França», del nostre amic Joan Li) en compte de bona hora.»
Puig i Ferreter, la qual cosa no dei¬
Ara, doncs, només ens cal esperar
xa de preocupar força molts dels el 30 de
març amb la seguretat que
•eus contrincants.
el
resultat final no ha de defraudar1
Ferreter
Puig
ba renunciat, naturalment, el seu
a nosaltres ni a ningú.
dret a integrar el Jurat. Ha entrat
F.
carrer

GENER

EL DEFENSOR D'HAUPTMANN, S'HA FET
LA GORJA DE TANT PARLAR

LA SITUACIÓ A
L'EXTREM ORIENT

programa

seu

responsal del «Berliner Tageblatt»
respecte, hom estableix que el les següents declaracions:
«He dedir que no solament admiro
conflicte del Chaco no fou inscrit

acords:
Fixar definitivament la data del 30
de març per a fallar el concurs.

Diu

Al

els següents respondència Política 1 Diplomàtica»

prendre, entre altres,

D'antuvi, s'havia pensat fer-lo coin¬
cidir amb la Diada del Llibre, o sia
el 20 d'abril. Posteriorment, va par¬

¿excel·lents, de magnifiques, mereixe¬

es
creu
que l'actitud dels Estats
Units amb relació a l'embargament
d'armes és completament indepen¬
dent de les sancions establertes ex¬
clusivament contra el Paraguai.

1934», i va

bem que

pr.xima adjudicació, sa¬
la concurrència al premi és
copiosa i cal plànyer el Jurat que

Ginebra, 30. — Als cercles oficio¬
de la Societat de les Nacions

la com¬

la
tra obra i un altre editor. Altra¬
ment, les obres Inèdites, que sem¬ qual aquell deu ésser fallat. I, sigui
quina sigui la resultança, seguim
pre són conegudes d'un cercle més creient que la instauració d'aquest
0 menys extens d'amics de l'autor,
Irradien la seva influència 1 com¬ premi, avui sota un patrocini oficial,
és un mitjà de veritable eficàcia per
pliquen les discussions entre inicials
X- quan arriba l'adjudicació, un ciu¬ al desenvolupament de la nostra no¬
tadà, ell tot sol, devé per unes ho(es, i fins per uns dies, el blanc de
l'animadversió, més o menys oculta,
dels que ell ha vingut a desbancar.

unit8

feixista

na

l'actitud

a

estats

sos

senyor

o

penjaments els partidaris d'una

dels

sats

i rectitud de tots els lite¬
d'una editorial, la que petència
rats que integren el Jurat del Premi
Sigui, apedreguen amb reticències '
Crexells. De moment, creiem encer¬

Signatura,

comentari

segles, les edicions successives dels vigilar el desenrotllament de la si¬
tuació.
seus diccionaris, records concernents
Durant el primer període del con¬
als més cèlebres acadèmics, etc., etc.

comprensible. Està molt al seu punt d'immortals dels tres segles d'exis¬
que sigui així. A Barcelona no ani¬ tència
d'aquell organisme. Col·labo¬
rem pas bé fins que l'adjudicació del
raran en dita obra personalitats re¬
Premi Crexells —i qui diu Crexells,
ligioses, novel·listes, poetes, militars,
diu Folguera, Iglésies, etc., etc.
artistes, etc.»
apassioni les multituds tant com i
Barcelona-Espanyol. De cert això Ja
hi és, però en petit. Existeixen els
fanàtics, els comprensius, els intran.
Sigents, els escèptics i els baladrers.
Els simpatitzants de determinada

un

però

centenari;
aconteixement no serà

el

brat

del Chaco Lleoyd George es tor¬

La guerra

un eco:

tParis, 29.— L'Acadèmia Francesa,
fundada el 29 de gener del 1635 pel
rei Lluís XIII de França, ha cele¬
brat

DE

«1

INFORMACIÓ DE L'ESTRANGER

ECOS
talvia

01 JOUS,

qual està prohibit, té
ció secreta de
tot Aústria.

50.000

una

circula¬

exemplars

a

L'exèrcit socialista «Schutzbund»
ha estat erorganitzat l té 20.000 sol¬
dats, proveïts de grans quantitats
d'armes i municions. Cadascun dels
seus homes ha jurat «morir damunt
les barricades», si té una altra oca¬
sió de lluitar
al carrer.
D'aquests
20.000 almenys el 30 per 100 s'ha fet
comunista durant el darrer any. El

periòdic socialista «Arbeiter Zeitung», publicat a Brno (Txecoslovà-

?[Ui) per
emigrats
socialistes
escàpols
el febrer
del que
1934, es1
eren

entra clandestinament a Aús¬
tria, té un tiratge de 35.000 exem¬
plars, segons declaracions dels so¬
cialistes. EU tiratge del «Schutzbundler», òrgan dels
«schutzbund», és
gairebé tan
important en nombre
com l'«Arbeiter Zeitung». Els sindi¬
cats rojos antlgovernamentals 1 il¬
legals tenen uns 20.000 membres
que cotitzen.
Per altra
banda, molts pangerlans, que eren socialistes, s'han
fet «nazis», arran d'haver-se posat
en oposició a Alemanya el sector He¬
breu després de la pujada de Hit¬
que

ler al Poder.

Els comunistes diuen que els ve¬
ritables homes de combat de l'antic
partit socialista s'han unit amb ells
i que estan

disposats

ei feixisme clerical

Starhemberg

«quan

a acabar amb

de

Schuschigg-

arribi

el

mo-

Ha estat nomenat bisbe de Lleida
senyor que es diu Huix.
Huixl El nom no ens acaba d'en-

un

grescar.

Ha tornat a sonar el nom del ca
nyor Caballé i Clos, un bon senyor,

monàrquic convençut mentre hi ha
hagut monarquia, que ara s'ha fet
lerrouxista.
Es un consol per als bons republi¬
cans constatar aquesta renovació df
valors.
Hom projecta un
del senyor Pic.

banquet

a

ho¬

nor

L'organitzen els radicals.

Els anuncis de
LA HUMANITAT
recomanem als nostres
lectors que, en fer les
seves
compres,
donin
phefrencia a

aquells es¬

tabliments i a aquells
productes
s'anun¬
que
cien
a
LA
HUMANITAT.
obrant
contra¬
aixi,
restareu la tasca coac¬
tiva DE LES publicacions
de dreta...

DIJOUS, 31 DE GENER

la humanitat

DEL 1MB

Les Arts

La Música

Manolo Hugué. — Aquest ha en¬
llestit ja una bona part de les obres
que exposarà dintre pocs dies a les
•ales de Syra.
Dels

ASSOCIACIÓ

DE MU8ICA
ANTIGA
L'Associació de Música Antiga ha
confiat el seu proper concert corres¬

ponent al

Emili

tes

Armengol que inaugurà dissabte a
Syra la seva Ja anunciada exposició

ma

expositors de Syra.

—

de pintura, ha produït una gran sor¬

presa entre els nostres aficionats
l'evident

demostració

condicions

de

pictòriques

les

per

seves

que la susdita
Figuren en el

exposició represente.
•eu catàleg dinou obres,
algunes d'e¬

de

febrer, al artis¬

alemanys Jordi

Darmstad i Em¬

Darmstad, els quals donaran un
interessant recital d'obres alemanyes
dels segles XVII i XVIII per a vio¬
la i piano i per a plano sol.
El concert dedicat als Quintets del
Pare Soler que s'havia anunciat per
al mes de febrer tindrà lloc durant
el mes de març.

lles de gran tamany.

Josep O. Jansana.

—

LA NOVA SESSIÓ DE L'INS¬
TITUT CATALA DE RITMI¬
CA
I PLASTICA

Aquest artis¬

ta també exposa des del dissabte les
recents

seves

produccions,

Syra,

a

les quals s'accentua la seva per¬
sonalitat.
Màrius Vilatobà I Camil Fàbre¬
gas. — Aquests dos artistes sabadeen

Uencs exposaran pròximament les se¬
ves obres, el
primer pintures, i el
gegon escultures.
A

l'Ateneu

eopular de Gràcia.

—

Aquest Ateneu (Salmerón, 177 1 179),
ha

organitzat un

Curset d'Agença¬

ment de la

Llar, a càrrec de Jaume
Les lliçons es donaran cada
de dos quarts de vuit a dos
de nou del vespre, i la ins¬
a aquest curset serà gratuita.

Marco.

dijous,
quarte
cripció

mes

El propvinent

febrer,

la

diumenge, dia 3 de

tarda,

tindrà lloc en
el Palau de la Música Catalana una
nova sessió que ofereix a Barcelona
la institució fundada i
dirigida pel
a

TEATRE I CINEMA
ordinària

de

Margarida Xlrgu ha rebut la se¬
güent sol·licitud dels seus companys
teatres

actuen

que

a

Entreactes

de Jarque, Manuel González,
Gaspar Campos, Antonio Vloo, Va¬
leriano León, Angel L. Somoza, Al¬
fonso Tudela, Mariano Asquerino,
Albert Romea, Ricardo Vargas, Vi¬
cente Soler, Ricardo Canales, Ra¬
fael Rlvelles, José Isbert, Salvador
Soler Mari, Enrique Chicote, Manuel
Dicenta 1 Manuel Collado,
encapça¬
len les signatures de les companyies
de Lara, Muño* Seca, María
Isabel,
Victoria, Cómlc, Fontalba, Benaven¬
te, Chueca i Eslava.
Margarida Xlrxu. amb el seu Il¬
na

«Yer¬

ma», dedicada als
actors de Madrid
d'altres
drid:

Ma¬

«Lo* compañeros que se hallan acLadrón de Guevara, Antonia Plana,
Aurora Redondo, Carmen Díaz, Mi¬

lustre

d'empresa,

company

Borràs, accedí gustosa,

com

serà

Miquel Ligero deixa al toatro, almenys por un any.
que ha signat contracto per a
quo

.

filmar

sis

pel·lícules.

.que es parla de la

vinguda

a la
Hon¬

al

moa

peninsula de Josefina Bakar I
ri

GaraL
qua

or¬

questra» 1 «Història d'Arthur, l'ànec
lliçons seran els orgullós».
Les alumnes i professores dels cur¬
•egiients: «Concepte de la bellesa
de la llar»; «Orientacions»; «Exem- ¡ sos superiors de l'esmentat Institut,
pies presentats a la pantalla»; «Co- ! interpretaran plàsticament un bell
mentarls»; «Com es fa la planta enfilall d'obres selectes de Marpurg,
d'un pis»; «Plantillatge dels mobles
Mendelssohn,
Beethoven,
Mozart,
Haendel 1 Schubert.
a
escala»; «Colorit 1 empaperat de
les parets»; «Fustes, teles i els seus
colors»; «Obertures: Portes i fines¬
tres»; «Cortines, frisos i llur col·lo¬
cació»; «Objectes complementaris de
la decoració de la llar»; «Conclusió»;
1 «Estudi de les plantes realitzades
pels alumnes».
*
La inscripció a aquest curset res¬
tarà closa dintre de pocs dies.
UNIO RADIO, 8. A.
L'exposició homenatge a Pau Gar
gallo. — Jissabte es va inaugurar
Emissió Ràdio Barcelona
amb gran solemnitat l'exposició al
gran escultor Pau Gargallo. Fou vi•ltada per nombre*,íssim públic, i
pels més importants col·leccionistes,
que adquiriren diverses de les obres

això fóra

allà

por

d'abril.

Els temes de les

quo

el

debut

tats

artistes

zar,

de

dels

dos esmen¬
s'eedevlndria a l'AIka-

Madrid.

Ventura
treballa...

ha enllestit un poema ooreogràflo titulat «La mort do l'ós».
que

té

onoara

altra

una

an

cartera,
qual és «Nadal».

el

títol

estigui bé equival

la

el

que hon¬

ésser

a

E1 públic dirà al
aquest sainet 11
plau: si em diu que si. to restaré
més que content.. 81 em
digués que

Això darrer és massa greu per

no—
a

pensar-ho un autor quan ja no
te ni temps d'esmenar l'obra
que ha

escrit amb lliusló.
Trobo l'amic que em demana;

—Ahd. tu, ¿que és el que creus
de l'obra que estrena la
Companyia
Vlla-Davi al Coliseu Pomper?
I,

dubtar,

sense

—Em

sembla

responc:

que

Vila-Daví. pot, si vol

la
-1

que ho voldrà— fer-ne
ha la
primera matèria...
—Primera mateèria?

Companyia
qui dubta
èxit Hi

un

He deixat l'amic al peu del me¬
tro 1 jo he
corregut a l'assaig, al
darrer assaig de «La desgràcia de
la

sort»,

FA5TA8È
PROXIMENT

Gran Teatre del Liceu

Festival Mozart

sameter de debò té Ja guanyada ia

I

immortalitat,

cosa

assoliran

autors

els

difícilment

que

d'obres

cere¬

brals, per magníficament realitzades
que siguin.- Un saineter I Féu me¬
veureu

quants

«LES NOCES DE FIGARO»
L'any 1878, Mozart velé

noms

estrenar
Viena la seva obra
magistral: «Le».
Noces de Figaro». No direm que la

seguidament

aue

per

MIQUEL POAL-AREGALL

ta com és ara Mir... Un saineter! El
que jo donaria per a ésser-ho I Un

,

comptant les hores que
a aixecar teló...

manquen

incorpo¬

a

mort prematura,

seva

resto a casa meva al oostat de la
muller 1 el flU escrivint
quartilles
duna altra obra que ja s'estrena-

pintor, i no pintor de parets com
Hitler, sinó un pintor impressionis¬

1
per

1

.—

tàncla que ni el* que són amoe de
la situació poden tenir. Es per això
que, ara com ara, no tan solament
no passejo
per la Rambla, sinó que

rat a la història d'un poble. Que no?
Ja ho crec que sil Un sainet és un
tros de vida —altrament no és sai¬
net— de l'època que
pinteu. Un sai¬
net és mostrar al públic que vós sou

obra
do la

mòria d'uns

dolor

la Companyia

radament creieu això, entorneu-vosen al llit.. Un sainet és una cosa
tan viva que, escriure un sainet
que

que

teatral

per

l'empresa

portàncla? Aleshores, si és

que esta aoabant l'adaptació oatalana de «Peer Gyn», en col·laboraOló amb Puig I Ferreter.

RADIO

català

Vilanova

com

Gassol, antra rei¬

.qua
xes,

teatre

director
artistic, d meu bon amic Pages de
Climent, em demanaren amb insis¬
tència que els lliurés una obra, una
obra que Jo cregués adient al tea¬
tre, a la temporada 1 a la compa¬
nyia, vaig donar aquest sainet meu,
«La desgràcia de la sort», sainet
que tinc a alt honor —i ho dic abans
de l'estrena— haver-lo escrit.
—«Es veritat que vós heu escrit un
sainet»— he trobat qui ha
lnqulrtt
amb un to de veu que sembl
que volgués ésser llastimós.
—¿Ah, pero, és que vós creieu que
un sainet pertany a un
gènere in¬
ferior, teatralment parlant?
—Què us diré...! Un sainet!...
Aleshores Ja no m'he pogut aguan¬
tar i, entre
cap 1 coll, li he etzivat
la següent catilinàila:
—Què us penseu que és un sainet?

es¬

Born».

po-

l'iniciador

nostra bella

de

Vlla-Daví,

obra

nova

trenada en funoió de tarda, I anirà
p-.- lee tardes.
...que, a les nits va orelxent l'è¬
xit da «Roda al món... I torna al

una
nova
cançó del mestre
Llongueres titulada «Jo tinc un bran¬
quilló», que serà interpretada pels
infants més petits, i es donaran en
primera audilció dues cançons del

d'aquest gènere: «La

Rouro I oi mostro
anllastlt un vodovll on

qua aquesta

Enric
no

abana do tot, quo jo no
tinc la culpa do l'expectació produï¬
da per l'estrena d'aquest sainet meu
en tres actes que es titula «La des¬
gràcia de la sort». Si un autor ha
romàs en una actitud passiva da¬
vant l'estrena d'una obra seva, l'au¬
tor he estat Jo. aquesta vegada.
Abans de començar la temporada

Alfons

qua

..

Cotó han
dos aotsa.

desgràcia de la sort»

Consti,

Es diu...

nada

Jaques-Dalcroze,

Poal-Aregall, que
aquesta nit, al Pompeia, estrena
«La

Leal. Loreto Prado, Eloísa
Muro, Josefina Diaz de Artigas, Ti¬

autors, davant l'estrena

Unes paraules de

lagros

Representació extra¬

mestre Joan Llongueres.
En la part destinada a «Rondes,
cançons 1 jocs d'infants» serà estre¬

mestre

Els

aue
els ha privat
més al
nostre artistes.
poble d'un
valuosos

famosa obra. inspirada

en

rebregades

gran

la coraè-

seus

L'exposició

Togores.

S'inaugu¬

—

rarà

el dissabte dia 9 de febrer, i
ocuparà totes les sales de la casa
Parés.
Figuraran totes les obres més re¬
cents, aixi com altres pintades des
del 1933, que pertanyen Ja a col·lec¬
cions

particulars.

de discos variats.

ma

HEMnonn
ISULPICIO

13,15.

— «El bé i el mal», obra per
infants de Lluis Elies. — Frag¬
ments cantats per la companyia del
teatre
Poliorama. — Continuació
del programa de discos.

a

13,50.

Secció

—

Cinematogràfica.

Cartellera de cinemes per a avui,
dijous, 31 de gener del 1935. — Lec¬
tura cartellera. — Conversa cinema¬
—

El ball del

Circol Artístic. — Ha¬
vent acordat el Circol Artistic la ce¬

lebració del seu tradicional ball de
disfresses, ha convocat últimament
als seus socis artistes a un concurs
de cartells anunciador de l'esmenta¬
da festa.
Reunida la Junta de Govern, cons¬
a l'efecte en Jurat, acordà

tituïda

adjudicar el premi al treball núm. 3
que portava ' er lema «Ball», que
resulta ésser del distingit artista seiiyc: Carles Becquer.
Ei.rio

Clarasó.

Aquest notable
acaba, de publicar un lli¬
—

•scultar
bre anecdòtic titulat «Notes viscu¬
des». Clarasó tradueix amb la ma¬
teixa amenitat de les seves «char-

Rusinyol i Ramon Casas, força
i

teressants

gracioses,

amb

i

Clarasó 1 les grans produccions lle¬
ta

fama

i

tan¬

que

han donat

nom

14,30.

«Butlletí

—

a

Cata¬

Oficial» de la

Generalitat de Catalunya. — Suma¬
ri del número publicat avuL — Con¬
tinuació de les Actualitats. — Bor¬
sa de Treball de E A J-l.
15. — «La Paraula». — Emissió de
les tres de la tarda. — Directament
des de Madrid. — Resum de la «Ga¬

Sessió
Discos escollits.
ceta».

16.

—

Radiobenèfica.

«La Paraula».

—

les quatre

general

—

—

—

Emissió de

de la tarda. — Informació
Fi de l'emissió,

país:

plens de bon humor. D'aque
prestigiós triunvirat sols en res._
ges

gades per aquells artistes

per J. Cuesta Rídaura.
14. — «La Paraula». — Emissió de
les dues de la tarda. — Informació
de Barcelona. — Actualitats teatrals

18,30.

«La Paraula».

—

Infantil.

ment

Suple¬

—

Noticiari dedicat

als nens. — Rondalles, contes, con¬
sells útils, etc.
18,45. — Conferència pel
senyor
Francesc Cañadas Gosalvo, director
de la Borsa Municipal de Treball,

cialment

el

El

«Circol Artístic» precisament
acaba d'homenatjar-lo. En la
ara
darrera assemblea general de socis,
aquests per aclamació, a proposta
de la Junta de Govern, l'han no¬
menat soci de mèrit, lloc de distin¬

ció,

pels

mèrits

contrets
•n el conreu de les arts nostres, ha¬
vien ocupat els immortals i mala¬
guanyats artistes Santiago Rusinyol
I Ramon Casas.
que

us

Exposició surrealista.
farà

—

Del 3 al
(Ar¬

exposició de pintures

una

•urrealistes a l'Associació d'Idealis¬
tes Pràctics (Santa Anna, 28). La

Inauguració

tindrà

la sollicitud dels seus
companys d'art.
I demà, divendres, dia 1, a dos
quarts de dues de la matinada, prè¬
via la necessària

autorització gover¬

temporánea producción.
Por ello, ¿seria mucho pedir de su
ilustre compañera Margarita Xirqu
nos dedicara, a costa de su personal
esfuerzo, una representación a hora

nativa,

una

dia menys,

Al peu, els noms

lloc

diumenge,

dia 3 de febrer, a les onze del mati.

Lorca.
L'autor

de Concha Cata¬

Ana María Custodio, Carmen
Carbonell, Maria Gàmez, Concha
Ruiz, Irene López Heredia, Maria

als

—

qual explicarà el Funcionament de

Col·locació de Barcelo¬
na, i l'obra que aquesta realitzarà.

l'Oncina
19.

de

Senyals horaris.

—

—

Conti¬

nuació del programa del Radioient.

18,15.

—

«La Paraula».

—

Emissió

vuit de la tarda. —
l'estranger, Barcelo¬
Madrid i províncies. — Conti¬

d'un quart de
Iniormació de
na,

nuació del programa del Radioient.
19,45. — Cotitzacions de monedes.

amor»,

d'«EI

20.

GOMEZ DE BOSCH
Pintura
4. OLIVET LEGARES
Pintura
Pintura
r. PONS ARNAU
■xpotioié d'obra» da pintora dal sa¬
cia XIX: MARIAN FORTUNY, 4. SOROLLA
Pina al

I

d'altres

esportiu.

—

—

Programa de

Noticiari
discos se¬

lectes.

d'Agustí Collado

en

quatre

«El

Art

i

•

amor»,

peça

referències,

que,
més

segons
encertades

quest

del

popularísslm

és

de les
repertori d'a¬

comediògraf.

Pina

S

de l'òpera

Pinsach i Manuela Jordà i els
senyors Joan Guri, Felip Morató,
Joan Pera, Josep Andreu, Joan Gay,
ma

Josep Subirá i Joaquim Soteras.
L'escenògraf Vicenç Lluis ha pin¬
tat decorat exprofés.
Agustí Collado assistirà a la re¬

sota

tenor,

la direcció del

autor.

Programa de discos.
24.
«La Paraula». — Emissió de
les dotze de la nit. — Darreres in¬
22,45

—

formacions.
FI

DE

L'EMISSIÓ

-çal à

-dir

però,

<
que

.

del film contràriament al que sem¬
bla desprendre's del seu títol. Es ex¬
clusivament un episodi sentimental
de la vida de limmortal músic amb
el qual hom tracta d'imposar-nos de
la influència que damunt d'ell exer¬
ciren les seves relacions amb la Jor¬

Sand. Assumpte relatat amb des¬

d'aquestes figures historiques
atmosfera adient amb la qual

entorn

presentació.

una

cobren una més forta vitalitat 1, per

ESPANYOL

cada represen'

Klein 1 Emili Vendrell, els eminents

intensament

les

oïdes del públic, en una continuïtat
d'estrofes a qual més interessant l

agradosa.

EAJ-39

-

carreguen

RADIO BADALONA
-

A les

moment; d'això s'en¬

amb llur comicitat incon¬

Josep Santpere, Arteaga 1
L'«as» del saxofon, Casa¬
novas, executa un número personalissim 1 de ritme americà que dià¬
riament fa esclatar ovacions. Maria
Teresa Klein, Roseta Hemàez i Isa¬
bel Estorch, al front de les cada

A

Obertura; senyals horaris;
música simfònica. A les 8: Cotitza¬
cions. A les 8,30; Noticies generals.
A les 9: Notícies locals. A les 9,15;
Concert selecte, pel «Quartet Bada¬
lona». A les 10: «Jazz». A les 10,15:
Notícies de Premsa des de Madrid.
A les 10.30: «Jazz». A les 10,45: FI
les

cada escena, no de¬

fundible
Alarma.

12: Obertu-

d'obres líriques. A les 2: Música
lecta. A les 2,30: Fi de l'emissió.

a

7;

altra part, aquests personatges són
tractats amb dignitat 1 innegable

més atractives «giris» de l'Es¬
panyol, e
I singula
la jazz lantasia que amb el títol de
«Roda el món l torna el born», està
aconseguint un exitàs de caràcter
extraordinari.
Si acudiu a l'Espanyol, Josep Sant¬
pere, l'lnfadlgable 1 impetuós Josep
Santpere, us garanteix tres hores
d'espectacle xlrot, luxós, una filigra¬
na
escènica del moment que crea¬
ren llurs au i rs amb l'evocador tí¬
tol de «Roda el món 1 toma al
Born».

¡Dies
d'Aspirina!...

FITXES-RTXER
AGUSTÍ BO

estem més pro¬
és precisament
aleshores quan hem de recordar-nos
de l'ASPIRINA que cura ràpidament
la grip, refredats i reuma. Però no ex¬
poseu la vostra salut amb experi¬
En dies de mal temps
pensos a refredats, I

ments: fixeu-vos que solament és
ASPIRINA la tauleta que porta la creu
BAYER

Aspirina

encert.

El

Mocart tingué ahir,
POAL-AREQALL
el capell i els pronunciareu
amb un respecte que té regust d'e¬
ternitat..
reu

Després

d'haver

semblat que

dit això m'ha
restava més tranquil-

«Ah, això vol dir que Poal-Are¬
gall ara se'ns despenja dient que
és

saineter...» Poc

un

a

Vull,

poc...

a

mo¬

cal

re¬

aquells quan Liszt 1 Chopin

executen al piano la «Polonesa» d'a¬
quest darrer 1 els moments dlnsplració de Chopin quan evoca els epi¬
sodis de lluita del seu pals.
Es tracta, en conjunt, d'un film

de molt
fica.

amb el

Ara,

.

pregonament
amb les
d'aquell animal gegantí.

cionar-nos
aventures

amb «El hijo de Kong», tor¬
aquella illa on Kong fou cap¬

nem a

turat Allà hi trobem un descendent
seu i novament es teixeix una fan¬

tàstica novella d'aventures extraor¬
dinàries que ha de portar-nos a mo¬
ments

del

més gran interès. Es clar

que causés gran impressió 1
això ho aconsegueix plenament fent
a l'espectador una estona
passar

públic

agradable.

VACACIO¬

NES, al cinema Coliseum
El

cinema

en3

dóna finalment

assumpte original,

ur

ja és força
donar-nos. En efecte, l'originalitat
no era pas la principal qualitat del
cinema en aquests darrers temps,
car, pel oontrari, especialment el ci¬
nema americà, es movia sempre
s
base dels mateixos assumptes mos¬
que

trats sota distintes

formes.

Aquest nou film, «La muerte de
vacaciones», té, doncs, com a valor
sobresortint la seva originalitat. Per
ésser aixi ha anat a basar-se en
l'obra d'A. Casella.
Film deliciosament Irònic, de cons¬
trucció habllissima, reflexa lnteressantíssima conceptes que era difícil
materalitzar en Imatges. 1 ens dóna
una trama amena 1 agradable de su¬
cós contingut 1 fàcils simbolismes.
a

EL HIJO

comediògraf Lluis Elies, per tal
festejar l'èxit obtingut amb la

DE

nema

KONG, al ci¬
Kursaal

La fantasia 1 el cinema units són

d'ofertr-no»

les coses més
meravelloses 1 sorprenents. Per mit¬
jà del cinema poden ésser convertits
reals els somnis més extravagants.
capaços

cinema

ni», un

magnifica simpncitat,

seva

la

seva

deliciosa

gentilesa i

cel·lents

com

Elena Berger,

Carlota

Aenne Micnaisay, Magda
els senyors Hans Nissen,
Domgrai -1 assbeuder,
Bari
1

Lauigotter

el

tema

fàcil fer

una

Richard finteraull, ei*

iadoms, Lucci i els senyors Gonzalo
1 Giralt, arribaren en aquestes «No¬
de Figaro», a la pi
'
* -•

ces

çaria de i inigualable.
Magníficament la mestressa de
Paula Pàmies, que féu
acomplir les seves «nenes» d'una
manera incomparable i també la di¬
ball senyora

recció escénica

a

càrrec del

no omete ni
el més petit detall, per tal d arrodo¬
nir la inoblidable reposició d'aquesta
meravellosa obra Cl l'immortal com-

CAM1L

OLIVERAS

mmm IIIETET.Q i DE KEfiil
Cosa

£orri¿ac
INTESTINS
ALBUMINU¬
INFANCIA - t . J.

ESTUfc.»»
DIABETIS

era

-

I

-

Carrer Ciu ri a, «2

obra una mica

d'expressió

(entre Consell de Cent 1

cinematogràfica naturalment—, pe¬
rò els francesos, amb la seva gràcia
habitual, amb el seu «sprit», saben
fer-nos passar per les situacions mes
delicades obligant-nos a posar l'agra¬
dós subratllat d'una riallada pica¬

8ALMER0N, 122

d'expressió

gruixuda

—

resca.

L'anècdota tracta de lee compli¬
cacions d'un pobre home que es casa
amb la que ell creu ésser la seva
filla per tal de poder liegar-U la seva
fortuna La intenció excel·lent resul¬

ta,

a

la pràctica, un

compromis. La

posa en Joc totes les
seduccions per agradar el seu

seves

xicota

marit

aquest acaba enamorat d'ella, amb
la qual cosa la seva situació es com¬
plica extraordinàrament; però al fi¬
nal tot s'arranja. I com que es trac¬
i

film resulta que la noia no
«s filla d'ell 1 els deures matrlmo-

senyar

Georges Pauly, el qual

RIA

film

d'aquest

i

quals, amb les senyoretes Roca, Vi-

Aragó)

El festival artístic de Ràdio

Barcelona, al Fantàsio, amb

cooperació de l'Orquestra
de Corda que dirigeix el mes¬
tre Josep Fontbernat
la

passat dimarts tingué lloc el

El

gran
festival artístic que Ràdio
Barcelona, organitzà al cinema Fan¬
per tal de presentar la nova
pellicula «La Hermana San I
'
tasio

ta d'un

i

ésser acomplerts

degu-

ta pie di

tencionades,

que

1 que obliga
riallada en

l'espectador a

.

riallada. Potser algunes
d'aquestos situacions són una mica
agafades pels cabells, però cal reco¬
nèixer la seva gràcia 1 l'efecte que
al públic.
interpretació, molt

msen

La

*

J

encertada

Renée Salnt-Cyr 1 Mar
£L Dl LA FILA 13

tina i Mi'
1 Ligero 1
quai eri3 ocuparem en una propera
edició. Basada la pellicula en l'o¬
bra de Palacio Valdés. obtingué un
magnífic èxit per la seva presenta¬
ció meravellosa, fotografia perfecta
1 excel·lents interpreto. Amb tal mo¬
tiu, l'Orquestra de Corda de Ràdio
Barcelona, sota la direcció del mes¬
tre
Josep
Fontbernat, interpretà
una

part de concert en

cutà la magnífica

major
zart;

el qual exe¬

«Serenata»

en

sol

la «Marxa Turca», de Mo¬
«Minuet» 1 «Adagietto», del
i

drama liric «L'Arlesiana», de Bizet i
«Moment musical» i «Serenata», de

oblfgat a bisar-la. L'Orquestra estigué
justisslma 1 la Interpretació molt
acurada, i el mestre Josep Fontbernot fou objecte de caloroses ova¬
Schubei t, i fou aquesta darrera,

Aquest acte ha estat aculllt amb
gran entusiasme entre els medis in¬
tellectuals 1 artístics, oferint la seva
assistència els artistes de les prin¬
cipals Companyies que actuen als
teatres barcelonins, escriptors, pin¬
tors 1 molts particulars.

de 15 pessetes,

venda

a

la Lli¬

breria Catatonia, Circol Artístic, tea¬
tre Poliorama, Ateneu Barcelonès l
l'esmentat hotel Majèstic.

Demà, estrena

a

a

la tasca superiorissima d aquest emi¬
nent mesne hi veierem coaaoorar,
amb deliciós encert, artistes tan ex¬

Capitol

Poliorama.

"

la

tota
tota

ARLETTE Y SUS PAPAS, al
molt

DE

la

nes, oritbreria d'art subtil i transpa¬
rent, assoli tota seva divina puresa,

Willy

predecessor de l'acti
qual tinguérem ocasió d'emo-

Kong», film

Amb

LA MUERTE

a

intèrpret magistral en el mestre Eugen szenkar.
L'orquestra limitada
de Mozart, veritable teixit de filigra¬

Strack

bona factura cinematogrà¬

interpretació potser no corres¬
pon massa al caràcter de l'obra, pe¬
rò en conjunt és força correcta 1 es¬
pecialment molt de públic. Fredrlc
March n'és el principal protagonista.

banquet a Lluís Elies

Els tiquete, al preu
han estat posats a la

L
re-

'

Lianmen,

La

Demà, divendres, dia 1 de febrer,
a l'Hotel Majèstic, el ban
quet homenatge que li ofereixen els
amics 1 admiradors del jove 1 aplau¬
de

musicals destacables

marcar

..'efectuarà

dit

Com

manera

ments

dia

de l'emissió.

record

tingué altra

i, no-

Potser el film, com a pelli¬
peca d'una excessiva lentitud que aquesta mena de films topen
tació l'èxit de «Roda el cula,
aparent; però hem de reconèixer generalment amb la realitat i acos¬
tumen a esdevenir infantlvols. Però
món... i torna al Born»
que, pel seu caràcter, no podia ésser
val a dir que aquí tot ha estat re¬
produïda
d'altra
forma,
ja
que els
Sota un fons essencialment ro¬
valors psicològics hi juguen sovint solt força bé. Els animals estranys
màntic 1 inèdit, Collado i Roíg-Gulque apareixen, tot i que hom veu
un paper preponderant. Les bellissivernau han construït una producció
perfectament que són obra mecàni¬
mes imatges del film són encadena¬
meitat revista, meitat sainet, deli¬
des
perfectament i es succeeixen ca, no deixen de causar-nos forta
ciosament musicalitzada per l'inspld'una manera normal 1 encisadora, impressió especialment en els seus
radíssim mestre Torrens.
moments de lluites aferrissades.
es produeixen a un ritme perfecte
Les notes melòdiques de «Roda el
El film és tot el que volia ésser.
que
és
truncat.
La
mai
no
música
món 1 toma al Born», desgranades
No pretenia constituir-se mal en una
meravellosament per Maria Teresa de l'obra ès admirable i executada obra artística, sinó en una obra de
de
meravellosa.

L'obra creix
cau ni per un

anys

'

intel·ligent realització, dóna una sensació de realitat sorprenent. No
«El darrer vals de Chopin» el tema

construcció de la pellicula és
excellent. Geza von Bolvary ha creat

saturen

bé fa pocs

si

D'aquella repre¬
l'any 1915, en

excel·lent

un

la Imaginació

La

artistes,

exemplar,
tots

'

Liszt, etc., etc.

a

sentació
servem

"~

amb habilitat, amb evi¬
dent delicadesa, entre el qual veiem
aparèixer personatges que la histò¬
ria ens ha fet gairebé familiars. A
més de Chopin i de Jorge Sand,
veiem al llenç Alfred de Musset,

RADIO

«Neró», del mestre Pere
que es representarà
al

té existència.

no

imboltura.

—

—

a
a

labrar

de

Emissió de
deu de
la nit. — Directament
les
des de Madrid. — Resum de les in¬
formacions radiades durant el dia.
22,10. — Retransmissió des d'«Unió Ràdio E A J-7» del tercer acte

seu

Pinturas a l'<
da

A. W. Ketelbey.
22. — «La Paraula».

Pertile,

ornamantaoió

al

Orquestra

històricament

per primera vegada.

és tampoc un film biogràfic perquè
es
limita a explicar uns episodis,
imaginaris de lai vida de Chopin.

ge

La representació de la comèdia
anirà a càrrec de les senyoretes Isa¬
bel Subirá, Pepeta Passols, Joaqui¬

CAPITOL Augmenta

presari i director general
senyor
Joan Mestres Gai vet, ai qual
cap
l'honor d'haver-nos-la fet conèixer

Pel contrari el cine¬

ha anat a la història única¬
ment a buscar uns personatges que
li convenien per a muntar una anècdota més o menys original, però que

de l'escènarista ha
ha estat força feliç,
'anècdota té interès, és agradame i amena 1 àdhuc, gràcies a una

teatral

BARCELONA, la qual interpretarà:
«El bes» (vals), L. Arditi; «Serena¬
ta» (intermedi), F. Barbi; «Minuet»,
T. Vela; «Reverie», R. Schumann»;
«Melodia
encisadora»,
H.
Acker«En
un
mans;
mercat
persa»,

Scala de Milà,
interpretat
pels artistes Bruna
Rasa, sopran;
Margarida Carasio, sopran i Aureli

T«letón 1671»

ARMENGOL
JOSEP O JANSANA
M. LLOMBART

—

*

d'Agustí Collado,

actes,

veritable

—

Teatre

SYRA

madrilenys. "

GRAA FXIY

Diumenge que ve, a la tarda, l'elenc dramàtic de l'Orfeó Calellenc,
de Calella, estrenarà l'obra còmica

«La Paraula». — Emissió
de dos quarts de nou de la nit. —
Resum del que s'ha publicat ais dia¬
ris de Barcelona, glossat pel publi¬
cista J. Navarro Cos ta be lla — Con¬
tinuació del programa de discos.
2U.30.

Mascagni,

dia S da labrar

DlputaoiO. 262

actors

TEATRE

«La Paraula».

—

21,05

g

llegirà unes
salutació 1 «graïmen*
«Yerma»

,

«casti¬

«Les Noces de Figaro» varen en¬
ai nostre Gran Teatre del Li-,
ceu, ara la vint anys, els mateix oi*
vint anys commemoratius de l'en¬
trada a aquella casa de 1 actual em¬

ma

de

veritable

Barcelona.

813

de

quartilles de

—

UOHIU CATALANES

extraordinària

a la qual seran invitats,
amb els sol·licitants, tots els actors
i actrius que desitgin gaudir el magnlflc
poema
dramàtic de Garcia

là,

Estrena

d'aquest film.

representació

del

trar

No cal pas anar a buscar una fi¬
delitat
històrica en el contingut

«Yerma»,

21.
Senyals horaris. — Servei
Meteorològic de la Universitat de

Galeries Laietanes

donarà

DE CHO¬

PIN, al Maryland

a

veritablement

intempestiva?»

*

DARRER~VÀLS

EL

tuando a las mismas horas en que
usted representa tYerma», de Gar¬
cía Lorca, saben, por muy diversas
referencias, que este poema destaca
indiscutiblemente en nuestra con¬

NIT

SB dc febrer, Albert Santmarti

tel)

Xlr gu,

v

La producció artística de Clarasó,
també serà quantiosissima, ja que
ha arribat assolir la xifra 4.000 en
el nombre d'obres
esculpides, les
quals es serven amb gran estima ar¬
reu d'Espanya i a l'estranger, espe¬

Amèrica.

Margarida

TARDA

18. — Senyals horaris. — Progra¬
ma del Radioient. — Discos a peti¬
ció de senyors subscriptors de RA¬
DIO BARCELONA.

lunya.

a

LES ESTRENES

togràfica,

escenes

gador» sevillà. I, no és pas que «Dot*
no contingui una música veri¬
tablement excepcional, absolutament
mozartlana. Es que «Les Noces dS
Figaro» són amarades d'aquell am¬
bient espiritual purament «da Ca¬
mera» que situava Mozart a les re¬
gions Inaccessibles de l'immortal.
Joan»

I'URQUINAONA

Volga en llamas

cions al final de cada obra execu¬
tada 1 molt insistentment en aca¬
bar
programa.
aquesta part
El public nombrosisslm que assis¬
tí a l'esmentat festival, sorti del

del

Fantasio, molt satisfet d» tan agra¬
dosa

vetllada

la humanitat
LA MAR I L'AIRE
!

passatgers de trànsit 1 amb

amb dos

Sorti,

passatgers,

pos¬

risme francesa «F-Aloz», per a Ala¬
cant, amb un passatger 1 pilotada
per Mr. Vandroy.

de Palma,
i 67 pas¬

satgers, el motor postal «Ciudad de
Palma»; de Les Palmes, Tenerife i
Càdiz, amb correu, mercaderies l 32

GIRONA

TARRAGONA

L'HOSPITALET
BILLAR
Tal
lluns

INFORMACIÓ

ACCIDENT

li

El

anunciar, el di¬

vàrem

com

LOCAL

CONSELL

febrer, el se¬

QUES

Estelrich donarà la seva anun¬

nyor

passat començà, al B. C. Eula-

ciada conferència al saló d'actes de

de

llenc, el campionat de Catalunya

viuent dia 5 de

la qual serà

l'Ateneu, el tema de

billar, segona categoria, a tres ban¬
des, en el qual prenen part diversos

«Defensa de la personalitat».
El nomenament de President
—

d'aquella entitat local 1 del Pòsit
Marítim de Pescadors, que
conegutî Jugadors barcelonins.
Hi
Sorti,
les
postal
a
8'30,
l'hidroavió
anunciada
la participació del recaigué, en la darrera Junta gene¬
estava
(passatgers, el motor postal «Villa de Italià
ral, en el nostre amic Joan Banús,
«I-Fbraa», per a Roma, amb campió de billar del 1934,
Madrid»; de Maò, amb correu, mer¬
senyor
caderies i 4C2 passatgers, el vaixell escales a Marsella i Gènova, amb cor Torres, però aquest, a darrera hora, ha estat anul·lat pel president de
l'Institut
Social de la Marina, que
i
quatre
passat¬
reu,
mercaderies
ha optat per retirar-se.
ha dirigit un telegrama al Pòsit de¬
Sevilla, amb fusta, el vaixell danès gers.
Els partits jugats el dilluns 1 di¬
AERODROM
DE
L'«AIR- marts han resultat molt entretin¬ clarant que el president elegit
és
'«Wilh Colding»; de Susak i escales,
FRANCE»
amb càrrega general i de trànsit, el
guts i disputats. S'espera amb inte¬ incompatible en el càrrec perquè es¬
a
conseqüència dels
vaixell iugoslau «Kostrena»; de Li¬
Procedent de Tolosa, a les 8"30, rès el resultat final d'avui, el qual tà processat
verpool i Alacant, amb càrrega gene¬ arribà l'avió amb correu, mercade¬ no ens és possible donar a conèixer fets del dia 6 d'octubre.
Ha
ral 1 de trànsit, amb un passatger, ries i tres passatgers.
estat denunciada Rosalia
donada l'hora avançada que ha aca¬
el motor anglès «Pinto»; de Cette,
Procedent de Marsella, a les 7'30, bat.
Camp», de Vilarrodona, per
haver
Marsella 1 Port-Bone, am bun passat¬ arribà l'avió amb correu, mercade¬
fet una tallada indeguda de pins.
Prop de les nou de la nit del
El nostre amic Manuel Galés
ger i càrrega general i de trànsit, ries i dos passatgers.
dimarts, en baixar d'un autoòmniel vaixell espanyol «La Guardia»;
Procedent de Casablanca, a
bus de la Companyia General, a la ha estat separat de la càtedra que
de Nova York, Funchal i Gibraltar, 12*30, arribà l'avió amb correu, i
carretera de
Collblane, l'ex-tinent venia ocupant a l'Escola Normal de
amb el seu equip 1 209 passatgers de
caderies i tres passatgers.
d'alcalde Josep Sans Bolet, va tenir la nostra ciutat, deixant-lo en la si¬
trànsit, el transatlàntic turista an¬
Sortí, a les 12'37, l'avió per a To¬ la
desgràcia d'ésser agafat pel cotxe tuació de disponible.
glès «Empress of Austràlia»; de Bre¬ losa amb correu, mercaderies i un
S'han reunit, a l'Ateneu, els
núm. 6341, de la matrícula d'Ala¬
ma 1 Anvers, amb càrrega general,
passatger.
cant, el qual li ocasionà diferents alumnes dels quatre curao3 del pla
el vaixell alemany «Kilo».
Sorti, a les 12*38, l'avió per a Mar¬ ferides i
magcHament general, se¬ professional de mestres amb la fi¬
VELA.
De maò, amb càrrega ge¬ sella, amb correu, mercaderies 1 un
nalitat de fixar la seva situació da¬
gons diagnòstic del doctor Balbàs
neral, el pailebot «Pons Marti»; de
lassatger
vant les campanyes que es vénen
que
fou
qui
l'auxilià
al
dispensari
Sant Carles, amb càrrega general, el
Sorti,E, a
a les 8-37, l'avió per a Ca¬
en minva de les dis¬
llaud «Miguel»; de Gandia, amb càr¬ sablanca, amb correu, mercaderies 1 municipal del districte segon, d'on desenvolupant
fou conduït després al seu domicili posicions concedides per la legisla¬
rega general, el pailebot «aCla Mur- cinc passatgers.
ció vigent. Els acords foren de pros¬
El correu de l'Extrem Orient que particular del Passatge Costa. 6.
seguir l'enfortiment de la Federació
sortí de Saigon, el dia 20, ha arri¬
del Magisteri, Ja constituïda, 1 cele¬
bat a Barcelona el dia 29, a les 8'40,
brar una nova reunió el diumenge
tlcar les diligències del c
amb correu.
vinent, a la mateixa hora.
El
correu
que
sorti
de
aéropostal
NAVEGADA
DISTANCIA
Ahir varen visitar
l'Hospital
Barcelona el dia 20, amb destí £~x
DELS VAIXELLS SORTITS
Provincial el Comissari interí de la
rica del Sud. ha arribat a Rio
AHIR
Generalitat, senyor Vila; el gestor
neiro el dia 26, a les 13 hores, a Bue¬
Fóra d'horitzó es troben els espa¬ nos Aires el dia 27, a les 9'45, i a
municipal, senyor Ramos, 1 l'inspec¬
tor de Sanitat.
nyols «Cabo Sacratift», amb càr¬ Santiago de Xile, el mateix dia, a les
Avui, al Teatre Tarragona, la
rega -eneral 1 de trànsit, cap a Pa¬ 12 hores.
companyia de sarsuela del senyor
tajes 1 escales; els correus «Ciudad
El correu aéropostal, que sorti de
de Mahón», amb passatge 1 càrrega Barcelona el dia 27, amb desti Amè¬
Calvo, estrenarà la celebrada obra
del mestre Penella, «Curro Gallar¬
general, cap a Eivissa; el «Rey Jaime rica del Sud, ha arribat a Dakar el
H», amb passatge 1 càrrega general, dia 28, a les 6 hores.
do», que serà dirigida pel mateix au¬
cap a Palma; l'italià «Capo Pino»,
tor 1 cantada pel gran baríton Pau
amb càrrega general, cap a Marsella;
Hertogs.
METROPOLITA
-els anglesos «Malatuska», amb càr¬
rega general, cap a Swansea 1 esca¬
les; "«Empress of Austràlia», amo
203 passatgers turistes de trànsit 1
Ens assabentem que en el vel
tres per a aquest port, cap a Mò¬
poble de Palol de Rebardit fa pocs
naco; l'holandès «Calypso», amb càr¬
dies va ocórrer una lamentable des¬
rega general i de trànsit, cap a Gè¬
gràcia.
nova; l'alemany «Elga L. M. Russ»,
L'Agrupació Amics del Llibre eMentre estava arranjant el foc de
amb càrrega general 1 de trànsit, cap
fectuarà una visita a l'Observatori
la cuina la vella Clara Masanella,
a
Hamburg 1 escales via Gènova; Fat
el dia 16 de febrer, a la nit
de 84 anys d'edat, veïna de l'esmen¬
NOTES LOCAL8
l'espanyol «Roberto R.», amb pas¬ Cal inscriure's al local social (Car¬
tat poble, ti- gué la desgràcia que
L'Orfeó Reusenc ha anunciat un
satge i càrrega general, cap a Car¬ me, 20, primer), els dissabtes, de
el foc li
AERONAVAL

BASE

elements

'r jstel «Rey Jaime II»; de Norkopins

—

—

—

—

—

—

¡LIJBRËS!

—

Noticiari

BANYOLES

REUS

tagena.

6

El «Cala Contesa», amb
càrrega general, cap a Palma; el «Co¬
mercio», amb efectes, cap a Sant FeVELA.

—

En el proper mes
mençarà el curs 1935

de febrer co¬
del Seminari
Mercatologia de lTnstitut Psico¬

—

de
tècnic

,Ílu; el «Pepito», amb càrrega gene¬
ral, cap a Vlnaroç; el «Carmelita»,
efectes,

amb

cap a

de

general,

cap

vendes), organitzen uns cursos mo¬
nogràfics públics, sobre els temes
següents: Teoria i pràctica del mer¬
cat comercial, pel Dr. A. Chleusebairgue; Control de les activitats
del personal de vendes, per Rafael
Bori; Economia de l'empresa, per
F. F. States Olives; Psicotècnia de
la venda, pel doctor A. Chleusebair-

glès «Empress of Austràlia», de 12.177
-tones, de registre net, amb 209 tu¬
ristes, que, en viatge de plaer, efec¬
tuen un creuer per la Mediterrània.
L'esmentat vaixell sortirà aquesta

Mònac, Haifa i escales.

gue,

L'AERO-

Secretaria (Urgel, 187).
matricules quedaran closes el
5 de febrer.
cursos a

—

G.

Joventut

E.

Catalana,
a

les deu de la vetlla, tindrà lloc una
interessantissima conferència a càr¬
rec del senyor Joan Amades, amb la
col·laboració del senyor J. Fontanet
i Manén, que projectarà una pel¬
licula. L'acte serà públic.

Procedent de Marsella, a les 12'45,

per

Al

Les
dia

Diputació, 69, pral., avui, dijous,

arribà l'avioneta de turisme france¬
sa «F-Aloz»,
amb un passatger 1
a

dels

Poden soVUr'i··'i·-'·e

arrií» l'avió postal espanyol «Fokker 10 Ec-Ama», amb correu, mercaderies i un Dassateer.

Sorti,

^ Propaganda directa, per Ra-

Alxí mateix es preparen altres
cursets especials, de matrícula pú-

Procedent d"Estutgard, amb esca¬
les a Ginebra 1 Marsella, a les 14*30,
arribà l'avió postal alemany «Jun¬
kers D-Alun», amb correu, merca¬
deries i sis passatgers.
Procedent de Madrid, a les 18'45,

pilotada

versaran

global Merca Comercial 1 Organit¬
(marca-publicltat-

València.

AERÒDROM
DE
NAUTICA NAVAL

que

als col·labo¬
sobre el tema

zació del Mercat

Procedent de Nova York, Funchal
=1 Gibraltar, arribà ahir al mati, a les
onze del mati,
el transatlàntic an¬

nit cap a

Cata¬

Ultra les sessions per

amb
a

de

Mr. Vandroy.

les 8'45, l'avio postal ale¬

als

protectors d'aquest,

senyors socis
per a avui, di¬

acudir-hl una veïna anomenada
Maria Pedres que inútilment va pro¬
var d'apagar
el foc que consumia
a la vella, la
qual va morir carbonitzada.
va

jous, dia 31, a les deu de la vetlla,
el qual tindrà lloc al seu local so¬
cial carrer St. Llorenç, 14.
Hom està procedint a la per¬
foració dels túnels primer i segon
—

radors,
càrrega

Generalitat

lunya.

Palma; el «Tri-

PBPMBI

la

dedicat

concert

8 de la tarda.

a

encengués la roba.
Als clams d'angoixa que llançava

L'autòpsia de la victima fou prac¬
ticada pel metge senyor Corominas.
En la premsa local llegim
que
Ja és certa l'elecció de «Miss Ba¬
nyoles 1935», i que aquesta es veri¬

del terme de

La Morera i Porrera,
que han de conduir les aigües so¬
brants del riu Ciurana al pantà de

Riudecanyes.
Demà, dia 1 de febrer,

DE

ALTRES

GUERRA

FABRI¬

■■

INCENDI.

D'INFORMACIO

NOTES

representa,

Pedagògiques, organisme
la República —quan la Re¬
pública representava unes esperances
i uns anhels de renovadó— i desti¬
nat a realitzar una tasca constant,
delicada i altament meritòria, enmig
d'un poble com l'espanyol, que con¬
serva encara tants llogarrets perduts
Missions

polida de la nostra ciutat, i tres
paisans més, pel suposat delicte
d'auxili a la rebel·lió.
El Tribunal estarà integrat de )a
següent manera: President, Coronel
d'Artilleria, senyor Tirso Rueda Ma¬
rin; vocals, capitans senyors BergaRoman.

Suplents; capitans senyors Torres

instructor d'aquesta cau¬

provlnda. A
qüènda d'això, han quedat
treball

la

una

ulls 1 per a l'esperit, a presentar-los
funcions teatrals i de cors, música
de gramòfons, exhibició de íilms
—aüi, on el cinema és encara una

dels pocs homes de veritable senti¬
ment patriòtic, de tremps europeu i
de constància inesgotable enmig d'a¬

autoritzadó del delegat del
conse-

sense

magia desconeguda!—, recitacions li¬
teràries, indicacions per al milice
aprofitament agrícola o ramader...
Alleugerint per uns moments la

quell Madrid «fi de segle», diluït 1
enervador, que acollia la nova del

coila d'obrers.

Ho lamentem sincerament.
Per haver protestat,
promo¬
vent escàndol, de la representació
de l'obra que anit s'estrenava
al

desastre de Cuba entre l'aldarull

es¬

misèria

—

trepitós d'una

de braus.
Les Missions —presidides per la fe-

Jovç Mateu Urquia, vel de la nos¬

el

la
la Llebra

casa

a

vespre, va calar-se foc
del núm. 1 del carrer de
de la nostra dutat, pro¬
víncia

i tècnics del cos de bombers. Al cap

tats

l'òrbita confessional. A «El De¬
bate», òrgan jesuitic, no li interessa
una obra intrínseca de transcendé»,

—

eia cultural, sinó que el que prêté
és mediatitzar-la envers els seus finí
particulars, i en cas de no reeixir,
treballar el descrèdit per a anuüar-Ia

l'antic Ajuntament li ha estat donat
el nom del poeta lleidatà Lluis Roca

els delegats de les enti¬

Florejats.

agrícoles, forestals 1 pequàries,

—

A

d'aquesta província, assodades a la

després.
Sorprèn,

partir d'avui ha quedat inau¬

gurat un nou servei d'illuminat als
dita Cambra, per a l'assemblea que carrers de Cavallers, Tallade, Palma.
tindrà lloc el dia 9 de febrer, a 'es Almudí Vell, Calderería 1 Plaça de
tres de la tarda, al saló d'actes
de Sant Josep.
la Biblioteca Municipal, per tal de
L'enterrament del ciutadà Amdiscutir i aprovar el pressupost per brosl Sanjoan, que traspassà a l'edat
a entendre
al sosteniment
de la de 83 anys, ha revestit una prova
Cambra Oficial Agrícola, durant el incondicional d'afecte 1 ha assistit
una nombroslssima concurrència.
present exerc*": de l'any 1935.

comença¬

ésser cancel·lats els crèdits con¬
tra el Banc de Reus que no sobre¬
passin de la suma de 125 ptes.

ficarà

en

nema

el

zada

vuit 1

Aquesta liquidació s'efectuarà d'a¬
questa forma: el 40 per 100 en me¬

pels joves
pico».
La

—

teneu

tàl·lic 1 el 2/3 en un efecte contra el
Banc Hispano
Colonial,
pagador
dintre d'un any amb l'interès tri¬
mestral del 4 per 100.
D'acord amb el que disposa el

de

Joventut

la

penya

Artística

as¬
la preparació
obra que segurament

sones

en

d'una magna
s'estrenarà el dia 2 del proper mes.
La setmana passada recorregué els tallers i fàbriques, un agent
per tal d'inspeccionar les asseguran¬
ces
contra accidents a favor dels
obrers. Es de creure que per tal d'e¬
vitar les multes, els patrons asse¬
guraran a tots els seus jornalers.

ganitzar la recollida, entre els vir¬
tuosos catòlics espanyols, dels sub¬
sidis necessaris per ais auxüis als
sacerdots, i d'aquesta manera ens

—

1 de febrer se celebrarà la subhasta
de les taules actualment vacants.
La Germandat
del
Cos
de
Bombers ha rebut due3-centes pes¬
setes de la casa Fills de Francesc
—

que

Josep

Pròximament serà inaugura¬
da, al Centre de Lectura, una Expo¬
sició de quadres a l'oli, dibuixos i

nunciat

Gavaldà

ha

Maduell,

de¬

la Guàrdia Civil que d'u¬
de camp anomenada «Mas
Ruïna» 11 havien robat aviram i
objectes. L'autor fins ara no ha
estat trobat.

—

na

aquarelles del pintor reusenc, senyor
Zamora Constantí.

que

demanen amb Insistència

ha estat réCoilit

a

casa

per

UNIVERSITAT
Adjudioació d'una Biblioteoa. - En
virtut de concurs, i (l'acord amó la
Facultat de Dret, s'ha adjudicat Ja
Biblioteca atorgada amb motiu del

la policia

testament del metge Josep Fàbregas;
al llicenciat en Dret senyor Tomàa

L'ORDRE
PUBLIC

CONSTANTÍ

Bertran, com a agraïment dels ser¬
veis prestats durant 1 "incendi ocor¬
regut ei passat dia 24.

hauríem estalviat tots, no uns quants
centenars de milers de pessetes, sinó
ia respectable quantitat de dotze mi¬
lions amb que torna a importar el

'El último Pirata del Mediterráneo'

—

vigent reglament de Mercats, el dia

E8TAFADQR DENUNCIAT

les sis de la tarda, i a la Sala de
Becaris de la Universitat, tingué lloc
la festa anual d'aquest Col·legi.
A l'esmentet acte hi assistiren •
més del rector accidental doctor Mm
i el secretari general de la Univer¬
sitat doctor Sòria, una gran noi*
bre de professors 1 becaris.
a

Daniel Carrasco, amo d'un kiosc
del carrer Borrell, xamfrà a Corts,
denuncià un individul que li propo¬
sà assegurar el kiosc de robatori i
incendi i 11 va estendre uns rebuts
d'una companyia de segurs que han
resultat falsos, i li estofà per aquest

L'HOME MORT A L'HOSPI¬
TALET HO FOU PER AC¬
CIDENT CASUAL

Escola

procediment 70 pessetes. El mateix
individu estigué al kiosc amb el pro¬
Hom coneix detalls aclaratoria de pòsit de prendre
unes mides per
a
uns anuncis que havia de
l'accident ocorregut el diumenge dar¬
propor¬
cionar 1 aprofitant una distracció
rer que ocasionà la mort d'un home
a l'Hospitalet del Llobregat.
s'emportà una cartera que contenia
La victima s'anomenava Manuel 275 pessetes en bitllets i 25 en plata.
Aguilar Hernández i era el vigilant
UN HOME MORT EN CON¬
de les obres que es realitzen per a
DICIONS ESTRANYES
la construcció d'un pont sobre la
linia M. S. A., que ha d'enllaçar les
A la casa número 16 del carrer
barriades de

LÍNIA
Bortldee

BARCELONA

tord va ocasionar-li la mort.

CAMISERIA

Ferrer Batlles
S6, Hornería. 3H
CAMISES,

tativa), Monrovia o Freetown (facultativa). Santa Isabel de Fernando Poo.
Bata (facultativa). Rogo 1 Rio Benito (facultativa). pela vapora

DETENCIONS A LES QUALS
HOM DONA IMPORTANCIA
Al local dün ball establert a la
plaça de la Creu, anomenat «Las
Cañas», uns guàrdies d'assalt detin¬
gueren uns individus anomenats Ga¬
briel Velilla Lorente, Lluis Velilla
Mingóte i Aveli Y us te Cañizares, ais

«PLUS ULTRA» I «LEGAZPI»
UNIA RAPIDA RECULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
Sortides de Barcelona ela dilluns 1 dijous, a lea 20 borea
«CIUDAD DE VALENCIA»
Prau a oobarta: 8'00 peasatea Bitllata d'anada i tornada a praut rtduita
amb escala a tota els ports de la Peninsula. Sortides de Barcelona els dimem
SERVEI QUINZENAL MEDITERRÀNIA - CANTABRICA
LI NLA REOULAR ENTRE BARCELONA - ALACANT - ORAN - MELILLA - VILLA
ALHUCEMAS - CEUTA 1 VICE-VERSA
Sortides de Barcelona cada diumenge, a les vuit bores: d'Alacant els dimarts.
d'Oran als dimecres. d'Oran cap a Alacant els dimarta. 1 d'Alacant cap a

GENERE8

Victoria,

número

4,

prinolpal

Portafernasai

(prop

Les dues

primeres ratlles

ESPLENDIDA HABITA-

I PENSIONS
PENSIÓ

COMER¬
Sagrlstans. 7

«LA

—

mensuals.

I mitjons

MITGES

amb molta economia al

Hoc número • dels Encants del Mereat de Sant Antoni, carrer d Urgell

BORRAS

JOAN

«L'as de les mitges». Fixeu-vos-hi bé!
XI número 6 és el que ven més.
Tot Catalunya ho aap

AVIS:

Mitjançant

obtindreu

un

6 per

anunci,
100 de rebaixa

aquest

Mercat (l'Ocasions
COMPRA, VENDA I CANVI
de mobles, radios, planos, ma¬
quines d escriure i cosir 1 tota
mena

d'objectes

ADVOCAT
HUIUIni

DOMENEC
(DomSneo

PALLEROLA

de

traslladat el seu bufet d'advocat
(gestió Jurldlco-admlnlstratlva - mer¬
cantil) a la RONDA DE 8ANT PERE.
44. PRINCIPAL
PRIMERA.
Telèfon:

pies.

ESTUDI

Llogaria.

GALLEGO

al

Pagaria

nable.

Escriviu

de

la

Rambla.

•

qüència

-

Raigs X

preu rao¬
a LA HU¬

Elisa beta,

de

io

I

de

Diumenge, de 10

a 1

a

1

«

g

•

URINÀRIES

PART. D.
o 2 amics, tot ast
46, Ser.

Rocafort

MAT.
Pelai,

LLOGA

°. CSdSK
"«L.T«T Adreceu-vos

bon
LA

preu.

a

HUMANITAT

Interior,

BOTIGA.
terrat

per s força mo¬
triu. Rosselló. 377. Preu:
80 duros.

OFERTES
I DEMANDES

núm.

MOSSO 0

COBRADOR,

desitja col·locació 46

6, Ser.

PENSIÓ
FAMILIAR Esplenu. babltac. c. bany
1 telelon Consell de Cent

CASA

acu¬

escomesa

78

1

DESPATX complet venc

TOT D'OI ASIO

VIES

núm.

DIVERSOS

—'*

'

clínics (sang, orina)
Consulta,

Preus moderats

gatzem

HUMANITAT
ES¬
de¬

PARTICULAR.

Anàlisis

-

o «

ES

0

-

LA

79.

rada de vestits 1 abrics
per a senyora 1 nena.

£

a LA
numero

18

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

fo¬
6t
Es

-

MANITAT núm. 612

Nou

-

condicions.

HABITACIÓ TOT
TAR aigua corrent,

núm.

MODES, conleccio
MIR. 13.
b pensió

Escriure

HUMANITAT

sitjo.

COMPRO màquina
togràfica per a placa
1/2 per 9 l accessoris
criure preu 1 marca a

1

30
Tel*

AMOBLAT.

(De 4 a 7 de la tarda)

CLINICA
18,

setmanals

Tiquet»,
60

reduït

^er

aLATHUMANÍTAT
MITJA

BOTIGA

anys

bones

releréncles. Es¬
criure a LA HUMANITAT
núm 634.
MODISTA s-oíerelx
a
1 a domicili. Preus
econòmics. Rocafort. 164
pral. la.
casa

cén-

Farré

[PIANOS
I
9

Pijuan

PLAZOS

ALQUILER

Tíaristany
d. LAURIA.Ô

MARTI. Taller
menes

per

Mercaders.

apa¬

86.

LA HUMANITAT

UN PASSEIG A

bltaclô

73, Ser

núm

carr—

la.

OBRERS - EMPLEATS :
Reclamacions en Jurats
Mixtos. Tribunal Indus¬
trial, etc. BO SC ASA. Rda.
Sant Antoni, 8 de 6 a 8.

a LA
640

Francesc

-curs:

curs;

Vidal i Joan

Francesc Escolà

i Lluis Sans; 3.er cur.s: Josep Aluja
i Joan Higuero; 4.rt curs: Enric Alaman
me

i

Josep M.° Biel; 5.è

curs: Jau-

Isern i Antoni Suros, i 6.è curs:

La tasca docent de la Facultat do

I

Farmàcia.

—

Després de brillants

j exercicis, ha obtingut

per oposició, a
Madrid, el premi extraordinari del
Doctorat de Farmàcia del cur3 ac¬

tesi doctoral desenvolupada sota ia
direcció del doctor Torres al labora¬
tori de Química Orgànica d'aquesta
Universitat de Barcelona, havent es¬
tat qualificada prèviament d'excel¬
lent.

Pere García.
El detingut 1 un altre invitaren al
García a donar un passeig per Mont¬
juïc, on el desposseiren de tot el
que portava.
El perjudicat veié el
detingut en
un dels carrers del «Barri
Xinès» i
el denuncià i ordenà la seva de¬
tenció.
a

Un sentinella de la Presó Model
observà que un grup d'individus
que
estava prop d'aquells voltants feia
signes a un pres.
El sentinella va

donar-los l'alto 1
els desconeguts fugiren.
Sortiren altres guàrdies a la seva
persecució i els aconseguiren.
Es tracto de tres homes i una do¬
na. que passaren a la Prefectura Su¬

de

donar-li
agents

HUMANITAT

Juli Malet,

ESPORTS
BOXA

Tornarà

al

ring Jack

Sharkey?

Nova
York, 30. — L'ex-campió
mundial Jack Sharkey ha dit a uns
amies que és molt probable que torni
a la vida activa del
ring, perquè, en

retixar-se, ho féu
la

en

la creença que

personalitat boxlstica era
vàlua. Ara, pel contrari,
considera que pot reprendre honora¬
seva

d'escasse

blement la seva carrera davant la
carències de pesos pesats de primera
fila. La seva reaparició depèn, segons
ha dit, de les ofertea econòmiques
que

se

11 formulin.

car¬

d'ells,

Nàpols, 30.

—

Ha arribat

cis.
S'ofereix.
Esc.
LA
HUMANITAT núm. 66.

i

a

al

en

ro-

«Xocolata
—

ta capital l'ex-campió mundial de
boxa Gene Tunney, acompanyat del
doctor John La Gorge, vice-president
del National Geography Magazine.

jurídica»

en

benefici

La Junta de Govern.»

Atropellament
Ahir,

al

matí, a l'Avinguda da
Francesc Layret, un autotoxi que es
féu escàpol, atropellà Carme Mau¬
rici Godall. Li ocasionà diverses le¬
sions i contusions de les quals fou
assistida al Dispensari del districte.

Tots dos foren detinguts 1
digue¬
anomenar-se Hipòlit Gaspa Pons
Lluis Rodriguez Montero, ambdós
per

de determinats elements que no

pertanyen a la Facultat 1 que ex¬
ploten el repetit i reconegut èxit de

aques¬

l'alto, intentà fugir i els
hagueren de fer un dispar

delinqüents professionals.
"Is foren trobats útils

rec

propi.

ren

JOVE. 18 anys, molta
pràctica, agent de nego¬

Premi Extraordinari de l'any 1932
fou el doctor Mnat 1 en el curs ac¬
tual ha estat proposada també la se¬
nyoreta Castillo Cofiño, ambdós Lli¬
cenciats per aquesta Facultat i les
tesis doctorals dels quals han estat
executades a l'Institut Rockícller 1
Facultat de Farmàcia de Madrid.
i-a
Facultat de
Farmàcia està,
doncs, d'enhorabona en assolir amb
els seus alumnes, en quatre anys,
cinc Premis Extraordinaris.
Una nota de l'Associació d'Estu¬
diants de Dret. — Som pregáis piw
blica. la següent nota;
«L'Associació Professional d'Estu¬
diants de la Facultat de Dret fa
constar que el «Te Jurídico» anun¬
ciat per al 2 de febrer, no és la tra¬
dicional «Xocolata jurídica» patroci¬
nada per la nostra Associació, que
tindrà lloc el dia 9; i que l'organit¬
zació de l'esmentet «Te» corre a càr¬

la

Tunney, a Nàpols

49. Un

esmentat labo¬

ratori del doctor Torres.

perior de Policia.

DETINGUTS

desenvolupen al Ja

es

MONTJUÏC

QUE COSTA CAR
La policia ha posat a disposició del
Jutjat Josep Mitovila Casas, supo¬
sat autor del robatori a
Montjuïc

rer

JOVE DIBUIXANT de¬
sitja coUaborar en revis¬
tes 1 cases editorials. Es¬
criure

S'OFEREIX bonica

ANUNCIEU A

Durar»,

tual curs.

punyal, dues pistoles, carregadors

paret d'un magatzem situat al
de totes
radors.

l.er

Argeml: 2.on

nacionalitat.

1 municions.
A la casa de l'altre

LLADREGOT3

RÈTOLS I ETIQUETES

Moya

tual, Salvador Brosa i Rabassa, la

de

ANGEL

se

vegada escorcollats, els

La policia procedí a la detenció
dos individus que escalaven la

DEFECTES SEXUALS

Matge especialista
RAMBLA CANALETES, 11, 1er.

Antoni

expulsats
territori
Rovira i Eltsard Martínez.
nacional, per considerar-los indesit¬ ; Joaquim
Aquests representants són els qua
jables, Natale Gandelfi i Albert Zec- ! constituiran la Junta de l'Associació
cheti, italians, i Cristoph Killer, sen¬ 1 d'Estudiants de Medicina per a l'ac¬

dels
respectius domicilis, i hom trobà al
de Lluis Velilla una escopeta de
caça,
un

Pons,

Velilla també
s'hi trobaren armes.
Els detinguts ingressaren als ca¬
labossos de la Prefectura de Policia.

HUMANITAT

Bellmunt)

ha

13909

coberta.

una

González Parada. Francesc An¬

gel

del

foren trobats uns fulls c'
"
de la F. A. I.
Va procedir-se a l'escorcoll

1 '00 pesseta
0'30
»

Cada ratlla de més

Abonament»

LES

quals,

ANUNCIS PER PARAULES

CIAL»

COMPREU

D HIVERN

PUNT

PKÜtS BAttATIS&liflS

Desapareix fa trencadma amb STAR HERNIES HOSTES
mètode del Or. Vlnter. Consulta gratia. Duo de la

DE

MITGES «FERRO», DE GARANTIA

Llegiu cada dia LA HUMANITAT
nou

CORBATES, PIJAMES.
BATINS, ETC.

BATES,

mon

Eduard Vila Pascual, Francesc Con¬
treras Alfaya, Josep M.» Domingo
Padrol, Fidel Fernàdez Pedrol, ©nio
Llansó Dalmedo, Enric Pagès Ga¬
ñiz i Dionisi J. Terraza Noguera.
Elaccior.c de representants escolars
a la Facultat úe Medicina. — El dis¬
sabte tüigueren lloc los eleccions de
representants escolars a la Facultat
de Medicina, que donaren el següent
resultat:

,

estat

següents:,

Guillem Mun¬

a

per a Angel Llopla
Vèrquez, Jordi Aguiló Mercader, Ra¬

INDESITJA¬

BLES
Han

___

D'arquitecte, per
taner Vaurell.
D aparellador,

circumstàncies sospitoses, hom ha
donat compte al Jutjat de la mort
de l'esmentat subjecte, i s'ha ordenat ei trasllat del cadàver al Dipò! sit judicial per tal de fer-li l'au-

ESTRANGERS

En la S*

—

sats, els títols professionals

Macià de la barriada de Can Tunis
mori Santiago Lluís Butler, de cin¬
quanta anys, natural de Bahamas
(India anglesa).
Com sigui que el metge forense
va negar-se a certificar la mort com
a natural per haver advertit
algunes

tres d'ell.

d'Arquitectura.

cretaria de l'Escola Superior d'Arqui¬
tectura d'aquesta capital, s'han r*
but per al seu lliurament als interes¬

,

Per tant, queda descartada la
iposició d'un atemptat, així com t
bé que pogués caure des del pont,
Ja que fou trobat a més de vint me¬

-

Cadiz. Las Palma». Santa Cruz de Tenerife, Rio de Oro (facul¬

(facultativa!.

Santo

la nit, primer dia
prestava servei l'interfecte, per
en estat d'embriaguesa, ja
que així ho ha testimonia el metge
que practicà la primera cura, devia
topar amb la via i caigué al sòl
donant de cap contra una de les
vies i es produí la ferida que més

MAO ! BARCELONA - EIVISSA
LÍNIA COMERCIAL AMB ESCALES A
IOTS ELS PORTS DE LA MEDI¬
TERRÀNIA. NORD D'AFRICA 1 CANARIES — Sortides quinzenals de Barce¬
lona ela dllous
LÍNIA COMERCIAL BILBAO - CADIZ - CANARIES. AMB ES¬
CALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA
—
Sortides quinzenals
de Bilbao els dijous
UNIA RAPIDA REOULAR ENTRE ESPANYA ' —*
TORÍS DE LA GUINEA ESPANYOLA (FERNANDO POO). — Sort]
17 de cada mea. amb escales a Valencia, Alacant (facultativa).

MALLORCA.

i

trobar-se

Passeig de la Castellana. 14. - BARCELONA: Via Laietana. 3
RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA - CADIZ - CANARIES
anals els tli8sabi.es, a les dotze. Etectuaran el servei '
«CIUDAD DE SEVILLA» i «VILLA DE MADRID»
RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA - PALMA DE MALLORCA
cada dia (llevat els diumenges)
de Barcelona l Palma. ~
*
—f Ics —

1

Torrassa

que

MADRID:
LÍNIA
'

La

Eulàlia.
El dissabte, a

COMPAÑIA TRASMEDITERRÀNEA

pessetes

Ham fa avinent a les nombroses per¬

Republicà d'Esquerra està

sajant diàriament

mil

Importa el P. de M. P.—

lloc d'impulsar l'enderrocament d'in*
titucions culturals, no curava d'o»

Atenció!!

«Els

de l'A¬

altra part, l'argument

set-centes

emprat per l'òrgan cedisto en la seva
refutaciò. Si ten curós es mostra de
les economies de l'Estat, perquè, en

—

el local del Mercantil Ci¬
dia 2 de febrer, organit¬

per

bàsic —les
anuals que

—

ran a

d'aquest organisme d'una

a

tant als propietaris a inscriure-s'hi.
L'Escola Graduada del carrer
de Cavallers i que fou fundada per

—

convoca

Debate»

virtu&lltot indiscutible? Perquè és un
organisme —creació d'una Repúbli¬
ca «inicialment» laica— que s'escapa

partit profusamer ; uns fulls invi¬

d'una hora i mitja quedà completa¬
ment sufocat.
No hi hagueren desgràdes perso¬
nals.
La Cambra Agrícola de Giro¬
na

prensió de desinterès i de delicadesa
Aleshores, ¿per què és enemic «El

d'Almeria.

—

Acudiren a sufocar-lo els
veïns, guàrdia civil, guàrdia urbana

heralds de la

uns

secular d'oligarquia i caciquisme i sa¬
bia lliurar a les comarques més tri*
tes i oblidades uns emblemes de com¬

La Mútua Patronal d'Accidents
de Treball de Lleida té en estudi
la fundació d'una Mútua per a in¬
cendis. Amb aquesta finalitat ha re¬

destruïts.

Missions

Bona
Nova, d'uns dalers d lntegració d'un
nou
Estat, que per primera vega¬
da es deseíxia dels seus fonaments

íàrdies de seguretat han estat

pietat de Ramon Puig 1 Ribas. Es
cremaren diversos objectes, però —
es poden
precisar de moment
pèrdues materials d'obres i efectes

esiereïdot

les

contrades,

com

eren

Ahir al

—

i l'abandonament

d'aquestes

LLEIDA

ciutat.

tra

cursa

Albénlz, ha estat denunciat

Teatre

minús-'

poblets, als més allunyats i ab¬
sents del ritme de la civilització, ala
més encofurnats enmig de valls om-,
brívoles com als més perduts entre
la serralada, allí han anat les Mis¬
sions a ofrenar-los un gaudi per ala
culs

ton austera, tan perseverant 1 ton
digna de la intel·lectualitat espa¬
nyola com fou Giner de los Ríos, un

Aciscle Poll. Pere Bambi i Lluís Sa¬

qui hagi vol¬

gut documentar-se'n. Als més

ra

Han estat tancades, a Breda,
fàbriques de terrissa dels senyors

—

de

ten indiscutits a tothom

l'emprempta de saba popular
originadora de la seva mateixa nai¬
xença. La idea de les Missions Peda¬
gògiques, però, havia estat ja entre¬
visto i desitjada per aquella figu¬

el capità senyor Fernández

la, per
Treball

nyament. Quant a les Missions prò¬
piament dites, el número de les em¬
preses i l'èxit de llur realització res¬

Patronat de M. P. responia a

tota

Jaume Serrano López.

gust desconeguts abans, entre ia

bon

gim», quan aquest es projectava amb

Morejón.
les

tural.

deixadesa i la barroeria habituals de
l'Estat espanyol en matèria d'ens*

la noble frisança de desvetllament 1
creació en matèria cultural que carecteritzà els començos del «nou rè¬

Coloma Escribà de Romaní; fiscal,
el jurídic de la Divisió; defensa, l'ad¬
vocat Carles Peyo, el capità senyor
Antoni Berlín Sánchez 1 el
tinent

és

1

El

1 Ruiz de Porras; ponent, el tinent
auditor de segona, senyor Manuel

sa,

Porten

sament les demandes que vénen iorJ
mulant-los les Escoles Nacionals, més
de cinc mil biblioteques, de cent vo¬
lums cada una, volums escollits per
persones competentlssimes i sota un
criteri de solvència, d'amenitat i de

Isolats en llur enclofament entre
serralades, 1 tan Immergits i satu¬
rats de la més completa misèria cul¬

Burgos, Rodríguez i

d'iUustració popular.
repartides, atenent rigorof

presa

creat per

de

El Jutge

privilegiada de la política que
contra el Patronat de

sició

fallar la causa seguida contra el
senyor Joan Gómez Serrano, ex-cap
a

senyor

ner, Manuel B. Cosslo— han anat
acomplint en aquests tres anys seus
d'existència, una obra positiva i soJ
riosa, lloable i lloada per tothom qu4
sigui mínimament interessat en l'emJ

seva

—

reche, Igletíes,

cunda senectud del deixeble de Gft

Debate» ha començat Ja la
ofensiva, amb aires que volen
ésser definitius, donada l'actual po¬
«El

El vinent dia 5 de
febrer es reunirà, a la sala d'actes
de la Junta de Revisió i Classifica¬
ció Militar, un consell de guerra per
Girona, 30.

DEL

PATRONAT DE MISSIONS
PEDAGOGIQUES

EL

PLEGUEN.

QUE

GENER

DE
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LA CULTURA

•

les 9'45, l'avió postal espa-

a

[ nyol «Fokker 14 Ec-Aau», per a Ma¬
càrrega general l de trànsit, el vai- drid, amb correu, mercaderies 1 set
vell holandès «Calipso»; de Maò, Ciu¬
tadella l Alcúdia, amb correu, merca¬ passatgers.
Sorti, a les 1410, l'avioneta de tu¬
deries i 403
el motor
tal «Ciudad de Mahón»;
amb correu, mercaderies

CATALANA

TERRES DE LLENGUA

-

many «Junkers D-Anal», amb correu,
mercaderies 1 tres passatgers.

ENTRAT8

VAIXELL8

D'Amsterdam, Rotterdam 1 Ceuta,

DIJOUS,

tuarà

una

llarga

Dermanència.

de

la Rambla

'DIJ0U8,

DE

31

GENER

ld humanitat

DEL 1931

EL CONSELL DE MINISTRES D'AHIR

La detenció del

Llegiu cada dia LA HUMANITAT
Madrid, 30.

Minuts t

—

la llei electoral,

e

el

monopoli d'armes 1 atur obrer.
La llei electoral serà modificada 1

L

Un quart després ha arribat tam¬
be el cap del Govern 1 a dos quarta
ò onae els altres ministres.
Cap d'ells
,ha fet manifestacions en passar al
ealó del Consell. Únicament el se¬
nyor Aizpun. ministre de Justicia

al qual

ha preguntat si paña
facilitar alguna noticia relativa a
les sentències de mort, ha contes¬
se 11

tat:

—Després del conseUet donarem
compte a S.

K. de la resolució del

I Govern sobre els informes del Tri¬
bunal Suprem, i a la sortida del
Consell, ei president senyor Lerroux
us donara compte també de l'acord
adoptat en tan greu assumpte.
A un quart d'una ha abandonat
ans

de

minuts el Palau el
la Republicà, el qual

President

s'ha diri¬
a l'Ambaixada de Portugal per
tal de testimoniar el condol per la
mort
del senyor Mello Barreto, i
després ha retornat al Consell.
,
La reunió ha acabat a tres quarta
de dues de la tarda.

partits politics que
figuren al Govern l'estudiaran 1 fa¬
per

això

a

els

després suggestions que seran
al Cornell per mitjà dels

ran

portades

respectius representants al Govern
Del monopoli per a la fabricació
d'armes. Informarà la comissió Ju¬

rídico-assessora, la qual 11 donarà

un

termini per tal d'emetre informe, Ja
que el Govern vol portar-la el més
aviat possible al Parlament

Respecte l'atur obrer s'han des¬
glossat del pla totes aquelles cons¬
truccions

oficials, 1 s'ha reduït

no

tant a construccions d'edificis
oficials. El ministre estudiarà la for¬
ma de fer-ho, si serà
per mitjà d'un
per

projecte, emprèstit

o emissió

de cè¬

dules.

git

El

ministre

d'Indústria

estat

visat

ha estat
si s'havia

Interrogat pels periodistes

tractat de les negociacions comer¬
cials amb França.
El senyor Orozco ha contestat ne¬

gativament, i ha afegit

Aquest número ha

aquesta

que

tarda es reunirà la Comissió interI ministerial que
porta aquest as-

El ministre de la Governació al
als han
preguntat els informadors
s'havia legit l'Estatut de premsa,
a
i ha manifestat que efectivament l'ha-*a portat a la reunió.
El ministre de Justícia ha estat
/preguntat si al Consell s'havia tracI lat de les penes de mort 1 si s'havia
donat compte a S. E., 1 ha contes¬
-

la

per

censura

naris

mirez», ha passat
biin^i

a informe del Trl-

Suprem.

En el Consell, sota la presidència
del senyor Alcalà Zamora, el senyor
Rocha ha donat compte de l'impor¬
tant problema de la Mediterrània, 1

d'octubre,

especialment

tia

d'Astúries. Conté nombroses fotogra¬
fies, estadístiques 1 detalls concrets
de l'aixecament socialista, baixes *oíertes per l'exèrcit 1 la força publica
1 víctimes civils de la revolució.
El ministre de Justicia s'ocuparà
de preparar les instruccions que por¬
tarà el magistrat que
investigarà

les denúncies sobre Astúries. -' cceptarà aquest funcionari totes les In¬
formacions. especialment les escrites
per a poder sancionar en el seu cas
les falsedats en què incorrin els lnA part la llei electoral, han
que¬
dat, per manca de temps, pendents
d examen. molts afers que s'estudia¬
ran en la propera reunió que
potser

celebrarà

el

dissabte. Entre ells
figuren l'estatut de premsa, la llei
de radiodifusió, el ferrocarril elèc¬
se

tric

l'expedient de «El Al¬

a

tat afirmativament
A noves preguntes ha dit que s'ha¬

excepció de cinc

a

«I

Govern

tres.
El

ministre d'Agricultura té aca¬
bat l'anteprojecte de reforma de Ja
Reforma agrària. Ha lliurat exem¬
plars als senyors Lerroux i Gil Ro¬
bles 1 dintre poc en lliurarà d'altres
a la resta dels ministres.

SOTA L'ESTAT DE GUERRA

del Govern en sortir ha
dit als periodistes:
—El senyor Jalon us donarà comp¬
te de la eríerència del tractat
Dn

L'ALCALDE DE BADALO¬
NA EN LLIBERTAT
Dimarts fou posat en llibertat l'al¬
calde de Badalona, Joan Deulofeu 1

detingut

Arquer,

en

REQUISITORIA

a

TAT SENYOR
MES I JO

unes

ha

vern

—I

no

1

altres

sentències el

o.
e

però aquesta nit us

de

la

'

*J

"

tad a perquè
rquè ho pog
pogueu publicar
periòdics del mati.

a

El ministre de Comunicacions lia
donat la següent referència:
—Com que el
President de la

República ha anat

a casa

Bullíeu

de l'am¬

baixador mort de Portugal senyor
Mello Barreto, hem pogut dedicar
més temps al despatx
El ministre de la Governació ha

llegit el projecte de llei de premsa
1 11 hem demanat que el reparteixi

lats i

es sotmetran aviat a informe
de les Corts. Aquest projecte serà
examinat en uns aspectes per la

Comissió Juridico-assessora 1 en

al¬

comissions de financers 1
de tècnics de la indústria.
El cap del Govern ens ha parlat
una estona de la llei electoral, pro¬
jecte que ja a la premsa 1 a les
Corts ha despertat comentaris, i el
Govern buscarà coincidències oint
els partits, ja que es tracta d'una
per

qüestió de gabinet.

S'ha acordat que els senyors
lazar Alonso i Pita Romero exercei¬
xen
els seus càrrecs de president
de la Comissió gestora de l'Ajunta¬
ment de Madrid 1 d'ambaixador ex¬
traordinari prop del Vaticà respec¬

comissió.
ministre d'Agricultura ens ha

tivament, en

parlat de la situació critica de la
província d'Almeria per la pèrdua
de la collita de raïm. Amb aquest
motiu s'ha ocupat el Govern de la

qüestió de cri dits agricoles 1 s'ha
acordat que una Comissió
nyers vagi a Almeria per tal
litzar una inspecció.

d'engi¬

de rea¬

Després ens hem reunit en
sell amb & E. al qual el senyor
roux 11
ha donat explicacions

Con¬
Ler¬

dels

assumptes interiors i exteriors, aixi
com de la marxa de les essions de
Corts en la seva nova etapa.
altre

assumpte Important

qual s'ha a upat cl Coniiell,

del

és el

Madrid. 30. — Avui s'ha celebrat
Consell a Palau perquè el President
de la República desitjava conèixer
els antecedents de la declaració mi¬
nisterial que havia fet el ministre

d*Estat sobre la Mediterrània. A >s
onze de
la nit d'ahir varen saber
els ministres aquest desig del Pre
sident.
Els consellers han e3tat d'acord
oposar resistència a les preten¬
sions de França.
Alguns ministres
han parlat de concertar un «modus
viver dl» amb Anglaterra i Alemanya
en

per

a

la tramesa de taronja espa¬

a canvi d'adquirir automòbils
als dits països. Aquest acord es po¬
dria aconseguir en pees ¿les.

nyola
En

al consellet s'han

de la Genera-

tractat tres

d'antecedents.
ALLIBERAMENT D'UN DE¬
TINGUT A L'cURUGUAY»

a la presó de la
8anté, on
Ingressà el diumenge.

gueix

Ja m coneixen detalls sobre la
detenció de l'ex-conseller de Gover¬
nació de la Generalitat de Cata¬

lunya.

Liz&urji

Rouge», on s'hostatge amb la seva
esposa el senyor Dencàs. L'esmentat

L'auditor de

O'AUDITO-

rebé ahir,

guerra no

al migdia, els periodistes per haverse retirat a les seves habitacions par¬
ticulars a l'hora que acudeixen a
fer informació.
A les diverses dependències rebe¬

d'uns amic.

_

__

Paris, per tal de romandre en la
seva companyia fins la nit del diu¬
menge.
Els

agents tornaren a l'hotel a
primera hora del matí del diumen¬
ge. Alguns amics del senyor Dencàs
comunicaren

visita de
la policia a la seva residència de Pa¬
a

aquest

la

ha de veure i sentenciar la cau¬
sa instruïda pel capità de l'esmentat
cos, senyor Domènec de Lara del Ro¬
sal, contra el soldat de l'esmentat
regiment, Juli Miquel Fernández, pel
suposat delicte de maltrac te a supe¬
rior.
LA MARE DEL GENERAL
POZAS ESTA MALALTA
Es troba malalta d'alguna gravetat

aquesta ciutat, la senyora Bràulla
Pérez, mare del general cap acciden¬
tal d'aquesta Divisió, senyor Sebastià

cia i que

Pozas.

els altres assumptes estan

tràmit amb les diligències obliga¬
ta

des.

REQUISITÒRIES
Els processats pel delicte de re¬
bel·lió militar amb assassinat, en la
causa 400 del 1934, Casimir Ambrós

Amb tal motiu, ha arribat a aques¬
ciutat el comandant d'Infanteria

senyor

Gabriel rozas Pe rea, proce¬

dent de Madrid.
DECLARAREN

EL8

GE¬

DOS HOTELS
RENTS DE
Esquius, caporal de Sometent; Joan
Teruel Munnera. Miquel Barri Rovi¬
D'AQUESTA CIUTAT
ra, Joan Barri Rovira, Angel Teruel,
Sixte Ribordosa RipoUés, president
d'un centre d'Estat Català; Pere Co¬ del Tribunal Suprem, als gerents
dina Bernadich,
jutge municipal;- dels Hotels Oolom 1 Orient, on es¬

Josep Soler

suplent;

Grifol, Jutge municipal
Marsinyach, Miquel

Josep

fiscal municipal su¬
Ramon Bala Veras, regidor;

Obradors Mas,

plent;

Esteve Flotats, Amadeu
Francesc Obradors Mas

Camprubí,

1

un

tal

Puigdefàbregas, tots veïns del poble
de Navàs, han estat requerits per¬

tigueren hostatjats el mes
els senyors Azaña i

d'octubre,

Bello.

Segons referències les

declaracions

dels esmentats senyors no aportaren
cap

dada d'interès.

VISTE8 AUTORITZADES
estat autoritzada la vista 1
veredicte de la causa de Bosch Aresté 1 altres; la d'Antoni Toscano, la
de Joan Turé Salomó, la de Robert
Ha

què compareixln. en el termini de
quinze dies. davant el Jutge instruc¬
tor d'aquesta Divisió, tinent coro¬
nel senyor Angel Martinez Peñal- Caradell, la de Salvador Serra, la
de Carles Oller i altres.
ver, a la seva residència oficial del
carrer

d'Anselm Clavé, lletra B (se¬

pis de l'edifici de Dependències

gon

Militars). *
També han estat requerits, perquè

compareguin
davant de l'esmentat
Jutge, Fèlix Gurruchagul MendívU,

a la Companyia Ge¬
d'Autobusos, i Pere Sànches
que
Alvarez,
pertanyia a la Compa¬

pertanyia

que

neral

General de Tramvies.

nyia

Carles Cap¬
devila. Jutge instructor de la causa
112, del 1935, crida Francesc Cas¬
tillo Fonollosa, domiciliat darrera¬
ment a Sant Feliu de Llobregat.
El comandant Jutge Instructor de
la causa 157, pels successos ocorre¬
guts a Canet de Mar, senyor Anto¬
ni de Carranza, ha deixat sense efec¬
El comandant

senyor

te la requisitòria publicada a la «Ga¬
ceta», de Madrid, el dia 8 de novem-

el

*

darrer,

bre

Elrjtdge*militarPrancesc
de Tarragona, co¬
Gutiérrez

mandant senyor
—

•

•

-

*

ti-i-j Galindo (a)

l veí d'Horta

de

Sant Joan.

DISPOSICIONS OE L'AUDI¬
TOR

L'auditor de guerra
per

de la Divisió,

providència d aquesta data, ha

acordat el següent:
Els

Jutges instructors de
Jurisdicció, en dirigir-se per
aquesta Auditoria, en ments

senyors

la meva

escrit a
dels procediments

que

hauran de fer constar en

cació el número i classe

instrueixen,
la comuni¬
de procedí¬

GASOLINA
NEUMATICS
OLIS

del que es tracta, perquè alxl —diu¬
ca faria públic i no hi hauria raó
d'ésser secreta la sessió. Insisteix

que 1 assumpte afecte a la dignitat

del Parlament.
SI una vegada exposat, la Cambra
es

mostra

pregunta

si

et

L'advocat Henri Torres, defensor
del senyor Dencàs, es troba a Dousse

(Túnez), on ha informat en el procés
que es segueix contra el tinent Ca¬
naries. que donà mort al coronel del
seu regiment. El substitut del senyor
Torres ha manifestat que, probable¬
ment no eg podrà obtenir la lliber¬
tat a el senyor Dencàs fins dintre
de dos o tres setmanes.
La petició d'extradició formula¬
da pel Govern espanyol 6erà exami¬
nada per la Sala d'Acusacions de
l'Audiència del Sena, que dictarà sen
tèncla a favor o en contra de la

formulada; però, oualsevol
que sigui el veredicte de la Sala
d'Acusacions, la llei faculta al Go¬
vern

A

ner

la

a

acceptar-la

presó

o

rebutjar-la.

acudeixen

nombrosos

han pogut visitar-lo per Impedlr-ho
el reglamenti que s'anllca als detin¬

nyor

INHIBICIÓ
L'autoritat militar sha Inhibit a
favor del Jutjat de Vilanova 1 la
Geltrú en la causa que se segueix
contra Conrad Vidal per desobedièn-

Gil i Gii

Durant el dia d'ahir continuà

prenent declaracions
E3 vocal del Tribunal de Garan¬
ties, senyor Gil 1 Gil, ahir al mati

estigué al despatx del fiscal del Tri¬
bunal de Cassació, on rebé declara¬
cions.
Entre els qui van declarar recor¬
dem el sots-ofleial de la guàrdia ci¬
vil 1 diversos números del cos, que

prestaven

servei a

Governació du¬

el comandament del
senyor
Dencàs.
Explicaren, segons sembla, tot el
que velren allà, de qui rebien les
ordres, de qui sortien i la manera
com van sortir la nit del 8 d'octu¬
bre en iniciar-se els fets.
Ahir a la tarda el jutjat es va tras
lladar a la presó, per tal d'ampliar
les declaracions dün empleat de te¬
lèfons. Després continuà la tasca de
traducció de documents.
El senyor GU 1 Gil anava acom¬

rant

panyat dels senyors González Prie¬
to 1 Herrero. Segons sembla, demà,
divendres, els senyors Gil 1 GU l
Herrero sortiran cap a Madrid.
que no puguin fer-ho en aquest

SESSIÓ 8ECRETA DO¬
LLUÏMENT A PEREZ
MADRIGAL

què ha consistit el

però

què hagi
1

Institucions
no té dret

la

de

a

mante¬

els seus ele¬
difamar el

ORDRE

dietes, 1 el senyor

troben

Prieto
l'es¬

a

tranger la segueixen cobrant per mit¬
jà dün encarregat de fer-ho.
Han trencat els
el Parlament 1 no
seus emuluments.
contra la Cambra
ta a

prendre

un

seus vincles amb
han de cobrar els

Les

seves injúries
obliguen a aques¬
acord concret sobre

paràgraf segon.
(Ocupa la Presidència

El

Service Station,
Gràcia, 45
Telèfon 11550 I ,11559
i Passeig de

ex-

agents de la Generalitat

El diputat per Bar¬
celona senyor Grau Jansans ha con¬
ferenciat extensament amb el sotssecretari de Governació sobre la si¬
tuació legal i administrativa
dels
Madrid. 30.

agents de

Aragó, 270 I 272

favor dels

—

vigilància de la Generali¬

tat de Catalunya.
El senyor De

8»ntedati ambaixa¬

dors

1

ministre»

president del
La
ma.

A

plenipotenciari» 1

Tribunal Suprem.

concurrència

era

nombroatesl-

l'esplanada de l'Estació del

Nord les trope* desfilaren
davant
l'armó d'artilleria que conduïa el fè¬

el
Pablo Blanco reco¬ retre. Seguidament s'acomiadà
llí les suggèrent les del senyor Grau dol. Quedà dipositat el fèretre en un
furgó,
per
tal
d'ésser
»
Por
conduït
Jansans per tal de traslladar ies al
ministre i trobar una fórmula que "
Nombrós públic presencià el pas
resolgui el conflicte que es deriva
de la comitiva. L'artilleria
salves d'ordKífpe»

féu les

DEMA¬

L'INDULT PER AL»

CONDEMNATS A MORT
i

llegida ia

següent

liMpnmÉ
myor Ps»

cual Leoné 1 altres

diputats:

«Los diputados que suscriben tie¬
el honor de proponer con
aràcter urgente a la Cámara la là
guíente
proposición:
Cámara
La
movida por sentimientos de piedad,
une

su
ruego al expresado por
Leone, para que el Gobierna
aconseje el epercicio de indulto ta

Sr.

los casos de inmediata ejecución ta
pena de muerte.»

dels

mi

taré al

projecte.
El

NAVAJAS

senyor

rectifica

1

demana votació nominal.
El PRESIDENT de la Cambra ma¬
nifesta que no hl ha nombre sufi¬

El

en

que, per tant, es farà la vo¬
el moment oportú.

MAROTO defensa

senyor

una

esmena.

El

qua

proposició és expressió d'un de¬
sig generós, pert creu que no ha
d'obrir-se debat perquè això podria
signilícar invasió d'atribucions. Por¬

tius aportats pel
senyor Navajas n
és fonamental 1 que l'esperit de l'e

el

D'ESTAT tflu

la

MINISTRE

d'AGRICULTURA
creu que ha vist ironia en
la de¬
fensa que ha fet de la seva esmena
d senyor Mar oto. Per això la re¬

butja.

Govern aquest sentiment de

generositat de la Cambra
El

PRESIDENT DE LA CAMBRA
diu que l'asentlment de la Cambra
a les paraules del senyor Rocha in¬

diquen
crec

ha
El

una unanimitat.
Per
això
que no ba de discutir-se 1 que
de suspendre's aquesta discussió,

MARTINEZ

senyor

ARENAS:

Crria que aquesta proposició porta¬
ria els tràmits dün» proposició IS
ds llei.
En

ALBA. Tingueu prudèn¬

senyor

cia S. 8. que qualsevol paraula lno-

S'entaula un diàleg entra el MI¬
NISTRE D'AGRICULTURA 1 el se¬
nyor DAZA 1 el ministre diu que
en
èpoques anteriors eU qui ara
augmenten la renda catastral, l'ha¬

EL

tSENTI MENT

política de contingents, aquesta qües¬
tió que ha plantejat el senyor Pérez
Madrigal no té lmnortàncla. Aquestes
paraules produeixen protestes 1 ava¬

tònic.
El MINISTRE
D'AGRICULTU¬
RA: En referència a les llets tribu¬
tàries, solament puc dir que això

aquest sentiment de generositat si¬
gui interpretat pel Govern en la se¬
va significació Ja que es tracte d* la

correspon al ministre de Finances.
Acaba dient que entre la renda catastrada 1 la lliure prefereix el re¬

aquest sentiment de generositat hl
estigui adherida tota la Cambra.

lots.
A continuació el PRESIDENT DE
LA CAMBRA diu que la Comissió
del Govern interior, recolzant-se en
el paràgraf segon del vigent regla¬
ment, creu que han de cessar en el
cobrament de les seves dietes les
persones que ha fet menció el senyor
Pérez Madrigal.
Seguidament, el senyor MARCOS
MIRANDA parla en defensa de les
persones absents.
El senyor PEREZ

MADRIGAL, a
el senyor Mau¬

continuació, diu que
ra 1 «sus pandillas dispersas», que

vénen a l'hemici¬
cle. poden continuar cobrant 1 se'ls
pot seguir dispensant aquest honor,
però amb respecte els altres que ha

de quan en quan

ció és

un

El senyor MARTINEZ ARENAS:
Jo lünic que desitjo 1 espero és qu*

vida de dos homes. Considero que a
"■

MAROTO dóna les grà¬

El senyor
ALVAREZ MEND1ZABAL delensa una esmena del par¬
tit radical. Diu que els errors que

s'observen en els contractes
de corregir a l'acte.

El senyor

nom

veure

era

demanar clemència.

El PRESIDENT
de
Resta acabada aquesta

ht

Cambrai

respon

MENDIZA-

sessió de demà 1 s'aixeca la d'avuL
Són le snou menys deu minuts ds

de la Comissió.

El senyor ALVAREZ
BAL rectifica Diu

ALBA V. 8. pot

qualsevol paraula tmpruden po¬

com

dria produir efectes contraproduents
El senyor MARTINEZ
ARENAS
caba dient que ei seu únic objectis

discussió.
Es llegeix l'ordre del dia per a ia

CASANUEVA 11

El senyor
en

s'han

de la Ceda i mo¬
no
a
grans

que

criteri.
El senyor

"

s

gulat, màxim tenint la sort que la
Comissió m'acompanyi
en
aquest
cies al ministre 1 retira l'esmena.

NO

DE
OEE8 UNA¬

El senyor
DIAZ PASTOR:
Ara
troben un Just càstig.
El senyar DAZA: Això ds l'oculta¬

^u^xlsteU^n»^

afiudit, no, 1 sl les Corts no prenen
una determinació sobre aquest parti¬

Un moment delicat

cular demostraran que ténen un es-

negociacions comercials amb França

Les
REPREN
PUBLICA

6ESSI0

LA

ES

reprendre la sessió pública, el
senyor ALBA diu que ha de fer pú¬
blic que la qüestió plantejada pel
senyor Pérez Madrigal no té cap rela¬

FRANÇA ANUNCIA EL TANCAMENT DE LA FRON¬
TERA, PER A LA TARONJA, A PARTIR D'AVUI

En

ció amb el debat aue estiva plan¬
tejat en la sessió. Concedeix la pa-

Madrid, 30.

fícils, 1

ja

CONTINUA
DE

LA

POLITICA

CONTINGENTS

_

senyor

comença

El

GARCIA

explicant

en

relació amb el nostre comerç
MINISTRE

D'INDÚSTRIA

I

els

que

contingente les angules I

calamars

procedència

de

tran¬

sa

Posteriorment
la
situació
s'ha
agreujat. França exigeix avantatges
que signifiquen exclusives al seu to¬
vor per a la venda d'automòbils a

_

.

,

Au*

Atenció

Calçats Creus

ARIBAU, M - Telèfon 14831. - Ofereix a la seva distingida dlenteHa
1 públic en general una ocasió per a adquirir calçats d'alta qualitat a
preus molt rebaixats en totea les classes l modela
Grans descompte en calçats per a senyor, senyora 1 nena
Parells resta de numeració a 10. 15 1 35 ptea parell
No

Aribou, 24

-

són

saldos, són models dol dia

BARCELONA

-

Madrid.

30. — Demà és ri dia
pel Govern francès per a

anunciat

plenes negociacions prendre determinades actituds

Govern francès adoptà mesures
contra la importació de peix Ireac
espanyol, que foren contestades amo
mesures semblants pel Govern espa¬

nyol,

EL DIA O'AVUI HA D'ESSER UECISIU EN UN SEN¬
TIT O ALTRE

—

comercials amb França passen per
a moment molt delicat.
Des del pruner moment aquestes
negociacions es presentaren molt di¬
ri

anterior

pel Nuncl de Sa

PROPOSICIO

NANT

Un DIPUTAT l'interromp i diu que
davant la Importància del debat que
s'estava celebrant a la Cambra sobre

l'ambaixa¬
Portugal

a

UNA

MINISTRE

1

per

.

Gestions

S. A.

cap

podem dir que un altre detingut a COMERÇ: Seria absurd negar que
tindria
Espanya. Aquesta
petició
la Presó Cellular, que prestà decla¬
s l'entorn de la política de contin¬
una enorme
importància puix que
ració davant del senyor GU 1 Oil,
una
gents s'ha format
atmosfera que
CAUSA SOBRESEGUDA fou el senyor Capdevila Claramunt, convé aclarar quant abans. Nosaltres significaria la total o gairebé total
desaparició
dels
estábilmente de
Ha estat sobreseguda la causa del qual es diu que muntà prop de no hem implantat la política de con¬
d'automòbils
espanyols
núm. 1.047 per col·locació d'un ar¬ Sant Sebastià una emissora clandes¬ tingents, a la qual SOTn contraris. muntatge
a
i""»
establerts
Com a con¬
tina que havia de servir de comuni¬
tefacte per autors desconeguts.
França ofereix mercat
trapartida.
cació entre els catalans 1 els basper a les taronges, els platans 1 els
CAUSES A PLENARI I CAU¬
de les trabes imposades per altres
tomàquets canaris. Ni fruites fres¬
SES ENLLESTIDES
països que empleen aquesta política ques. ni conserves, ni formatges es¬
La causa contra Enric Moreno 1
'i contingents especialment França.
Juli Pallan ha passat a plenari.
L'aranzel és una arma qua no té panyols. A més, França vol reser¬
var-se les llicències d'exportació, de
Degudament enllestides han pas¬
te flexibilitat necessària per a actuar
manera que ella administraria ri tssat a l'arxiu les causes 286, 290. 703,
a base d'ell amb la deguda eficàcia
partiment dels contingents.
14,' 122, 478, 561, 190, 300, 934, la 31, L'enterrament de
contra agressions comercials 1 con¬
119, 17 d'aquest any; 403, 849. 394,
tra un dumping.
dor de
■stes exigé
105. 1064, 765, 951, 237.
Entén que a Espanya no s'han doEl jutge senyor Penalver ha fet
cíes. Im relativa als automòbils per¬
Madrid. 30. — Aquesta tarda s'ha
les proves de plenari de la causa
judicaria la nostra exportació taron¬
efectuat l'enterrament del cadàver
de Josep Ramos Erro per sedició.
gers 1 fruitera en general envers al¬
de l'ambaixador de Portugal a Es¬
cotxes.
la unificació dels contingents com a tres països que ens envien
UN PROCESSAT QUE IN¬ panya senyar Nelo Bárrelo. A les
A més, la mateixa taronja no tin¬
arma de defensa nacional.
4*30 de la tarda s'efectuà el trasllat
GRESSA A UNA CLINICA
dria
ben
garantida l'exportació
a
S'ha parlat de llicències falses, de
de les restes a l'estació del Nord. Les
Ha passat a la Clínica Psiquiatra
tropes cobriren la carrera i tributa¬ traspassos de llicències, etc., 1 vaig França en anys successius
com
a suposat
En vista d'aquestes negatives per
pertorbat Pasqual ren al cadàver els honora de la mà¬ a explicar com se fa o quan menys
Lafuente al qual se 11 segueix causa xima
gerarqula militar amb coman¬ com ha de fer-se. El Govern no part d'Espanya a tels pretensions,
per sedició.
dament en plaça.
pot concedir les llicències més que França ba anunciat el tancament
El fèetre que guardava les restes
mitjançant una certificació de l'ex¬ de la frontera per a la taronja a
A DISPOSICIÓ DE L'AUDI¬
fou tret de l'Ambaixada donant guàr¬
portador, 1 sl hl ha llicències falses partir del dia 31 del corrent mea. El
TOR
dia d'honor quatre soldat» 1 un ca¬ gHm de denunciar. S'ha prohibit el Govern espanyol, està disposat, se¬
Anit procedents de Prefectura fo¬
poral del regiment número 8 El fè¬ traspàs de llicències, però Jo no puc gons ho ha acordat en Consell oe
ren posats a disposició de l'auditor
retre anava embolcallat amb la ban¬
evitar que un comerciant, al qual ministres, a
contestar amb igual
senyor Ferrer nou detinguts al Bar dera de
Portugal, I damunt es col·lo¬ 11 correspongui una llicència, t no mesura per als automébils francesos
Vienès del carrer de Salmerón.
caren l'espasa, el bicornl 1 l'unifor¬
pugui comprar la traspassi a un al¬ 1 sl precís fos per a altres objectes
me del flnati
tre comerciant. També s'ha parlat
de luxe que importem de França,
DE LA OETENCIO
D'UNS
Es reberen moltes corone» entre
de l'abús del 10 per 100. El cens d'im¬
un les sedes.
SUPOSATS ATRACADORS
acuestes una del President de la Re¬
portació que fa el repartiment entre
La Comissió
interministerial
de
Arran de 1a detenció per la poli¬
del
personal
de
els antics
importadors
deixa
un
pública.
Govern,
Comerç exterior en reunió celebra¬
cia de tres suposats atracadors en¬ l'Ambaixada, personal dels Conso¬
10 per 100 per ais nous comerciants,
da
amb
els
ministres
d'Estat,
Agri¬
tre ells Feliu Pérez de Zàrraga, bo- lats de Portugal a Espanya, familia.
per tai que el sistema no es con vercultura i Indústria 1
Comerç,
ba
xador, del qual fet donàrem compte
te Ixi en un monopoli. La concessió
dies passats, el venedor de l'automò¬
És formaren diversos dols. El fami¬ d'aquest 10 per 100 es publica imme¬ acordat una fórmula que s'ofereix a
bil «Cokland» en saber pels diaris liar era presidit pel fill del flnat.
França respecte als automòbils 1 en
diatament perquè reclamin els que alió
que afecta a l'exportació 1 con¬
que la policia tenia ordres de cer¬ senvor Jorge Nello Barreto: el seu
es creuen perjudícate (Entra el mi¬
car-lo es presentà espantàniament cosí senvor Enric, Consol de Portu¬
tingents dels nostres productes.
Si
nistre de Marina).
a
Prefectura donant tota mena de
aquesta fórmula no fos acceptada,
gal a Huelva: comte de Vlftetro, 1
Llegeix detalls sobre la nostra ex¬ s'arribaria,
detalls de la vend» del cotxe 1 dels confessor del flnat pare Mlmiel de la
probablement, al *—~
i diu que, en volum no ba
portació
individus que hi havien intervingut. Sagrada Familia, de Carmelites desd
al uní Imnnrt
i...n
E2s suposats atracadors es troben
a que sinencara als calabossos de Prefectura.

oficial esteva pre¬

esà

Gal donar majar

NIME

amb

sidida pel president del Consell i els
ministres
d Estat. Terboll 1 Obres
Públtoues. En representació del cap
de l'Estat el general Rodriguez.
L'altra presidència estava formada

radical.

NER08ITAT

particular.

dia,

^La^presidèncla

Partit

tebüitat a la renda de la terra. Ac*!
ba sol·licitant la votació nominal.
S* suspèn aquesta discussió.

M senyc

CASANOVAS,

senyor

Comissió, 11 respon que

.

El millor servei a

alti^

vien ocultat.

el

ji

ACCESSORIS

a

Rahola.)

altra

restants que es

troba amb molts ds

es

treballs per a poder resistir
squeal
desnivell de l'excès ds la renda. Com
que això és així. no els queda

ció del

de difamar més còmodament el
seves

OIA

l'article 7è., en la qual de¬
una modificació en la redac¬

tació

els

DEL

El senyor NAVAJAS presenta una

cient, 1

1

l'arrendatari

forma ixa d'aplicació

una

Es reprèn la discussió del dicta¬
men
de la Comissió d'Agricultura
regulant els arrendaments rústica
Es rebutjada una esmena del se¬
nyor Serrano Suñer.

Govern 1 els ministres de la Cambra.

pais 1 vénen a les Corts a percebre

~

nen

Traspassen les fronteres alguns, tais
com el senyor Prieto i altres per tal
seu

re

pugui demanar-se ;
riormenti
El senyor ALVAREZ MENDOS!
BAL: Cert, però M I
anys s'ha pagat molt mes del juM

es

rigit el senyor Marracó i 11 desitja
un ple èxit en el seu comès.
Resta retirada la proposició 1
passa a l'ordre del dia.

República;

—afegí—

nir un equívoc. Ja que
ments es consagren a

les

aquesta proposició.

li

poden d

■

doni el cas que es vagtn
canviant les normes a mesura que
es
canviïn els ministres. Agradeu
les fmses versallesques que 11 ba di¬
no

que s'ha trac¬

'

s

discutir-se

El senyor BADIA rectifica 1
pro¬
met ésser breu. Demana al ministre
faci
una
Bases
que
nova llei de
per¬

mana

GUIJARRO
perquè França
te en una de les sessions del Tribu¬
nal de Garanties 1 en aquest as¬ adoptà el règim de contingents, 1
afegeix que el Govern espanyol ha
sumpte és ponent el senyor GU 1 d'anar concretant
normes precises
Ampliant la Informació

les importacions l'import del produc¬
te. Afegeix que tindrà en compte
totes les suggerències de ia Cambra.
Ei PRESIDENT DE LA CAMBRA
diu que s'està fóra del reglament

esmena

tat a ella. Alguna diputats manifes¬
taren que el senyor Pérez Madrigal
ha dit que la minoria socialista, pel
que es veu, té dret a fer la revolució
ha trencat la seva solidaritat amb

sortiran pocs

GU.

El MINISTRE D'HISENDA rectifi¬
breument 1 diu qu* està d'acord
amb el senyor Garcia Guijarro
tal que s'accepti com a pagament _
ca

NO

En acabar la sessió secreta, els pe¬
riodistes es dedicaren a conèixer
en

'

tríala.

LA

Cas

dies després. Natural¬
ment, serà abans del dimecres de
la setmana
que ve, puix que
en
aquest dia s'ha de veure un assump¬

versos projecte
part els danys

terres, 1 qu» p

llet fatal, puja

i arrendatari ha de sotmetre
i senyor CASANUEVA: Als (
1

nats països qua ens compren a
altres.
Acaba manifestent que té en estudi

la Cambra. (Estranyesa

tots els bancs).
El PRESIDENT

es

i. per una

fa és obligar comprar a determi¬

es

insensible. Jo ho sentiré

ml 1 per

t

ris i l'ex-conseller de la Generalitat

Les activitats del se¬

en

en

Ei senyor PEREZ MADRIGAL de¬
que es tracti l'assumpte en ses¬
sió secreta 1 no explica concretament
mana

espasa per

EIT.deG.

ment s'ha ordenat la llibertat.

la contestació que la tranquil·litat
absoluta, que en la guàrdia no
hi havia entrat ni una sola diligèn¬
ren

era

advertit.

tanda enorme de

de comprar, una autorització d» com¬
pra, sinó una defensa. L'únic qua

en

hotel es troba al número 67 del car¬
rer de Du tot. El senyor Dencàs es
trobava absent, pel fet d'haver sortit
a la taria
"
*

que

NOTICIA

a plantejar la qüestió Incidental
Diu que en el seu concepte, s'han
pronunciat paraules de tal gravetat
na

La nit del dissabte es presentaren
dos agents de policia a l'hotel «Lis

guts de caràcter comú.
L'esposa del senyor Dencàs tam¬
Al jutjat de guàrdia es rebé un poc no ha pogut visitar-lo per no ha¬
telegrama de Manresa perquè fos ver donat resultat les gestions que ha
posat en llibertat provisional el de¬ realitzat per a aconseguir-ho. El di¬
tingut a l'cUrugur » Màrius Rodri-j vendres podrà visitar-lo lliurement.
guez Gonzalez, el qual estava pro-j
cessat per i autoritat militar per un
delicte de tinença Il·lícita d'arma.
I
La causa del militar ha passat a'
la Jurisdicció ordinària 1 immediata-1

Jutge Instructor del 8 Regi¬
ment d'Artilleria Lleugera, resident
a
Mataró; amb l'advertiment quo,
si no ho fa, serà declarat rebel.
Mataró, 34 de gener del 1935. —
El tinent coronel, jutge instructor,
Mpnne'

sirtelx, però desprès s'asseu.

El MINISTRE
D'HISENDA diu
que en la qüestió de les divises es¬
panyoles ha anat a elles forçadament
pel fet que alguns països s'han de¬
clarat insolvente.
El PRESIDENT concedeix la
pa¬
raula al senyor Garcia Guijarro.
El senyor PEREZ MADRIGAL tor¬

El senyor Dencàs se¬

—

lleria,

RIA

qual Ja ens ha parlat diverses ve¬
gades. i del que es refereix al mono¬
poli per a la fabricació d'armes 1
municions. Els dos estan Ja articu¬

cerca

dies davant el tinent coronel d'arti¬

CAP

Un

CO¬

diputat a Carts
per Mataró, domiciliat darrerament
en aquesta població, les altres cir¬
cumstàncies del qual hom ignora,
compareixerà en el termini de quinze

cions.
No obstant, el Govern creu que
és necessari portar-lo amb urgència
a les
Corts, així com el projecte
d'Associacions professionals, la qual
cosa vol dir que seran els prim—
que es discutiran a la Cambra.
El senyor Lerroux ens ha llegit
el projecte d'Obres públiques, del

El

DIPU¬

«Jaume Comes 1 Jo.

perquè els ministres facin observa¬

tres

Oficial

AL

JAUME

: da Cat
següent reqi

el seu acord.
pot conèixer?

pres
ea

L

Go¬

esde¬

ment, no emetent l'any que corres¬
pongui a aquell, amb objecte d'evltir confusions. Ja que fent figurar
aquells extrems és més fàcil la re¬

del 6 d'octubre.

veniments

ens podeu dir quelcom res¬
lea sentències de mort?
—No, no us puc dir res, sinó que

dels

arran

periodista 11 he preguntat:

—¿lío
pecte

COM
FOU
PRACTICADA
LA OETENCIO

petició

o sis a les quals
convenient

ha estimat
l'indult.

El senyor PEREZ MADRIGAL in-

presentà espontàniament a les
Avila-Segóvia, reorganització Je
autoritats que
Jurídico-asse. sora i al¬ só de la Santé.l'ingressaren a la pre¬

vien ratificat totes les penes capitals

aconsellar
El cap

exposar una qüestió incidental, però
el PRESIDENT l'adverteix
que men¬
tre vulgui parlar un ministre no hl
ha qüestions incidental».

t polítiques.

Paris, 30.

República

(V» d» M primara pàgina)

Comissió

(al

k

L'advocat senyor Henri Torres, ele¬
git per a la seva defensa pel senyor
Dencàs, confia que la llibertat d'a¬
quest sigui cosa de pocs dies. Ha
afirmat que no hi ha que pensar

ries.

la
Referent

(Vs de la 1.» pàgina)

s'ha acordat que en la reunió de la
Comissió d'Estat, davant la qual «nformarà el ministre, hi acudi n tots
els caps de minories
parlamentàEstà acabat 1 ha estat aprovat pel
Govern, l'opuscle que conté la ver¬
sió oficial dels successos revolucio¬

La sessió d'ahir al Parlament de la

nyor Dencàs

El tractat comercial amb

França, La llei elec¬
toral, el monopoli d'armes i l'atur obrer

se¬

Telèfon 14833

sarriba a
tuds que

un

si no
acord comercial, acti¬

perjudicarien l'exportació
de la taronja espanyola.
El ministre d lótel na celebrat no¬

conierèncle,.

ves

amb

els

comtssi»

nats encarregats de negociar el traotat comercial amb França 1 s'espe¬
a pesar dels rumors pessimis¬
que encara es podrà arribar »'
acord. L actitud del Govern espa¬

ra,

tes,
un

nyol segueix essent la de man teulr
amb energia els nostres drets en aquesta qüestió, ten vital per al des-'
envol u pâment del nostre comerç ex¬
terior
El ministre d'Estat 1 els negocia¬
dors no han deixat la solucio de la

qüestió

m un sol moment, I conti¬
les negociación» sobre el ma¬
teix assumpte. 1 es lamenta de l'acti¬
nuen

tud de França,
traproduent.

que es

considera con¬

Darrera hora
Un

guàrdia d'assalt, agredit

Anit, en passar pel carrer Nou

ds'

la Rambla ei guàrdia de seguretat,)
Francesc Martinet Saez. de la dess-4

Companyia, vestit de paisà, se,
uns individus els'
quais el oolpejaren fortament

na

li

abanlaaçaren

Acudiren en delensa de l'esmentat

guardia u
de polici»
policia els quals pogueren de te-]
a
un Individu que sembla que
oir
és ei que dirigia ¡agressió. A la
Comissaris
anomenar-se

del districte manifesta
Francesc Planas Ma-¡

yor. Els altres individus que l acompaven pogueren fer-ee escàpols.

Aquesta matinada l'esmentat Pla¬
ha passat a disposició de Is'
brigada Social per tal s'instrueixin
les diligències del cas.
{
Aquest guàrdia agredit fou d que
amb altres companys detingué al
ball anomenat «Les Canyes» tres
Individus als quals se'ls ocuparen
fulls clandestins de la F. A. L, i ef
trobaren desprès al domicili d'uif
dels detinguts una escopeta de caça,1
un
punyal, una pistola «BúíaiOS
7'6S amb dos carregadors, una altra
pistola «Astra» amb dos carregadora
una caixa de municions «Winches¬
ter» amb 50 càpsules I 13 bales més.
nas

Les instàncies per a ús d'ar¬
mes, a partir d'avui, s'ad¬
metran al Registre d'Entra¬

da de Prefectura
Des d aquests

data s'admetran al

Registre d'Entrada General de
lectura Superior de Policia les
táñeles

que

'egradse 1
llicència

estiguin

Pro)

insj
degudament

documentada# solllcW

per

a

ús d'armes en

la humanitat

Dijous, 31 de gener del 1935

Barcelona

—

Any V
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—

CONTRA LA DICTADURA URUGUAIANA

d'un lloc els governamentals

Els revolucionaris han derrotat en més
PER ALS AMICS EMPRESONA1S

subscripció

La nostra

oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)

Relació de donatius rebuts a les nostres

I avalada, sobre la situació dels

degudament

nou,

Victoriano

M.
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Abones
«
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...

-

O'S
O't
01
01
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President actual de rUntgual,
Gabriel Terra, eontra el qual shan
II

01

alçat els demòcrates del pals, per
dictador, l'any 1*11 era an deis coos
esquerriltes del partit BatUista, co¬

0'f

E

M.

Oardlel

negut

...

Pere Altiaigeà
Un valencià
Una palalrugellenca
Una arugouesa
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.
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Boa gata'ana

del

grup
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Un
Un

9T25

ÎC

Sen

Joanet Caetellà
Pere Zaragoza

Esteva

Llo¬

E

del

...

que

ntial

Aquest número ha
estat visat per la

J M. 1 família
Bal tasara Orsa
Carme Segura
Emília Coma

.

companys

d'obrers

grup

S:=

#•—

de

Una
parella d'Esquerra
Un català d'Esquerra
Jaume Clotet Homs
A
O. en non de set cate

2'—
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Josep

Most

Marcel Oarcia
Marcior Mamerlch

i;—

.
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tal que, m cu da sortir premiat
sigui afegida la quantitat oorrsa
nenet a
la nostra subscripció,
b
per

rebut
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Salvador O arc la l lamilla
Maria Mita ta
Antoni Brugulat
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ir
o

a desgrat
censura, sabem

Ara,

xer.

rebels

han causat

d'aquesta rigo¬
que les tropea

derrotes

a

les

fi¬

del*

I que al front dels revoluciona¬
s'hi troben els homes més pres¬
tigiosos del Partit que abans havia
estat el de Terra.
Ha estat una veritable dissort que
la megalomania d'un home i les cir¬
cumstàncies
econòmiques adverses
ris

ha hagut

que

de

patir

FVrugual,

els altres patios, hagin destruït
el bell somni democràtic que s'havia

com

forjat

en

aquella

petita

República

<rell.

NIA

Montevideo. M. — Diuen de Colónia que bon estat morta nou soldats
1 diversos rebels 1 altres resultaren
ferits en una topada entre lea torees
del Oovern 1 ela revolucionaris d'a¬

quella regló. ~

assabentem

hiremar

a

pot)—

que

oua es

conserva

del» Dux. amb
obra qua prepara.

plegat

MOU SOLDATS MORTS EN
EN UNA TOPADA A COLO¬

viste»

diversos dies.

rar

perfectament

intranscendent

que tenen confiança

que el moviment aerà vençut ràpi¬
dament. encara aue la tasca de au¬
tocar ràpidament la rebel·lió pot du¬

lícit,

Far

LES TROPES REBELS. COMANADES PER L ÉX-OIPU-

bé

teu

nas

nn

ocell

TAT

aqutUi,

apoca més < millor
de presa
I aquests, so¬
vint
quan apare'ren. són presad
erfdenf que hi ha carnassa a la
vista. Serà atri* iD'Annvnxio flai¬
ra la querrá I, vell i
tot. anhela
recomençar
les ntragonces heroi¬
ques» ¡Tant debò que ens equivo¬

quem! Però aquesta associació
mentània de Roland
i D'Annunxio

palesen

que en

mo-

amb la seva
amb el seu

molts

OVIDIO, CAUSEN

XES A

Montevideo,

Olivé

Il

Jové

Joan

cinc

BAI¬

morta en
Costadecolla entre íes

torcas

capitanejades per l'ex-dlpuUt Ovidio,
I les federals, comandades
pel coro¬
nel
Vázquez Hom diu que Baslll
Muftoe. un dels caps rebels. 1 dos
amics #eus. han aortlt de l'Argenti¬
na 1 es troben ja a l'Uruguai
I pre¬
en part activa en el
moviment

aspec¬

tes si en l'ordre tècnic hem ultra¬
passat ravió. en Tordre moral envivim al temps de les maces

dels actes celebrat* a Ala¬
cant, aquests dies passats, el senyor
Lerroux fou obsequiat peli seus cor¬
religionaris amb un àpat a Santa
Pola i. en el curs de la festa, el
un

president del Consell

catalana

pronuncià

un

breu però substanciós discurs en de¬
fensa de la coalició del Partit Ra¬
dical amb la eCeda».

'

Agustí

De Diario de Madrid
reproduïm
fi següent paràgraf d'aquest discurs,
poc conegut, del senyor Lerroux.
Diu així segons la referència te¬
legràfica de l'esmentat diari:

Franct

Serinyà Pal*

.

eLos que combaten esta coali¬
dicen que estamos en contra¬
dicción con nuestra vida privada

¿Pues
todos

■queta Oaura

a
♦

familia republicana d Ri

querrá

Feliu

Victoriano

-»

...

s

£

qué-pregunta—,

los

dios

cómo

no

sociedad, discuten

sus

vemos

hombres

ideologías opuestas conviven

en

que

esm os¬

magnifie 1 diplomàtic, peró els homes de Berlín tam¬
dormit. Primerament, quan França s'apropà a Rús¬
sia, Alemanya lligà els seus interessos a Polònia, la seva enemiga
natural fa que era aliada natural de França. Desprts, quan el Pac¬
te de Roma

ha estat un fet, Anglaterra, que no el va pas veurà
malament, s'ha alarmat d'una possible entesa seriosa d'ambdós
països llatins amb relació a la Mediterrània f a les colònies d'Afri¬
cà que havien estat alemanyes, i dubta. Els diplomàtics germànica
saben aprofitar aquest dubte del *Foreing Office» i heus ad que els
dubtes d'una banda I els recels dels altres, obliguen ara a recomen¬
çar a Londres aquella feina que semblava fa feta a Roma.
Ara ens trobem amb un viatge-cacera de Goerlng a Varsòvia
1 per aquí dos o tres dies ens anuncien el viatge de Flandin i d»
Laval a Londres França es veu obligada a posar els pesos torts a
la balança i Anglaterra, conscient del paper que fuga en aquesta
combinació d'ambicions < de temors, al mateix temps que accepta
tractes amb els diplomàtics francesos, coqueteja amb Hitler i fa
dir als seus grans diaris que el tracte que es dóna a Alemanya és
injust. Entretant, Flandin i Laval inicien el seu viatge
al caire
mateix d'un période que promet ésser molt agitat a l'interior del
seu pais. Si volen tenir' les mans ben lliures ja cal, doncs, que es
donin pressa a lligar caps i a tornar a Paris. Es de creure que el»
seus adversaris sabran aprofitar avantatjosament per a ell» aqueeta situació difícil en la qt al es troben els politics que dirigeixen
França. No hem de trigar massa dies a veure el desllorigador d'a¬
questa situació, o qui sap si a convèncer-nos que l'embolic és mas¬
sa fort perqué pugui ésser desfet amb unes converses més o menys.

GOVERN GENERAL

procediment econòmic

seguir per

poder fer efectives
aquelles atencions indispensables que,
durant el període transitori que com¬
porta la suspensió, seran necessaries
en ordre a retribució del
personal 1
a

Dos Decrets
interessants
del

a

pagament de les despeses d'entrete¬
niment i conservació del Palau del

Parlament amb el seu mobiliari I
estris.
Es evident que la Llei
esmentada,

suspendre transitòriament les *del Parlament de Cata¬
lunya, deixa subsistent la Institució
parlamentària del règim de la Ca¬
tnbucionf

les llicències d'ús

a

La retribució

—

talunya autònoma, 1.

personal i el mante¬

niment

del Parlament
català

XI «Butlletí Oficial de la Oeneralltat» d'ahir publica les següents dis¬

«DECRET
per Ordre de la Quar¬
d'octubre del 1934

ta Divisió
la suspensió de la concessió de lli¬
cències d'ús d'armes, per exlglr-ho
així. aleshores, les circumstàncies, 1
havent canviat en l'actualitat les
que originaren
mesura,
Decreto:
Primer. — A partir

de

l'adopció d'a¬

causes

seves

d'aquesta data

hom podrà sol·licitar llicència d'ús
d'arma 1 obtenir-la, previs els tràmits

reglamentaris i l'informe lavorable
que determina la Llei.
Segon. — Les atribucions que em
són conferides per a la concessió
e
llicència d'armes són delegades, a
Barcelona, en el Cap Superior de
Policia, 1 als territoris de Lleida, Tar¬
ragona 1 Girona, en els respectius
Comissaris

quals

de

seran

la

Generalitat,

als

adreçades les correspo¬

nents sol·licituds.

El

tant. cor¬

què restin

en

suspeses

les

atribucions, el Departament dó

Finances de la Generalitat de Cata¬

lunya podrà disposar de la quantlé
Indispensable de la consignació del Pressupost vigent destínada a les susdites despeses.
Segon. — El Departament de FL
nances de la Generalitat és autorlM
zat per a dictar les disposicions ne¬
cessaries per al compliment del pre-

absolutament

sent Decret.

Barcelona, 29 de
El

gener

del 1938.

Governador
President

General de Catalu¬
de la Generalitat.
Manuel Pórtela.»
nya

Barcelona, 29 de gener del 1936.—
Governador General de Catalu¬

President de
Manuel Pórtela.»
nya.

la

Generalitat,

una

intereses y se

reparten dividendos, etc ? (Una gran
ovación no defa oir el final del pá¬
rrafo.) En la República no cabe la
demagogia (Grandes aplausos.)»

per

respon a aquest Oovern General en
ús de les seves facultats, ordenar
aquelles mesures, també de caréete#
transitori, que permetin el sosteni¬
ment d'aquells serveis creats pel Parlament de Catalunya en relació amb
el seu règim Intern, els quals no és
admissible de deixar desatesos du.
rant la situació excepcional present.
Amb aquesta finalitat, aquest Go¬
vern General creu
procedent de dic¬
tar el següent
Decret
Primer. — Per tal de fer possibls
el sosteniment dels serveis creats
p«
Parlament de Catalunya, durant «|

període

quella

ción
.

acceptar les imposicions

El pla era

d'armes

radical-cedisla
En

a

en

La convivència

Cinta Parré
■» Brugalada

Teruei

inclinarse

del 28

fs

dfonsa

a

poc no havien

Acordada

Maria Tomàs

£F

velés obligada

Roma s'havien acordat per ella, imposicions que serien
sades amb la prometença de la paritat en els armaments.
a

posicions del senyor Pórtela:

Antoni Tomàs

importància

més

diuen els demòcrates italians emigrats —era d'esperar que Alema¬
nya es

Per

..

Tomàs

molta

més que no pas altra la raó podríem dir pelcológica del Pacte de Roma.
Lligada Itàlia al carro de París — o Paris al carrb d'Itàlia, com

L'estat de Martí
Barrera

..

Bolé

Pepet a

Això és tot. De

el que va passar a Roma.
dia accedir a concedir el que

rebels,

Clínica Fargues. Després d'efectua¬
da la intervenció quirúrgica, l'estat
del pacient segueix el seu curs nor¬
mal, camí del restabliment

Pilar Talalla
Vila Any*
Carme Castellà

per

és

L'EXERCIT
M - HI ha hagut
al «-<*——
» a
r «embat

Josepa Cabot Morant
f

caiguda, cadd
< inquietud

Führer. Aquesta era

-

1er rat

se'l varen concedir.

ment

El nostre estimat amic l'ez-conse¬
ller Marti Barrera, continua s la

..

que esperava tothom que anés de
més i més, amb el natural malestar

part de tots. França, que es pensava poder escapar a la crisi que
havien seguit els altres països industríale i colonitzadors, va sen¬
tir-se forta < rebeca i no es va mostrar mai disposada a fer con¬
cessions als seus veïns, Itàlia i Alemanya. Cap a finals de l'any
passat, finals ben pròxims, els estadistes francesos varen veure amb
tota claredat que res no podia evitar-los el que no s'havia pagat
estalviar cap pats, la crisi econòmica, de la qual, malgrat els bons
averanys, ningú no tap veure la sortida. La situació interior de
França podia agreujar-se, podien repetir-se amb molta més inten¬
sitat l amb més fonament, és clar. les crisis d'autoritat que varen
tenir lloc l'any passat. 1 calia tenir lliures les mans a l'exterior
per a poder obrar amb més diligència a l'Interior.
El primer pas fou el Pacte dels Tres per a solucionar la qües¬
tió del Sarre. Era aquesta una qüestió enutjosa que no podia tenir
més virtut que enverinar les relacions amb el recelós Estat veí de
l'Est, sense que se'n pogués esperar cap avantatge. / es va cedir d
canvi de prometences formals, però sobre les quals hl ha avui tante
dubtes com poden existir qmb les que feren corregir el Pacte de
Versalles. No creiem que ningú hagi enganyat ningú. A Paris i a
Berlin necessitaven un parèntesi per a respirar un xic l mútua¬

..

..

econòmica

dia s'accentua

rigorosa que s'exercí a Montevideo,
aconseguí fer creure que es tractava
d'un moviment mort abans de néi¬

ramb
< amb alsamb
odesel
figura els
de anys
IFAnnuneto,

Conesa

...

que

ciutat

normal,
i

iflU)

T. Vendrell
Esteve Juvlfià
Përrun Longàs
fose [i M
Kovlra

República,

la

crisi

via sabut crear-se Estat» satèlíts al centre i als Balcans, en aqueste
moments precisos era menys perillós que Hitler i podia resultar
un bon antídot i fins un magnifie aliat contra les ambicions del

la

ne fs pa» en nom de
degué apoderar-ae de
rosta de fuaoSltvin. ami¬

D'Annnnglo pensa

Tot

[. Barceló

sota

f

venida—fmrtós

I O report

I.

de

ma for part
fora de la d'Alemanya i de Polònia, està lligada, si nq
d'altra manera, espiritualment amb França o bé amb ftùlia, i erq
fust que tothom velés amb bons ulls un Pacte que venia a posat
un punt final al recel existent entre ambdós països llatins d'ençà
del final de la guerra, recels que havien estat agreujats per la pre¬
sa del Poder per Mussolini. Venia a ésser com la consagració de l'es¬
perit llatí per damunt de l'esperit germànic i fins de l entrocament
de l'eslau amb el llatí a través del pacte existent entre Russia t
França, fa que el Pacte de Roma minvava bastant el valor que po¬
gués tenir l'entesa entre Paris i Moscou.
Tant França com
tàlla, en la seva entesa, més que l'efec¬
te exterior hl cercaven un crédit per a l'interior. Es en realitat si
que ve passant amb tots els pactes i les enteses que es vénen fent
en
l'actualitat, ni que siguin circumstancials. No ht ha cap pals é
Europa, ni tampoc galrebe de fora. que en els moments que som
no miri amb pailra el futur Immediat. I no és per a menys. Lo
de premsa,

revolta d'ara sembla més po¬
i més fonamentada que les an¬
teriors Kls primers dies, la entura

F scriptnr
Kl a "

i que a vrc niarà el teu soiorn per
a
consultar el manuscrit de La

I. Irait
L

L'ex-President

al'obs¬

t

que
a

I aliada d'aquella
Posteriorment, en»

one

.

.

¥

protestar o varen intentar fer-ho,
però varen eegvér el* gamins que
sepueixen els de tots els països que es
rebel·len contra les dictadures; va¬
ren
ésser deportat» i empresonat»

e

d'Itàlia ha fet tronar i plou¬
drdara qua ell ft combatent

Fiume

.
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tou

Fturnes,

r Aimes

constar:
de Francos.
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francés,
França
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da
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potser

que

s'havia presentat
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Mercè
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pode fraaao ttaMS.
que
ha motivat «na carta de
iFAnnunato a Claude Farrére, on

Agustí Sanz
Josep Girona

ÍT??

de

raventura

actituds

da Mussolini, acabaren da ter-nos
el "ilidmr.
Ara. an pocs diat. hem sabut
d'all duo» vagadas. Una amb mo¬

.

fi»

i Josep Codina

econòmica i en

pensaren

un ultra demòcrata, per inicia¬
pròpia, ate sabria treure del mal
en qui es trobava la seva eco¬

rosa

tem¬
sentirmolt m sota la grapa da farro

...

N.
Escolà
Antoni Carbonell

Lleó
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amb atperont en» en distanciaren

te

Josep Corderas
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paró,

tard.

i certes

perament

tguerait

! Nun Queralt

i.

Mo hi podíem

Mis
Flume

força. L'evidència

Mana

i Josep

' Lluís

v

Mundet

aquest tol fat ens timpa-

per

tttrara
Josep Ventura Velle
Ricard Juba Torrents

orisi

manera

aquell home que

tent

.

...

Algunas

certa

La

'-enta d'una aorte

Agulló

Jaume

efectes de la

rebuts amb

França, frec a frec d Alemanya, po¬
nyor Baltasar Brun.
difícilment podia defensar; però sa¬
portar una dictadura en «n pais que
LA CANÇO DE ROLAND havia estat un model per als altres bia que una semblant actitud reforçava automàticament Hitler |
països de Sud-Amèrica, i se suïcidà
podia donar-li urc per a l'esdevenidor. Calia contrarestar aquest
OcbrUle
U'Annunsio
tenta
»
efecte consolidador del feixisme alemany, més perillós que l'italià,
donar senyals da vida. il MS an¬
en aquell cop d'Estat
tic prestigi de poeta «s m dCutr
Després, fa refets els ciutadans, per ésser més jove i no disposar de les reserves de les quals dis¬
molt dintre let teves pronrs ni- l'han anat «occint las
protestes < posa Mussolini a l'interior per a mantenir ei seu crédit de Messies
Uf or» Molts dalt qua Tapiem ad¬
els aixeca mer (s I amb eí d'ara fa
(ens referim als grans plans de reformes, d'obres públiques i de
mirat a l'èpoea que un tant í lloa- van sis. Tots han estat vençuts per
bla
noMrma ona tndinava a tro¬ Terra, aquell home ultrademòcrata sanejament, que varen servir a Mussolini per a mantenir el seu
var
coneixement amb les gram que en
comptes d'aquella àmplia prestigi). El feixisme de Mueeollni. si bé tan imperialista ara com
signatures estrangera», vérem tro¬ constitució que havia promès al seu
abans, resulta bon xic esmossat per l'ús 1 pels continuats refreganar. Instintivament, la nartra admi¬
pau. els havia portat una dictadura ments que H ha imposat la diplomàcia internacional i la realitat
ració Quan va orçanitvar aqualla i nn Parlament semblant al de Porinterior del pais. Mussolini, que al mateix temps que França, ha¬
asquadrrta d'aviació qua tenir
tugal i al de Mussolini
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La Constitució, que fou aprovada
rany ¡917. va regir amb més
o
menys entrebancs fin» a ran» 19J3.
en el mes de març del qual, factual
President Terra va fer un cop d'Eh-

pas
nomia.
De totes maneres, varen
ésser molts els ciutadans que varen
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Marti Llubee
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Llorenç

agraït d'En Junyent
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,iur¬
perpetuïtat, com sf
fossin
ques L'Uruguai et podia estalviar -I
sistema per ésser un petit pals ric i
de finances sanefadet. Una de les
glòries dels unguals era el presentar

J.
J

Angelina López
Teresa

J. T
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Joan Ulotet Vives

P.

put fent les altres repúbliques sudamericanes, en les quals els Presi¬
dents són gairebé sempre generals,
i molts d'ells ocupen el seu lloc a

J. Bartolomé
M Padrós
E. Astràs

8—

m

Patrici Pinto, de Sent
renç de Morunys
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