EL TEMPS. - A Catalunya tl oel en aeneral apareix nebulós,
però ntl ur• per la Cerdanya, rlberoa del Segre, pla dt Lleteta, conca
•1 Barbert I Priorat.
Ell venta oón quelcom torta del 8. por la vall do Rlbeo dol N 1
HW per I'Empordl, conca de Barbera I riberes de l'Ebre. Són fluixos
o en calma per lea restants oomarquea.
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UN FALL INTERESSANTISSIM DEL TRIBUNAL SUPREM
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La causa contra el senyor
Companys

Guió del moment

El qUefou Pres'ldent
.
de la Generalitat
,
no posseeiX bens
de fOrfuna

UNA POLITICA RESPONSABLE
El cura dels fet.s, en Ja vida de la RepubUca, senyala cada dm una
trajectòria més clara, en el sentit d'anar·se p¡emsaot en posiciona el que
ahir foren solament propòsits, fallides I actitudo Impulsades per la preclpltació vertiginosa de les circumstancies.
Una trajectòria més clara, que no vol dir una. trajectòria optimista.
n1 feliç sinó exact.ameot el contrari. Cal només un lleu examen dels fets
que o~plenen l'actualitat de cada hora, molts dels quals, per aquelles
.-~.~ nn.<1.<>tble ni destacar ni comentar. En deixar.
raons de sempre, no eDS ~ ~
los. però. en simple noticia - de vegades ni com a noticta. podem donar-los - el lector sap discernir-ne la gravetat t la lliçó. Simples titulars o
escuets telegrames -aquests dies s'ban repetit sobre les nostres columnes- s9n d'una eloqúèncla tan clara que a nlngu no pot haver passat

:S'ci."::!~':." ~~:~~dència

en ordre a la vida politica I SOClal

La poliU ca d 'ideals ha deixat d'ésser liD art difícil, per a con \'er tiroc en una missió dramàtica, en la tàctica I en els principis. Sl hi ha cons-

ciència de lll realitat no pot anar-se alegrement a «fer polltlca», sinó que
cal anar severament a afrontar greus problemes i a buscar-hi caminS de
aolució. Fins el 6 d'octubre, el mate1x impuls inicial de les esquerres donava a l'actuació pUblica una. aparença de facilitat 1 d'amplitud que ha
deixat de tenir després d'aquella data, el màxim sentit de la. qual era -o
no hauria estat res- la culminació de tots els problemes de fons que
l'havien anat condensant en el curs de t.res anys, I la seva. topada amb
la. rea.Utat oticlal.
I bé. Una actuació polltica, en el futur, requerirà, primordlallnent,
el coneixement dc tots aquests problemes l l'aplicació de fórmules de solució. Instrument? El partit polític, però en el ben entès que el partit
polltic sigui W10. massa. inexorablement dlselplinada i posseeixi els òrgans
d 'estudi 1 de control necessaris per a enfocar, d'acord amb un ideari preets, els problemes de la Vida pUblica, 1 per a canalitzar en fórmules de
aovem les nspiractons del cos social.
La conclusió és simple. La dificultat pot començar -si no existís l'esperit de sacrifici 1 la capa.cita.t polltica 1 tècnica necessària- en el moment d'haver d'estructurar el . partit poll tic en forma tal que se'n faci
l'inStrument apte per a la finalitat apuntada. D'aqu1 la nostra constant
1 reite1·ada insistència, en refenr-nos a la democràcia catalana organitzad&, en reclamar en primer t.erme una dis e¡ prma a bso¡u t a d els seus nu11tants, una depuració implacable dels seus organismes i W1a capacitació
efecUva 1 provada. dels seus dingents. D'aqui la nostra condemnació severa. contra els inconscients o els irresponsab1es que pu-............1n lmaginar que
·b t s1mP1emen t l'bora d e tornar a
h
aqui no h a. passa t res 1· que a arn a
temerosos que la seva insignifique,
altres
aquells
començar. O contra
càncta. politica els elimlnl de llocs destacats en una massa. conscient l est.ructurada, amb normes prou severes per depurar lmplncablement tot
allò nociu o inütil, tracten ara o trae t aran d •a l errar-se d emà• quan j a no
h1 hagi perill d'anar a la presó, a aquelles aitua.clons de caciquet 1 a
aquells nuclis d'interessades amiStats de t«tUlla, a l'ombra dels quals,
abans d'octubre, s'anava vivotejant 1 «fent politica».
No. L'etapa està superada. i cal marcar sobre el futur noves directrius. Els problemes són massa greus perquè seu pu,¡u1 encarregar el pe~
tlt personatge de tal i qual grupet, wdisciplinat 1 caòtic. Una personalitat
de dirigent responsable -de dirigent d'una democràcia activa- no es fa
amb intrigues ni amb apetències: ea ta amb l'executòria d 'una conducta
1 amb la. garantia d'una capacitat. Més que articles de reglament, més
que acords d'ahir o d'abans d'ahir, el que pot invocar-se 1 el que cal extBir és això: una conducta 1 una capacitat.

•

EI j ut"jat procedirà a
l'embargament dels
mobles i efectes del
seu domicili

n

Madrid 2. - La Sala 1egona de'
supretll lz.a ¡.anat en el recur~ pre1e_ntat per 'Alcalde, aen¡tor Car«:a
Pa t Sun¡ter, í conaellera Muntcapah
cte Barcelona que es troben a bord
àe l'cUrv.gu.aJI», procesaat& amb '"othl cle/.9 jets ocorreguts " Barc<lo11a

estat v·lsat per
la
censura

""!!!!!!!'""'"!"'!"!"'!'!"'--""!!""!"!"'!'!"''!!!!!'!!
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Més del contraban d'armes

L'edifici és el del carret,
de la Unió
El fiscal de la secció primera ha
signat un decret pel qual demana
que la sala del criminal torni als
Sindicats Lliures la. casa del carrer
de la Unió que posseïa, 1 on foren
trobats en proclamar-ac la Repübllca els explosius que motivaren el
sumari que es va seguir.
com que el dit sumari ha estat
sobresegut per l'aplicació de l'arn~
niStla, el fiscal també demana. que
cessi la intervenció judicial que ht
havia sobre l'edifici esmentat.

!!!!"!!'!!'!!!!!!'!!"!'!!!!!!"!'!!!!!!"!'!!!!!'!!!!!!'!'!!!!!!'!!!

PI I IUNYER
durant la nit del I al 1 d'octubre.,
aota
trobaven mmcom &e 1ap.,
j que,
del.s esTrib¡mala
juri3dtcció
la
tara.

En z•aute dictat en el dta d'avut

sa1a aegona de1
~a
per 1'esmen t••
es disposa que,
Suprem¡
Tribunal
d'acord amb els termes del recurs
tt t 8't 1 'bet:ti l' t 0 it t
fï~~:e~u~ •Jinsn ~~a ente::'a ~n al'an~
dit 1'<1JU1ri i sigui l'Audiència de
BarceLOna l'encarregada de 1utjar
els consellers' Municipals d'esquerra
d'aquesta ciutat.
lmmediatament serà comunicat el
tall a. les autoritats re1pectives i als
enoo,-tats en el sumari de re/erèn~om es recorctara, l'alcalde í els
consellers Municipals de Barcel011a
mantingueren des dels primers m:)-

o

Pels fets de Cimadevilla

El Fiscal dema na 10 penes de
mort

Madrid, 2. - S'ha publicat Ull
opuscle oflcla.l sobre eLa revolució
d'octubre a .Espanya». En eu es ta
un relat dels successos ocorreguts a
CatalWlya, Astlirles I alt.res poblaclons. Després de relatar els successos ja coneguts, tlguran a l'opuscle
les següents dades:

MORTS
Paisans .................. '" 1.001
Guàrdia clvU ... ... ... .. .
100
Seguretat .............. .
17
Vl¡¡llància .............. .
2
OIJon. ~. - Es confirma que en Assn!t ...... ........... .
51
16
la vinent setmana es celebrarà el Carrabiners ... •.• ... •••
.
96
Consell de guerra pels successos de Exèrcit .................
111. barriada de C1madevilla, en els
Total
1.335
quals, com hom sap, el fiscal sol:llFERITS
clta deu penes de mort.
..................
2.051
Ha. quedat conclús el sumari pels Paisans
ExèrCit 1 força pUblica. •••
900
successos de la parròquia de Verl.
...........
Total
sn
a.
f'ia i altres propers. Figuren processades 92 persones, entre elles algu- INCENDIS, VOLADURES l DE."''Enes dones.
RIORAMENTS

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

Jueus d'abans i d'ara

6
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Els Sindicats' Un a vers1o oficial
LI•IUres de la revolució d'octubre

El jutjat número quatre té al seu
càrrec la peça. separada del sumari
que instrueix el 'l'rlbunal de Ciaranties contra. l'ex-Govern de la Generalitat per a la responsabilitat clvll,
envià, bon punt rebé l'ordre d'embargament dels béns del senyor
Companys, un exhort a Madrid per·
què el senyor Companys manifestés
els béns, en cas de tenir-ne, que bavien d'ésser embargats.
L'ex-President de la. Generalitat
manifestà que no en possetx pel
qual foren cridats a declarar dos
testimonis davant el Jutjat de Ma
drid. Aquests testimonis ban estat
els senyors Francesc Oómez Hldalgo J Francesc Madrid.
El Jutjat ba oficiat als Bancs, al
Registre de la. Propietat del poble
del senyor Companys i a d'altres
indrets per tal que manitestJn els
béns que pugui tenir l'ex-President
de la Generalitat.
El Jutjat es personarà un dia
d'aquests al domicili del senyor
tal de
Companys per dels
mobles a1
seusprocedir
l'embargament
efectes.

Entre tots els cops que Catalunya va rebre de la dinastia castellana de Trastamara, un dels més greus tou la persecuct6 dels
judaïtzants ¡ota els Reis Cató,ics. Aquest fet no ha pres prou de relleu en la nostra història, perQut hi ha /!.agut la tendtncia de donar una cabdal imporUmcta a l'expulsió, l'anu 1492, dels jueus que
no es van voler ter cristians, I hom ha passat per alt la tragtdia
coetdnia dels jueus conversos o crtsttans nous.
A Catalun¡¡a, la persecució Inquisitorial contra els judaïtzants
va portar un perjudict molt mts gros que l'expulsió dels ;ueus. Quan
aquests van ésser foragitats. llur nombre t llur influència ja havien
minvat molt. El call de Barcelona, que havia tingut tot sol tanta
tmportdncta com els altres calls det Principat plegats, teta un segle que estava destruït. Els n.avtlts on s•embarcaren els jueus expulsats als ports de Valt:!ncta. Tortosa í Tarragona, no en recolliren sinó uns pocs milers. i encara entre aquests n'hi havia molts
d'aragonesos. Menys nombrosos devien ésser encara els ;ueus del
nord de Catalun11a que, com els de Girona í l'Empordd, es refugiaren al Rosselló, aleshores en poder deL rei de França, i en foren
expulsats a llur torn l'anu següent tan bon punt la terra rossellon enca tou recobrada. No creiem que de la Catalunya estricta sortissin gaires centenars de jueus addi ctes a la vella te.

Edlllcls publics ... .. . ... .. .
Esglésies ................. .
Fàbriques ................. .
Ponts ....................... .
Carreteres . . . ..• ... .......... ..
Ferrocarrils ... ... .. . ... ... . ..
Edifjcis pa rticulars .......... ..

mlli-1

1

~u~~~~o~ i la
ra~i[al

:a

ID:íií[a

Crònica del nostre redactor a Madrid Alard Prats
Els diputata r epublicans per València, Marc Miranda t Pasqual'
Leone, han cregut oportú. Jer-se
resaó davant el Parlament en

UN. Ri CliFICACIO

L'orgue de¡ fftuseu
de Catalunya

Quan cometem un error no ens
dol mat de fer una rectificació i per
això avui no tenim el més petit mconvenient a rectilicar el que cometíem en el nostri! solt de fa dos
dies parlant de l'orgue 1 de l'organiSta del Palau Nacional de Montjuïc.
La. nostra equivocació va consistir
a afirmar que l'organista del Palau Nacional és W1 mossèn. En efecte. l'organista oficial no és el mos:sèn que toca cada d.la aquell orgue.
El mossèn en qüestió -amb tots els
respectes deguts- no passa d'ésser,
segons se'ns diu, un aprofitat deixeble de l'organJsta oficial.
Feta aquesta rectificació que dU·
posem satisfarà als tuuna.bles» comunicants alumnes d'orgue que va~
ren tenir la gentilesa de demanar-la
un d'ells utUltzant d'una. manera
tocant el nom del senyor Pic 1 les
en què vivim, (no
circumstàncies
AL FORTI
TARf,,"\GONA
sabem sl al nostre senyor alcalde
governatiu, propietari de diaris U
farè. gaire gràcia saber que s'utilitza el seu nom 1 la seva influència
per amenaçar la premsa) ens permetem insistir en el nostre tema
del perill que l'utilització de l'orgue
de referènda comporta per a la seguretat del primer Museu de Catalunya.
I No som enemics de la. música, nl
tampoc de la música d'orgue, pel
contrari, ens agrada molt, però
som partidaris fervents que cada
cosa es faci al lloc que li correspon
i per això cridem l'atenció al senyor
Pic sobre aquesta. anormalitat perillosa. Quan el Palau Nacional de
no era altra cosa que una.
1Montjuïc
baluerna. arquitectònica de malt gust
no ens preocupava. nta.Gsa. que uns
senyors s'hi esplaiessin o s'hi gua,..
nyessin la. Vida tocant 1 en::;enyant
a. tocar l'orgue. Ara, però, la cosa
canvia per complet. El fet que el
ratau, bonic o lleig, tanqui les requissimes coBeccions artístiques que
guarda, el fa sagrat i sobretot l'ha
de fer sagrat per les nostres autoritats, que han de veUlar per la seva
:;eguretat sigui com sigui i passant
per dam.W1t de tota mena d'mteressos creats.
· El Palau Nacional, avui és el Museu de Catalunya i no pot consentir-se que es converteiXi en Conservatori de música 1 moa menys que
s'hi fact funcionar un dia i un altre
Els senyon Prunés i BorrU, Comissari d-Ia ae I Alcalde de Reus, respeetl~ment, aDan•a d'ésse~'':m:!r:t Te~rrasona dia, w1 instrument que requert!tX
segon, la insta.l:lació d'un motor elèctric
acompanyats de dtversos familiars i amics oolltics
en el mateix cos de l'edifici

DE
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dos admirables dkcursos, del que
pa88a als Ajuntaments d'arreu
d'Espanya, arrencats d'arrel d~
llur liase de permanència legal t
murats a les disputes dels Jum~e s
que compten amb la confiança del
Govern. Els dos diputats han dit
el que passa a qualsevol republicà,
que no ho sigui només de n01n,
en r elació a aquest caa. La intervenció -ja era hora que se senUs
alguna veu republicana a la Cam~
bra- ha estat oportuna. Pen) a~
bretot la seva raó d'oportunitat
pren major volum si considerem
que ha d~nat lloc, no meuys,
que a un dtScu.rs del aenvor ministre de la GovernaCió. Les paraules
-seguides, això sí- que ha pro1tunciat el mini.!tre de la Governació¡ no aolament han o.n .~!cr t
d'estupefacció els escons r e-,;:.;.b!tcans de la cambra, atnó que ha
aplanat amb la mateixa estupefacció els diputats de la ma1or1a
í encara mé! que a aquests, ala
senyors taqutgrajs. De qutna manera donar-ii forma llegible? H<nn
veta els taqu.igrajs llançats a la
feixuga tasca de caçar unes paraules sense cap sentit. I el pitjor ea que quan s'endevinava una
escletxa per la QUal poguéa filtrar-se llur comprensió, era q1lesttó de posar-se a tremo~·11 El aamriure es ri'11Jui:rava en eZ rostre dels
oienta. A la tribuna de la premsa
els somriures er,..,., P'1cara m~s czo.
centuats. Tota la gradació del
somriure podia estudiar-se. Des de
la de comntiseractd, llàstima. etc.,
jtns a la franca rialla. Sembla que
el senyor Vaquera volqué tancar
moltes i nwlt rares l7'tenctons en
les s~w~s "P~a ules.
Preses d'oïda, produei.un caljrecl. No ta •1'.1o·· ""nt per la seva
sintaxi, sinó pel Que en realitat
demostrcnen. «Ela Ajunta¡;:ents
del 14 d'abril han estat destituïts
perqué eren ca9ernes de la ret>olució contra la RepúblfcaJ. No
reaponien, no, al que els republicans radicala -el sen¡tor Vaquera
és re publicà radical consptcuhaviea. d'és:;.::r dJ:t::·;t tants anys
d'esperança. Per aLt:ó no hf hagwJ
més remei que imposar des de
dalt, des del Govern la moralftat
a cremade,tt. Per ai.xò han estat
destituïts i 1Wdrils en el successiu
per radicals i altres elements que
am.b ells conviuen en harmonia
més o menvs perfecta. Els A jut¡..
don~s... principalment,
tamen ts,
1w.n estat destLtutts per immorals
«La majoria d'ells, ha proclamat
el senyor Vaquero no podien resistir-se.» De manera que ja ho
saben tots els Ajuntaments destituïts i els qui ei.s votaren el 12
d'abril.
El senyor Vaqu~ro diu que sost~
sempre ei que diu. Gràcies a les
suòstitítci:ms que perduraran «tot
el temps que convinqui» els pobles
podran apreciar clarament la politica radical en els Ajuntaments.
El senyor Vaquera aiXi ho asseqvra.

1'3
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58
31
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ARMES RECOLLIDES

Llargues ................. .
Pistoles ........•........ .
Fusells metralladores ..•
Pistoles metralladores ..•
Altres metralladores ...••.
Canons ................. .

89.354
33.211
149

96
21
~1

MUNICIONS RECOLLIDES
De fusell i escopeta •.•
De pistola J revòlver .. .
De canó .............. .

97.3:12
255.375
1.717

EXPLOSIUS

Bombes
Madrid 2. - A la sala primera
Petards
de l'Audiència provincial s'ha. fallat
l'assumpte referent al contraban
d'armes de la. Clutat Universitària
en el recurs m&,e¡-po.sats pel !J.scal.
La. decisió de la Sala és d'acord
amb la. petició del fiscal , és a dir,
~~f[;;~~'t.;
que en l'assumpte hi interVindran ~n¡s. e~~~~;~ l~~:Z
La gran torça de !a raça hebrea a Catalunua, a les darreries del
seus càrrecs d'elecció popular, el aeu
en el successiu els Tribunals
dret a. ésser jutjats per l'Audiència. segle XV, no era pas la dels jueus que practicaven declaradament
tars 1 no els civils.

CATALUNYA PER ALS CATALANS
Avui haurà arribat a la nostra ciutat el cap politlc de la. «CEDA»,
aenyor GU Robles. Ja ha anunciat que venia facturat - segurament els
bons oficis de l'actiu senyor Cirera. que creen cada dia un conflicte
nou - a CatalWlya, 1 que prendria part en alguns actes organitzats al
seu honor. No sabem si avui mateix, la presència del llder cedlsta coincidirà amb la de destacats elements agraris, que també tenen anunciada la
aeva visita. Amb el que si coincidirà Gil Robles - segons gasetilles 1 n~
tes period.tstiques d'aquests dies - és amb un discurs del senyor Cambó.
De manera que l'activitat polltica reaccionAria d'aquest diumenge de febrer serè. intensa 1 copiosa. Ningú no diria que vivim amb les garanties
constitucionals suspeses. a no ésser per l'absolut règim de silenci 1 de clausura de les entitats 1 organismes polltics de les esquerres, a favor de les
quals, com es pot veure, es fan delicades l clares excepcions ...
Perfectament. Per bé que ens té en pertecta indiferència tot aquest
enrenou polltic de les dretes, que no té altra finalitat que el de disputarse force~:~ situades dintre de la seva zona d'acció - amb gran preocupació
de la Ulga 1 del partit radical -, sigui'ns permès d'opinar sobre aquesLa
e¡;pècle de conquista de Catalunya empresa, amb no sabem quin aire de
croada, per la «Ceda», l'agrarisme i altres organitzacions similars.
CatalUnya ja no és terra de conquista, senyors, ni en els camps d 'esquerra ni en els camps de dreta. Sense vanitat ni supèrbia, amb una absoluta naturalitat, és l'bora de dir-los a aquests conquistadors que Catalunya polttica.ment és per als catalans. Amb tots els respectes, amb tot
el sentlt totalitari que es VUlgui quant a la. qüestió del règim republicà l tenim a orgull ésser-ne baluard i primera bandera -, amb tot l'afecte a
tothom. Catalunya, pollticament, és de, per 1 per als catalans. I aquesta
afirmació no és ni un plagi brilla.nt ni un joc de paraules ni una suposletó : és una realitat, la confirmació de la qual, en ordre a aquesta. concu.rrèncla polltica d'avui, deixem a un termini curt de temps. No sabem sl •Ja
no hi ba rets que puguin venir a declarar-nos la guerra», però sabem que
no hi ha polltlcs que puguin venir-nos a conquistar. D'això n'estem absolutament convençuts. Tant, que no pensem ni dedicar una protesta. a
aquestes expedicions agràries 1 cedistes que avul arriben a Catalunya. No
val la pena. Criem suficient dedicar-los Wl petit somriure. I esperar, tranqulHament, que el temps faci el seu curs i el seu fet.
Altres proteat.es, evidentment, podríem formular. Es a dir, voldríem
formular. PetO bo deiXarem per a millor ocasió. Avui - i això que tenim
moltes coses a. dlr-11 al senyor Gil Robles 1 als seus competidors agraris no és Possible...

En aquest sentit fou
presentat al seu dia,
a la Sala segona del
Suprem, el recurs
que acaba de fallar·
Aquest nu' mero ha
se f a vora b Iem e t

31.345
3.507

(Passa a la pàgina 7)
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llur religió. Era la dels convertits, la dels anomenats cristians nous.
l aquests van ésser terriblement perseguits per la Inquisició cas·
teltana, introduïda ac! pels Reis Catòlics despr~s d'una tenaciss!m.a resistència per part de les corporacions catalanes, t especial~
rnent de la ciutat de Barcelona, que en aquella lluita desigual contra el fanatisme religiós • contra la reialesa, va conquistar per als
seus consellers t per aL seu Consell de Cent uns dels més legitims
/!tols de glòria.
Això no és cosa d'tnterpretact6 ni d'opinió personal. Davant les
modernes investigacions documentals de Sanpere t Miquel i de
Carreres i Candi, ningú no pot desconèixer que el cop pitjor que
tou donat a Catalt.;,nya i assenyaladament a Barcelona va ésser l'acció persecutòria realitzada per aquells inquisidors forasters dirigits
pel castelld Espina sota l'alt comandament del gran Inquisidor
Tomàs de Torquemada.
Els conversos .acu.sats de judaïtzants-és a dtr, de practicar d'amagat la religió juaaica-eren l'element més valuós de L'economia
barcelonina. Ho declaren els consellers de la ctutat en frases vives
i eloqüents. ELs efectes de L'expulsió de 1ueus foren petits comparats
ar· b el.s de la condemna i la tugtda dels ;udeïtzants, entre els quals
ht havia molttssimes persones notables del comerç, la indústrta, la
banca i els oficis d'art. De resultes d'aquella persecució. Barcelona va buidar-se. com diauerer~ els consellers, Ia seva activitat econòmica f martttma va paralit2ar-se, i la seva riQtLesa restd tortament minvada.
Catalunya s'hauria retet de les guerres contra Joan 11 1 de
les lluites del camp, gràcies a la redempció dels pagesos de remença. D'allò que no pogué reter-se fin s al cap de molt temps,
tou de la pèrdua dels ;ueus conversos més o menys judaïtzants.

• • •

Es cert que els 1ueus que ara vénen a Catalunya són, en general , d'una Qualitat ben diferent de la Que tenien els jueus 1 ju<taltzants de la nostra Edat mtt;ana. Es cert també que el nostre incipient problema hebreu d'avui no és igual ní gaire semblant al de
segles passats. Però convé que els qut tractin acj de l'actual immigració israelita tinguin en compte aquests antecedents. NOSaltres
els havem donat com a pròleg d'uns pròxims articles sobre el complex problema de la Immigració.
A. ROVIRA I VIRGILI

Les sentències acordades
pel Consell de guerra han
passat a estudi de l'auditor,
El jutge instructor de la causa
anomenada dels «rabassaires», comandant senyor Josep Urrutia
Huerta, a poder del qual es trobava
el sumari l la sentència recaiguda
amb mot1a de la vista que es celebrà o. la. Presó Model, ha posat a la
disposició de l'auditor de la Div1·
slo per tal que proced.e1x.l &1 seu estudi 1 aprovació, l'esmentada sentèn.
ela.
Contra aques..a bentèncta, segons
hem dit en anteriors edicions, nGo
més han presentat recurs d 'apeliacló tres processats, pertanyents al
grup anomenat del Clot, els noma
dels quals ja publicàrem &nteriorment.

L'entrevista Núñez
de Prado - Fanjul •
Batet, a Palma de
Mallorca
Palma de Mallorca., 2. - Aprotttant la .seva e:st.ad.a a Mallorca eis
generals Fanjul 1 Núñez de Prado,
en viatge d'inspecció, visitaren ahir
l'hotel on s'estatja el capità general de la Quarta Divisió Orgànica,
senyor Domènec Batet.
No pogué celebrar-se l'entrevista
projectada. pels esmentats generala
Fanjul 1 Núilez a causa d'una sobtada indisposició del senyor Batet.
Sembla, petO, que demà el general
Batet assistirà a l'homenatge quo
ll retrà l'Ateneu Balear.

A L'ESCULLERA
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NOTICIES DIVERSES
Per als dies 21, 22 1 23 del corenrt
mes, s'ha flxat per a l:\ cobra 1ça
:
~
Num 3 ••••••••••••••••••
Núm • .................. .
voluntària del primer tnmestre de
la contribució terrll orlal n lea Ctlsea
Preua lll otee ela 80 ouuos.
Consistorials.
1i
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- El moviment demop,t·àflc de la
1S
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m~ nts.
Ol~noa t.xtrewad ·.u a ..
- Finalment sembla que la fà-I dem Mnuct1a .........
brica de crema per al calça~ comenM.•rette ~-'lat.a. cusooo.
çara a funcionar avlat.
toeru para ............. ..
- Ha començat el mes de febrer
Urdt Ur¡¡ell .......... ..
i encara no ha estat facilitada la
Esc'\lola c\ndalu,·le ..
nota de l'estat de Calxa del MuniI.Ll:GUMIII:OSE.Ii
cipi del . mes de de~embre.
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LLENGUA CATALANA
POBLA
DE MASALUCA
ACLARIMENT
Amb referència a Ja. nola publi-

cada !a pocs dies. ens assabenten:
«El d1a 24 del mes de gener el carnisser Josep Alvarez Salvador va
anar com de costum· a cercar les
claas de l'escorxador a ca.c;a l'alcalde Josep Pury Llop, alll tlnguerec unes paraules sobre sl havia ae
pagar o no els drets d'Un cap sacrificat per al tec d'un casament
civil, i com que l'alcalde, Ctue ho ~
de nomenament governatiu, maltractà l'esmentat Alvarez, el va treure
al carrer l U tancà la porta tot se-

guit
El carnisser dona rater ver clos l
es posà a partar amb Ul• vel ferrer

l altres que es trobaven a l'establiment, tot d'una sort1 l'nlcal~e al
balcó amb una. escopeta de caça i
engegà un tret contra l'Aivarez.
Aquest en veure's rcr1t agafà el que
primer 1l vingué a mà per tnl de
repellir l'a.gre:;sló. L'agressor en veur~ el gest es retlrà un moment, però
tornà a sottir tot seguit 1 engegà
un altre tret client: «-Ac1 va l'altre», 1 aquesta vegada teri el vel
Francesc <a> Cl:uo.
Fou tan gran la tndlglJ.aCió de tots
els veïns, que va ésser necessària la
Intervenció deb homE's més assenyats d'esquerra, per tal d'evtta\' que
els fets no tinguessin conseqUencies doloroses per a l'agressor, mentre arribava la Guardia Ctvil, Ja
qual va empre .onar ta pn mera aut.oritat mltnlclp ·1 1 restnbll nlx1 la
tranq-..úHitat.

BORGONYA
NOTES DIVERSES
Diumenge passat es celebrà a
Sta. Eulàlia de Riuprimer el partit
C. D. Borgonyà-F. C. Sta. Eulàll'l.
El result!lt fc•..l de 3 a O a !.wor del,
propietari<; (;el terreny. En resum,
to uel partit, un d'aquells que no tenen pena ni glòrta, per tant no cal
fer comentaris.
- Ha estat trasllada a <ma casa
salut, Samaritana ContaS, per haV(:r perdut les facultai.S mentals.
Setia convenient que la Companyia del Nord s'lnteresés per tal
d'allargar el moll del baixador d~
Borgonyà, car per la seva poca llargària, produeix grans Inconvenients
per a poder desembarcar còmodament 1 en els trens llargs, diàriament es troben, prlnclpaiment la
gent d'edat, en grans dificultats per
a poder desembarcar, la qual cosa
ha prodlllt haver pres mal alguns
v1atgerG.
H1 hi\ anunclat per a la pl'l·
mavera que ve un torne1g entre tres
tlubs, f:ls qunls són: Penya «Ancora», de Ban;elona; cC. D. HUat;.~
ras», de St. Andreu, l cC. D. Borgom•a:t. corresponent tots n clubs
de in Compan~·J.a Anònima F·ilatures
de Fabra l Coats. En aquest torne1g
es disputaran onze nlagll.l!iques medalles, obsequi del senyor Rom nn
Fabra. De moment, ab.:ò ja corne ocara a douar mals de cap amb els
jugadors suplents.
QtJ.an sap¡guc.-n més detalls ja els
donarem a conèlXer, alxl com també
quan començarà l'esmentat torne1g.
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càrrec posterlonnent a l'ofici de re- D'UN LOCAL 1·1 FESTA MAJOR
l!'reua en rall elll -~ Qullu:;
t'reue eu ot.eS ell UJO 1.1u1IUb
El prlmer d'any prengué PQEICió
del servel
En e l moment actual el mercat de Llotja està a.mb un estat ca&tic clamarló
A la carretera d 'Alcolea un la nova Junta Directiva del Foment
1
10
1
CARBONS
per manca de transaccions en tots els seus articles. Les causes m es cotxe de turisme topà contra un ar- Garriguenc. Foren eleg1ts els secreu pas:;atgeres, pulx que la impresstó generalltzJda «per defugir dei bre. El enndnctor Amadeu Ciscar nyors segUents: President, J osep
1 EN AN'InACITES
ESPECIALITA
Guiu Sendrós; vice-president, .Pere
n<><>crn·"~"'le» es que Ja manca de concurrència ts deguda en part a les resultà amb diverses fer'des.
PER A LA CALF.FACCIO
Catello Flix; secretari, Francesc
e !ret f à
1
...~
Farré Fllx; comptador, Jaume Pul¡ Carretera Rlbrc:, 1'l
tortes gelades l fred mtens. la qual cosa la que e merca or< qu
Tel. 50633
Font; d.iposltari, Domènec Fllx Huqüenta. amb el nostre mercat, en aquests moment>, no es mou de casa
guet; vocals, Josep Cendrós Gmu,
i creiem en part que aquesta opmtó no e:;tà mancac a de raó.
BARCELOrJA
Pere Rolge .1"nebadella. Comissió
H1 ba quelcom - no molta - d'expectació re.erent a la forma que
Joan
Ferré,
Florenza
Joan
ball.
de
Font Nogués, Josep Fruestes Torea vulgui o es pugUl re:,oldre la qüestió del sobrant de blat ja que _aquest
rebadella 1 Jaume Vidal Font.
INFORMACIO LOCAL
és un problema que solameut atect.l. en l'actualtt.'\t al gran ag;lcultor~
Amb èxit formidable ha estat ce- guracl~ ~f ~~utl~~ ~C:: ~U:O~:
ja que al petlt, agncultor que sempre U manquen recursos ja sen ha des
COMPRA, VENDA l CANVI
tet ta dles del seu blat 1 el comerciant 0 fnrmalre, amb tot ~l rebombon 1 lebrat a a.qur.;;ta poblnc1ò el !estival titat, el qual és un dels millors lopas.>at ja s'ha donat pressa a arranjar-se fins la nova COllita. ~lxò ho a profit de l'obra del «Segell Pro cals que posseeix aquest poble.
mobles. ràdios. pll\nos. màde
Els 20, 21 1 22 tingue lloc la
aabem pÒSltlvament, ja que amb quatre mt'sos que van, del SIS d octubre Infapcla:t organitzat pels senyors
d 'escrture I cosir 1 t~
quines
qual
la
poble,
.quPst
d'
major
festa
escoles
les
de
deixebles
l
mes.~.res
tempesJa
preveure
tlns 1a d a ta actual han tingut temps suficient de
naciOnals sota el patronatge del «Co- fou un èxit per al I>'oment Garrid'objectes
mena
org:lque
festes
les
totes
en
.1en::
g
Local:t.
t& l l'han sabut capejar, la qual cosa vol dir que el nostre mercat està mltè
La Junta Dirtctlva del «Cen- nltzà. Durant els dos primers dies,
ba.-tant proveit per ara 1 per alguns mesos 1 les transaccions en blnt seran
tr<> d'Esquerra Repl1bilcana de Ca- la renomenada company:a còm1cnTtltT D'O( AS I O
d e molta escassetat..
à
d LI ld
talunya:t d'aquesta poblac,ó, des1>res 1 · -dr8 màt'
,
_
Ara tu ha un cas quelcom espeCUli que en parlar de blats nlngu no ha. de la. reunió gtneral celebrada el ~~~~a 1a ;~ula~ cgm¿~tf~asf~
VILAMARI, S4
dona.t compte de la importació del <<manioc», que es calcula que durant pa ~at dissabte amb fon•a entuslas- llana «El sexo débll», veritable crea- CORTS, 414.
me. resta constituïda amb els se- ció de la senyora Con1es 1 la senyoTf !et on 30422 - - - l 'any 1933 s 'han importat uns 200.000 quilos net de l'esmentada farina.
H 0 lande ·e 5 serveix per blan güents elements: Joan Grnné 1 Sant- reta Enriqueta Puntós. A continuaIndi
1
• feliu, president ; Rafael Valls 1 Mom- ció, la sarsuela dramàticA. de frans
(·s
Aquest producte Importat d e es
Inofensiu a la salut part, president segon; Vlc:?nç Maurl 1 dlós argumeP ~, «Amor clego». per
producte
un
quejar. Sl bé els tècrucs cliueu que rs
pública, es una farlna que no té cap mena de bitominosa 1 que encaixa Ossort, secretari; Fr.lncesc Vilà i ültim, la sempre aplaudida sarsueperfectament a les molturacions i remolturactons de f!1rina, despulles, fa- Bachs secret2ri segon; Paul! Pare- la cast~llana «Xató Marg6ll.
18
18. Nou de la H.ambla
El dia 21. I per la matellca
ras 1 Masó, trt'sorer; Josep Padrós l
b r .·cació d1! midó, etc., etc. c.· Ja s'iJ.an ad<Jnat el ministre d'Agr.icnltura, Belzach.
U R I f4 A R I E S
V I E 8
Joan Uumé 1 Bosch. Ra- c,•mpan}'la, es posà en escena el
els tècmcs 1 eis que intervenen en l'arn>..njament del projecte sobre blats? rron Camp J.moy, Josep \'lla Ca- grandiós drama català «La PuntalAvartos1 . Matriu · Blenorragta
• rractament.s moderns . Impo.
Cal fer constar que els 200.000 quintars mètrics que s'han Importat són naleta l Joan Padróa i Belzach, vo- re Catalana•. 1 fi.nalltzÀ l'espectacle
A Ita frctèncla · Diatermla
amb el divrrt.tt sainet cun tros
qui•tt.ars restats amb 1arines ¿no és cert? 1 sl bé la balança comerc1al cals.
Ra1gs X - Anàlisis
qliènc!a
d'home».
t tat
Amenitzaren dites feli<es la renoen pes.
amb Holanda veritablement no pot tr,molar perquè la quan 1
cl.l nics <sang. orina 1
menada 1 sempre aplaudida orques- Consulta de 10 a 1 1 de • a 9
aeks és en contra de nosaltres. no é~ d'importància en un moment en
Montblanc.
de
IL'Amorós:t,
trina
què sobra el blat 1, mirant tots com h m de muar a favor de la. nostra
Diumenge, de to a 1
NOTICIES DIVERSES
agricultura, creiem que és un problema, en els moments actuals, digne de
tenir-lo en compte.
Amb motiu de la renovació total
El negoc1 de despulles, P.ncalm~t i, ds preus, sense yarlacló per tro· de la Junta Directiva d'Untó Repubar-nos en uns moments de manca de ' onsum.
blicana, ocupen actualment els llocs
NO TICIES DIVERSES
Casa recomanable pel seu peix
També fluixos el moresc, l'oreU l I , civada per manca de transac- de presiden. secretari 1 caixer, els
·
Després de tenir-lo empresonat
fresc i menjars d ·encànec
senyors Josep Català, Pau Rullo i
cions.
unes tres setmanes, ha estat posat
Bcldu Gans.
terrassa pròpta d't>1vern
Gran
Els arrossos · segueixen sostmgltts en els mateixos preus, sense, però,
jove
actiu
i
l'intelllgent
t
La ll'~l ita ppr a aquesta votació tou en lliberta
per a banquets I festes
que es vegi cap tendència ni favorable nl adversa, la qual cosa vol dir _que en::onada cor els vencedors sola- Llorenç Rovira, membre de In jundirectiva de la societat d'esbarjo
Caletacc1ò electrtca
el comerç està completament paralitzat i solament es fan operaciOns ment ¡;uanynren de tres o quatre ta
«La Slrena».
.
vot ~ .
pròpies per al consum
nomt.at
e
han
lllotiu,
aquest
Amb
NACIONAL. 62
PA~EJG
a
obert
ilagl
s
que
sabem
No
Mongetes i c1grons si ~ segueixen els preus ,$1el mercat amb l'OStenl- aquesta poblaC'Ió cap subscripció per broslssimes les felicitacion:s rebudes
- Telèfon 19235
BARCELONA.
ment, pot ésser forçat també, és cert qt.e se-gueixen les ofertes, la qual als presos d':S:Squerra ¿no podria pel jove Rovira, a les quals ajuntem
Ja n ostra bèn sincera 1 carln~ osa.
Es·
una?
obrir-nc
Republicana
Unió
cosa vol dir que els preus h,m de seguir baixant. En la mateixa tcsltura
Ha deixat d'existir el propiepen -n la respo~ta.
es trobèn les faves. favons i altres lleguminoses.
El diumenge passat tingué lloc tari Francesc VUa, conegut per «Xl·
El negoci amb les garrofc<> tambt! s'adolelx de la manca de compradors l'acostumada :;ccció de cinema so- co de la Porrat.
- Per trasllat de la seva munor amb la projecció de les pell e:s nota t.ambé flutxeclat en els preus.
Eclair Journab, Ha entra- ller a l'escola de nenes de RiudeEn ¡eneral es pot dir que el negocl de grans en la darrera setmana licules
do t•n fotógrafQ:t 1 «Carnet Ama- llots de la Selva, ha renunc1at el nous, compostos de 5 gran:J i luxoses
cmec de regidor del nostre Ajuna·
ba estat poc concorregut l, per tant, faltat de negoci.
rillo».
habitacions, water, lavabo, dutxa, cui·
En aquesta comarca fa molt ment, el prUner tinent d'alcalde I
f red i per aquesta causa els page- cap de la majoria d'Esquerra Re- na econòmica, safareig, ascensor l
publicana, Anton Boher, president telè> on. al carrer fa l'ls, números 20,
MERCAT D'OL I S
sos han de fer festa.
també del Consell Local de prime22 l 24 Centre el de Tarragona i
compta amb molta més an.i.tnaclò el mercat d'olis ja que h1 ha fortes
ra ensenyanç-a.
arrtbades per tal de preparar eis negocts d'exportació l ensems s'ha. no~at
No cal constatar cotn lamentem plaça d'Ernest Ve,ltós, autobús de la
l'absència del nostre distnct.e. parlletra El
quc•lcom de fluixedat en olis d'oliva per al consum, tendència que l'hem
ticularment per Ja seva mtervenc1ó
trobada quelcom mancada de raó degut que els olis d'ollva tenen tenen les tasques admhlistratlves 1 cul·
dèncJ.a o. la pu.ia, tant en els mercats nacionab com en els mercats lnturals del nostre municipi, a l'amic
Boher. al qual manifestem la. seguternacionà.ls.
retat. que sempre trobarà en nosINFORMACIO LOCAL
Tambe amb olis de llmosa s'hn ob~ervat un pet.it descens degut a la
altres l'amistat i noblesa que es
Deflnltivament, M quedat nca- mereix.
manca de demandes que la tendència general deis mercats és de puja
J.;at el camptonat am.. teur correspoEl consistorl municipal ha proe.eneral. ·
nent al Grup J (Vicl.
d'estufes a l es ouatre escoles amb Ql:llrto os bany en casa u:~va,
Ocupa el primer lloc de In classi- veit
del districte:· mesura molt
ficació general o sia el titol de cam- nacionals
PREUS A L'ENGROS - OLIS D'OLIVA
ben acollida, com és de suposar, pels principals a 115 pessetes men::uals.
pió, l'equip A. E Manlleu, 1 sub- vein.s
faisó especullsslml\ pels Carrer Paris, número 24 (entre el de
de
l
Corrent, 170'50.
canlpló. el Voltregà F.
professors 1 alunmes.
Tarragona I Plaça d'Ernost ventós.
Supenor, 176
En tots els cercles esportius locals
és tema del din l'actuació formlAutc!lús lletra E)
Fi, 194.
daole del club local.
Extra. 209.
Ha quedat constltuüla la JunPreus pêr 100 quUos.
ta Directlva del club local en la 66güent forma: President, Josep CU- REUNIONS GENER1.LS 1-1 CAN•
ment, vice-president, Ratr.on Gul- VI DE JUNTA 1•1 ALTRES NOVES
DEFECTES SEXUALS
ARRlBAOES PRESENT SETMAt4A
tart; secretari, J osep ArbOiic; vtceFarré Pijuan
Havent-se re <mit en juntà general
Estacló Morrot: ou país, 13 vagons; 1dem. andalUS, 12 va.rons.
secretari, Joan Casellas; caixer,
Metr;~ especuwsta
Lluls Serrallonga, l vocal, Antonl ordinària la Cooperativa «La GerPort. Oli andalús, l.liOO bidons; idem. paJs, 102 bldon&
RAMBLA CANALETES, 11, ler.
manon per tal de suplir els càrMarglnet.
Camions. Oil pals, 1~ bidons.
A l'Ateneu Obrer es celebrà recs sortints, la junta quedà consPre.
manera;
següent
la
de
tituida
un Han ball a càrrec de l'orquestriOLIS DE PINYO
na «Els folles». Fou molt concor- sldent. Antoni Font Raventós: vicepresident, Mart! Planes; secretari.
regut.
(Sense envàs)
Segueix pres a Vtc~-.el nostre France.;c Ribé; vice-secretari, Pere
company l amic Pere .n¡lg, amb Planes: caixer, Joan Vila: comptaColor· verd, de primera, a 126.
• motiu dels esdeveniments d'octubre. dor, Ramon Clauxet; vocals. Delfl
Color groc, de prunera, Aragó, a HO.
Femàndez, Josep Dulcct. Pere Pau.
Josep Rovira. 1 Josep Mart!.
Preu• per 100 quUos.
VENEM BAH.AIES
- Diumenge passat també hJ
BalXa acidesa. 131 ptes. els 100 quUos estació Barcelona.
hagué la reunió genero! de la So;
' ctetat
Coral Artesans. El canvi de
OLIS DE LLINOS~
junta fou total, j11 que la que regla
fou posada governativament. La que •Cl•o•t•• l_al_a_ _ _ _ _l.·e~le·t·o•nz..54;.998...,
Cru <sense envàs), a 155.
111
._....d'ara endavant exercirà els càrrecs,
Cuit. a 16:).
estarà compost de la manera seNOVA -.JUNTA 1-1 CICLISM E.
Incolor. a 180.
güent: Preslder t, CamU Almirall;
ESCACS
PHe Muray; secretaPreua per 100 qullos.
L'Assoclacló de la Premsa ba ce- vice-president,
METtiE OCULISTA
Colomer; vice-secretari,
ri,
lebrat Jun::l General i ha €1e¡lt la EladiJaume
Llopart; caixer, Pere Gibert
següent directiva: Pres1dent, Joan Rlus; comptador,
d' Auziàs-March,
Carrer
Josep Alegre; viMERCAT
Ramis d'Airetlor; vice-prestdent, NI· cals cafè, Pere Planes
<Canwnada a Girona)
Venceslno
l
El mercat segueiX Igual o s1a completament encalmat l enca ra qUe t'oiau Brondo I:otten; Eecretari. Jau- Esteve; vocals teatre, Josep Irla 1
TELErON 23541
me Torres Rlera; vice-srcretarl, Llws Calvet; vocals cor, Joan Claens venen notlc1es noves quelcom satistactònes hom creu que h1 ha més Jaume
Font M:lrtorell; tresorer, Ra- ramtmt 1 Joan Massagué, l vocals
BAR CE L O NA
optimiSme que etectlvttats l en els nostres mercats ja no creuen en res fael Ramis Togores; comptador, dlball. Delff Fernnnde"¿ l Joaquim Ju·
mentre ve¡m que l'estoc de vins no vagi de balxa. A.lxò hom no creu mó Fullana Font, l vocals, Josep llà.
que passt 11rui que la «CAMPSA» no es dec1delxl a fer les compres. Per Tous Lladó, Manuel Andreu Fontir1
'
-· Per al diumenge pròxim està
1 Sants Esquivins Orqalola.
alxò l'e:;meotnda emprt:Sa te un any de coll 1 alxò fa que (.'s comerciants rolg
L'empresa del Velòdrom del anunciada
la
de
genEral
reunió
la
~
t~
es
Mutualitat GeHdenca. També
no es tacin cap Wus1ó. Alx1 està el merca~
Tirador ha lograt contractar els cl· solilclt.at
el Permls per a celebrar la
GreLe
1
Spelcher
francesos
cUstes
junta general del Sindicat de RaPREUS PER GRAU I HECTOLITRE I MERCADERIA POSADA AL CE• vez. 1 els catalans Cr.ilardo l Ba- bassaires «La Germanor:t per al d1a amb coneixements teòrics i pràctica
chero, els quals juntament amb els 10 de febrer.
LLER DEL COLLITER
mallorquins Uompart, Torrens, Pla_ El passat diumenge e el dl maquinària en general, espeolellt·
nas, Ta\·erner i Bover, prendran «casa.I Catequi~tlc:t es repres~ntà ut en automòbil& I amassadoroa¡ dl·
Penedes, blanc, 1'65; 1c1em. negre, 1'76; ldem. rosat, 1'65.
Camp de Tarra¡;ona, btilnc, 1'85; ldem. ne¡rc, 2'00; lliem. rosat, 1'8$. part en una reunió que tindrà lloc !'obra Jesuítica de .Peman cEl divmo plomat de Tecnotòglo Qulmlc, ceroa
demà, diumenge, en la qual es disunpaclente». El local diuen que es- empleu de competència; acceptaria
Conca de Barbt'ra. blanc, 1'50; rosa~ 1'50,
putarà un matx Espany-França en- tava
regularment ple, malgrat ésPriorat, negre. 2'~0.
tre Cañardo-Llompart l Spe1cher-Le ser petit I deixar entrar gratuit~ anar a Colònies o embaroaL EsGrevez.
Vtlanova 1 la Geltrú. negre. 1'70.
criure e. LA HUMANITAT, nam. 21.
ment a molts ln!an~.
Ba arribat a Mallorca el camIgualada. blanc, 1'65; negre, 1'65.
pió d'escacs Aleuklne, el qual ba
Martorell. blanc. 180; negre, 1'83,
estat esperat pels elements del Club
Mallorca. Donarà algunes exhib1Aragó. negre. 2'20.
Desapareix la trencadura amb STAR HER NIES
clons.
Mancha. blanc, 1''10.
n~u mètode del Dr. Ylnter. Consulta gratla. Duo de la
• Ahir mori l'advocat, oficlal lleMIStela. blanca. 2'90; ldem. negre., S.
trat de l'Excm. Ajuntament de PalYlotorta, nQmero 4. urtnolpal (prop Portafeutasa•
ma, senyor Pere Andreu Llabrador.
Moscatell, 3'90.
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TORREBESSES

F . BAÑOS

FI-RESISTENT-MIG COMBUSTIBLE

L'AMETLLA
DE L VAL LES

~I ereat

ESTOIG: 10 CENTIMS

---- ----------:i
CA~llSEHIA

d'Oca si ous

Ferrer Rat lles
36. Bu••neriu.

3~

CAMISES, OOH.BArES. PiJAMES,
BATES. BATlNS. ETC.
GENERES OE PUNT D'HIVERN
MITGES (lfE RROII, DE GAHANTIA

CLINICA GALL EGO

ARBECA

SANT GREGORI

Bar Petit Miramar

Pisos a 80 pleso

HIPOLIT
DE VOLTREGA

SANT
.

GELIDA

vI Es

PALMA
DE MALLORCA

u R I NA R1 E s

MADRID: l:'~ssel¡ de la Cao;tcllana, 1". - HARCEUJNA: \lla LaJetana. ~
LI NIA RAPIDA DE GRAf~ LUXE BARCELONA • CADIZ. CANARI ES
l:iortJC1cs aetmwnlllS el& dlf>b; :~>tes, n ¡.,e ama l:.tccLuaran el ser vet les mo1.0nr.us
11CIUDAD llé SEVILLA• 1 uVILLA DE MADRIDn
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA· PALMA IJE MALLORCA
d1a !llevat els OJumJu¡¡-:SI ue Barcelona 1 Paawa. a lea lt
..
cad
l:lort.1acs
1101es, per te,¡ motonaue
a.JI UOAD DE tlARCELONA~ 1 11CIUDAD DE PALMA»
SERVEIS REGúLAtiS ~liTRE TAt<IIAGONA. VALI::NCIAt. ALACANT 1 PALMA
MALLOH\:A, liAitt.I<:LüNA · MAO I liAHt;-.LOrtA. EIVISSA
L1N.LA CU.vAl!. "-fv4i\l AMjj t.,:,t;AL~l:l A IOTl:l ~~ t·Utt'I'b U¡, LA MEU!·
rEI:Ut~IP l'oUitD O Ai'itlt;A I CANAitl~S - l:lol'lldCII QUlll~unl& de &rce.
tou(.l ela d.JOUb ~..olN lA CUMiiliCIAL HIW:lAU · CAOlZ- OANAitlES. AMb ES.
CALA A l"OTl:l ELl:! PUitlS ú~L NORD O'EI:!PAN'iA - ::>onlues QUIU;fA!Oalt
de I:SIIbao els OIJUUS LINlA ttiU:'lUA HrMULAR EN'l'RE &:;.t'A~ Y. A I flilii:U•
rURl.c:l UJi; LA UUIN!!:A E!;::;PAN'iOLA tf'EH.NANUO PUOI - l:lorLIC1ea el Illa
17 C1e ettda mes. amb escale.; a ValellCla, Al ua&.n~ ttacultatlva,. Cartagena
uacult::.Liva¡ . Cadi~ Lat! Paun11.11. bant.a Crtu do rencnle, itlo ae oro ¡raeu!·
taçtvt.¡.t. Moo¡·ovaa o ~·reetowu u ncultn:1va1 . t>unta lsabel ae Feruanoo Poo,
uata ttacnltaÇII&J K.o,w I k10 t:lenlto llncultr.t.tval. pele vaoore
11PLUS ULTRAu 1 uLEGAZPI»
LINIA RAPIDA R-.toULAH ENTRE tlAKt.~LONA I VALENCIA
Sort!aes de Barcelona ell:; dutun.q 1 UIJuua a Ics ~Q noree
aCIUDAU DE VALENCIA»
Preu a ooberta: 8'00 peueles. illtllets d anaoa 1 tornada a preua redultt
amb e&e&ta a I.Otll ell ¡¡ort.s oe la Pl!nJw;ula. ::i0rtld81 de uarceloua ela cumecree
SERVEI QUINZENAL ft1t:DITEAtlANIA • CANTABRICA
UN lA REU vl.Ait El'o 1t<.h tiAt<IJELOl-.A · ALII.C~'l · Ut<AN · illlJ;..LiLLA • VU..U.
ALtil.>l:EMAti·Cl!òU'1A 1 VIC6-VE!U>A
l:klnle1ee oe 1:.1a11:e1uua caoa. 01umeull8. a tea vult norM. d'~acan t ela cumana.
d'Oran els cumecaes u·orau .::ap a Au.cant els C11marta. 1 d'Alacant cap a
tlarcewua.. els lllm8Cnll
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PARAULES

Les dues primeres ratlles 1'00 pesseta
Cada ratlla de més ..•••. 0'30 ))
HOSTES
l PENSIONS

ESPLENDIDA HABITA·
COMPRO maqutna roCIO. balcó carrer a tot to¡rauca LJer a placa 81
est. per a Clos arutcs l/2 ~.~er 11 1 ace;essorl8 81
MenJar sa. net. a.uund .. crluw p¡eu 1 marca a LA
PENIIO •LA CDMER· acurat Borreu. 148. ler llUMMlTAT num. 79.
- Sa¡¡rlatana. 1 2a
CIA~•
MODES, coutecclO acu·
Abuuamenta seunaua!a 1
11U:ta Cle vestits 1 anrtct
r1Quets, ao
mcnsuaa
REGOMlR, 13. • Habl· per a &enyora 1 nena~...
CO:>erl.a. 60 l)tE:a. Tel&- t.aclO
amb peualó o eenll8. Preus mOderats Rocafuu
ton 1 .sanr.
164. Pra.l

ESTUDI AMOBLAT. •
BONA FAMILIA, dealt.Llo¡¡...rla. ltscri ur1 11 LA ja jove tot e&tar. ~'l'Oil
llUli4.A.NlTA'1' al nuwero C1e ia Placa a·&spanra
'-117 Uldie&nt COilQICIOUS 'l'mct.e ramUlnr. &sc. LA
HUMA!'iiTAT UWn. 79
HA BIT ACIO TOT ES·
TAR Bl¡ua correut, oealtJO. l'ugbl'la 1.1reu ~ DIVERSOS
nao11. Escriviu a LA .I:IUMA!IIlTAT num. 61:.!
complet veoc
CAISA PARTICULAR. DESPATX
preu molt redult ~.~er
Ucl>ltJa l O li JOV81 a tot atrns111l41nr-me
a. tora Es·
estar, Ulutll aeulll bon!la crture f\ LA HUMANITA'l
reter, El18:l beta. 6. Ser nuru. 635 .
la.
PENSIO FAMILIAR •
MITJA BOTIGA cenElpleud nabltac. c. bany trlca
desJ tJo per a eet.a.
1 tel"on Consell e11 Cent. bllr-me
CondJCIOIU "JW.
239, pral. :la.
nables. E&cnure a LA
l:IUMANI'l'AT uum. 6311.
CAlA PART. D. MAT, RETOLS I ETIQUETES
o~ amlc:a. tot es; Peia.t,
6
e1e totee mcoee ver aoa' · 3el'.
raoora. A4crcaoera. 36
ANQEL MART!. l'aller
C1'enQuacernaclO 1MartlOBRERS • EMPLEATS:
nez C11 11 Rosa. 17 · Te- Reclam!lclons en Jurats
léton 7536~ Sarc:elona
Mixtos. Tribunal llldll._
tr18.1. etc. BOSCASA. itdl\
I'OPEREIX bonica ba- Sant Antoni. a de 6 a 9.
~à~: cr.rer VUae1omat.
CORREDOR. (Al. co- ¡
operador 1111 vi&Itar parHAB. t6 PTES. aenror tic, part beneficie. Gu1·¡
llerm 'reu. 20, acr t
Avl.nló, M. 2on 1&.

_ _ __
la.

ES - LLOGA
!UllO DIUlii.I1C40.

BOTIGA.
pati. QUI-l

¡awrem w~.eraor, ~.erra~
e&eomeaa ~.~er a torca motriu HosE.euo. sn. mu:
ao duros

OCASIONS, COMPRO,
VEtW. ~:~anyeres. Bldetlo
CaACntudora. Cuines ~
UOUilQUt:b AV Mlatr&l, ""
'l'el. 35'l6i
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nHojas del à rb~?l caldas
juguetes del v1ento son .. . D
(De r:Las Noticias».)

El perill de les solucions
simplistes
A Las NoUcias, Max, el redac~
tor de les Paradoja.s, comenta la
solució que els bladers troben per
a arranjar el problema del blat.
Dfu així:

«El señor secretaria dc la Asocla·
ción General de Agric-..1ltores don
Jesús Cànovns del Castillo ha propuesto una soluclón simplista al
complicadisimo rroblema del trigo:
aumentar el precio del pan.
,Ahora blen; las soluciones simplis·
1 tas para los problemas complejos no
son las mejores y màs pràcticas. A
1
probllama.s complejos soluciones com.tAis llocs més cèntriC$ el turista pleja.s. Esto impone la experiencia
trobarà les més assenyalades mos· de la vida. ¿Qu~réls, por ejemplo,
tres de la urbanització barceloninan solución ~à.s sencilla al problema de
.
los hosp1tales barceloneses que la
<De eLa Publicitat».)
propuesta e iniciada bellamente, es
verdad, por un hombre de corazón
barcelonés? ¿Trescientas camas a
suprimirt Pues con que haya trescientos fUàntropos como yo, probleresuelto. En Barcelona hay, no
1ma.
ya tresclentos, sina treinta mil o
I1 mils personas naturales o juridicas
a quienes mil seiscientas pesetas
anuales màs o menos significan
poca. Con que de esa.s treinta mil
personas responda el tres por ciento, tenemos el importe de las tres·
cientns camas.
Pues bien; no responden nl el tres
por ciento ni el uno por mil. Uno,
«LA FRESCURA DE ESTOS DIAS do.:, tres media docena, una docena nada m:\s. Esa es la realidad
- En zamora ... , dlez baja cero; on grosera ...
SAlamanca, tren bloqueado por la
La solución simplista del problenfeve, ocho bajo cero; en Teruel, ma de los trigos propuesta por don
pueblos lncomunlcados, quince bajo Jesús Cànovas del CastUlo consiste
cero ... ¡ en el Congreso, los aslsten- en aumentar el preclo de los trites de la dictadura y los monàrqui- gos; es decir, el precio del pan en
r:os protestan contra ta censura. diez o veinte céntlmos por quilo.
J¡¡Noventa bajo ceroUl»
Parte de estas premisas: «el sumen<De «Heraldo de Madrid».)
to de diez cénttmoo en qUilo ee
trigo (calculando un consumo de
450 gramos por babitante y por dia)
representa quince pesetas al año; y
treinta si se subiese el precio en
veinte céntimos.
¿No es mucho? Desde luego, hay
que ten er en cuenta esto: una familia se compone por ténnino me-

t< MALA INTERPRETACION
-¡ Qué barbarldadl ¡Usted cree
que durarl mucho tanto tresco?
- No. Ya habrà elecciones.ll
(De «La Libertad».)

«EL HITLERISTA. - Nosotros
pensamoa gobernar mil añO'S.
EL RADICAL. -

EZ sen11or Ossorto i Gallarda publica a La. Vanguardia. del díven·
dres 'un interessant article titulat
El comunismo Y el hombre. D'a.
quest treball en copiem els se~
güents pardgrafs:

•
•'

I Bah I 1Qu6 fai·

ta de lmaglnaclón I»
(De cEl Sob.)

• SESIONES ANIMADAS

-va doben haber termlnado ros
Jlacursos... ¡No oye uated tos aplaUoo
-los? ... »
(De <Yilt.)

Els
successors
Els successors de la situació actual. S'hi referetx El Sol en un
article editorial molt ;u3t. Creu
l'editorialista que d'ací a. un temp3
mts o menys llarg -deixa la
data en blanc- la voluntat del
pafs tindrà un signe d'esquerra.
I conclou:

«Creemos, por tanta, que el inte·
rés de la Repübllca y el de las elases socialmente conservadoras reside
en que cuando se produzca este movimiento de masa.s hacla la tzquierda. encuentren aquéllas, en vez de
un campo illmitado sin caminos, ni
sendas, nl huellas que por él las
orienten, un cauce segura, clara,
definida, normal, legal, regular y
conocido, que lns conduzca a una
met& prevlnmente estab1ecida. Es
esta tan evidente, su evidencia se
desgaja tan por su proplo peso, que
da. un poca de rubor que a esta.s
alturas seu necesario hablar de ella
como de una novedad.
Tiene disculpa-nacida de su pro·
pia contextura-que los Gobiemos
de tipa revolucionaria no piensen
en sus sucesores. El Gobierno revoluciona.rlo tlene su fin en su obra
trasronnadora, y la ambición de
éesta, stempre desmesurada, le lleva
necesar1amente a creer en su propla inmortalldad. Esta serà bueno
o mato: pera es as!, y ttene ademàs
Q~e ser ast, pues lo contrario inu·
tlllzarfa el fmpetu inicial imprescindible para acometer la labor revolucionaria. El ftenesi legislador de
las Constltuyentes y de sus Gabiernos tenfa sus rafces en la tdea de
su perduraclón. ¿Absurda? Quizà ·
pero absolutamente nccesarlo. Gra~
clas a. este absurda vital trabajaron
Y dejaron una obra de la que queda
Y quedarà muchíslmo màs de lo que
sus enemigos creen. Habtan derruí·
do un Estada y contrufan febrilmente otro. ¿Para. quién? No se lo preruntaron Jamàs. ~ posible que la
uda no ~es pasara por la I.m:a.glnición siqwera. Era una nueva luz
~éwfundo nuevo, una àtmósfera'
a, Y se movtan sobre él y en
ella seguros de sl mismos y ajenos
a. toda contlngcncia mortal. Sl hubieran sospechado que dos años màs
ta~de Sl~ obra estaria a merced del
senar Gil Robles, no la. habrían heebo. Hublera sida un error porque
- repetimos- la mayor parie de lo
que bicleron vtvo està; pero por
eso. nara Que no cayeran en este

dio de cuatro personas. Las qulnce
o las treinta. pesetas se convierten
en sesenta y ciento veinte. Ahora
bten¡ la inmensa. mayorfa de las
familias españolas vtven de lo que
gana. el jefe. Mujeres, ancianos y
niños comen pan, pera no suelen
ganar dinero.
Mas: la lnmensa mayoria de los
bogares españoles, donde ya boy,
diffcilmente, se corne el pan indis-pensable, vtven de unos lngresos
que por ténnino medio no pasan de
diez pesetas dlarias, y pongo un tipo
elevada. Diez pesetas diartas dan
al año (descontando dfas festtvos)
unas tres mil pesetas. Restar de
elias sesenta o clento veinte para.
el aumento del precio del pau no
serà enornúslmo, pera es conside·
rabie. Habrà muchos que podràn SU·
frirlo, a muchfsimos màs les -contrariarà.
La conseouencia seria. lnevitablc:
una reducclón de consumo. Ahora
bten; si una parte de los consumidores continuaran consumiendo su~450 gramos de pan diartos, otra mayor la reduclrfa en cincuenta o cien
gramos. Y el resultada seria que
los cosecheros de trigo vendenan
menos trigo.
Pera todos estamos conformes,
pues todas las estadisticas lo dicen
que precisamente el origen de Ja
·crisis està en que sobra trigo. Seis
millones de qulntales métrlcos so·
bran en Ja actualidad.
Pues bien; admitlenè..l la solución
simplista de Cànovas del Castillo,
tendriamos que un cierto número de
cosecheros ( · ' vez no llegaria tampoca a ellos el beneficio) mejorarían de situación, pera otro mayor
número padecerfa. màs que ahora,
pues no vendería a nlngún preclo.
En efecto, sl la mitad de los españoles dejaran de consumir dlariamente cincuenta gramos de pan (~1
año unos veinte quilos), resultaria
que (veinte por diez millones) doscientos millones de quilO'.; de trigo
màs que ahom dejarfan de consumirse y, por tanto. de comprarse al
labrador.»
error antivital, fué necesal'io el absurda vital. Consecuencia lógtca de
esto era su desdén cuando se les
hablaba de sus posibles sucesores.
Estaba. en su naturaleza de revolucionaries desconocidos, y no supieron quiénes eran hasta que los
vieron llegar.
Pero nos encontramos hoy ante
una actitud semejante, que no ticne, ni mucho menos, ldénticas justifica.clones. No es el que nos rige
un Oobierno revolucionario impetuo·
so y creador, ya que vino justament
para podar excesos, facilitar conveniencias y ensanchar bases, y sin
embargo, està. procediendo con res·
pecto a sus posibles--y si quiere,
remotos-sucesores de la misma manera que Jas otros. Nos parece una
ttrofunda y peligrosa equivocación.
Serfa triste gracia que Je ocurriera
a este Gobierno lo que a M. Jourdain con la prosa.: que era revolu·
clonaria sin saber·lo. Y un a modo
de revoluctona.rtsmo seria no dar
ocasión y espacio para. que se cree
la fuerza polittca normal, equilibra.
da, republicana. que responda acor·
dadamente cuando la cafda del pén·
dula Ie señale su hora.})

•
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Els mil milions per a l'atur El comunisme
forçós
i l'home

hl ha escrita
La solució fb?1J que del ~~~~n ~~~~~ ~~a.di1ei~~a~icf~~¡~~ ab<mdosa 1
df?nar
al pro emLaa Pe bl'cita.t
ei a.vançadfssima que només es com' Amèrl ~ Llatina I Portugal
ços, 11!? ~lau a
_u 1
't l teix a catalunya.. A ta resta d'Esun trimestre
qual
dtan
dedica
a
aquest
pun
e
ganya ha afegit la situació dels
Altres oa'isos un trimestre 18seu. article de fons.
obrers' de totes m'enes és molt !nfe«El Govern del senyor Lerro1:1x ha rior: suportable en algunes regiOns,
acordat en principi dedicar m1l mi- insuportable 1 fins inhumana. en allions de pesetes aquestes atencions: tres Retraiem aquest testimoni d'Un
d'aquests mil milions que seran con- dels. representants més significats
sumits en quatre anys, ¿quants n'a- del conservadorisme a Espanya, 1
niran a les mans dels obrers pa- si un home com ell denuncia aquesrats? La xifra és impressionant, pe- t .. ~ funestes anomaltes, senyal que
rò cal pensar que serà esme~çada existeixen.
en obres de caràcter nacional, 1 que,
Nosaltres fa. temps que n'estem
per tant una bona part, la més convençuts, 1 no votem altra cosa
important segurament, haurà d'és-- sinó que es compleixin les lleis l els
ser aplicada a l'adquisició de mate- convenis a tot arreu d'Espanya., igual
rials i a treballs d'organització 1 dl- que a Catalunya. Seria molt més
recció de manera que la part que eficaç això que la iniciativa dels mil
anirà 'directament als obrers en con- mtuons de pesetes, perquè aquests
cepte de jornals serà molt inferior mil milions e'.; pagarem entre tots,
a la xifra total acordada, 1 si es té pobres i rics, mentre que sl els obrers
en compte que aquesta suma ha ~'és de moltes regions cobressin els jor·
ser repartida en quatre anua.~1tat, nals que els pertoquen, no caldria
encara resulta molt més redmt el un sacrifici coHectiu tan onerós. Es
nombre dels que en el transcurs d'un Injust, però, que els que paguen jorany gaudiran de la liberalitat ofi- nals de fam que són els veritacial En resum: costa poc i fa molt bles pertorblÍdors de l'economia,
bonic anunciar que mil milions de s'embosquin en la p O.::~ ica partidispessetes seran destinats a comba- ta 1 de classe, per a esquitllar la
tre l'atur forçós; comptat i debatut, llei 1 tirar damunt l'espatlla de tot
«I Por el amor de Dios, her~ano, però la quantitat que percebran els eJ pafs 'i.lna càrrega que és ben seva.
dl-me la Jimosna de tu abstenc1ón I» que es gaudiran de la iniciativa serà Si els treballadors d'Andalusia, d'EX·
tremadura t d'altres regions guamolt i molt inferior.
(De «El Pueblo».)
Repetim q""Je els Governs tenen nyessin el que de dret els toca, tots
l'obligació
indefugible
d'atendre plegats ens estalviarfem de contriaquestes urgències, que .a tot arreu buir a la realització d'un projecte
són una gran preocupació; a tot ar- que permetrà als hom~s del Govern
reu, però, el control de l'E'stat, pel gallejar d 'una generositat que serà
que toca a les relacions entre ca- un estalvi positiu per a molts dels
pital 1 treball, s'ha fet sentir obli- seus correligionaris. Només les colgant a complir la legislació establer- zades tenebroses de la política de
ta. Nosaltres tenim la seguretat que les dretes espanyole consenten la
per aquest carni els resultB;ts se- grotesca paradoxa de fer possible
rien més positius i més ràpids. El una politica social que resulti un
senyor Cambó en unes declaracions ingrés sane¡at per als que es riuen
recents parlan't d'aquestes qüestions, 1 trepitgen a legislació existent.»
'2'50

Barcelona, un mea

Pora, un lrlmestre
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«.Según los datos que da como ofi·
ciales, el crecimlento de riqucza. pública. es indudable. Aumenta la producción de la industria pesada.; aumenta enormemente la lndustria so.
cializada. Y la del Estada y ha. llegado
a ser casi nula la privada; aumentan
las superficies sembradas, aunque en
1933 fueron menares que en los dos
años precedentes y sólo se mantuvo
la extensión lograda en 1930 ; cansiguientemente, aumenta la producción de casi tod.os los cultivos; aumenta Ja maquinari; aumenta Ja renta nacional, y la población, y el nümero de obreros y empleades, y la
masa de salaries y los scguros so.
clales ... Todo, todo aumenta. Unicamente se registra descenso en la ganadería.
···~tre·~as· tareas iiiàS'iJrgentes"Sta:
Un sefiala «acabar con la falta de
responsa.bilidad en el trabajo y con
la igua ldad en el sistema de salarlosn.
La simple idea de la tgualdad irrita
a Stalin. «El igualitarismo en el do.
minio de las ne~esidades y desde el
punto de vista de la vida cotidiana,
e sun absurdo pequeño-burgués, reaecionario, propto de una secta de ascetas prlmittvos Y no de una socledad socialista, organizada según las
nonna.s marxistas, porque es imposible exigir que todos tengan las mismas necesidades e idénticos gustos,
que todos vivan del mismo modo, suetos a un plan igual». Y robustece
a tesis con un concepto de Lenin:
«el sostener que haremos a tOOos los
hombres iguales entre sl, es una fra.
se hueca y una fantasia de intelec·
tuales.

l

···r.a·

déSàPafiCtóii dêtM.Pit8iisino ·y
de sus rnanifestaciones màs caracterfsttcas, tampoc'o paret.e cosa sen·
cilla. Oigamos: t.Estas gen tes que se
ballau tan lejos del marxismo como
la tterra lo està de la Iuna., dan mues·
tras claras de no entender que el dl·
nero subsistirà todavta entre nosotros durante mucho ttempo, basta
la terminación de la primera etapa
del comuntsmo, es decir, hasta que
se cterre la etapa de la construcción
socialista». r:No pod.emos decir que
hayamos extirpada las supervivencias
del capltalismo, en la conctencia de
los hombres». Por las trazas, va para
largo que desaparezcan.

EL TREBALL •
.Els sistemes de Govern i els treballadors

Abans d'ahir, divendres, reproclufr .. reu uns fragments del discurs (Ue
~ el sindicalista asturià Josep Maria
Martine-t. pronuncià. a favor de la
( •
untó entre els treballadors en un
Ple Regional de la c. N. T. d'Astú-.t \ ~
'r "
(~
ries, per tal d'oposar-se a l'avenç
7 t. ""' '
Ql \,.J"...r.:
'
dc la reacció.
'-. ~ ·J·-.-,
No pot ésser més oportú parlar
1
(] ..¡..' 9' • ~ - ,
, ~'
' de la unió entre les diverses frac·
"..J ~ -· ~ t '\ \.1 L,.
f
.(, clons dc la clase treballadora en
• . V, '-,'t _-s, I . l • ~ 4
aquests moments que les dretes tr~
...
~
1.
...
ballen per a conquerir noves posl1
1
iJll¡
l ~
""~
•.
,.
c-lons alhora que van desfent a poc a
1
c. ~ -... ""'"~ ,..,.. ' < ,; '"'lt
\l poc la legislació social de la Repú'· ~ 1 f-!
t rt ' "'
, q
L blica espanyola i sentint alegria en
1
~~
)
tr" veure que la C. N. T. es declara no.
t.
1t
no 1 . . «.. ~
_...... ... vament abstencionista.
."'1. f. -i \
En el darrer manifest del Co'.-; 1. ~ 1 , - ..., ~
P
A mitè Nacional de la C. N. T. es deia
• - 1 "' .~ I_ )-,
' ... #> ,.. ~~ que no havent els republicans d'esI i.hi ~ _,...,
7 --,..-.., • t f .- iil ...1 : .. ~ querra governat de manera agraor .J è ~ ' \ 1 ~
' <i ~~ · ..1. dosa per als siñ.dicalistes de la
..~ ~ 1 ~
' ..,_~ ., ..
c. N. T., però si els voldríem dlr
\.,.: .. '
~ ..., ~ 11 '
' , .... ~¡·
posaria contra. els republicans d'es, , ~"' ~ ~ • r 1
r ~ querra tot i combatent la .reacció.
,.l I u, ' ' ~ 1 \ · Sot ""'"' t 4', 1 .> No és el nostre propòsit iniciar tu'a
•
a:... ... ~ .. \. r ~
"" polèmica amb els membres de IB
,....-!.. ~ "'- \~1
l · •
t... L C. N. T., però sl els voldríem dir
• ~~~ 1 '\..1 (" . ,j' ... •
.._
t 1 que el fet que uns governants r.l..'f 'l.d "U"~t.. J ~
.i -.
..,
1s pqblicans d'esquerra no govemm
.,.-J·~ '~, \J 1 _ )
J~
d'acord amb els sindicalistes, no és
~ ..,.. ' ·• .;. ,....
f(t l: I .
4 ·o, cosa nova. Un republicà d'esqu.::r.,..~·n..
r" Al • ""- ra té un programa al qual ha de
- ~ "'\ .... ~ ;1~ l
(t '
'l.. respondre la seva obra. de govern t
~ ¡ ~ .,_ \. , ; r t #.\. " .,... aquest programa que, indubtable·",..,. '(~ '!lat -.,..
ment tlndrà coses que plaguin als
•
(
.•
sindicalistes, no serà. mat un pro_. 84-,.
'ltoriJ ~ ~ ": ~..... .:J.. •.. gl'ama sindicalist3., sinó republicà
r_..,_;. _-c·•.J ,...,.,.,~,.' ,..... \Jo--f~ ... t. d'una República democràtica, q""Je lla.
.... 1"1 ~,...:,.. "'f
· · \- v
~ e::- de permetre la lliure exposició de
t..., t. I tELS LLOCS PERMANENTS totes lea doctrines 1 que, en bona
DE L'O. 1. T.
democràcia, guanyarà. el que accn"
El Consell d'Administració de l'O- segueixi penetrar amb els seus ideals
al cor de les masses populars.
fictna Interno.cional del Treball ha
En canvi, bo és fer constatar que
designat per ocupar els llocs penna- els règims dictatorials sistema Mus·
nents del Consell els següents pai·- solini 0 Hitler, no toleren altre prosos:
paganda que la ~eva ... Espa~ya. va
Estats Units, Alemanya., França, viure sota un règtm a1ctatonal du·
Anglaterra, India, Itàlia, Japó 1 In rant set anys. No pot ningú neba!
U. R. S. S. per ésser considerats com que en proclamar-se la República es
els vult països de més importància celebraren a Madrid 1 a Barcelon..l
industrial al món.
alguns congressos sindicalistes i
anarquistes, nacionals i internac~oEis conflictes socials als nats que, mal a Espanya, ctescJmptant el Certamen anarquista de BeEstats Units
nes Arts de l'any 1669. 1 altres ac
-tes menys importants tolerats quan
les lluites socials no tenien el ~i30·000 XOFERS EN VAGA
re violent d'ara, no havia estat posAts Estats Units els conflictes so. sible un marge de llibertat tan àmcials estan a l'ordre del dia. Segons plia com la que gaudiren els cspa.
tnfonnes de Nova York, a aquella nyols en els primers dos anys r!e
ciutat s'han declarat en vaga trenta República..
. .
mil xofers de camions de transports
I, encara, sl la Repübllca espa.
i es diu que 35.000 dockers estan a nyola en els seus primers dos anys
punt de solidaritzar-se amb els XO· hagués tlngu.t a la seva. esqaerra
fers.
una organització sòlida, seriosa . l
Aquesta important vaga és per a amb responsabilitat, que hagués usprotestar contra una disposició dc la calitza.t el trebjill del ~arlament
Cort Federal que nega als sindicats Constituent, tal com v~ .dir que ho
de xofers i de dockers excloure de Ja faria la C. N. T_. el rrulltant. de la
feina els obrers no federats, alhora Regional de Gahcla J~ep Villaverque no accepten la reducció de sala. de, en una conferència que proris.
nuncià el 1931 a l'Ateneu de MR -
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·· ·Eï.eiiSaY'O rüso··crearà ió'rniUta·s de
cooperaci6n, de socialización, de solldarldad y de cultura, que otros pueblos podràn imitar. Pera no cansaUdarà nada que vaya contra la natu·
raleza. humana.
¡El hombre! El hombre con todas
sus pasiones y sus maldades, sus des·
Però encara van més lluny aques·
aquest nom curiós, fa qua·
viaciones y SllS locuras, es una cosa treSota
anys va fundar·se una Associa- tes dones en llur reivindicació ~z:n
bastante seria y grande para. qy.e
a
classe productora. Pretenen eXIgir
ció
internacional
de dones que trepueda prevalecer contra. él . ningun
sistema, ninguna orgamzac1ón que ballen. Solament poden afiliar·se a el dret de prio,ritat, quant a ésser
aquest organisme treballadores, do- ocup:lde3, amb relació a l'home. Rela contradiga. ~
ncs que visquin d'un salari i que es- corden, fent història, els temps pritiguin disposades a defensar·se en mitius quan les dones- diuen- no
qualitat d'explotades. Volen ésser temieti cap tre~all per feixuc que
tractades amb jgualtat de candi· fos. D'aquí parteixen per afirmar
cians en relació amb els treballa· que la dona és infinitament més re-dors homes. Diuen que si elles rea- sistent que l'home per a. qualsevulga
litzen un treball físic o inteHectual feina.
I a.ra. vénen els seus arguments
en les mateixes condicions que l'ho·
me, com l'home volen percebre el Fins era hom es queixava que la do·
na envaïa en la zona. del treball,
salari.
No es conformen a r estar Inacti- l'home, i t\ixò contribuïa a acréixer
ves a la llar i combaten la. tendèn· l'atur forçós.
Doncs no, senyor; segons la «<ncia de suprimir paulatinament el
treball de la dona. Volen que, en es· ternacional de la Porta Oberta» és
S'ocupa Heraldo de Madrid del ta.blir el conveni·salari entre el pa. ben al revés· és l'home qui ha en·
plet comercial entre Esvanya i tró 1 l'obrera, no es tingui en comp- vaït en el terreny professional, el
França. Heus aci el que diu:
te per a res el sexe, i si, en canvi, treball de la. dona. Hi ho argumen«El cierre de la frontera es, evi· la capacitat inteHectual o física, se- ten nixf:
«Són els 1wmes que han envaït le3
dentemente~ un problema gravístmo gons la raturalesa. del treball. Ente.
para los naranjeros y también un nen le& dones de la Internacional de feines tradicionals de les dones, parproblema de importancia para la la Porta Oberta. que cap llei no pot ticularment en els treballs de la
economia española. Pero por encima ni deu minvar la llibertat de Ja do· cuina flequer conserves, cafès, tèxtil, sétstreria, 'modisteria, les modes,
de tod.as las razones de orden eco· na de disposar d'ella mateixa.
Aquesta Internacional femenina. treball3 de fantasia, manufactura de
nómico està, o d.ebe estar, la dignidad nacional, que habfa de padecer tramet delegades per tots els països productes per a la llum, transport
no poca con la aceptación de con- del món, per tal de oonvèucer les d'aigua, producció de material de cadones treballadores de la vàlua i de lefacció, conreu de la !erra, . ba~re
diciones onerosa.s.
El Gobiemo no necesita de nues· la riquesa que representen en el des- el blat, educació de la mfdncta, m·
tro estfmulo para cumplir oon su de- envolupament de l'eronomia mun· termers, practicants, etc.»
Han redactat un manifest lnvl·
ber, y en él oonfiamos. sin perjulcto dl al.
de mantenernos en una actitud vl·
tant totes les treballadores del món
Una vegada e. l'any celebren un que trametin delegades a la rv congilante.
internacional en alguna de ferència Internacional que tindrà
A la hora en que hacemos este CO· Congrés
le,s grans capitals d'Europa.
1
t d è
mento.rio las impreJiones son menos
Fa dos anys va. reunlr-se a Praga; lloo al Palau del Par amen
an s,
pesimistas. De madrugada ha sldo l'any passat tingueren la reunió 8 a Copenhague, que, oorn hem dit,
se celebrarà el pròxim mes d'agost.
facilitada a la Prensa una nota de
I el mes d'agost pròxim celeHeu.vos ací algunes frases del ma·
la comtsión franco...esusñoln. según Paris.
braran el seu Congrés Internacional ntfest:
la cual se ha procurada llegar a. un
«Privar a la dona el dret al treacuerdo comercial complementaria a. Copenhague.
Hcus aci alguns paràgrafs del seu ball, és tant com privar·la del dret
para. el año en curso y se darà. cuen· programa-reivindicació:
a la vida.»
ta de sus deliberaclones a los Go«La dona ha de treballar en totes
«Limita 1·-li les possibilitats de pobiernos respecttvos para que puedan
proseguir las ronvei-saciones en el les feines per pesades que siguin, der treballar, representa una falsa
Aspira al treball feixuc de la mina. protecció.»
dfa de hoy.
«Pretendre que la dona no treballi,
r:Heraldo de Madrid» espera con- Vol /er torns de nit, si aixó U plau .
és dentyrant per a totes les dones.»
fiadamente QUe no se llegarà a la en qualsevol índttstria.»
En protestar contra les comodlLa «<nternacional dc la Porta
ruptura de las relaciones comercia·
les con Fra.ncla Y expre3a ta.mbtén tats que volen enVoltar el treball de Oberta, disposada a defemar aquests
sagrats drets de la dona, no ha de
su confianza en el patriotisme de la dona, diu:
«Pretendre limitar la feina de la permetre cap convenció intemaciotod.os. Y no decimos esta a humo de
pa.jas, que ya hemos vista recoglda dona. a unes ocupacions fdcils, se· nal que minvi la personalitat de ls
en algún oeriód1oo, i '!Doramos con dentdrie3, en llocs còmodes. a l'i11- treballadora; fóra una covardia 1
qué tntención, pera. desde luego, con terior de les ca-ses, per tal d'evitar- per a combatre la injusticia les doevidente inoportunidad, la nota op· lo! els inconvenients del mal temps, I nes no han estat m(\i covardes.
Acaben dient que no manquin a
timista de que en el caso de un a ho rebutgem categòricament. La tre.
ruptura se negociaria el envio de 'a balladora ha de passar pels matei- 1 Copenhague les treballadores dlg·
nes.
naranja a otros paises a cambio de xos perilli que el treballador.»

La Internacional de la Porta Oberta

El perill d'un
tancament de
.fronteres

sus automóviles, 'V que alguno de
ellos estaba muy interesado en Qtte
as{ ocurr iera.

No és amb tòpics com es
Els delictes de premsa i el Jurat resolen problemes greus
Francia transigirà.. Por rnuc·has
ra.zones, entre ellas la de que, s1n
duda, Ie interesa conservar .. ., mercada como el espai\ol»

El Liberal, de Madrid, comen· para. dictar sentencias de culpabili·
tant la 'Projectada Llei de PrcmSfl, dad, que pueden llegar a. ser suspen.
,,expressa com seguei.:t:
siones contr a periódloos que le sean
cNo sabemos sl los tnlnistros ha· adversos.
bràn recibtdo ya las copias promeAun slendo mucha la confianza
tidas del proyecto de Jey de Prensa que todos tenemos en la Maglstra.
con sus antecedentes: el anteproyec. tura, lo cierto es que los magtstra·
to de la COmtsión jurid.lca y los VO· dos son màs propicies que los jura·
tos po.rticulares.
do3 a las sugestiones del ftscal.
Nosotros no hemos r ecibido nada
De las suspenslones no habrà
de ella; pero no estamos tan faltos quicn pued.a librar al periódico conde información que lo lgnoremos to· denado por el Goblerno, nl aun endo. Nos consta que el tlropóslto es tendiendo en el delito el Jurada,
hacer una ley que sea fiel tflsunto porque éste dirà si es o no culpable;
de la alemana, y que contra las dis- pera caso de q~e declare la. culpa.'Jlposic-iones de tlpo draconiana se han lidad, es al Tnbunal de Derecho al
fonnulado en la ComJSión jurídica que corresponde aplicar la sanción.
Votas particulares qUè no· sabei'nos si Siempre es una garantia. que sean
seràn aceptadoo por el Gob1erno.
unos honrados ciudadànos, absoluta·
Uno de ellos lo suscribe el mngis· Mente independientes del Gobierno,
trado señor Elola en pii.mer térmi· los que tengan Que dectr sl hay o no
no, y lo f1rman oon él los sei'iores oulpabilidad en lo denunciada. No
Ruiz Funes y Fernàndez Clérigo. En van e. ser todos de dérechas nl de
estè- votò particular a que nos re· fzquierdas. Es de suífoner que los
ferimos se ~he se.A!l sometldos ha.ya de todas las tendencias. Y que
no falten algun"'s c3n la serenidad
al Jlirado los delffos de ~a.
El Gobierno deblera. ser el prime- dè jÜ1ciç l\1~ ~- prectsa para adnUra en aceptarlo. porque los delitos nistm"r jus te a.
de Prensa son delttos de opintón, y
De no acepfltrse este voto particu.
a. la oplntón misma debiera corres· lar; de no sofueter al J urado el ooponder juzgarlos.
rfocimlento de los delitos dc !Jrensa,
El conoctnúento de estos delltos 11 sUSpicàcia. y el r ecelo te1:I.rdn Iño·
por el J urada desvanacerla susplca- trvo para decir que ha quedada al
ctas y r ecelos illSl)irados por el ih· d!scublèrto lo. !lnalldad que sl perterés què se supone èñ el Goblemo s1g11è con la ley de Prens:¡.»

Angel Pestaña., a La Libertad,
!'ocupa, també, del problema de
l'atur forçós. Copiem un! pantorajs del seu article:

«Creemos nosotros que a ese propósito de invertir una cantidad determinada en obras públtcas 1nmediatas para resolver la crisis de tra.
baja, debe segUir!e el de reorganizar,
reestructurar la economia españo!a
para disminuir en su fuente de ori·
gen las causas que provocan el fenómeno. Aplicar pl\liativos. y hastq
remedios heroiCos cüi"ndo asi lo extgen las circunstanolas, està muy
bien: pera estarfa muchisimo mejor
intentar destruir dc raíz los gérmenes de la dole'ncia. Por(¡ue obmndo
asf, si no se coñseguia, por 10 me·
nos se adelantaría .ttfu"clloñlàs de lo
que se adelintarà al l}.Ò intentàrlo.
Las lin'"!as' bàsfcas, las ideàs ma~J • .:(-s que sif_ytnòn a orientar la eco:~h. :ñtlt'1dlat én lOS últiiñOS cien
años hal\ fà.Uàdo en 1buch0s de sus
aspectos. En la ñ>ayor!à, éuaildo menos. Y como el paro obrerò hi.tind.ial
<lel que España 1l<f s<"èScà!íà es
&m~~~lade! fallo ya f)ò~ tò<los
~lloclè:tò, p10Curarle un o..Y_v1ò es
o@!!>fàlife-; ¡lero lò es muclio tms,
fñü'Cfú.SiYño màs, buscar solUciones
èl\Càñrlñadas à desfñíirlo.
La tíórà. no es. ñuês, sólo de construir unOs cuant:.K\ ~ ed.ificios públl~
ó1Se pora alolàr cólhodMiente a las

la

drid, segurament que la Constitu.
ció hauria estat encara més hbeJal,
encara més esquerrana 1 amo un
contingut social més accent·Jat, 1
per aquest mateix motiu, Alcalà za.
mor~ no hauria pogut acceptar la
Presidència. de la República i. per
tant, ara no fórem on som.
No pretenem alllçonar ntngu. T.inl·
cament voldrJem que els milittfptt
de la C. N. T. reflexionessin en re!~'
cló als primers dos anys de la. República, i que vetessin sl amb Lots
els seus defectes no era preferible
a la situació d'ara.
¡, . < I , '~"'r.' · ~.l"ir n• .,.,~
\ '. • • t' , v'
l" "'
t -"':K" " /•.v
·'-' lt ~ ,r·\. '\"f ·-:S.
' ....!2, ... ~
· ·· ·~ .
Vegi'n Sl hi ha diferència =•1tre
un govern d'esquerra 1 un de dreta; entre un govern democràtic 1
un govern dictatorial. Són dos sistemes de govern que, nl l'un ni l'altre no plauen als sindicalistes nl
als anarquistes, ni als soctnuStes
perquè no és llur sistema; ja ho sa~
bem. Però no es pot combatre amb
les mateixes annes una situació OU
Robles que tma situació Azaña; amb
el primer no pot haver·hl més que
llui~a aferrissada contra el seu pro.
cedir 1 els seus principis; amb el
segon hi entra Ja discussió i posst:..
blement l'entesa, o la lluita - qul
sap!, - però aquesta lluita va pre~
cedida d'-Jn canvi d'Idees, de controvèrsies interessants, en les quals,
si no s'aconsegueix convèncer l'In:l
teressat, es fan prosèlits.
Que reflexionin, doncs, els treba·
lladors. Que no oblidin les paraules
del sindicalista asturià Josep Marta Martínez, en el que fa referèn·
cia a la untó, ni les de Joan Peiró.
quant a l'abstencionisme electoral, l
que pensin, sobretot, que el .gros dels
partits republicans d'esquerra de
Catalunya i de la. resta de la Pen·
ínsula, està format per treballadors
que, arribades les eleccions, voten
els republicans o els socialistes.
Les conseqüències del 19 de npvembre del 193J han estat greus per
al proletariat espanyol 1 per als republicans d'esquerra. Vigilem tots,
republicans i treballadors de totes
les. tendències, per tal quP. no ho slgum encara més.
i

EL

FEIXISME FRANGES,
EN RETIRADA

El diputat Vaillant-Couturier es·
criu a cL'Humanité», de Paris, un a.r..
ticle que fa referència a. la projec·
tada manifestació feixista, que en
commemoració dels fets luctuosos del
6 de febrer del 1934, pretenien cele·
brar el dia 6 de febrer d'enguany «La
Croix de Feu». Diu Vaillant-Coutu..
rier que els feixistes, tement unii
enèrgica contra-manifestació del
«Front Comü antifeixista» han renunciat a la manifestació.
Una vegada més, la unitat d'acció
dels treballadors francesos ha evl·
tat, probablement, una altra jornadà
sagnant a. París.
De totes maneres, diu Vaillant·Couturier, que cal restar alerta, que és
necessari estrènyer cada dia més la
unió de la classe treballadora, car els
feixistes podrien reproduir la provo..
cació.
Per altra banda, l'òrgan de la plutocràcia francesa, «Le Temps», recull unes declaracions del cap de la
«SOlidaritat Francesa>), Jean Renaud,
que són una veritable provocació é.
la violència. ja que afirma que quan
sigut arribada l'hora, ocuparan el
carrer. Aquesta. hora arribarà-diucar ens la facilitaran els obrers dei
«Front Comü» amb Uurs violències,
o els polítics amb la seva torpesa.
«L'Echo de Paris», un altre òrgan
reaccionari, protesta de la campanyà
que les esquerres menen per a 1:1
dissolució dels «Croix de Feu» i de
l'cUnion Nattonale de Comba-tants»,
les dues organitzacions feixistes franceses.
Per altra banda s'ha dit que els
feixistes celebra.ra.n misses pel sufragi dels morts feixistes del 6 de febrer, i també ha circulat per Paris
el rumor que l'ex president Doumer·
gue bl assistiria.
En els medis treballadors no es
creu en la veracitat d'aquesta notf.
cia.
Amb tot, els treballadors parisencs
estan alerta. i vigUants, diu «L'Humanité». Aquest diari afirma que el fel..
xisme, a França, no passarà.

L'opinió del senyor Cambó.
sobre la situació social a
Catalunya i a Espanya
«El Boletin de la Càmara Mercantil» publica la resposta del senyof
Franceso Cambó a l'enquesta que so~
bre qüestions socials ve publicant. El
Uder de Lliga Catalana, ha dit:
«-¿Es necesario mantener y modificar o, por el contrario, suprimit
los Jurados Mixtos?
-Es necesarlo ma.ntenerlos, modJ:..
Cicà.ndolos de acuerdo con la. expe-.
riencia que ya tenemos.
-¿Qué orlentaclón, de ahora en
adelante, habrfan de tom.ar las o~
ganizacione~ obreras, s vuestro ju{.
cio (socialismo y sind.icallsmo)?
-Estrtctamente profesional y aPQlfiica ... , sin olvidar, de todos m1i
· '
que hacer anarquismo es hac-er po1 •.
tica ... tanta como lo es hacer soci •
llsmo.
-¿Seria po&ible un dia el triunfo
de un movimiento comunista, sod&!.
ltsta o anarquista en España?
-creo poslble y tal vez probable
que Espafia atraviese momentos de
anarquia; pero nuestro temperamedto, fuertemente tndlv!duallsta, hace
imposible !a consolidación de un r~~
gimen comunista. o socialista.
-La orgn.nización corporativa ¿ ~.!'
!racasado o ha triunfado en otros
Estados de Europa?
-El corporativisme no existe ep
ningún pais de Europa, como basè'
de organización del Estado. Sólo alli
donde Impera un régimen franca .. ,
mente dic-tatorial se habla de corpçt;.#
rativismo... y hasta hay quien lo
cree.
-Espaii.a, con la jornada. de .oc ~q
horas, retiro obrera, Jurados M1xf4Sj
segura contra accidentes del trab~
jo, régimen especial de accident~,.
del trabajo en caso de muerte o i capacidad, salarlos altos, segura ~
maternidad, etc., etc., ¿no es de 1
paises màs ndelantados en legisl
cióu social?
li
-En el papel hay, eu España, una.
avanzadisima legislación social q~
sólo se cumple en Cataluña. En ~;
resto de España la. s.ituación de tq~
obreros de tod.as clases es muy ~
ferior: soportable en algunas ~egMl\
nes, es insoporlable y basta mhüll
mana en otras.,

instituciones del Estada. La hora es
también de bucear a fondo en el
problema y usar de los mayores atre·
vi:niento.s.
Hay un problema de tran3portes a
resol ver. Los que tenemos son malos,
deficientes y caros. Acometiendo su
mejora se daria trabajo permanente
durante algunos años a miles de tra·
baje.dores.
Canalizar los rios espafioles con
fines utilitarios de regadio y nave·
gación, pera especialmente con el
primera de los fines, seria alumbrar
nuevas fuentes de riqueza, tam~lén
con caràctel' permanen te.
Fomentar industrias derivadas de
la agricultura y de la ga.na~ería, seria elevar, mediante el trabajo, la
oondición media de vida del agricul·
tor espa1iol, del campe;ïillo en gene·
ral, con lo que se abrirían nuevos
mercados a la producción textil, a !a
producción :netalúrgica., a la pro.
ducción del mueble, al vestido y al
oolzado. Por no citar sino las ram:1.s ~ 1 \•-, w.f) J ,ol ';e 1L ~~-~~
que màs se destacan por su utilidad
t¡y
~ ~~
blen visible. Y asi por el e.::.tBo en
ot'Í'as octividadrs de la producción
' ' .. "'
Proceder de otra manera es salir
il ,--.~_t
~~del paso como se puede. Es eniret.e. ~ "
,t
~l
nér a las gentes en la esperanza de
4'
ga.. •• t .. . 1"t
;.
qüe quizà se haga alga positivo. Pera 'fil' . ' • f "'&J -~·- li{ ' ~..lc e_ . . ";,
bÜeno es que nos acostumbremos a ~
'fbw ,. , ;)no~~
saber que con tópioos y gestos de
" ~ ..u lf"'1tf ' tf...-. . ..
.,A.§·..-· D .._., .... ,. ~
r elumbrón no se resuelven oroble·
re.
:>.1 ~ac.&.
mas de tanta a:ravedarl »
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la humdnlla.l

El

poeta Sant Jordi

La publicació, en un volumet de caràcter 1JOpular, de les poesies -paques, peró bones- de Jordi de Sant Jordi, ha donat una
viva actualitat literària a aquest poeta quatrecent ista que escrivia
els t:ersos en tm catala aprovençal.at, com era encara el costum del
seu temps. En comprovar (jUe les jÒves promocions literàries de
~atalunva senten per l'autor d'Estramps f Enyorament una gran
t,Zdmiració, nosaltres tenim el plaer de veure contimwda la nostra
preferència de sempre per aquell po.;;•a meàieml que mostra ben
sovint tma sen1>lbllttat torça acostada a la dels no.stres dies. Fa
trenta a¡¡ys, vam aprendre de cor aigua dels seus versos, i no e~
havem oblidat mai.
El scnvor Martí de Riquer, en l'e.stttdf crítfc que va da1;ant de
l es poe$i.es contingudes eu l'edició, diu que el poema Stramps «~s
la més bella poesia que s'ha escrit en lle11gua catalana-.. Som del
matci.r parer, tot tent la reserva que la ~~?gona meitat de la co.nJ)OSícfó no ~tà prou a l'alçada de la primera meitat. L'estrofa inicial, sobretot. ès merat'ellosa t ben digna dels més alts poetes de
·
tots els temps.
Jordi de Sant Jonli, poeta admirat pels seus contemporanis
-com ho prot>a el que en digué el marquès de Santillana- mereix plenament d'éss6r t•dmirat a1•td. Potser seria útil de publicar
'tma altra edició de les seves poesies en una forma més catalana
Clel llenguatge. Això no seria cap pecat, ni des del punt de mira literari. Els co¡>istes posteriors de les poesies de Jordi de Sant Jordt
1a C<Jmençaren aque~;t.a feina. Per altra banda, convé recordar que
u:~ altre poeta catatct quatrecentista, Joan Berenguer de Masdovelles, va Jer u11a versió en pla català d'algu11a de les poesies apro~JenQalades del seu oucle G uillem.

• • •
La forta t'àlua de les poesies sat~tjordialles que hom coneiJ:,
tan interessant, a través de cinc ce1tturies, la persona del poeta. I
sobre aquest punt 110 se sap graR c~a. Encara no ta un segle que
tra (ltneral la creença que es tractat•a d'un poeta del temps de
~aume l, t d'això va sortir l'atin:tacfó que e7 P..1trur.:a havla imitat
J ordi de Sant Jordi, puiJ: que Ull-S t•er~os d'aquell coincidie" amo
uns d'aquest. Hi havia també qut creia que e.s .raclat>a de dos
J)oetes diferents, !"un del segl~ Xlll i l'altre del XV.
Torres Amat començd. c. aclarir el misteri, publicant dos doen els quals apareixia Jordi de Sant Jordi, l'any 1416,
com a cambrer del comte- r 11i Altoas lV, dit el Magnàair ·. fill gran
' de Ferran eL d'Antequera. Més cap ençà, Massó-Torrents donà altres dades i Llufs Nicolau d'Oltver publtcà un bon r..ombre de documents, pels quals hom sap que el poeta na:squé aL reialme de València a les darreries del s~gle .XIV rnosaltres calculem Que devia
ésser entre els anys 1390 i 1395>: que l'anv 1416 va ana1 a França
J)er a ter-hi une:s adquisicions per compte d'Alfons IV. el q¡u¡l t!a
J)roteuir-lo amb càrrecs t amb diners; que prengué part, l'any
1420, en l'expedició militar a Còr:sega i Sardeuya, i que aquell an11
tou armat caval~r durant l.a lluita a Córsega.

cumcr,ts

De més a mes, ltom ha deduït que prengue part en les campanyes d'Alfons IV al reialme de Nàpols i que tou aleshor~ quan
va caure presot~er i quan escrit•f la poesia on parla del seu dur
captiven. Sobre la data i les circumstàncies del captiveri de Jordi
de Sant Jordi, la llum ha anat tent-se a poc a poc. En aquest
punt - i en algun altre -creiem poder aportar avtat una modesta
contribució a les dades biogràfiques -encara escasses- relatit•es
al nostre paeta, novament tamós.
• A. R. 1 V.
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EL POETA DELS HUMILS

LLEGINT...
«Biblioteca Univers n.- L'ES•
CARABAT D'OR, per Edgar

Allan Poe, trad. Carles Cap-

devila. Barcalona, 1935.
Aquesta popular Bib!íoteca, sota
la mestrivola direcció de Carles Soldevila, porta a. cftp tma tasca altament merttòria, per tal com a. un
preu a~equíble a totes les fortunes,
i sota una acurada presentació, dóna a conèixc•r al gran públic les
obres cabdnls de la literatura moderna.
Una trentena llarga de volums
hAn aparegut ja. sota els auspicis de
la. «Biblioteca. Univers» 1 cada un
d'ells constitueix un nou encert de
la seva dírecc1ó. Suara ha estat Edgard Poe, del qual ens é3 oferta tma.
de les seves més tipiques novelles
d'imaginació, «L'escarabat d"Or», reelxidíssim relat que capUva 1 suggestiona. Completa el volum «El misteri de Maria Rognt». trama. detectivesca, saturada, ¡x>rò, de la força
de scriptl va i l'estil primfilat del genial autor.
Carles Soldt>vJla n'ha fet una tu.ducció digna d'ell, que és tant com
dir perfecta.
«L'escarabat d 'or)) es el ~·o!ttm 34
de la. colle-cció. Esperem amb interès el pròxim, cou grat no menys
que a. Pierrc Louys.

•

ALS AMICS DEL «GRUP IGNASIIGLESIES>)

La veu dels Arnies del G1 up E~oo- mostra xopa de cord ~ .1tat estar_ld
lar Ignasi Iglésics posa. un bàlsam en aquell seu gest de santa humllld'optiinlmle als cors dels bons pa- tat· baixant la testa per a apropartriotes, que no han de trobar :nal te 'als infants 1 obrint els brnços a
prou satisfets els desigs que s1guln tota la Humanitat, que ~e li aparctooucgudes 1 honorades le~ ('¡règies l:la com UD1\ gran familia.
figures dels homes de Catalunya, Nln¡ú oom Ignli;Si Igléslcs no saque a la seva vàlua. artística hi af('- bla vessar tota 1 ('tnbrlaguesa dels
geixen un profund senUt d"humani- 16eUl afectes dannmt els seus ami_cs.
tat, de bonda.t 1 de solidaritat hu- Ell si que es donava tot! Pels am1cs
mana.. Igng.si IgU~sies era un d 'a· ¡llultaw., els amics encoratjava, els
quests: l'home-poeta cor amarat de amiC~> acoru;cllava. i pels amics e:> sabondat, català. rac1à1, defensor dels crif!C6va. ¡Oh si aquells mobles senhumlls. El Grup Escolar de Pedret., zllls del seu petit de.:;patx pogues::Jn
just orgull de la. capital ¡ironiua, no contar-nos les Yisites que rebia de
podia pas posar-se sota. una. millor gent humil i necessitada, que n1ai
advocació que la. de Ignasi Iglésles. no sortien sense emportar-se'n ~ucl·
com del tresor espiritual de I Iglésies, quan no de Ja seva pobresa. material!
Aquesta. grandesa espiritual ~~
abandonava. mai Iglésies; per això
l'Ignasi dn\lnaturg, retornant a la
directa. inspiració popular, no rebaixa mai Ja musa a.ls menesters plebeus sinó que cerca la difícil exaltaciÓ de l'oculta poesia po)lular en
capacitat dram.Stica. La saba ador~mda que un temps sols P?Clla •allmentor facècies de gr¡¡.ssa com1e~tal.
en l'obra teatral d'Ignasi Iglésies <"o<cNueva Blbliotecs fil osófica)),
bra aptituds ariStocràtiques d'alta
dramaturg¡a. i com un rou d'aurom
- LA VERDAD SOBRE
FREUD, per A. cSt Antirade.
de dies esplènd!ds, es banya en ics
Madri:l, 1934.
rné.s profundes fonts del èo de l!àTothom, qw mès qui menys, ha
grtmes.
Tot. és en Igl~es: bondat. 1 belle.
oït parlar de Freud i de les se'.'es
extnla..'"liinò.rie:s doctrintl3. Donada la
sa. senyera de la més alta pedagoimportància i l'em'Crgadura del seu
¡ia.
· Per aixè. tot el que facin els AnUc:>
abast, no 6:; d'estrinyar que leos docdel Grup Escolar Ignasi Igltl.sies p~r
trines del famós doctor austriac hae. fer sentir als i.nfl4!1ts l'adoraCió
gin trobat Rbrandats pa.rtidans 1
Ql!C es mereix la membri& de qui
enèrgics contra<hclOrs. Cal tenir en
tant els estimà, serà feina. exemplar
compte que la. subordinació gairebé
1 mai prou lloada. Tòt el que sigui
absoluta de totes les incidènc1es del
fer compenetrar a l'ànima dels escoviure a la traje<:tòria in<.lefe<:tible
lnrs les Virtuts del gran artista. sota
d'una mo~1 ~acló .sexual, és una matèn& de les que cremen a. distància,
el nom del qual viuen, és una tasca
I GNASI I GLEtUES
propicia com cap altra a. promoure
meritíssima que les futures ~encra
apassionades controvèrsies.
cions hauran d'agrair-los.
El «complex», cl «libido>>, els di- Ningú com el Mestre enyorat, tan
Treballeu, amics, desvetlla::1! les
verws aspectes de ia introspecció enamorat dels infants no podia co- ànimes tendres i pures dels infant.;
freudiana. han estat ja excessiva- bnceHar m,ilk>r aqueEta Escola mo- que l.enlu sota. la vostra cura, fins a
ment tractats e-n tots els tons da- dèllca, per l'esplendor de la qual tan fer de cada. infant el poeta de la
munt Ja Premsa univtrsal. Això ens noblement treballen els benemèrits seva pròpia vida, tal com el profeeximeix dc dir res pel nostre com~ Amics del Grup; als seus esforQOB titza. Ignasi Iglésies en la seva obra
te respecte Freud 1 les 5eVes teories. no hi mancarà l'ajut de tots els ciu- «La baldufa. d'or>>, enc:1ra in~dita.
Ens limitarem, doncs, a dir que l'il- tadans, conscients de la lmport.A.n- Diu el Mestre:
lustrat tractadista sen)or A. de An- cia que té l'educació dels infau~ en
drade palesa, en el seu llibre, haver l'esdevenidor de la pàtria, i pensant, «Doncs és un home p~o-r 1 sen.."'ill
estudiat a fons l'obro medica! í filo- sobrelút, que a la tasca de dignlf1- útl com recorde que era el meu till:
sòfice. de l'innovador vle1tès, fins a cació de l'Escola s'hl afegeL'( la jus- amb una gràcia i un do del cet,
satm·ar-se dels ooneixements necessa- ta glorificació d'aque-lla vida. de bon- que, com l'abella., de tot treu ~•el.
ris per a pr:1ct'c.ar-ne, com si digués- dat infinita que fou la d'Irnllsi l¡lè· Per ses proeses, amb els seu, CGnts
sies.
sim, la dissecció.
/4 que mai mori'l uns éssers grans
Parlant del gran poeta detapare- que, venerant-los, se'ls ditt herois,
And.rade és, alhora, un correligious.ri i un contrincaut de Freud. Ad- gut, deia un autor: «Jesüs devia te- i, com. vosaltres, han estat nois.
met i def['llSft l'experim~'nledor ge- n1r en la. veu aquella tremolor que Sense malícia, l'i'!..,·im,. pura
nial, però discuteix i contradiu la. ell tenia, aquell to de dolcesa. aca- I en plena glòria de la. natura.,
filor.ofia que ha extret de les Se\'es romidora.J Iglésies, co:u Jesús, sal· per ell la vida del camperol
experiències. Andrade es troba al vava amb la seva sang, convencia és la més dolça de sota el sol.
costat de Freud quan s'cndmsa. en amb l'amor que vessava del ~eu cor. Donant-se als altres, cor generós,
la realitat i n'extreu mtt:re::-..sant.is- A l'Iglés1es no se'l podia admirar so- canta els seus gaudis i els seus d()simes lliçons. únlque.:;, nov . sorpre- lament: se l'havia d'estimar.
[lors;
Aquell a!è de simpaUa que el cot i si en l4 terra l'estada és br- .!,
nents. Però d!;:c¡·epa i s'aparta d'ell
quan basteix damunt el que ha des· obert de l'Iglésies exhalava, d~ixava ell s'aconsola 1)arlant amb Déu.
cobert i obtingut de la mvestigacló. reblat per sempre més l'e·pent del EU és qui aviva nostra esp;:.rança
qul amb ell p!\rlr..?a, flns a estimar· ! el qui ens T<'torna de l'en11orança.
un cos de doctrina.
'¡ L'e::.tl\di del sa1yo:- Andrade ês ex· lo més i més a mesura que l'IUU\va l'er eU la pàtria no pot morir
tens, c!OC'umentat. rnonadíssun._ COns- coneixent i gustant les dolceses d'il.- perquè la glossa la ja enardir.
ta de dos volums, molt ben 1mp~ quella seva infinita bonesa.
Per ell brillegen, com les e:::. elles,
ro; subdtvidlts en divers~ parts 1 1 «Hi ha. homes que discorren nmo eu ulls pu:hsim..~ de les dollzelits.
antks
aquest~ en capitols, sota una metò- el pit». glossa Un~uno. Els
Per ell repl.eu cants de COilSOl
d.ica ordinació. Es un llibre que els gre<:s creien que .és amb el pit que les • vostres mares prop dct bressol.
disno
que
sabien
i
delibera,
l'home
pt>nsament
del
matènn
eu
erudits
Ei home i àngel, q11e res el venç.
corre més el cervell que el cor en 1 quasi s!lltm-e més ne!\ que el~ 'Iens,
no haunen de deixar de llegir.
d'aquells
era.
Iglésies
Ignasi
pit.
el
SCARAMOUCHE
que mancat d'ales, amb Z'espl!'rit,
homes: per això no solament la ~ vola, entre somnis, de dia i nit.»
va obra, sinó tota la seva vida, se'ns
NELIVOLE
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La vida com a art

Despres dels e:oats btiUa.nt.s obtín- Refmamcnt.
Francès.
¿N"ha.veu après cap dels vint-i-tres
gms pel comte de Kcyserli.ng amb
Anglès
més Importants? ¿Voleu evitar-ne el
el seu c1cle de conferències sobre
la cG'risi mt.ndi:ll», que, per in\'1- cançons.
Esperanto.
desentrenament, rer.ne pràctica. agratacló expz-e&a i ~ata el patronatge
Caste.llà.
dosa i sense cap compromis, o Pé
del Confcrènct!\ Club, descabdellà a Viat>;es.
aprendre"u algun des del principi,
Alemany
l'Hotel Rltt i clllebrades a més a més
.
les suggesLives conl"erses de Terrasense l'eSforç \iolent que exigeixen
Italià.
1 mar, l'emment pensador alemany rou
Literatura
mêtodes antiqua~ o els moderns
els
Rus.
1
de
sollic.,tat pets nuclis inteHt"ctuals
insolvents? ¿Desitgeu conèixer les
les princíp&h; ciuttl~ cntalanes per . Llenguatge
comnt
tal de pronunC"lar-h1 un segwt de I
meravelles LlNGUAPHONE. c¡ue perPer$1..
•
'
dLSSCrtac.ions, toles elles dnerses i
meten, a \'ÓS f a tots els vostres,
, força Interessants.
Iria nau.
la
de
ràpida
i
pràctica
\'adquisiCIÓ
Aquesta da.rrera sellru1.ua el com- Gramàtica.
Polonès.
te de Keyserllug ha e.;t4t a Mallormillor ap\ltud poliglota, avui tan
Holandils.
1 ca. on ha dU;scrt!lt sobre l"«Esdeve- TraCSuir.
necessl.ria?
• uidor cultural de la .Mc::l.iterràuia».
Suda f ricà.
I hom l"e.:;pera per a r.ctuar tot se[)('maneu tot :.eguí~ un catàleg grasueo.
: guit a Madrid 1 San Sebo.stiàn, des Es<:riure.
tuït, md:cant ia vostra adreça, ben
p~r t.al de douar una
marxarà
d'on
Gre<: clàssic.
1
clara, al
s~rie de confert\ncies que té amm- 1 Parlar
LlaU.
•
c1ades a França.
Con\ a eOnt!llt de la seva estada
a Catalunya, agrait a !"alta conside1
ració que ha trobat e:ltre uosaltces,
,·olgut
ha
Keyserliug
de
comte
el
1
donar a l 1mblic de BarcelOU1l les
primictes de tes idees que seran ex- BARCELO~JA: Carrer de València, 245 - Telèfon 78352
po.sades en un nou volum seu. d'apa.rició in1mlne11t, que portflrà per nom !..!!..-~~!!.!!..!!...!!!-_!!'!'!"!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!'!:!!!!!!!!!!!!!!:::::::!!!!!':!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!
«La Vida co:n a Art» . .Avui, diuoncurs d'articles
men ge, a dos qunrts de dotze del
· '• t•
mnti. tindrà efecte a la. espaiosa
Don Qtt:Jote ha ¡et U!Ul noz;n 80,_
perJOQJS ICS
conferèn·
nqt•esta
sala del CQlisel.lm
cia extraordlntma, de csràcter po- 1 Acordada per a solemmtzar el D~a ' tuta. L'ha :eta a França i en /ranpuJar, Ul la qual no hi ha dubte 1 dei Llibre la concessió d 'un premi a .res, S:)t4 l'adt:ocacfo de Jea' l Cassou.
que s·~ple"Jran tots t'Js -admim~ors ¡l'article pcriodi:-.tic que m111or eStt- ~raci¡roú>r que no és prl!'cisatnent trJ·
1t
'que d€tn a Bgre~lonR 1 bmbé, duna ~ mu!i l'amor al lllbre o Ja dtflt~ió ~e dit.tore.
La traducc:tO de cassau, /etTCIIl
r:tanera vtva, arret~ de Catahmya, lJ:. cu!tura, la. Cambra. Oficial del
1 eminent confe~ucumt i pensador L;Jbre, de Barcelona, obre un con- hü!JUI'lÒ}il en literatura, ha estat /!ta d'acord amb la primera edició
.
.
curs.
el comte de Ke)~crhng.
Pnmera.- El prem¡ comtstlra • n que oo íer-se al segle setze de2 .JiiPUBLICACIONS REBUDES la quan~itat. de _mil pe~>setes al ¡ni- bre Hmnortnl. liernldo de Ma"r:d
Hem re!>ut el número de novt!m- llor artlcle mèdtt publicat ~r pr1- 1 oomelttct; ai:1:1 t'aparicw à'a~u~s:a IlO1bre-dese-mbre
de la revista «Eoono- m E:ra vegada en un d!an o reVlsta va verstó ccrvanti.na:
«.Jca.n Cassou, 0011 su uucva l:-ti·
mia y Técmca Agrícola», que edita espanyols des del dio. 10 d'abril del
d~tcc!èn del «QUijole» ha reaJzs.cto
des de fa t!e:; anys la D!recció Ge- 1934 fms el 10 d'abril del 1935. .
Segona.-Al certa:nen hl podtan a.go màs que una mer!tisima OJra
neral d'Agncultura. i:! numero darconcorrer el;> espanyols 1 el.s e:stran- litt·rarta, algo n1às que l!lani!(~..:lrsc
rer conté el ~c¡'úen~ sumari:
«Temas estadistlcos: E.1 trigo en ¡ers, però 1 article haurà d ~er 1e- como un e&ntor de oepa. y ntinllra.
España en Jo que va de siglo, por daetat en espan)'Ol o en l:ie!lgOcs ~e- ble conocedor de uucstra patri& en
el màs amplio sent1do. Ha rca!!zado
Leopoldo Femàndez Turégano. Vini- gi<lna.~.
Ten;era.- Els cu tors que desitgin para nosotros, una. obra de fi.Cel"ca:
flcac1ón con u vas ~des y avenadas, por Clsud!o O!iveras Massó, in- prendre part al concurs enviaran dos mtcnto entre ambos ¡paises rrontegenlero agrónomo. Comentarios SO· exemplars complet~ del número dc ros mucho màs ~ólld&, mucho nlà.s
bre la truticultura uruguaya, par J. la r~'ista o diari en els quals apa- hò.bil. mucho nlàs de.sinteresnd& que
Guillr..mo Nores, lngenlero a¡rOnomo regw l'article que aspiri al prcml, n !a que ree.li.Zan cada. dia. los diploCon<YJ~ de ga.nados en Oolmcnnr la. St'cretarla General de la cambra m~tlcos }' poiítloos. lDon Qu.ljote de
Vtejo. La praticultura y los depor- Of!cial del Llibre de Barct'lona (VI& la Mancha» (obra cumbre de la notes, por Antonlo Garcia Romero. El Latetana, "32-3f, quart pis, porta 85> \'ei!~Uca unh•f:rsal, modelo de todos
zorro plateado, por Estanislao Qua- per tot el dia 10 d'abril pròxim. Sl los llempos¡ vuelve a oorrer los ca.
dra Salcedo, perito agrícola. Cómo l'article no va signat 1 l'autor des!t- minos de Francia. P&ra soña.r •
pueden calcularse lo.s dañ<:>s causa- ja con:;crt"ar l'anònim. aoompanynrà cllo.s. y sobre todo S~tir conq 1 J~
dos por el pedrlsco, por Juan Rapa- la seva lUja. en un sobre tancat tando los coraz.ones en avent
ura
llo Abad, perito a~cola. Notlctaa am!J el htol de l'article. La Secre- màs feliz que aquella.s infeli
del extranjcro. Situac1ón de los cam- tana de la Cambra admetrà els ar· !e dieron Ja. gloria. y la. in~rt~e
pos y cosechas: Información fe.cil1- Ucles que se li lliurin 1 estl'ndrà. t'I dad.»
• • •
tada. por la. Secc.ión 5.•, E&tadistica corre3ponent rebut.
Quarta. - El Jurat es reserva el
y Economia Agr!cols, de la DirecUn COUega ha recordat aquests
ción General de Agricultura. Rev1s- dret de no atorgar el premi si no dl~s una nècàota. de Gerltart llauf)tI ta. de reVistas. Revista de libros. Di- troba suficient mèrit en els arUcies mann,
que no ens podem c.çtar de
I rección General de Agricultura: Sec- presentat_, a. concurs o de dividU'-Io reproduir.
ción 6.•: Càmaras, Slndlcatos y Aso- en la forma que er~ convenient..
L'~ími poeta de La campana subCinquena. - La Cambra es re;er. me~da s'4$sembla molt Jisicament
claciones agrlcolL'!. Servic!o meteoopuscles,
en
d'inserir
facultat
la
va.
meteorolórológiOO airícola: Datos
a Goethe. Ho sap, n'est~.' 1oió3 ¡ se'n
gicos registrados durante los meses reyiste3, llibres i altres publ.cacion¡ vana.
de octubre y noviembre de 193f. Pre- a.nàlQbUes, l'article rt'miat..
Un dia, passejant per Berlin, arri• ~I Jurat per bd a un llec ou el pos estava interSisena.- Const.it
ciDs medios alcanzados por los proels senyon; dit. U11 rètol ho ad¡;crtia aïxt. Peró
ductos a~rrícolas que se menc1onan, a l'atorgament de: ,
dc la O.un. el genial autor no en va jer ca: f
en todas las provlnclas de Espa.ña. pre$dent i dos con. •
dura.nte los meses de octubre y no- bra Oficial del Llibre, '· .darcc:onn; S'h1 en<linsà.
viembre de 193f. Precios medios al- presiden~ de l'Acadèmia de Bone!
Un schuppo li crià4 l'a.lenció. EU
calUados por los product<ls agricolas Lletres, de l'Ateneu Barcelonès, As· li digué, ¡ent el èeJmenjat:
y pecuarios que se menctonan, en sociació de la. Premsa Diària, ~
-No sabeu Çlli sóc 1o?
todas las províncias de Espaf~a, du- elació d6 Periodistes 1 el sec-retart
- Si. senyor. Vós sou Goethe. Per()
n.nte los meses de octnbre y no- general de la Cambra Oficial del us. per acl 110 podeu passar.
bre de Barc~lona.
\iembre de 19!4..»
Si non e vero e ben trobato.
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Esta obra ~e compone dt: seis tomos, con un total de 3.680 pàsinas,
de rko papcl satinado, 1.106 grabados intercalados en el texto, 610 mapas en negro, 75 l~ii'Uls sut>lt.as de pàgina entera en papel couché, 1
11 mapas en ~~arm oolores; en total, 1.8~2 ilustraciones.

DaVtSIONES DE LA OBRA
Mecll0::1 Telurkos. - Trabajo. - Puabios retrasadO!'. - l'affilllas, clasca, puebiOG. - RltmO d~ la Hlatorta.
HIS1'0HIA A.N'IlGUA - llatua. - Caucas1a. - Potamla. - Fenlcla. Patestlua - E¡¡ípto. - Libin. - Grecla. - I &las r rlberas he1éulcas.Roma. - Ortente cilhlo. - 'Wdla. - .Muudo:s le.lowos.

LOS ANTIW'ASA.OOS. -

Ol·IC\."nes. -

HISTORIA MODERNA. - Crl.sttanos.- :Bàl'buos. - La segunda ROilla.Arnbes y bcreberes. - caroltug!O!! y uonnnndoe. - Caballeros y cru.zndoe. - l\4u.ulclpios. - Monarquias. - :;.o¡oles, tu¡·cos, tàrtaros y
ctlln06. - ~uorlmicn\.0 de la. T!crra. - Renncllnlento. - Rt!'orma
y Cotnpnf'li:> do Jesful. - Colonins. - Rey-SOl. - Sl¡lo XVlli. - Revolución, Contrarrcvolud6n. - Nadonaildadts. - Nearos y muJl.ka.
HlSfORlA CONH:MPORANEA. - Internac1onales. - Reparto del mundo. - Poblactün do la nerra. - Dlstrlbuclón de los hombres. - De·
mografla. - l.J:ltlnos, ¡ermanos, rusos, aslàttcos, ln¡:leeee, amertCILÍlos.EstndOI>. - Propledad. - Ind.us~rla. - Clencia. - EducaciOn. - Proatcso.

Precio de la obra., en lomo de ple!, y plano de tela., con planchas
doradas. 110 pesetas, a l o ~ntado.
Prec1o de la obra., t.n lamo de piel, y plano de tela, con plancha.s
doradas. 200 peseta5, a plazos de 18 pe$lltaS a l mes.

CASA EDITORIAL MAUCCI
Call o t4alloroa 165

I

1GB • Tel. 70743.- BARCELONA

BOLETIH DE COMPRA A PLAZOS (1)
Dcseando adquirir esta importaute obra en las condiciones arriba
md1cad.~s, solicito me =..a remltida, para su suscrlpción, el correspon.
dientc Contrato, extendido cou los slguicntes detalles:
Nomure y a:pellida:; .. . ... ... ... . .. . .. . . . .. . ... ..................... .. .
Proleslón ........................ Domicilio ........ .
Pueblo ...... ...... ...... ... ............ Provincia .. .
FethR .... ........... ........................ .

Firma,

,
Franqu~ese e;.~e Boletin ocn sello <1e <1o;; ~o.tlmos, en 110bre
(¡)
ab1ert.o.
El suscrlptor harà l'!ectlvo el ln\_"">O:te del prlmer pl3ZO despu6s de
haber rectbido la obra, sin neces1dad de bacer nlllfrÚU desembolao adelantado.
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Finalment, despres de diversos
ajornCtments, degut a la lesió c¡ue en
una mà. venia sofrint el mestre Pau
Cnsals, va poder celebrar-se e.J magnc recllal amb el qual el mestre vol¡ué honorar el primer centenar d"audicions de l'Associació Obrera de
Concerts. Tanmateix. el Palau de la
Músil'a Catalana, era la matinal del
diumrn..ge, un unml!ns bullidor. Cons
t1tui l'nud!cló centenàtia tots els
caràcters d'una solemnitat sols compe.ruble a l'inoblidable homenatge
que fou retut al mestre darrerament ni Palau Nacional. Tal fou l'entusiasme que provocà l'audició imponent del gran violonceHista, amb to·
tes les caractcrfstiques de fenomen
umc en aquesta branca del ¡ran art
musical.
Pau Casals interpretà a Ja primera part del programa la «Sonata)),
de Oril!ig, ¡x•r & violoncel i plano, 1
a Ja segona la l!Su!te» en do major,
per a violoncel sol. Aquestes obl'es,
que dOilllren motiu a un delirant enL~mc per part del gros públic
Oient, senlren una ~¡ada més al
.:Joriós arUsta per a oferir-nos la
m.:ravella de .1:1. seva dicció, la força
formidable de ia seva tècnica i, finaltmnt, per què comentar més? No CJI
ateglr al nostre modest comentari
que l'interpret era. Pau Casal:; i el
comentari sorgeix espontani, tmànime-i
¿Què di~m. doncs, d'actuella darrera part en la qual l'immcus a.rtis·
ta interpretà les «Set variacions sobre un tema de Moz..-u-t., de L. Van
Bectho\·en, i una «Sonata.», de Haydn
que depassa allò que hom podria expressar damunt el paper?
No podem precisar les verades que
Pau Casals sort! empenyut per tothom al pro:::ceni, ni sabem quan el
públic hauna acabat d'aplaudir-lo si
la força no ~'hagués imposat al desig popular. Fou una nova solemnitat d'homenatge que servarà Wl record inoblidable en l'histbrial de
l'Associació Obrera de Concerts i en
els annals artístics del mateix Palau, que tants llorel"8 ha vist retre
damunt la figura excelsa. del gran
Pau Casals.

M

l

MUS I CA

Palau de la Mllsica Catalana: Recital Pau Casals en el
Centenari d'Audicions de l'Associació Obrera de Concerts _
Casal del Metge : Estrena de l'òpera de Cambra del mestre
Antoni Marquès «Dafnis i Cloe» i Recital Conxita BadiaAlexandre Vitalta, amb estrena de diverses cançons del
mestre Pau Casals, a Audicions Intimes» d'Associació de
Música «da Carnera» - Sala Mozart i Recital
•
Josep Trotta-Ricard Valls

I

Comiat del comte de
Keyserling

LA

gran prestlg1 del jo\·e cotnposit.Qr des.
prés de l'estrcn& de «Sor Beatriu» al
Gran Teatre del Liceu i també de
gran nombre de composicions «da
cameru, per a. piano, per a instru.
ments i per a cant, «Dafnis 1 Cloe»
més que una revelació constituïa una
consagració d'aquelles -nUors que tant
li han estat r~Jconegudes I elogiaf!es
Princtpnlment, a part la bella. ¡~
piració c¡ue alena gairebé tota. l'obra
''al dcstar.ar de la partitura de «Dar:
nis i Cloe» un poderó1 domini de la
Instrumentació co 1 a quartetista, co.
sn qne constitueix una vàlua inapre.
ciable Ql!e mol~ compositors no po5•
sceixen 1 que és certament bon xic
més dlficil que una instrument.ació
total a gran orquestra. L'obra en
coojunt, potser no té unes prèten.
sl011s pohfònlques molt. accentuades.
A la .força de la tècnica, que no sem.
pre es el tot de l'obra d'art veritable, imposa la suJ)('ractó de l'art PUt
de Ja !Jlelodia san& I de la construc.
et? ac1ençada i sincera. Això és ben
bé prou per a triomfar sense haver
de recórrer n truculències desespera.
des d'una tècnica complicada per tal
de meravellar amb uns recursos cornpletamen.t buids la major part de J·
vcgade.; mcorrectes.
«Dafnls i Cloe», escrita per a e:tar.
tet de corda, flauta i veus, àssoli
una lnterpretl\cló que !a honor a
quants artistes hi ínte¡ vingueren. Antoni M." rnuè~ és ensems un formidable director que en tot moment féu
val~ el seu pn>domini 1 damunt dc
tots els intRrprets. D'aquests cal, en
pr1mer lloc, retre un just elogi r.l
«Quartet I!Xric», integrat pels t"TI!nents professors Ferran Guerin Jo.
sep Doncel, \iolins; Gracià Tar~agó
viola. i Ferran Pérez i Prló, tioloncel'
tot "' just
els quals mantinguer
equil!bn i perfecta. ju.~tesa que reclamava In partitura, anivellant sempre el ~ volum a les necessitats de
les veus, 1 destacant-se en els solis
amb la ponderació que ja és costum en ells. Amb aquesta tasca el
professor flautbta Narcís Carbonell
volgué també provar Ja .,eva. compe.
t.èncla, cosa. que a3S011 fU:ilment, com
ja suposaven tots aquells qvc tl co•
neixen. La part vocal tingué també
Antoni Marquès és una de !es més un excepciol,al repartiment. Pil!\r
destacades figures de la nostra nova Rufi. lnl·rn:-ct de cCloe»; Rossi Po.
generació musical. La seva joventut wer. l'«Amon: COnl-epcíó Callao,
i la plenitud de la seva ciència arUs- «Ciearistall, i amb eU. Josep Dratica el fan creditor de l'especial aten- p ~r. «Dafnis»; Ricmd Fuster. cDorció del món musical, on ha arrelat kou», «Déu Pault i «Lamón». i, fi.
ja amb tots els honors i ha. assolit nfllment, D~mènec Sànche~ Part ..
l'admiral.'ió sincera de propis i es· «DionisófanlSll i «Filetes» ~lireu
tranys. Això vol dir que la sala del un èxit en cada. «rol» 1 aportaren al
Ca;.-al del Metge fou insuficient a en- conjunt
la. valuosa coc~eració del se,
cabir un auditori més que nombrós, treball. rer&mE'nt e:o.."Cellent. Mol~ be
desitjós d'assaborir les enonnes be- el petit Nl;' • ..nt choral i l'organitzallese:s que conté illafnis i Cloe», ql:e ció total, absolutament perfecta.
no eren ja un secret després de rasEl meEtre Antoni ·Marquès i els
sale general. Ja ben consolidat el set•s intèrprets fo~n objecte de llar·
gues ovncion.; en cad .._ un dels trt>s
aetes, que es refermarE-n d'una rua.
nEra insistent en acabor h festa.
La nostra coral fellcltacló a! rootre
company i a l'Asocisació de !1:\nlíca
•da Canlera» i Agrupació Artistic9.
APARfGUDES DURANT EL
del Ca~~¡ c!cl Met:.~. que tant d'entusiasme ha.n demostrat cu l".>rga·
QUART TRIMESTRE DEL 1934
nitzadó d'nquesta excepcional O·
Paro forzoso y capital, per .a.
Ptn. tret'!I
P..lttenhansen. 240 Pàgines.
20'• • •
E•encia y valor de la democra.
cia. r~er H. Kclsen. 159 p&No cal dir l'expectRció que dcs\et·
nes .................... .
s·- lla sempre tma audició a càrrec de
Nnclonalsocíalismo. per J . Be,_ Concepció BRdla. d'Agust1. més quau
neyt.o. 19S tlà~t. I s Jàmlues.
6
en t'lla hi havia. la. celebració perEl reallsmo un la nintura del
sonal del gran Pau Casals. D 'aquest
.aig}o XVII, per M. Fried.lallaer 1 E. Lafuente (Vol. XII
lHustre mestre i també genial com
de la cHistor!a del Ar-.e Lapositor foren estrenades en aquest
bon). 716 pàgines i 577 11recital «No t'ha trobat ...» 0&96J:
lustra<'!ons en negre. fot.o¡;r~~vat i color .. . .. . .. . ...
«Què curtes són les hores ... » (18S6J;
75
Mus.o del Louvre, per At~ust
«En el mirall canviant de ta mar
L. Ml\}'er 1 A. de Berue\.e. GO
bla\'aJ 11895>: «En l'enterrament.
reproduccions amb elli seu.s
d'un nin» (1895); cA la. calladaJt,
oorresponents e!.1.udls criso·- <1900); «Absència» 0901), ! «Son
Ucs ( 2.• eti!Cló) . • . . . . . .. . ..
<18981, les quals, excepte la
Image»
Los ornamento~> Ulòr&dO$ en
EsPatla, pel P. A. P. Vtprimera i la darrera, hagueren d'ésllanu!!\"&, :332 pàgines i 105
ser repetides a prec insistent de la
!Hustrac!ons -·· •• . . .. . . . . ..
9'50 concurrència. De ccm les interpretà
Hlfttona del Brabado, per P.
COnxita. Badia d'AgustJ, no voldríem
~tcve Botey. 356 pàgines,
9'50 dir-ne ni un mot. Tal és la impressió
00 í laUJ~ 1 32 lt.:nl.ues ...
Hi storia <le la Coloniución,
imponent que aquesta gran cantatriu
H, per G. de Reparaz. 28'1
produeix quan ·i nterprzta nquest gè,vllglnes, 33 ~".:u reiS 1 4 ma5,_ nere mererellós que sembla fet exllC!I en ro! o.- •.. . . . . . . . . . . ..
prcssnmt>nt. per a ella. El ctue diHastoria de Suiza, per A. Lnrgldcr. 219 pàgines . . . . . . . ..
s·- gu~lm seria poc 1 tal volta més
Orsi.
P.
pm·
Ht ~to ria de ltal•a.
just, més B~;caient i mês respectuós el
400 pàglues ¡ 104 Hlustrasilenci. Pau casals l'acompanyà; ¿no
,
clons (2.a edició) •........
9 50 és això l'elogi màxim que es pot de·
La elluoación ctvica, per G.
s·- dl car a la sem tasca excelsa? Des·
K~•·scllemteiner . 164 pàg.
Pra ctac'l. de la Orientación
près de !'!. darrera. fou precfs incluir
urofesional, per A. Chleuseen el PI'Oirama. una noYa cançó, que
l>!t1rg\ae. 168 tl~nes 1 40 n,_ fou per a l'nïda un nou I valuós obgurcs .. . ......... ..... .
5
seqUi.
lntroducctó a la Psacologia,
A la. prtmera part Conxita Badia
per E. von As~er. 20S l>àitnes 1 4 fl¡ur!'tl (3.• edició)
d'A~usti ens delectà amb un enfilall
s·Ha storia de la Padaaogla, pet·
dc iruumiriques joies dels clàSSlcs ¡taA. Metssct" 424 pàgines i 16
9,50 liRns Bassrull, Durante, Monteverde.
limlnes. (S.• edti.'Jó) ....•
Paislello, ScarlatU i Pergolese 1 a
La bereneta biolócica, per O.
S'- la darrera part oirem encara SchuJ n.'!t. 190 l>àg. i 61 fl.¡ure:;
Da:u;nóstlco li terapautica d~
bert. Schumann I Brahms, en totes
la tubet-culosis pulmonar y
les qtl&ls obres Alexandre Vilalta
larlns:ea, per H. Ulrtcl. 470
acompanyà l'eminent cantatriu amb
pàg!UE'Ii·l 162 figures ... ..
33'- un eucert digne de la categoria d'aPiHIUiatria ~ara el médieo~
neral, ¡>er J. Lange. 124 p . . s·- questa festa so~en~ne .•

••

Hoveï publiurion~ la~~r

·-¡

Qulrnica tl:;icló&tca, per P.
HO ~tH!S 1 17

-

lUustraclonll ...................
Compendao de ll•o:¡ulmica, per
E. Roudonl 900 pàg1nes i 20
fi.

llam t:S. 4." edkió . . . . , . . ..

Rcumatt,mo y a!ecoionos anà•
lo«as, per A. t iscllcr. 266 pàgines 1 i3 fi¡ urcs . . . . . . . ..
Fuocl<>namtento de los c:ontado1'41s da ~\ectrioid.ld del sistema motor li de lo¡ trans.
formadores de medida, .Per

Volem eucaza de<hcar uus mots a

32'- l'exceHcnt. violoncellista. Josep Trot-

45'1S' -

J. A. M()l!ln¡rer. 210 pà¡ines

1 131 11gures .. . ..

. ....... .

lntro<!u:oaón al Ani.lisis orsànio;) cualitatavo, per H.
Staud!ngec. 191 ~es ....
Hidraulíca, per Ph. Forcbhetmer. 177 pàalnee I 114 fiaures (2.• edició) .......... ..
Geometria analítica, per R.
Prtclte. 200 l)àgtnes 1 96 fi·
gures (:1.• edició) ........ .
Tal)lu li fórmulas técnlcas,
per W. MUller. 198 Pàa"tnes t
14:1 figures 12.• edició)
Materialas de construcoión:

20'15'-

7'-

7'50
7"60

per M. F'oe1-s. 366 pl¡mes
I 57 ti¡rurea (2.-. edlc!ó) ...

H1storia da la Flslca, per A.
Ktstner. 367 Pàa'inca i 10 llmtnes ··- ................. .
C ur~o de Estacl.tstica, per c.
Gill.i. 400 l>o\.!r. i 185 fllf\lre&.
Exoloraclón cllnloa de los ani·
mala¡ domutico&, per T.
Rodri~er.. ~37 ~es 1 123
llauro¡; ...... .............. .

15'9'00

25'-

ta que, acompanyat pel puulista RIcard Valls, donà un interessant recitul a la Sala. Mozart, orgarutzat per
l'Associació d'Egtudiants de l'Escola
Municipal de Música. Trotta, que E's
un dels nostres artistes més sinctrs
1 més complets, oferf en aquesta sessió «Sona.ta», de Sammartini; ~tVn
riaclons sobre un tema de Mozarlll.
de B<'ethoven» «Sonata», de Richard
Strauss; «Cant du Menestrel», tl.e
Glazunow; «Scchrzo», de Dittelsdor!f
«Minuet», de Debussy; «Melodia», de
Tschnikowslty, que.. .fou repetida. I
eVito», dc Popper, al qual programa
calgué afegir «Allegro appt.¡:sionattoJ, de Salnt-Saens, davant els grans
aplaudiments dels quRls fou objecte.
La nombrosa concurrència que asstS·
U t. aque..o:t recital pogué constatar
les ¡rans condicions d'exceHent cou·
certlsta de Josep Trotta, com tambe
les d'acompanyant del jove pianistn
Joan Va.lls, els quals toren cridats
insistentment a l'estrada en f,cabar
cada part 1 especialment en .- onar
·
fi al seu esplèndid programa
CAMIL OLIVERES

36'ORQUESTr.A PA U CASALS
Demaueu PI'O&PeC\.e u.plicattu.
Contínurn nctrvament els treballs
lm 'euda a to~es les llibreria, 1 u preparatius de la propera sèrie de
concerts, la inauguració de la quaJ
EDITORIAL LABOR, S. A. està assenyalada per al dl6. 13 de1
corrent mes. Per a. compartir amb
BARCELONA: Provença, núm. u Pau C&sU5 Ja dtre('{'ió de J'orquestrn
MADR ID: Plaçs lndependltncia, 4 hR estat. contractat el cèlebre mesètre 11.&1\à Antom Gunrnieri, els m ·
rits del qual són sobradament co~
guts del nostre publlc per les "'Se al
NOTICIARI
bnllants 1 repetides actuaclous_,....
- Definitiwmen~ apareixerà, la Gran Teattt' dt.>! Liceu. Constitw>~
set.mana pròxima, el nou llitft de una ínt.ere:;san~ novetat al seva. preDomi:.nec de Bellmunt «Homes de sentncló per primera vepda com a
la. Terra.J.
ditcdor de ronet>rts, que en aque¡t
Eu la vinent. edició, donàrem art gnudeh de tam a mundial. [)eJl1es
C< Pte e.'t&Cte de la. seva data d'a.- dilluns, apar?ix~:ran els prograus,..
panciú, per bé que suposem que no detallats d'aqut>~ts o·1 ~-·; • s'nl' ··
O<U;S.ar& de dijous
rà l'abonament

la humanitat

DIUMEtlGE, 3 DE FEBRER DEL 193.!

GemwlS camón. de Ter·

Ptes.

15'-

13.923'65 Jaume Sellés ... ooo ... .. .
Josep M.• Bernad ........ .
3'- Josep Bala ...... ••• ..... .
On republicà d'Esquerra ...
1'- Eduard Rey ............ ·Josep Carol . . . ··• ··· ... ·••
1'- J . MAnent ... ... ... ... .. .
Ma.rià Alen -.az .•. · ·· ··· "•
1' - L Manzano ... ... ... •·• .. .
un castellà ··· ••• ••• ... ··•
ooo . . .
1'- Ribes ...... "
J osep Plll. ................ ..
Bruguera ...... ooo . . . . . . . . .
2'LI. P. L. ......... "' "' ...
1'- aumà ........
J. P ......................
1•- J Vec.lana. ... ... ... ... ...
Ramon Vllalta ..• ··• .. .
x. <signatura Weglble).
1._
E S. LI. ............ ·'
l ' - P Gomis ...... ...... ... "'
Joan Saguó ........... .
x (!!lguatura Weglblel.
1'S uma 1 nterlor ... ••.

..o

0

un exprés ...... •·· ···
un català ...... ··· "' ··•
Un b&SC ... ··• ... ••• ''' '''
.. ......... .
J. T .
A. B ............... .
Isabel P .............. ..

van.Oupen .. ··· ··· .. .

....... .
Ma.sèieu ··• ...

xx

s8Ivad0~

Mateu Sa.ncho ... ·.. ... · ·•
,Joaqwm Esteve ... ··· ... ..
F Grau ... · ........... .
salvador Costa ........... .
Joan Parés ... ··• ··• ·
Pere Aguilar ". ... ... ...
Domènec Gràcta. ··· ··· · · '"
Sebast1à. Oabnel ... · · · ..
Nicomedes Jordà.n ... · · ...
..... · · ...
Josep Ferrer

Manuel Navarro ...... ···
Joan Llansó ... ··• ··• · · ...

......
F. Puy
··· ...
Pere Puy
Llu is Sànche'll ... ·..
Joan LóPe'll ..
Ferran Castellv1
Manuel B1elsa ... •·•

·· •'
···
· ·

...
F. Ferrer ............ '" •••
Eloi Llus ...... ·•o o•o ••• . . .
Melitó Gmmerà ... .. . •..
S lX te Roldua · · ·· · ...
Agusti Torrescasana. · · ••o
Marià Olmos ..• ... "
Maria Belio .. ... ... .. ··•
Josep Gómez ... "
Gregori Valien ........... .
Tomàs Lurve ... ... · · .. •
F. Prado ................ .
Agustl Valera .. o . . . • • . . .
Manuel Royo ooo . . . • • .. •
Josep Piqué ... ... ... .. .. .
Joaquim Julve ..... o . . . . o
Lluc Reina . .. ...... .
F. López ........... ..
0

0

•••

.. 0

• .... .

Antom Saluda .. ... .•

Salvador Rosas ........... .

Vicenç Alquesa ...
Gregori Gut1érrez .•• ... .•
Pasqual Crespo . . • . ..
RafaE'l Ferm\ndez ... ..
Jacint Romeo ... .... .
Joaquim Prats ...
Josep Abadal ... ... .. .
J. Omedes . ........ .
Mercè Sabater . . . .. ...
Un aragonès d'Esquerra ...
Jaume Pallarola ... . ..
Lluls Mart! .
Ramon Rexach ...... ..
Josep Sas ......... .. .
Joan Vives Palau ..... .
Miquel Bofarull . .. .. . .. .
Ma ria Panerola .•. ••o ..... .
Un apotecaJi ... ... . .. .. •
Antònia No~uero de Carbó
Aurèlia Carbó ... ... . .. .. .
Alexandre Graell ... ... .. .
Amics de l'Art ........... .
Maria Vancell ........... .
Domènec Riera .. . ... ... ...
IJu1s Ga valdà i famllta .. .
Cèsar Joan i el seu pare .. .
Grup de lltcenclats 1 o do
Muntanya ............ ..
Joan Cassà I famllla ~· .. .
Dues germanes, Montserrat
i Antònla. Via ... ...
A. H . ..... .
R. Ferrer . ..........
Josep Ollveres ........ .
Miquel Avellanet ... . ..
J. Vilanova ...... ..... .
T D. Roca ........ ..
Joaquim Sa1s .. o . . . . . .
Jaume VInyals , ......... .
Un militant de Taploles .. .
Pujol 1 Font ... ... .. . .. .
Teresa Ta verné 1 famJU a .. .
J Reiné I muller ... .
Josep 1 Francesca ....... .
Ramon Gultart ....... , .. o
Jaume Bartoli .......... .
Bartomeu Serra ... . . .. .
Dolors Terrats . .. ... . .. .. .
Josepa Salvador Granados
lmemòrta MaciA) . •
Grup d'esquerrana del dlstncte primer ... ... ... .. •
Baptista Solé .. . ... .. . .. .
Andreu Escofet ..... o . . . . . .
Pere Font ..............
Jordi Font, fill ........... .
Gerard Vllallonga ... ... .. .
Pilar Vilallonga ... ... ... •..
R E. P .............. .
"0

R

A

• ••

.. .

...

P . ...............

J B O .............. .

b~p ~·BdniiradOrS'' de F:

Macià ............... .
Grup d'obrers del magat;..

1"-

2'1'1' 1'S'1'-

1'1'-

1'1'-

0'50

lè de la Rambla ........ .
1,_
Antònia. Lljondo ........ o
1,_ AntonL
Pefiaroya ..... o . . .
1'Bert.ràn ...... .
1,_ Famiha
1'- Un grup d'admiradors d'En
Companys ... ... .. .
1._ Joan
Serra .......... ..
1'-

1
1·-

"'50
• ._
1

1'0'50

,_
2,_
2
1,_
4,_
1' -

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

2 ._

1._
2,_
2,_
2,_
8,_

2,_

57 ,_
13 ,_

RageU Cartañà .. o .. .
Solà ............ .
2._ D. Antoxujuan ............
1•50 J. Sella rés Adroguer ... •..
0 .50 T. Solà Antontjuan ... . ..
0 .50 D. Sellarés Solà ... ... ...
1._ J Sellarés Solà ......... ·1.50 Josep R ull ... .. ... .... ..
1._ J aume CaJvet Calvet ..... .
1'- Cèsar Herrera ...........
2•_ Rafael Andreu ... ... ... . ...
2._ F C. Lleida ...........
1,_ Josep Flores .. •........
1'- Ramon J oan Valls .. o . . .
1._ Un company .. . .. .. ....
Josep Sanchez ... ... (,, .. .
l'
Isidre Ma1né ... ... ooo . ..
1
J awne Moral ......... •o•
1•
l'= Victòria Planas ... ..o ...
0•50 Vtcenç Larm ... ... •.• •..
1._ Cristòfor P1pó ........ .
0.25 Manuel Gascón ... . ..
0 .50 F Altlsen ................ .
0 •50 Ramon Vllle!!!pf ... ... ... .. .
0 25 Andalet Cot •.. ... •..
1'- F . Vlllegas ...
0'50 Josep Segura .. .
1'-+ Mart1 Arenes .. .
0 ,50 Evarist Palos ...
0 ,50 Joan Reig ... ... •..
0.50 Cnsp1 Ma.llorqu1 ... ... .. .
0 •50 Lln!s Julià ... ... •....... .
Josep Mercadé ......... . ..,
l'
..... .
o·SO Francesc Ped.ro Miró
A polònia Tomàs ... ... •..
_
2

2'- O Granero ... ... ... . ..

1'- V Camps .... o . . . . . . . .
1'- LI Tous ................. .
J MOIX . ,., .,, ooo . . .
1'1'- G AYJnam! ...............
5"- J. Casadellà ............. .
25'- J Sastre ... ... ••• .. .
.l'- c. T olul .. • ........ .
1'- J. Borràs ............ .. ~
~·- J. Pascual .. .
5'- J Pals .... .
6'- J. Pascual
6"- J. Trepat . .

6'2"2 '-

2'6'5'-

5'5'&0'5'2'-

1'3'3'1'25
1'25

Antònia Mateu . .. ..
E Prades .. .. ...
.Margarida Prades ..
Maria Prades .. ... .. ...
Tomàs Xanxo ... ... ... •.•
P. e .......... ........ .
F . MUàn ........... .
Francesc Nogueroles
F N ............ ..
M G .................. .
A S • . -· .............

Maria. Sanjuàn .......... .
Anna Santdàn .•• .. .

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

Jm;ep J:>anjuàn .......... ..
Frnnc~sc Mllàn ... ... .. .
. .. ....... .
F Garcia .
J . Mar•in . . . . .. ..... .. .
J ooqmr:1 Subll'i\na ... .. .. .
M Fons ............... ..
R Fonc; ........ ....... .
Carme B............ .
.. . . . . . .
Lupl .
Ro.::\ Fre1 <es . . ..
R an.on Montforte ... .. .. .

s o .............. ....
.. ............ .

Joaquim '\firó ... ....... .
M . PalleJ~ . . ... ... .._ ...
Isidre Mercadé .. . . .. ...
Cm1sol Tries de Mercadé ..
Jo.::ep Viñallonga ... ... ooo
Pa -qual Marr.inez .. .. ...
A la mcmòr1a d'En Macià .
Domènec MitlavUa. de
Martorelles ... ... . .. .
M01ln d1dem ...........
Ramau Came, d1dem .. .
Pau. Arag!, d !dem ... .. .. ..
S. c .• d1dem .......... ..
F . Subll'à d1dem ........ .
Jaume Pa.drós ........... .
Ramon Padrós . .. .. . •.• .. .
MJquel Torrents ... ... •..
Jaume Molins ... ... ... .. .
P. X. .................. .
Jaume Font Ametllé, d.o
Martorelles . .. .. . ... . ..
Jaunte PadrlM, ........... .
Quatre .socis C. A. D. C. L
Indaleci Gamis ... ... .•• •••
Manuel Olmé.nez ... ... -·

Una tamma de Mat.arO ...

·=

1'-

l'

o·Sò
•

1'-

2 ._
1._
2'1._
2._
0 •50
0'50
1'-

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

l'-

1'1'1._
2,_

1'- Blanco .......... ..
5'- Pagès .. o . . . . . . . . .

1'1'1'-

...

Pascual ... ..
2'- Nortr-F............. ..
5'- Sorillà ... ... •u .. .
6'- Nort-G........... .
...

2'-

o·so

1._

5'1'- Mateu Cailadell ...
Ricard Caòadell .. • .. •

2'-

5'5'2'2'-

Engràcia Vllanova ..... .
A gust! Marzà . ... . ..
Teresa Aznar ........ .. .
Amadeu Comenna .. .
J. e ... ... ... . ...
Jaume Puerto .... ..
Joan Piera. .......... .
Joaqnim Campos ... .. .
Joan Cafiadell ...... .
Cam1el Parreñd ... .. .
Francesc V1ves ....... .
Josep Jané ... .. ...... .
Alexandre Mata ... ... .. .
Josep Caòadell ... .. .. .. ..

025 F. R .................... .
0'25 Mnnuel ArtigueS' ... ... .. •

o 25 Maria Noguera. .......... ..
0'25 Maria Canadell ... ... .. ••••
0'25 Jaume Suñé .............. .
o 25 Ramon Padrós ... ... ... •••
o•:¡:; Esteve B06Ch . • ... ••. •••
0'25 Un d'Esquerra .......... .
2'- Pilar Juvé ... . . ... ... •••
Q'25 Salvador llernat .......... ..
o25 J ulia. Palia1·és
O 25 Un nmrc1ano . ... ... ...
0'25 Agu stl Bargal!ó ... ... •••
0"2\SR ..................
0'25 Ct!sto!or Punti ... ... . ..
O25 J aume Trave8a ....... ..
0'2S Josep Bercngt1er ... •..
1'- Pasqual Garcia. ... . ..
0'23 Joan Farreree ........ .
0'25 Joan Baycs ......... ..
0'50 Josep Domln¡:o ... •.• •••
0'25 Joan Batet ......... .
0'25 Una catalana ••• ... . ••
0'25 Benlto ... ... ... ... ... •..
2'- J R

ci."::.-::. ·::.·::. ::·. ::: :::
Josep Borràs ,.

a·- M:

5'2'1'1'10._

1'1'10' 2"2'-

2'1'-

~=

••"
2'•

0

...

ISalvador

0 50
l'-

5'- Domènech ........ .
Ibàñez ... .. ..... .
85'50 Manrmón .... ..

20'-

...

.. ... ... ...

1'- Eugeni Moreno ........ .

Glral ........... .... ..
Senserr1cb .. ... .. . .. .
Rage ........ o . . . . . .

··-

bra 1 Co..;¡,ts

l ' - Amadeu Prunera. ... ... .. .

...

"0

o

Tres amigues del Mercat
de la Boquerta . . . .
J oaquim Brugué ... .
Mat1a Geis, esquerrana
La nena J cana Miralles, a
2':
la memòria de Macià .•
2'2._ Josep Capella .. .. . . ..
2'- Un grup èe dones de Fa,..

bres:
Montagut .......... .
Tarruella. ... ... u • .. .
Ibars ................ .
Serra ..... o . . . . . . . . . . . .
Umber .......... ..
Capdevila .......... ..
Vilella ............. ..
Alcazar ............. ..
Bartrma ..... .
Blesa ................ .
Curtu ............ o . . .
Terrens ............
Mogue .. o . . . . . . . ..
Serrat ........... .
Gómez ........... o

2"- Gironella ..... o
0'50 Moreno .... ..

s. e . . . .. ........

2._ FoUn!lla Pasqual Costa .. .
0 .40 Ferran Planas ... .. .... .

sant Andreu. 6eccló d'o-

Roca ........ o

, A

1'- Una familia d'Esquerra a la
memòria de Macià .. . ..
1
0,50 Famlha Ro vim . .. .. ......
Roca Segura ... . ..
Macià
._
2
1'-' Emili Roca Segura . ...... .

Filatures Pabra 1 Coats, de

5'-

...............
E P M
M . Domingo .... ..

1•

,._

A C . ....... . • • .........

Una. 111u repensadora. ... •..
Jaume IJaver1es . • .. ...
Familia Orde¡g.Fontanals •
Uns catalans ........... ..
J ostp Sànchez .. . ... ... o . .

Alarca ........... .

2'- Ll Muñoz ... ... ..,. .. .
6'- J . Molina ..... o . . o . . .
1'- J . Quevedo .......... ..

1'-

•••

,=I

1'- F RUIZ ... ,, .. .
1'- J Puig ........... .. .

6'-

s.

0

0'50 C Ma rull . .. ... ... .. • •..

16'10'-

x. x .................. .-..

~·-

1"- A Sànchez .............. .

J

Ramon Aiqué . • ... ... o . .
Carme Pontnnet ... ... .. .
Teresa Totrell .......... .
Antònia Beneit ...... . ... .
12 obrers d'Esquerra de Ja.
...
Barria da del Port
carme Alexandre •
Miquel Bosch ... ...
J oan Bertràn Nolla
Maria. Borràs .. . ..
Manuela Rodrfguez . •.•
A la memòria. de Macià , ,
Una am1ga dels que sofret..
xen .. .
M p ... . ........... ..
Un grup d'obrers met <tll'llr·
. .......... .
glcs .
Dos esquerrans ... ... . .. . . ,
E Casanovcs P". .. .
E CaJanoves L. .. .
Agustí VIlella ... .. .
S Trladó Prats .. .
Angel Palau . .. . ..
J oaquim Balcda .. o . . .
Lluls Gonzàlez ... ... •..
Josep Garriga ...... •n ...

1,_
1'1,_
1•'-

0'50 R. Ollva .................
0'50 I P Santamaria ........... .
0'50 P Ruiz ................. .
2'- R. !w-!as .. ... ooo . . . . . . . .
l'- J Sànchez .... ..
1'- F. Garl ..... ooo .. .
l ' - J. Alcorlza ............ .
1'- J Anguera ......... .. o . . .

Neus F ................. .
Aurorn F.... .. . . . . . . .

lo ...

1'-

1'1 ._ Joan Sol& ................. .
2,_ Grup d'esquerrana del Cn...

1'50 A . B D .................. .

13"50
5'2 50
2'50

Un taller de Barcelona.
J. o.................. .
R S LI. ................. .

o

1"-

0

1'-

Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.).

1'-

. . . . . . . ..

1'- Jaume Ba1lar1n ...... · · ...
1"- Alfred Balagué ........... .
1'- Teresa :f'reixes ........... .
l'- Lluisa Freixes ... ... ... .. .
1'- Vicenç Laurlto ........... .
0'50 Grup F. O ........ · · "'
0'50 Dues germanes catalanes •
1'- 19 empleats d'Asseguran·
ces .................. .
1'l ' - 8 obrers a la memòrta de
F. Macià ... ... .. · .. · ...
0'50
2'- Un matrimoni que segue1x
les petjades de F Ma..
1'cià ......... ........... o
2'1'- M o.,t"'Pr~ .. n.,meu
1'- Anneta Benet ... ... .. .
1'- Ramona Pllll(jané ..... .
l ' - Rita Paradell ... ... .. .
1'- Matilde Farré ....... ..
0'50 Germanes Bonjoch .. .
0'50 Mercè Tom:ts ... ... .. .
0'50 Teresa. Travé ... ... . ..
0'50 Dolors Queraltó .. o . . . . . . .. .
1'- I sabel Queraltó ........ o .. .

13'-

. ...

2"1'-

un català ... .. ... •..
Francesc Ortlz ...... ... ·Un català . . ... ... .. .
Josep Segrera. ........ .
J oan Pi ........... ..
salvador Volart ... . ..
Antoni Fèlix ... ... .. .
Joan Aparlct ... ... .. .
Francesc Gust ....... ..
IJuis Pal't"'lmon .... ..
Ferm! VIII\ ... ... ... ... .. .
Vicenç Sendra ...... ..... .
Un català .. ... .. ... .
Francesc Gauchla. ........ .
Joan Amorós ....... ..
Carles Ventó:; .. .. .. ..
Liberto Domènech ... .
Tl'es amics d'Esquerra

0'50

zem «SOlls» .......... .

e s

3'-

S'- R Segovia .............. .

Ferran Carbonn .•• · ·
AutonLVUlena .• ... .•
Josep Escuert ..... . ..
Manuel Clemente .. o . . .
"0

1'2'1'-

1'-

Cels Iglesla.s · "· · ·· · ·• "·
Eduard s:\nchiz ... ... ...

2'-

1'- lgD9Sl "' ...... "' "' "' ""
0'25 Damià Agulla .. · .. .
2'- Francesc Carrlllo ..... .

r-
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Antoni Salvadó ........... .
On francès . .. ... ... ... •..
Josep Delgado .......... ..
F. G . ... ...... ............
Joan Orau .............. .
Josep Artolà ............
Artur Avinyó ..... o . . o . . . . . .
Josep Ollvé .............. .
R R .......... ••o ...... .. .
J. T ............. •o• ••• ...
Manellc ................. .
P. A. ................... ..
Un esquerrà ..............
Per <Lea Llibertats> .... ..
Gabriel Sans, d Agramunt •
Fran
cesc Mlgueló . .. ... •••
N
0

0 50
O'bO Pe~ Artur Mart1 ... ... ...
s ¡,· ............... ···
o·50

i

a·- ww8 Fioi" ...............

5'- Joan Nep~niu'cèno ...... ooo
... "O •••
Joaneta Ara
2'50 Cannela Nei>ÒÜn\Cei;ò ·.:: :::

1' - M. L ................. ..
··- A. Soler Gerri .......... ~

11·- Famllla d"Esquerra ... ·a·- Ona familia catalana ... -·
16•- Joaquim J&.nsdo ... .. .. ... ,

Rlera ... ... .. .
J can CUscuela .......... .
P Solé .. .. .. ..
Mar.a. Grau de Solé
Muohart • Casamada .
Uns amics d'Esquerra ...
Dolors Vll~\ .. .. .. ... , .
Jaume Noguera ...... ..... .
Sofia ¡ Pere .. ... ... •..
.. . ....... .
Un calaf!
Ventura Uunós ........ .
Un grup de cat.alans del
Ram de l'Algun. .... ..
Joaqwm Batlles ... .. .
Maria Tramis ..
Joan Pujol .... .
Josep Rlbalte .. .
Tomàs 114arti .. .
Alfred Tàpies .. .
Bllbeny ... . ... ... . . .. .
Tomasa Nov!als ... .. .... .
Le/j dues germanetes Mont..
serrat 1 Nurl, a la memò-o
ria de Macià ...

F e . . . .......... .
1"- M B. ... . ... . .......
l'- Un català d'un any i mig o
r - Dues Torres ... .. .
1'- Un del Ferrol . . . . . . ...
r-A.B . . . . . . . . . . . . . . ..
1'- Un grup de rnetaYurgics
de la H1spano.Suiza. ..
2'1'- El meu pare, la meva mare
. . .... .... . ..
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2'1'- , F. V. 193 .............
r - ¡ Josep Morató ........ .. .
o 50 Un grup d'obrers de Sant
Andreu ... . . . . . . .
1'1"- F. S M. . . . . . ......... .
1'- NacJOnalistes Joan i Ma-.
ria .. . ............. .
1'1'- Joan Prats ...............
F. z. . .................
o•so ~ Josep Juan ........ . . , ...
0'50 Adelma Sarifià <2.• , ega,..
..
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de Macià. ... ~· . . . . . .
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1'- F. Glspert ... ... ... .. . .
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Jaume Vallvey ... ... ..
Joan Torras ... ... . .. ...
Josep Grus I altres companys . . .......... ..
J. s ....................
Josep Salort ... ... ... .. .
Aitur Balort ... ... ... .. .
Jaume Pujades ............
Joan vau.. ...............
Rosa Polo . ... ... ... .. .
Cinta PaiJBSett ... .. .
Adellna Papaselt •••
Vda lllll'gués .. ... .. .
obrer català
can Mestres ... ... ... .. .
Un català. cent per cent .. .
Salvador F'ortuny, de La
Garriga . ... ... ... •••
Josep Prat ..............
Júlia Batllés ... ... ... .. .
Un grup de treballadora 1
treballadores de l'Art
Fa.brU ..................
Una lamO!a de Ca!onae ·•
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1'25 Ttnet ... ... ... ••• ... ••• ...
1'- J. v......................
1'- Els divuit obret~ .........
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Balaguer PrUDera Wsta:

2"- Sa.uret ... ... .. • ••• ...
2'- PuJa.d.es .............. ,.
1'- D. Torroella ... ... ... ...
1'- !.1. A. ..................
0'50 M. BOISch .. • ... ••• ...
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Josep Rubles ... ... ... •..
Montanl!t Miquel ...... -·
J . Espal\a ...............
Josep Ubach ... ... ...
Carbó .......... o · -

5'- Joan Busquets ........ .
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Germans Fàbregues .. .
Gaspar Gual ... ... ... ...

0'50 M. sauret ... ........ .
0'50 Josep Pià .......... ..

6' - Alamàn ........ o
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Pam1es .............. .
Cucó ................ ..
Torrés .................... .
Manuel Oatnau ••• ... .. .
Jou Simó .............. o
Companys .............. .
F Gotxart .......... ..
Emili Bosch ......... ..
Miquel Subirana. ... •..
R. J ................. .
Montoliu ............. ..

5'- A. J ................. .
1"- Miquel Profitós .. . .. .

1'- Argente Bonecoloche .. .
l'- Mateu Delsa.DlS .. .., ... ooo
Ramon Ortelano .. .
6'- Joan Llorens . o . . . . . . . . .
2'- Josep SOlé .............. .
Llu!s Romà ... •• ... .. .
10'65 Joan Puiggelat o•· ... ... ,.,
2'- Josep Mart! ... ... .. .
6'- Pere V:ills ... ... ... .. .
2'50 J. Pulggr6s ........... .
6'- Joan Bonàs ... ... .. .
2'- Folch . .. .........
1'- Felip Blay ........... .
2"- P. J .................. .
1'- Estanislau Cancl.ño , ..
1'- Josep Amorós ..... o ....
2'- Francesc Ticó ... ... •..
1'- March .....................
1'- Jaume Pià. ............. ..
1"- Mercè Prats de Bosch .. .
1"- Carm"' Prats de Oatnau .. .
1'- Anneta Garcia ... ... ... .~
o·so Lola Rtasol ... ... ... . ..
0'50 J. Torroella. ... ••• ... ... •..
3'- s. Riasol ...........
2'- A. Barbosa. .............. .
1'- E Solanes ..
1'- P. t.asala ........ , ..
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Rà pita cBalaguer):
Joon Betsebé ... ...

Tomàs Enrtch .. o ...
Cin t Co'!ta ... .. .......
Jooep Capita . . ... ... •..
Francesc Pascual ... •..
o·so Josep Retxachs ... ... •..
0'50 C•ndld Betsebé ... ••• .. .
1'- j Josep Baiaderes ........... .
0'50 1 Fellp Bef.s:Phé .. • ... ,., ...
0 '50 Francesc Terzà ... ... •••
l'- Rossend Sories ... ... •••
0 '50 Ramon Benabarre ... ... .. .
1'- COSme Daura ... ,., ... .. o~
l ' - Pere Tersà •. ... ... .. .
l'- Jaume Costa. ........ .
1'- Ventura Rtca rt ... •..
1·- Antoni PaU erol ... .. .
1'- Antoni Boladeres ..... .
1'- Miquel r...osta. . . ..• ... .. .
1'- Miauel Gardeuves ... ... .. .
1'- Giner Martfnez .. o . .
1'- Jaume Domingo ... ... .. .
2'- Ramon Gutllem ... ... .. .
Esteve Gulllem ... ..... • •..
11'- Simó Fàbregues ... ... •••
6'- Ramon CeAena ........... .
l'50 Jo.ep Enric ... •.. •..
1'50 Emili Enric ... ... ... ...
G'2'D . M ............. .
Ramon Tomé .. o . . . . . . . . .
, ._ Josep 1 Antònia de Llon..
garrtu .. .. ....... .
2"1'- Uns metaHúrJliCS ... ......
F T. F . ..... . ........... .
1'- J osefa Pa!'etes ............
3'- Miquel &les Borràs ... o••
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Antònia Sales Borràs .. • ...
Pepeta Sales Borràs .. ...
MiQUel Palau ... ... ••• •••
Rooeta Palau ... ... ... ..,
Mare 1 fill c.l'Esquerra
Domènec Gll ... ... ...
Juli Trilla. ... ... ... •..
Maria E..mel ••• ... •..
Carme Pmtera d'Esme!
Joan Esnlel ........... •••
Francesc Berenguer •••
Pepeta Roger ... ••o .. .
F Boc1ello .......... .
J osep Ferrer ... ... ... . ••
v A. ............... ..
Pere Prada ............ o
Uns taxi-:.tes del carrer de
València. ¡ Ram.bla do
Catal!lliy& ..
VIcenç Orau . ... •..

2'- Tarrats
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A oauego
.. . ..
M. Lan0'6 •
Matrimoni J H R. T.
H ernúnla Roca. .. ... ... •..
Paulina Batlle ... ... ...
Sebastla Batlle .. .•• ... . ..
B1net Saló ........... ..
Un grup d'obrers de Ma.t;a..
ró .. . ............ .
Rafael Gest! ... ... ... .. .
Daun.au Caro! . . ... . . .. .
Un grup de dependents
mercantils . ..
Nenes Montser1 at, Nurt.
i R oser Rosselló . . . ..
Dos matrimonis esquerrans
.. · ......
R L
Un Chttadà dc Juneda .. ..
Isidre Compte . ... ... ..
4 esquerran'i de Qastelltel'..
.
..
sol
Matnmoni Enric-Anneta ...
Matrm.om Joan·Vtcenta. ...
Enric Molina .. .. . . ..
Nen Josep Molina, memò-.•
ria Mac1à .
Nen Joan Samper, mem()..
.
ria Compte
Nena Isabel Samper • ...
Un grup de Les Corts ...
3 .. setmana de la «Penya
Düícils del Catalunya» .
Unes esquerra11es de Orà.
. .........
ela
F. Capdevila . .. •.
Ramona Capdevila
..
Josep costes
ConcepcJó Reguert ... • •..
Un Slmp.atJtzant de Ma,s..

nou .................. .

&•- Una catalana i un català
del Pireneu . .. ... . .. .. .
2'Una catalana de França .. .
31 '50 Dos stmpat!tzant.s catalantstes ............ .
2'2'50 Dues gum&nes aragoll6ses ........ • • ... .. ...
3'l'- Un Jordi .......... , . ,.,
1'- A ta memòna d'En Jaume
Compte .. ... . .. . . ..
2'2'50 F. C ..................... .
1'- Grau Ferran i tm . .. .•.•
8' - Famllla Toutaln VIla (sogona aetma.na) ... ... .. .
G'0'50 AvlnyO ... · ... ... ... .. .
2'- S ls ferms ... . .. ... .• ... •..
Ctne corbateres, Dlemòri&
d'En Macià ... ..1 ... ...
10"3'- Una de les taules del carn~
brcr Trilla, del cafè Tl·
1"1'011 ................. .
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lO"6'1'-
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a·-

a•-

l'-

l'-

J . Gisbert I B. GISbert
Pere Pons. d'Alella .. .
l"'del ................. .
Josep Segarra. ........ .
Antonl C&ses ••• ... ... •..
Segona quota aetmanal .. .
Joan Benavent .......... ..
L. 14., músic ... ooo .. .
Tornaran ... ... ... ... •..
A la memòria d• rA ri ..•
A la memòria de l'Ari ...
C. B B., ciutadana de ~
badeU ...... ... ... ... •..
MarcelU Canal ... ••o •••
.Josep Oliver ........... .
Angel Torres ........... .
Els nens Josep 1 Maria POJio
ta :,fercadai ...

1'6'3'2'1'2'-

M M a la memòria de Ga..
lAn 1 O. Hernàndez .. .

J. s ......................
Rebordosa. Pont, Nos, .,.

5' 1'50
6'1'1'-

c:¡uerrans ... ... ... ... ...
Grup d'obrers del Ram de
de !"Automòbil ... ... ...
Grup d 'empleats dc pcrfu·
merla ... ..o ... , .. ... .. .
Ramon Montserrat... . . .. .
Grup d'obrers del gènere
de punt. V. C. LI. .. .. .
on subscriptor F T. .. .
s s. P. d'Esquerra . ..••
Jlilla Nolla, Vda. Fomos ...
MatrtmonL Fornos--Hemàn·
............ .
de'll
Nena Teresa Marttnez Her-

6._

nàndez ...... ..... . . . .
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2'l'1"0 '50
1'-

6'- Hermínia Palla.rés . .. ... o
6'- Un empleat de l'Ajunta·
ment ................. .
6'Llws Puig Poy ........ .
6"-

::- ~. ~uSt ::: ::: ::: ::: :::

1'-

M. Solanes .......... ..
C. Xar&u . ... ooo .. .
H Casulleres .............. .
J BaJañà ............... .
M. Pons ............ •••
P. Marlmón .............. .
J. Marti ............ ..... .
E Pino .................... .

2'3"1"2'5'2'0 '50
2'- M. G M ............ .
3'- J. Fusté ...............
6'- A. Batlle ... ... ... ... .. .
2'- J . Gassol ...............

2'- F. Prat ..................
2"- J . G a rcia ................. .
2'- E. VInaixa .. ... ... ... .. .
2'- J . Orhellé ..............
2'- C Rodr!guez ... ... .. .
2'- R Planelles .. . ... ••• .. .
2'- J Rovira. . . ... ... ... ...
6"- Jull Aparlcl ... ... .. .
carme Oascón ... .. • .. .
S P. C............. .
1"~0 M Sabaté ... ... ... .. .

~:= f ~n;;· .::· .::· .::· .'.'.' ::·
~:= g~~'?:m": .. ".'.. ·::. ·::... .

5'- Margar1da Pallarols .. .
1'- POar Artigau .......... .

1'- Joana Salvà. ...........
1'- Montserrat Sus.ri •.•
1'50 Dolon Cantos ........ .
2'- Joan Riera ... .. .

.. .

0

~:~ !~;~·;;;~ ~ ~ ...

1'- Dolors Oost ... . .... .

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

l'- Angeleta. Albas ... ..o o•o ...
2'- J oan Puig Pey ............
1'- Un català . . ••• ... ... . ••
1'- M J ............... ..
5'- F J ......... .......... ,.
1"- Enúlla Vucas ... ••• ... .. .
6'- e Fornaguera .......... ..
2'- Flora Gómez .. .•• ..• ... •.•
J Borràs ............. .
250' - R P. ... . ..... o . . . . . . . . .
3'- Pere Robert ... ·- ... ••• .. .
15'28'G<l
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A. Borràs ............ •••

Arp:ad Beszeda ... o . . . . . . . .
Ou!l!em Beszeda ... ... .. .
J.

s ............ ........ .

F Sanador ......... ..
A P'lgueres ............. ..
1'- p N ................. ..
1'- e 1.... o . . . . . . . . . . o . . .
2'- S L.................. ..
1'- M . V . ................. .
2'-F.B ........ .
1'- A F . ......... ooo
l ' - J. c .......... ....... o . . .
l'- E. L ......... ••• ••• o·• ...
1'- R Ll. ... ............... •••
1'- J. G ... o . . . . . . . . . . . . . . . . .
1"- M R ...... ooo •• o . . . . . . . ..
1'- P B ..................... .
1"- J J ..................... .
1'- A M.

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

10'- M. A P ............ o

. . .. .

5'- A. O O ............... ..
A J. O. .. .........
R Mngr!ñà ........ .
10'- L V......... o . . . . . .
1'- A. R ........ ..
2'- E E............ o
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2'- J . B............ o . . . . . .
1'- J. s .................. .
2'- R. B.........
2"- E S ................. .
1'- E S ................. .
2 ' - R P F................. ..
1"- F P ..................... .
P e ....................
8"- Ramona Aragonès ........ .
5'- N. N ............. .
1'- M. M ................. ..
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H. p

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

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

r~ it~~~~;:·:.:. ·~.:. ·~ ~ ·~:·: ~ ~

2s·-

~everler ::: ::: ::: ::: :::

1'1'- R. CaiUs .............. .
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I. Tortajada ... ••• ...
e Oliver ... , .......... .
E. J T .............. •• •
J Ercllla ...... o . . . . . . . . .
Pere Isern .. . ..o . . o . . . .. .
J Sabaté ................. .
A Riera. .......... ..
J Pérez ........ ..
J Salvador ....... ..
R Galiana ..... , .
B Montc;errat ..... .
Rafael . .. ..... .
Llufs Pascual ... .. .
Ange!eta .............. .. .¡
M D ................ .
J s P. .. .......... .
.............. .
J G
L. Soriana . .. . . ... .. .
C. SaJa ................
V. Bruno .. . . ..o ... •.. •••
M Fernàndez ... .. • ... •..
F'relxa ........ o . . . . . . . .
A. I1.-Ioreno ... ... . ........
P. Biaurado .,
A. Martlnez ... .. . ... .. .
M . Pedrol ...............
M. Aragonès .............. .
Oliva. . . ........... "' .. ,
J. Capella ... ·- ...... .. i
J. VUanova ........ .,
Jordana ... .. . ... ... . .• .. .
Joaqwm Boltó ........... .
M CasaJuana ... ... o•• ...
M Casajuana ... ••• ••• •..
Maria PlaJa ... ... ... ... .. .
Presentació Carn6 ........ .
F S. ............ ••• ..... .
J. N .......... ooo . . . . . . . ..
oo!{
J, P , "" oo ooo ooo " '
V1ctòrJ.a, Barangé .........
Antont Nogu~ .............
F. Domtngo ............ ·11. Borràs ... .. .
D. Torres .•• ••• ·.r. Martin ... ... ... .
A. Ou!Uén ........ .
u. Ros ...... ...
E. l'emàndez .. .
R. Torres ... ...
E. CUe&ta ••• .. .
M Andreu .............. .
A Plno ........ ........ ,
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6"- A. Solma ... ... ... .. . . ..
. ..... .
1"- S. Mar! ... ...
l'- Salvador Gr!fol ... .. .
0"50 Un republicà . . ... .. .
l ' - s. G u:ird!a ........... .
0'50 Jaume Planas ............
0"50 Joan Folch ........... .
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5'-

g:~g ~. J.·~· .. :·..:.. :·:.:::.-::. :::
0'50 Josep Soto .............. .

0'50 un català ... ... ... ... ••o
1'- Un andalus ... ... ... . ..
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0'50 Joan Costa ... .. ......... .
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Emili Castells ... ... ... .. .
,_ EmlU Tomàs .............. .
1
1"- Francesc Mates ... .. .
1'- Angel Slcart ..• .~ .. o . . .
Artur Justo ... ... ... •••
,
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1'~~~ ~:~e ~0~Ide~ ::: :·: :::
0'50 Cmc dependents catalans •
0"50 Matrlmoru J E I M. M. ..
0"50 Salvador Ferrer ... . . ...

1'- Dtversos obrers del Ram de
l'Aigua, Fca. V. ... . .. ..o
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1'- catalanistes I republlcall!l
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0'20
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2' - E Ca mpdepadrós .... ..
1'60 c a m1e Puerto ... ... .. .
0'50 Carme Blasco ... ... .. .
0 '50 M P. ..

3"2'-

M Sànchez ............. ..
M. Molina ............. ..
J . Marcè ................ .
M. Olménez ............. ..
J Molins ................. .
B. Balladr!ga ... ... ... •..
LI Mestres ............. ..
J. Masslp ...............
v Arblol ..................
e Escudé ............. ..
R. Patou ................. .
R. Mestrr's ..... .
T. Navarro .......... ..
O. Mayals ........ o . . .
P. Carbó ............ .,¡
A. Laplaza ........... .
M. Pérez ...
J Salvat .............. .
.r. Navarro .. o . . . . . . . . .
J. Recasens ..... .
F. Varga.s ...........
J. Rodrlguez ... ... .. .
R Sànchez ... . .. . .. •..
J R1bera .. ....... ..
J Bol03 ... .. . ... ... ... .. .
M. Saberanas ............ ...
J Torregrosa ... ... .. .
V. M . ............. ..
J. Navarro ... ... .. .
J Ra llo ..... o . . . . . . . .
Enric Bertol!n ........ .
Blai Bertran ... ... .. .
R. Güell . . ... ... .. .
E. Bernet .. ... ... .. .
J E .. ......... .. ... . •••
Marín ................... .
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C. R E . . . . . . . . .
Jeroni Quintana .. .
Antoni GuU~ ... ... ...
Ferran Planas ... ... . ..
Francesc Aloy ... ... ..o .. .
Ignasi GuUa Sala ........ .
Ramon Arsis ........ .
Ramon Vlla.josana .. ..
Jull Garcia. .. .. .. . .. .
Manuel Zamora ... .. .
Manuel YagUes ... ... •..
Josep Ferrer .............. .
Prudenci Torras . .. .. .
Josep Bmxadera ... •..
Llu.is Jané ... ... ... .. .
Joan Alsma . .. ... .. .
Ramon Quintana ..... .
Pere Prelxmet .. o ••• . . .
Antoni Reguant ..
Jaume Fàbrega. ... •..
Jaume Stbta ... ... .. .
Jaume R ibera ... o . . . . . . . .
Ventura. Morera ........... .
Jooep S!blla ....... ..
Jaume Castany ..
Josep López ... ... .. .
Joan Busoms ... ... .. .
J oaqulm Torra ... ... ooo
Anselm Esqums ... .. •
Joan Omlà . •...... ..
Jaume Canals .. o . . .
Salvador serrat ... •..
.. ..... .
Un català .
Joaquim Pujolar .. . .. •
Ramon Vers j Closa ......
Josep Cuadrench ...
Pere Fnrràs
.. .

0

.. .

0

0'50
0'50 J. E ..
~ . . . . . ..
0 '25 Ran1on cuera ... ... •..
025 Albert Cortès ... ... .. .
¡•_
Rod eric Omelis ... .. .
O'fO Josep Jsné . .. .... .,
0 "25 J . J A .............. ..... .
~·4o Josep Graells ... ... ... .. .
1'- Josep Siblla.
. .. ...... o
1'- Antoni Juncadella ... .. .
1' - F. c. do Pinós ... ...
0 25 AntOni Azorln .. .
0'25 Antoni Palma. o.. •..
0'25 Pere Oonzàlez ... ..o
1'- Joan Reguant .. o . . .
0'25 R. v. . .. ............
0'50 Elias Altmllra.s ... •..
1' - J. R. . . . . ..
0

.. .

1"- A V................ .
1'45 Isidre Sala ... .. . ... .. .
Ramon Eloy ... ... .. .
1'- Josep Subirats ........ .
1'- Bartomeu S1mon ... .. .
¡•_ Lf•ocad1 Montané ... . ..
1'- Domènec v.....
1'- Ramon Caserrcs ... .. .
1'- Rosa Perató ... ... .. .
0'25 Antoni Cll'era ... ... .. .
o•50 T. Claret .
.. ...... .
1'- Un republicà ... ... ... . ••
0'30 VIlanova ...........
o .. .
0'50 Ramon Torrens ... .. ...... .

·t·-

...

0

0

1'- Ramon Sanclimena

..

ooo

.. .

0'50
0'50
0'50
0'50
0'50

Pere Claret ... ... ... ... •••

1'-

R A ..................... .

Maaana .............. .. .

Ramon Clotet ... ...
Jooep Balaguó ........... .
Joan Morenza ........... .
"0

•••

1'- J . c.......... ............
1' - Sub1rana ................. .
1'- M. Bacardlt ........ o . . . t."
0'45 Bascompta ...............
1'- Pere Bruch .............. .
2'- Josep TarJeda ... ... ... •••
1"- J. M. A................. ..
1"- J. Mlralpeix ... ... ... •...

1'o·50

Gavà: Joan Crerut. e:orre&o

ponsal ................. .
1'1'- On patriota ..
o

0'50

1'2'-

O'fO
1'-

1'-

0'50

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

Joan Pl&nas .............. .
Esteve Benach ••• ... ••• .. .
Pen Nin ...... ........ .
Tres companys .. • ... .. .
Jat.:me Bastida ... ••• ooo .. .
o .. .
On esquerrtsta ...
Un músJc ........ o . . . . . . . . o
Un barber ... ..o ·- •o•
"0

..

1'1'- J . Estrada ...............

2'- Jordi Vahl ...............
1'- Tomàa Pedrós ... ... ... •••
0'25 Josep Amat .............. .
0'50 J . x ......................
o·50 R. A............. ••• ... •••
1"- Ezequlel Pous ... .... ... ....

0'50 Gabriel Pon.o .~ -· ...... _
0'50 J. s .......
000

...

...

. ..

1' 1"- J Pintó ...... ••• ........ .
0'50 Isaac Huercto ... ... ... •••
1'- R S. T ................... ,
0'50 Paqulta Valls ... ... .. ••.•
0'50

2'1'-

1'1'-

2'2'50

1'-

0'50 Un grup de SOCis de )"Ateneu Popular de Mntaró::
0 '50
0 '50 Serra ... .. ,. ooo . . . . . . . ..
o·50 Pedemonte .............. .
0

0'50 Pujol ..................
0 '50 Clos .................... .
1'- Roig .................... .
0'50 BartoU ................. .
1'25 Mureu ................... ..
1'25 Novell ................... ..
1'- Vallcorba ...............
1"- Dia .............. ........ .
0'50 Ramon ................. .
0'50 Tarenst ............ ,.
0'50 Esperalba ... .,
1"- J. P .................... ..
1"- J. Roig .................... .
1"- IJauger ... ....... ..
0'50 Ohart ........... .
0'50 Sebrlà ........... .
1"- Coromines .. . ... .. .
2'- Montasell ........... .
0'30 A E E. .............. .
0'25 Cabot ... ........... .
!'- M Pedemonte ... .. . .. .
¡•_ A M ................ .
0

0

...

. . . . . . . ..

0'60
0'50 Benta H. Antoni Beren¡uer
0'50 Ramon Miró , . . . . . . .. .

1"- Josep Miró .......... .. .
2'- Antoni Manasanch ... .. .
1'- Francesc Mannsa.nch ...
1'- Josep Driansó ........ .
1"- Josep ~.fanasanch .. .. .
5'- Joan Bonet ........... .
0'50 Pere Querol .............. .
0'50 =nislau Carles ... ... . ...
0'50
on Miró ......... ou
1"- Joan AndPbert ........... .
o·;;o Josep Jener ............ o••
0 '50 Pere Miró ...............
0'50 !Sldre h-IIró ... ........... .
1"- Josep So'l'r" ............. ...
6'- J osep Carles ... ... ... ...
Ramon Miró ... ... ... ·6'- Francesc Velelp ... ... . .. .
5'- Josep Queralt .. o . . . . . . . . .
6"- Jaume Roset ... ...
2'- Jose tn~ -. d"l Pssttser ... ..
4

..0 ...

1'-

1'arup d'obrers de la Fà,.
25'- Uubrlca
de Ciment «San..
5'són» de Sant Just Dea.
5'vern·
5'5'- F. Ca.ymcri ....... ..
15'- J. Rabassa ........ .
2'- J Segui . .. ...... .
2'- J B PI ......... .
2'- Un nou esquerrà .. .
2'- R . Font .......... .
2'- S. Rlbé ........ .
2'- LI. Capdevila ... ... . ...
2' - J Munté ................. .
5'- J. Solé ................. .
2"- J. V¡Japlana . .. ... ... . ..
2'- M Castr,, ......... ..
2"- B Gironès ........... .
0'50 T. So:;Jc.

J
1'50 J
3'50 J.
0'50 A.
2'- A
i'- J .
1'- V
1'- Ll
1' - T
5'- J.
P.
5'1"- J
M
70'50 A

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

Ü.JIOls ,., .,, ,, .... ,. ,,.

Abelló ................ .
Fuxó ................. .
Colotn .............
Casanoçcs ... ... ... .. .
.............. .
Solé
1< errànct1z .. . ... .. .. . . ..
Castellv! ............. .
Descan~.;ga ....... ..
Pe.u . , ....... ..
Ft!.ngola ... . .. . .. . ..
Galtés .......... .
Eallartn ...... . . . ..
Polo ..........
A. to.tunoz ........... .
J Marta ............ .
E. Vives ............ ..
... ... .. .
10,_ P Cod.iriacbs
s·- J. C&staño . . ... ... ...
,_ J. Qumtana .......... ..
3 ._ J. Suñé .......... .
2,_ A. VIves
.......... ..
5
_ F. Mmgot .......... .
31'D. Ballester ...... .
R. Prats ................
1,_
P. Lmares . , ............ .. .
1,_
C. Carcereny ............. ..
1,_
Vergés . ... ... ... •..
0.,50 J.
Olm os .. . .. ... .. . ,.
0,50 J.
J. Canudes ............. .
2
J. Vtladoms ............. ..
3,,- 1 J F retxes . ... ... ... .. o
5
s·- J. Oonzale-.t ............. ..
.............. .
M. León
2,.- P MonLagut .......... ..
1
A. Gonzàlez ...... .
1
1._ F Ilorens ...
0

.. .

0

,=
,=
r- 1

1._ J. Juha ....
R. Ouonés ...

5~

J. León . .. .
LI. Merino .. .
J. Llorens ... .. .
2,
2'= J. Castells ... ... ... ... ...
1'- ¡ P. Castells ... ... ... ... •..
E. Pruna ............. .
:6'
1'- , A. 8olano .. ... ... .. ...
,- J. Gelabert .. .. . . .. ...
2r- Daniel Brull i familia ...
1'- J. Rabo;ssa .. ... ... .. ...
-~ E. Carcereny ... .. . .. ...
6'- c. C&rcereny ............ ..
D. Carcereny ............. ..
.............. .
- J. Jordà

2

I

g;-,

A. Na'::arro . . ... ... .. ... .
i:,- C. Suuer . ... ... . .....
1
¡P. VIctòria ............. ..
l',- A. COnesa ... ... ... ... .. .
2

,=

1.1
3,
3,-

,=

1;6
3,_
1,_
l'2._
2._

5,_
,_
2

P. Giménez ............ ..
M Cros . . ............. .
M. VJ\'es ................ .
G . Montagut ............ ..
J Montagut ...... ..
J. Palau
A. Mltj:lllS . ... .. .
J. Campderrós ..... .
lJ. Marcos . . ... •..
J. Roca ........ .
R. Nebot . .. • ... ... ... ...
J. Martínez ........... .
N. Sànche'll ........... .
J. Alcàntara ... . . .. .

~· ~~e.::.::· ::: ::: ::: ...
g:=
2'- M. Callol ................. .
' - p F re1xes ................ .
l ,_
2
S. Navarro .............. .

r= ti. ~::~. ·: .-:.:.·..-:· . :·: . .

..
2'- J. Tunlll ...

1'- C. Garcia

2':V2'2'1'-

1'1!1'1'2"1'-

1'-

1'5'-

1'1'1'1"¡•_
1'1'50
1'-

2'-

6'-

1'50
1'50

:r-

I'1'-

1'1'1"1"1"1'0"50
0'50
0"50
0'50
0"50
0'50
l'0'50

0'5¡1
0'50

1'-

1'2'-

1'2"l'-

1'-

2'1'2'-

1'1'1'1'-

1'1'1'2'1'-

1'1'1'1'-

1'1'-

1'1'-

1"-

1'1'-

1'1'1'-

1'1'1'1'1'-

1'1'1'1'-

1'-

:¿¡_
1'-

1'1'1'-

1'1"l'-

1'1'-

1'1'-

1'1'1'-

1'-

1'1'1'-

5'Q"50
o•50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0 '50
o•50
0'50
0'50
0'50
o·50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
0'50

0'50

o·so
0'50

0'50
0'50
0'50

• ... .. .

1'- E. Boru ............. .

1'- M. Tort ................. .
o•50
1' - C. Rúbio . .. .. • ... ... ... •..
0'50
1'- J. Agulló ..................
0'50
3'- B. Andreu ........ .
0'50
2'- M Oua.sch ... ... .. .
o·50
1'- LI. Mudult ... ... ... ... ..,
0'50
2'- A. Cardona .............. .
0'50
2"- M. Julià . .. .......... .. .
0'50
2'- A Oñntebla ............. .
0'50
6'- J. Canudes .............. .
0'50
J. Peiró ................. .
2•0'50
.
..............
3'- M Silvestre
0'50
1'2' - Josep Angelat (primer lhu·
r- rament) , .......... ..
5'I ' - Josep Soladé, fdem
.... .
5'1'- Andreu Caselles, fdem
6'8'- Salvador Btrade, ídem
3'1'- Manuel AguUella, ídem
3'Joon Solé, idem .. .. .
2'Francegc Tort, idem .. .
2"3'- Antoni Ribes, idem ...
2'1'- Josep Parellada, idem .....
2"s·- Jaume Tomàs, fdem ...
2'a·- Jaume Tomàs. Jdem ......
1'2'- Francesc Sancbo, idem .. .
r0'75 P. S., fdem ......... o . .
1'1'- M. Bellprat, ldem ... ..... .
1'2'- D. Vila, fdem ... ... .. ....
1'1'- Diversos amics d'Esquerra
1'del dl.st.ncte cinquè ..... .
600'1'- J. c .......... ·- - ..... .
4"l"5"Vives .. o - · · - . . .
8'- Joana
6'Manthé Marttn ... ... ... · ·
1'- R. 14anad6 ... ·1'0'50
l'17.811...
suma 1 aegueix
1"0

li

1., humanitat

6

E

DIUMENGE, I

ES

R-

BOXA

Campionat de Catalunya

El combat Sangchili •
Aif. Brown, a València

PARTITS l'ER A AVUI
Prim el'S equips, a les onze:
Sabadell-Intrèpids, VallS.

Polo-Terrassa, Cullen.

La Rosa.
.
El futbol espanyol
Tercers equips, a les nou:
Avu 'l a La M0Ima
Polo A.-Ter rassa, DetreU.
'
Intrèpids A.-Polo B., Olaguer.
-Junlor B.-Intrèpids B., Carrló.
EL CAMPIONAT DE CATALUNYA D'ESQUI ~emb~a que Espanya I unlversitària-;u~io~ A., Ferreter.
.
. Font,
. .J oan Vila 1 An~oni JUgara contra
Portu- equips,
Liquidat ja el camolonat de segons
Tots els anys el campionat
de Ca~ ga, Josep
•
amb el brillant trto~.f del
talunya d'esqul <tons) assoleix un Cirera. .
gal ' a LISboa
Polo avul es celebren les penúltimes
èxit. Enguany, a JXXIUes setmanes
~ · M. MANR ESA
jornàdes de primers i segons equips

UN IO EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA
Antoni' Buil. Nar cfs casas, Albert
Cod1na Francesc Ramia, Jaume
Palau, 'Pere Agras, Melcior Facer ies Ramon casas, Josep Gabarró, M:a.noel Albareda 1 Carles Mungasqui.
C; E. DE SABADELL
Miquel Vial, Aureli Riera i Antoni
SeU és.
C. E. DE LA C, BAGES
IJorenç Soler, Artur Barfgay, J <>
sep Compte. Antoni Roca, Iscle Sel-

Joan Vilalta., Antoni Prat, Josep
Vilanova, Miquel Pujol, Sadurnf Bosc
Per referències oficioses hom sap
1 Ramon Soler.
que el Comitè de la Federació Espanyola. de Futbol, s'ba reunit
O. E. MONTSERRAT
aquests dies a Madrid 1 ha pres imFrancesc Planes, Joan Espinalt, portants acords.
Rica.rt Costa, Joan Soler, Joan Prat,
Sembla que va decidir-se que el
Enric Massana, Antoni Serrahima, da rrer matx interru:.cioDAl d'aquesta
Josep Jarnet, Jawne Riera, Joan temporaaa serà contra Portugal a
Puigarna.u, Joan SanfeHu, Roc Mora Lisboa, ·vuit dies abans o després
1 Xavie:r Oms.
del matx contra Alemanya,
També sembla que va acordar-se
AGR UPACIO E. CATAL UNYA
desqualificar
per un mes l'àrbitre
Benet .Sala J osep Jover 1 Antoni Stelmbom, per no haver fet consFerrer. ·
tar en acta l'agreso;ió entre jugadors
ES.Q UI CLUB CATALA
en el partit de lliga Arenes-ValènErnest. Mullar, Joan Andreu, Enric cia.
Guasc, Josep M. Nubiola, Oriol e~
Es parlà de les lesions que puguin
nais. Andreu :Figueres, Joan Roig, sofrir els jugadors en un matx interPere Vives, Joa.n Mullar, Antoni Olt- nacional, i sembla que s'arribà a
vella, Ignasi De Qu::¡dras. Francesc l'acord que els ·seran abonades les
Paroles ! Ignasi Abadal.
primes que tiJ!..guin estipulades els
seus coopanys d'equip durant el
CLUB ALP! NURlA
temps que estiguin sense poder juAngel Guerrera, Manuel Argueta., gar, al mateix temps ta Nacional
J osep Boris, Joan Torres i Lluis es farà càrrec de les despeses que
Ibarz.
el seu gua riment ocasioni.
A. E, TAGA MANENT
Antoni Freixa. Agustl Pujo~ Jnsep
Pinós i J"Osep Ca'nip.

NATACIO

Mangu!Uot (5:45,5); 28, VUlanueva
IManso
(5:46,); 29, Fernàndez (5:48,); 30.
(5:49,7); 31, Fauroux (5:51,)·;

Classificació del «Trofeu An· 32, castells · <5:52,5); 33, Aynó
9 34
toni Sabata» ( 11 any)
>; ' Pàó~?.i:;rhunlors

La classificació assolida després de
1. Calero '(4:16,>; 2, Ll. A. Garcia
celebradés' le:S jornades corresponents (4:24,); 3, Saba. ter (4:30,2); 4, Dora l «Trofeu Antoni So.bata» (segon ca I (4:35); 6, Ollé U (4:37,2); 6,
any) , segonS els temps obtinguts en Nubiola I (4:43.9); 7, Herbolzheimer
les tres proves de 100 metres, braça, (4:117,9): 8, R. Jimênez (4:48,4): 9,
dors i cre.wl, respectivament, és la Fedi (5: 1,7); 10, Abraham (5 :13,1);
següent:
11, Hendenreich (5:30,4); 12, MonCategoria Infantil
tesinos (5:36>.
1, Rovira (4-47, 4); 2, RoseU (5-, 2);
Categoria sen lora
3, Castillo (5-7); 4, Cabrejos m (51, Ricard .Brull (3;56,3); 2, Caru14, 9; 5, Cardona (5-21, 2; 6, Juandó lla (4:6,8); 3, Cairo! (4:15,4); 3, Le5-48,); 7, SeUs (6-0,6.); 8, Alegre page (4:15,8); 5, Se bata (4:26,); 6,
6-16,); 9, Quim Cardona (6-29,2).
Canela li (4:26,5); 7, Bonacasa
Ca tegoria femenina
(4:26,8); 8, ZwUler (4:27,>; 9, Ju1, Carme Soriana (4-58,9); 2, En- llà Cabrejas (4:36,); 10, Jo Navarro
riqueta Soriana (4-44, 2); 3, Gastea- (4:36.8); 11, Lecha (4:57,); 12, Borrena (5-22, 5); 4, Granlcher (5-38, 1); ràs <4::17,21; 13, Claudl Navarro
5, Fernàndez (6· 09, 8) .
(4:37.6>; 14, .Josep Cabrejos (4:40,);
Ca tegori:l debuta nts
15, Gamper (4 :48,4); 16, Sempere
~;¿i~~ ~ 1, Carlès Martf t4:20,6); 2, Nubio- (5:4,1); 17. Schulz <5:4,2); 18, C. Ji¡:
la l i (4:30,2); 3, Manyik I (4:35,8); ménez (5: 12,1); 19, Sànchez (5:15,9).
·4, Hombravella (4:35,9); 5, Manyik
Categoria veterans
li (4:45,9); 6. Burest (4:48,8>; 7, Ru1, M. Trigo (5:39); 2, Nlck Canut
sinyol (4:"56,4); 8, C. Torres (4:56,9); (6:40,1); 3, Ponsati (7:9.2).
{?,
9, Tey (4:57,2); 10, Vilaldach (4:57,4); I"!!!""~~!!!!!!!!!""!!!-,..!"!'!!""!!!!""!!!!!!!!!' I
~~
¡-.
11, F . Parés (4:59.6); 12, Fort (5 :2,1);
Y..•¡ ¡
'
~ 13, Aguilar (5:3,2); 14, Roig ($:11,9);
.
't.:
•7
15, B. Costa C5!13,); 16, CaSàs (5:15,
I eletons de
7); 17, Roberts (5:17,2>; 18, Foz
(5:19,6); 19, Mattfn· (5:23,9); 20, M<>ya (5:25,5); 21, J . M. Torres (5:26.5);
NUMERO HA
22, Laca (5:32,7~; 23, Bruguera (5:34.
lmpre_mla: 1444b
24, Mollevi (5 :38.5>; 25, Segalà
VISAT PER LA CENSURA 6);
Redacció • 221 22
(5;~2,2);
26, Perrier (5:44,7); 27,
•

l~

~~~ AQUEST

-'

<5:33,

,, '
'
.l;.~.

EST-~T

LA HUM ANJTAT

del campionat de. Cat~lunya.
Avui, aJ Junl?r se hpresenta una
jornada molt d1ficll, no aixt als Intrèpids, que ha de desplaçar-se a
Sabadell, on se )es haurà 1;\ID~ un
equip ordinàriament molt difícil de
fer-li gols 1 amb una moral excellent després del seu empat davant
el Terrassa.
Pol~Terrassa ens oferiran el partit que podem dir clàssic i q~e ha
de decidir-se amb una victòn a del
Polo.
Als tercers equips, el Polo A. ha
de vèncêi' per ampli marge el Terrassa. Intrqlids A. també ho farà,
encara que no tan descansadament,
amb el Polo B. Els altres partits es
presenten força competits, això si
el Junior B. t Universitària no fan
com és ell ells costum un nou torfait.

CICLISME
AVUI , A PARIS

Els equips fòrans per a la El «cross ciclo-pedestre» de
jornada d'avui
les Sis Nacions

- --

'lli

. HOQUEI

Juntor~Tarragona,

del campionat d'Espanya, aquest
campionat de catalunya té un valor
de selecció que ve a augmentar ex·
traordinàriament la. seva importància tradicional.
El recorregut serà d'uns setze qut·..;;¡,:;:¡¡,~e l lòmetres
amb terrenys plans, pujades i bB'ixades.
Es seguiran les normes dels reglaments internacionals. El director de la cursa. serà Carles Bertrand.
Donem la llista dels 66 esquiadors
inscrits . .Són aquests:

DE FEBRER DEL

Madrid, 2. - El Madr1d ha intr<>duït modificacions a l'equip que
presentarà "demà. (avui) enfront el
Barcelona. S'ha decidit el segUent
equip:
Zamora, €iriaco, Quincoces, Regueiro, Bonet, Leon, Lazcano, Regueiro, Saiiudo, Hilario 1 Alonso, que
substitueix Emllln.

Avui, a un quarl cr~n.ze, es donarà
la sortld,a al poble de Suresnes a ls
24 homes designats per a participar al XI cros ciclo-pedestre internaclonal que ha organitzat la Unió
Velocipèdica de França.
Els i:lRcrits són :
BelgueS: Seynaeve, Sylver, Maes,
Vermassen, Houbretchts i Geens.
Italians: Zticchini, Piccardo, 1··ran•
zU, Cimattt, Gabrlelli 1 Bianchini.
LuxembUrguesos: A. Mersch, J.
Madrid. 2. - Per trobar·se malalt, Mersch, . P. Clemens, M. Clemens.
a res'haultes. aslld'und fort atac d e grip , Schnaider 1 Miller. ·
no s
. .tr a at. a Barcé1ona e1
Francesos· BertêUin Guihaire Hejugadvr de l'At.leLíç Lafuente. Tam- • niart Penzi8.t voast 'vanderdoÏlckt.
d~c~L~~~~~:r er:o:es~ri: SuÍssos: · Héimberg: EgU. Pedroli,
Jaeger i Hofer .
t à d
ar
Of\CS,_ d e la sesUent f arma d aEspa.ny ols.· Apalategui.., Goenaga .
vant. l~anyol:
Guillenno, Mesa, Corral, GabUon- Desara, Urdangarin, Murillo l Esasdo, Marculeta, Peña. Cuesta, Aroci'.,A, quin.
Ehcegui, .C hacho i Somtchero.

••

rsc

• • •

NATAClO INTERNACIONAL

BUbao 2. - L'Atlètic presentarà
demà (avui) el següent equip enfron t el Donòstia:
Blasco, Oceja, Urbana, Cilaurren,
Muguerza, Roberto, Careaga, Chtrr 1,
Bata, MandB;luniz i Ellce.

Vindran a Barcelona la
U. T. E. i Csik

Ig:~:::.:o::":~e.:~::.~ 1:~:

sen.

REM
Nova Junta
Tingué lloc al Club de Rem Bar.
cetona l'anunciada assemblea gene.
ral ordinària de socis, en la qual c¡u.,
dà nomenada la següent J unta directiva:
Prestdent. Josep Durban; vtce-pl'la
sident, Jaume Llobera¡ secre~
Martí Coromina; vice-secretari, 1..6
renò Mompeó; tresorer, Franc•
Castella; comptador, Manuel Caata.
ilo: bibliotecari, Nicolau Martf; c-.
servador, Pau Hausermann; VOCal
primer, Eugeni Prat; fdem se¡ao,
Joan Gallofré; fdem tercer, Oeratí
Rentero.

MOTORISME
La nova Junta Directiva de
l'Automòbil Club de
Catalunya
En virtut de la renovació de eà,r..
recs verificada en la Junta. genera&
ordinària del 14 del passat mes, 1&
Junta directiva de l'Automòbil Cluta
de Catalunya ha quedat constitulda
pels següents senyors:
President, Salvé !borra. Comlss16
de Govern lriterior: president, Josep
Maria Càsanoves; tresorer, Artur Jnglada; vòcals, Joan Romagosa i Ea.
geni del Rto. Comissió de Fomen~:
president, Laureà Moreno; vocaJ.t.
Damià Ribes 1 Llufs Ferr er Vidal.
Comissió esportiva: president, Fran.
cesc Quintana; vocals, Magt Matheu.,
Gaietà Alegre, Andreu Bresca, Ml,.
nuel F. Creus, Amat Casajuana i
AdÓlf Sublrana; Secretari general, P,
Nicolau.

Sopar d' homenatge

L'OjpeSt1 Torna Egyesulet d'Hongria, equlp ja coñ.egut pels nostres
aficionatS.
limb motiu de les seves
••
actuacions a la Upecera» del C. N.
Barcelona, l'èst1u passat, es proposa
San Sebast!àn, 2. - El Donòstla efectuar ·una ctournèe•
per Europa,
portant com a reforç "Franz Csik, el
campió ~ohtlnentaL
Es molt possible que entre les
tor-•••. Ayestaran, Ipma, Ortega, In- ciutats que es proposen visitar els
saustt, Olwares, Cho1in i Amunarriz. «magyares», figuri Barcelona.

•

Almenys, aquest& és la noticia~
Avern1n, el manager de Sang
ba donat.
Dlu que sortiran cap a la clut.t
del Túria ell 1 els boxadors Sa."..:
chil1 1 Prima Rubio, per a pr~
rar una import.,a.nt reunió que......,
celebrarà el dia 18 del mes en~ "
a València.
~rauti
En eJ programa de l'esm en~
reunió c.Qnstaria el campionat d'lli
panya del pes lleuger entre l'actUa¡
detentor del titol Segon Bartoo
el valencià Prlmo Rubiol que ~1
magnf!lca campanya real tza: a ~
rfs.
També Martinez d'Allara, el tlt-.,
lar nacional dels mitjos forts,
enfrontat a Spakow, t com a ma~
destacat, el que posaria el camp\4
perpetu dels galls, el panameny Alt
Brown, amb el campió espanyol de
Ce.l reconèixer que serà., sl •
confirma, una vetllada completft,
slma.

La. r, .,16 Catalana de Federaciona

Ssportives ha assenyalat la data
del 16 de febrer per a la celebració
el sopar d 'homenatge a la senyoreta Enriqueta Soriana, senyor JOAquim Roca t Club Natació Atlètle,
amb motiu d'tiR.ver rebut les copea
chaUenges perpètues: «Copa. Stadlullll>, «Copa W. Gibb SherriU. I
Copa Jaume cGiiPil". que a.nualmen~
atorga la U. C. P. E-

~

l

- I

dq

t.lj

cal

oJ
rl
:1l
Di

Començaran
demà, dilluns, i acabaran
el dia 23 del corriente mes

'

Perauè totes les cl::~sses socials puguin beneficiar-se en la comDra dels nostres
articles, hem creat els següents LOTS-GANGA la barator dels quals és extraordinària
Lot-Ganga, n.• 1
Per 12.60 pessetes
2 IJençols crus, monja
2 Tovalloles 1 usscs 40/ 85
1 Vànova croxet monja

Lot-Ganga~

n." 2

Per 17.25 pessetes

Per ~3.50 pes< -

2 Llençols «jaretón», carnera

2 Llençols, CWlR' I ·
1 J oc de b. ui..

1 Coix! «Jaretónt, 90/ 90
1 Vànova croxet, carnera

Lot-Ganga, n." 6

Lot-Ganga. n_• 3

2 Tovalloles russes 40/85

Lot-Ganga, n. • 4
Per 29 pessetes
1 Joe llit, brodat, matrimoni
1 J oc de taula, col. 8/ 8, de >ls
coberts
1 manta : cotó, ~atr imonl
2 Tovalloles russes; 40/85

~ •~~"

SlS CObertS

1 Mnnt.a coté, ll..
1 Dotzena Drapi)

nu

oH.'

• Per 47.25 pessetes
1 Vànova ~emi-p iqué, matrimoNi
1 Manta llana, MalJorca, matrimoni
2 Llençols «Jaretón», matrimoni
2 Tovalloles russes lla vora-des 55/110

Lot-Ganga, n." 7

Lot-Ganga, n." 8

Per 53.50 pessetes

Per 66.50 pessetes

2 Llençol eKtra, «jaretóm),
carnera
1 Coixi ujaretóru. 90/ 90
1 Vànova piqué, carnera
1 Manta llana, Mallorca, ca·
mera
1 J oc de taula, col. confeccionat ' 8

Lot-Ganga, n." 9
Per 74.50 pessetes

1 Manta llana, Mallorca, c.u.mera
1 Vi.:. ....;va seda artüici.al, ca-

2 Llençols extra «jaretón»,
matrimoni
1 Vànova extra, matrimoni
1 Peça Mada.polan, t...; vint
metres
1 M&lh.a ·uana, Mallorca, matrimoni

mera

1 COuretaula Oriental, seda
artüicial 8! 8
1 Star malla, sarrell llarg 3
metres
2 Tovalloles russes 55/110

Lot-Ganga, n." 5
Per 36 pessetes
1 Vlnova ' s'etltl-ptqué, camera
1 Manta !Jana, Mallorca
1 J oc de !:aula, col. 8/ 8, de sls
coberts
6 ·rovuHul~s russes 40/ 85
1 Dotzena. Draps cuina

Lot-Ganga, n." 10
Per 87 pessetes
1 Edredon damasc, seda a rtlftcial, matrlmoni
1 VaU1..1\ a seda art1ticial ma ..
trimon1
'
1 Mama Uana, Mallorca, ma-trimon '
1 Esplènd•d Joc de taula,
col confeccionat 8/ 8

Les persones de fora de Barcelona que desitgin adquirir algun d'aquests LOTS·
GAN l.A n'hi haurà prou que per mitjà derecader indiquin el número corresponent

STORS, CORTINETE·s, MOCADORS, COBRETAULES, EDREDONS, LLENÇOLS, MANTES, CATIFES, TO·
VALLOLES. ETC., ETC.. TOT A PREU DE FABRICA, VENUTS DIRECTAMENT AL PUBLIC

-
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DIUMENGE, 3 DE FEBRER DEL 1931

'

RADIO

Noticiari

*

va celebrar la seva anunciada Junt&

-

dNIO RADIO, S. A,

L'Institut

*

Mèdica-Farmacèutic

7

L'ESTAT DE
POAL-AREGALL

El

TEA

FITXES

DOROTHY

Segons ens comunicaren ahir al
vespre, de la Clinica on està el nostre
amic Miquel Poal- AregaU, aquest,
din-re el seu estat greu, ha iniciat
una lleugera millora.
Celebrarem el ràpid restabliment
de l'exceHent comediògraf.

JORDAN

general reglamentària. en la qual es
va procedir a la renovació de càrr ecs de la Junta directiva. Foren elegits per unanimitat els Ors. ArmenPROGRAMA PER A AVUI,
Novetats
Dos-cents seixanta-tres nnys nau
gol Turó Arcas, vice-president; Josep
DIUMENGE
transcorregut des que un home ano10,30. - Retransmissió des del Maria de Ramon i Escardó (reelegit)
menat Jordan s'establi amb la seva
Teatre Nacional del elm del Tibi- secretari· Francesc d'A. Bergós Rifamilia en un espai de terreny
dabo. - Missa solemne pel reverend balta (réelegit), bibliotecari; 1 01&abrupte 1 fundà la. ciutat de Virgí1
P . Josep Calasanz i Marquès. L'es- guer Boatella Terra., vocal d'actes.
nia, avui gran 1 floreixent Estat de
La Junta directiva de l'Institut Mècolania de la Casa Salesiana de Sant
Nord-Amèrica.
1
queda constituïda
Vicenç dels Horts executarà. amb dica-Farmacèutic
Descendent directa dels Jordan
de la forma se~Uent: President, Guiacompanyament d'orquestra, la miS- llem
... que l'empresa del Còmic, a més
fundadors és Dorothy Jordan, la be.Mas i Puig; vice-president, Ar·
sa «Flat cor meum», a tres veus mengol
Turó Arcas; secretari, Josep de Perlita Greco, pensa contractar
llíssima i destacada estrella , J.a
mixtes, del mestre Franco. Al final,
Amb una entrada enorme, impoMaria de Ramon i Escardó; vice-se- Conxita Leonardo.
Ràdio Films. Nasqué a Calksville
l'exceJ.lentissim senyor bisbe de Bar- cretari
nent,
tingué
lloc
la
nit
del
passat
...
que,
pel
que
es
veu,
alguns
tea·
Pla Majó; t resorer,
<Tennessee>, s'educà r l'EscoL sucelona beneirà les estàtues del Sa- Jaume' Bartomeu
divendres, l'estrena d'aquesta opereTorelló i Casanovas; biblio- tres on es fa revista necessiten centperior de la Universitat del Sud 1
grat Cor de Jesús i de Sant Joan tecari, Francesc
ta de Paul Abraham adaptada a
d'A. Bergós Ribalta; tant renovació de uvedettesn.
més tard passà a la vella 1 tam..,sa
Basto.
l'escena castellana pel senyor Anto... que qui sap sl aquesta és la ma·
At'adèmia d'Art Dram:\tlc de Nova11. - senyals horarlc. - Servei vocal d'actes, Oleguer Boatella 1 Terni Po.so.
nera
quo
el
públlo
hi
vagi...
j
ra
York. Graduada. en dita institució
Meteorològic de la Universitat de
El llibre de «El balle del Savoy»
El susdit Institut celebrarà sessió
senU, contra la. voluntat de la seva
Barcelona. - continuació de la re- científica
és gairebé com tots els llibres da
ordinària demà, dilluns, a
famllia. una vocació extraordinària
transmissió.
les operetes estrenades 1 per estreles deu del vespre, a l'estatge social,
per treballar davant la cambra 1
13. - Senyals horaris. - Conti- «Casal del Metge».
nar. Un xic carrincló, ingenu, inEl
doctor
Franaconseguí el seu desig de ,Jrendre
nuació de la retransmissió. - Pro- cesc d'A. Bergós Ribalta desenvolu· J
transcendent 1 amb una lleu cohepart en alguna pelHcula, sl bé tograma de discos selectes.
rència. escènica.
parà sobre: «Trastorns de l'aparell
ren lnsignilicants creacions.
Quan a la. partitura hi donúnen
respiratori,
consecutius
a
l'acció
dels
1
EMISSIO DE SOBRETAULA
Un drama d 'àNo tingué gran fortuna Mis:; Jorels aires de vals. Es una partitura
tòxics de ~uerra.»
13. - Programa de discos variats. gasos
escrita a l'antiga manera, amb uns ----ll!!!!!ll~-n·im...;.es,_v.,.e11n~ç;..u1111d_..es dan en començar la seva carrer'~. ci- El proper d¡marts, a les vuit del
13,55. - Secció Cinematogràfica. vespre, a l'Associació d'IdeaJistes
quants números de ujazz>l a l'estil
nematogràfica. La seva excess! 1 u- cartellera de cinemes per a avui,
del «jazz» que s'escrivia deu anys
núdesa 1 el seu temperament .po.
moderna de la
... que dos joves autors barcetodiumenge, 3 de febrer del 1935. - Pràctics--Orientació
enrera. L'orquestra, ampliada amb Per terres de Don Joan de cat, que no donava ocasió que ela
joventut-<Santa Anna. 28>. el doc- nins han registrat un titol de reLectura cartellera.
tres pianos, a voltes és agradosa
produotors adi vinessin en ella. Iee
tor F Oliver-Brachfeld, donarà una vlsta1 «Las testamentnrlasn.
14. - Actualitats teatrals i musi- conferència
a l'oïda.
Serrallonga
seve:; magnifiques possibilitats, dessobre el tema: «Interpre...que altres dos autors joves bai"
cals. - Emissió a càrrec del baríton tacló dels somnis».
La presentació de l'esmentada
»
Aquest és el titol del fUm docu- tru'ien totes les oportunitats que po_ Els dies 7 1 8 del corrent febrer, celonins han comença.t a treballar
Eduard Brito.
opereta és més aviat modesta. No mental que sota el patronatge del guessm presentar-se-li.
15. - Sessió Radiobenèfica. - Dis- a les nou del mati seran venuts en en un espectacle arrevistat.
hi ha. cap quadre espectacular amb Centre Excursiouista de Catalunya
Al seu retorn a Nova-York, obtin·
cos escollits. - Retransmissió, des pública subhasta
Mont de Pietat
...que aquests actors por al lleU
tot i ésser qualHicada d 'opereta ar- serà presentat dintre d'uns quants gue wt lloc entre les noies de «Chesdel camp de Chamartm, de Madnd, de la Mare de Déu de l'Esperança, ~spectacle, tenen la vista posada en
CLAUDI PERNANDEI
revistada. Escenografia atapeïda de dies a la pantalla del Publl.Cinema. ter Hale», al Teatre
Capltol. Alla ca
de1 partit de futbOl corresponent al Organisme de la Caixa. de Pens1ons I Ollmpaa...
.
purpurines, ja un xic esvaïdes pel
Don Joan de Serrallonga «Lladre ~esembaras3à poc a poc de la seva
r a la Vellesa i d 'Estalvis els em... que, precisament, per a I'Ollm· el fervent anamador de la nostra es- transcurs inexorable
Campionat de Lliga, primera dlvidel temps
de
canúns
i
cap
de
quadrilla»,
om~nyoraments
timidesa. ballant 1 cantant •m les cod'objectes i robes ven- pia, «Amichati'Sll I Montero també cena amateur, que avui serà objecte
eló, entre el Madrid l el Barcelona.
Cèlia Gàmez fou la nota desta....
çuts abans del dia 1 de novembre del escriuen una cosa d'alta volada.
d'un homenatge
- Fi de l'emissió.
cada de l'opereta. La seva actuació ple amb el seu nom d'audàcia, ro- mèdies musicals «The Oarrick
manticisme
1
llegenda
de
Catalunya
ties»,
«Twinkle Twin\dell, t!Funnj
1934. L'entrada. a la sala de subhas·
... que es parla de cent mil pesfou senzillament exquisida. Tambe
tes és per la. Plaça de Jonqueres, ~. sotes - però és que existeixen tnt
Face» 1 «Treasure Giri».
TARDA
fou molt acceptable la mtervenció del segle XVII.
entresol.
m11 pessetes?- per a muntar aquest
Els camins de Don Joan de Sar17,30. - Programa de d iscos.
Féu el seu debut com a estrel!a
•.. que aquesta obra la musicarà de Pierre Clarel. Els altres, passaren
18. L'orquestra de RADIO
-En la sessió administrativa, ce- e__sp~ec~ta,;,;c;._;.le;.;·~··;..------~~~ Moreno Torroba.
sense pena ni glòria 1 les «giris» 1 ra.llonga, o caml.ns que r ecorre la del dl!nç, at1ció que la d ....J.l\· a ,, des
BAR0ELONA interpretarà: «Japo- lebrada darrerament per l'Acadèmia '!
• • •
«boys», formen un conjunt força cambra 1 que ens ofereix la visió d~ petita en la peHicula. «Black manese Patrol» <marxa), L. Verré; «Go- d'Educació Física de Catalunya, !ou
d'un dels més característics paisat- g¡c» 1 seguí amb «Taming of the
... que l'exoeHent galan jove .Joan disciplinat.
tln de rosada (valsos), E. Waldteu- elegida la següent Junta Directiva:
Sunyer ha estat escripturat per a
L'adaptador, Antoni Po.so, no na ges de Catalunya, conserva encara. shrew», ~evU my care», «Oay Mafe~; «Romança del concert», per a
President, doctor Carles Comamala;
formar part de la companyia del estat gaire afortunat en la susdita per la bona ¡ent del pals els se- dríciJI, «Min and ''lli», «Shipmates»
yioli, E. Lalo; Dansa sobre «En- vice-president primer, senyor Jaume
Poliorama.
adaptació, la qual resulta d'una me- nyals de les petjades del seu ca- «HeU Dwer:>», «The Wet Parade:t'
ric VIII», E. Oerman.
Garcia i Alsina; vice-president se...que Sunyer en el gènere de la diocritat ensopidora.
vall 1 l'aurèola del seu nom.
«The Lost Squadron», «Bondage». e~
18,30. - Opera. - Retransmissió gon, senyor Fidel Br1call I Estra ny;
comèdia t6 guanyat un destacat
cètera. Aconsegu! un triomf definiparcial de l'òpera «Els mestres secretari, senyor Joan Roca i Alcalloc.
tiu quan interpretà «El viajero socantaires», de Wagner, des del Gran nvis · sots-secretari, senyor Eladi Vilitarío», amb Llonel Barrymore, èxit
Teatre del Liceu. - Transmissió dà! '1 Barrachina; tresorer-comptaque u valgué protagonitzar la peldes de H ollyWood Bar Dancing. - dor, senyor Francesc Busquets i GIucwa «Wild Blrdsll.
JSallables per 1'orquestra «Deman's ronès; vocal primer, senyor Joan
Avui, a Calella
Alguns mesos ·~' ms, qu:.•1 filma.JaZZ».
Trigo 1 Serrana: vocal segon, senyor
DEL MESTRE va «Bondage», Merian C. Cooper, e1
Francesc Deulo!eu I Sampera.
vc~-presldent de la Ràdio Films. j a
NIT
En l'esmentada sessió fou nome21. - Senyals horaris.
adivtnà en Dorothy Jordan posslbi·
nada una Comissió d'Estudis, prest21,15. - Cant. - Recital pel tenor dida pel doctor J oan Soler i Dalltats com a futura f'strella 1 li oferí
.Manuel Partagàs (del Concurs «U- mlans, 1 integrada pels senyors Jauun masmfflo contracte de treball per
dos anys.
nlón Radio»> : «El huésped del Se- me Garcia. 1 Rodríguez, Francesc
Yillanot, Guerrera; «Luisa Femau- Deulo!eu l ~an'lJPT'\. doctor Josep
«El pas de la glòria»
da», Moreno Torroba; «La Doloro- Surio1 i senyoreta Aminda Valls.
tr~;~&l.! r~~e ~~~~ós~r~~~
1&», Serrana; «Isabel», Planes.
Ha desvetllat molta expectació la
Aquesta afortunada producció segant que ir~nlra als seus comnanys
21,40. - Cant. - Recital pel tefunció teatral que tindrà lloc aques- rà ~resentada aquesta tarda a
el renom de «Gardènia del llenç».
nor Miquel Sabaté (del Concurs
ta tarda a l'Orfeó Calellenc, en la l'Ort
l'Eco de Catalunya, de la
~é els ulls obscurs i la veu dolciscUnión Radio» l : «Toscat (romança
qual es posarà en escena a prova barriada de Sant Andreu, pel quaLUCIEN BAROUX I HENRI Slma. fh "CIJmolert recentmPnt vln•
dre
escènic
que
dirigeix
el
senyor
1
"
acte 1er.) . Puccini; «La Walkyría»
"'
d'estudi la comèdia en quatre actes Antoni Martfn.
ROLLAM EN EL FILM t/I IS· -uos
anys i és une. exce!Jent mes(cant a la primavera), Wagner; «Els
d'Agustí
Collada,
titulada
«El
veritaTambé
el
grup
escènic
de
la
J~
TiRIS
DE
PARIS,,
tressa
de
casa,
enamorada
de
la
sePallassos• (romança), Leoncavallo:
...qua aquesta setmana darrera na ble amor».
ventut Barcelonina., que actua a l'AEns assabentem que Féli.x Gand&o va cuina i de la seva llar Es soltera
«Tosca» <romança acte 3er.), P'ücestat fatal per als teatres.
Els quf han presenciat aliUns as- teneu Empordanès, Pi, 11, posarà en ra acaba. de contractar Lucien Ba- 1 l'admiren tots els seus· arncis que
ctnL
... qua el fred pot 1é:: que el més saigs de la darrera producció del po- escena «El pas de la glòria» aquesta roux. que serà l'actor còmic
del film l'est!m('n 1 devoren !lmb amabl~ cor~2.30. Transmissió des del teadels cartells.
pular actor, estimen que cEl venta- tarda.
«Misteris de PariS». Aquest artista dialitat els mt>njarR que els ofe•·eix
Seguint les exCj!.vacions que des atractiu
tre Còmic, de Madrid <per E A J -7),
...
que
veurem
si,
ara
que
sembla
de l'obra «La Dorotea», d'Eduard de f& temps i amb exceHent resul- que el fred minva, la gent es decl· ble amor» és una de les seves obres 1•....,.-~~-1111!!!!!!!!!!!!!!!1!1!111--~ll!!'!t interpretarà el cèlebre «rOl» de Pt- l realitzats amb le3 seves mans bellfs...
més reeixtdes i que serà immediata- ,, pelet.
simes.
Marquina, per la companyia de Car- tat porta a cap al lloc conegut per deix a sortir de casa.
ment incorporad& a algun teatre de
«Clos de la Serm», de Badalona, per
Per altra part Henri Rollan acaba
La. seva famflla ha reaccionat de
,....
me Díaz.
~~
la
nostra
ciutat.
l'Agruoacló Excursionista, ha estat
de signar per a representar en aques l'oposició QUe '>ervava respecte el &eu
~
UNA
G~AN
ESTDELLA
.
'
Val
a
dir
que
la
trobada
companyia
una
tomba
enque
conserva
les
ta mateixa producció el paper de Ro. I treball 1 viuen amb ella. en una -boPROGRAMA PER A DEMA,
carregada de donar a conèixer la redespulles d'Un home.
dalt, Recordem que Constant Remy nica viHa dels afores de HollYWood.
DILLUNS
ferida comèdia, posa tot el seu saHom creu que aquesta tomba data
serà el mestre d'escola en aquest ma- Actualm<>nt segueix contrnt'tad'1 per
ber - que no és poc - per tal que
del segle XI.
teix fUm.
l'empresa Ràò lo Film~
MIGDIA
aquesta primera representació &sso12. - Senyals horaris. - Secció
lelxl el mlllor èxit.
~:.
Femenina. - Música selecta en disVA A COMENÇAR-SE LA Sopar-homenatoe a Carme
cos.
Agustí Collada asslstiri. a la ~
REALITZACIO O!uELS Ml•
11 Campanya del «Segell Pro
presentació.
SERABLES A HOLLYW OOD
Montoriol
EMISSIO DE SOBRETAULA
Encara tindrem, per si no fossin
Infància»
Lyceum
Club
de Barcelona, orga13. - senyals horaris. - Prograprou, una nova versió de l'obra de
Trobant-se molts Comitès de diun sopar-homenatge a Carme
ma de discos variats.
Victor Hugo «Els miserables». Aqui!&- nitza
ferents
localitats
de
Catalunya
amb
Montoriol, merltlsslma autora de
13,55. - Secció Cinematogràfica.
«VIDA R..;TA» ta ve¡ada són els americans els qul «L'huracà» en celebració de l'èXit
- Cartellera de cinemes per a avut. acte; 1 festivals organitzats e. proemprenen la tasca de la reedició. La obtingut per aquesta obra.
tit
del
«Segell
Pro
Infància»,
Ha
estat
ja
d
acabada
i
s'està
acdllluns, f de febrer del 1935. - LecLyceum Club en homenatjar la
tualment en plena operació de Llun- Societat Daryl Zanuck, 20th Centurv
Comitè Directiu Central ha cregut
tura cartellera.
tatge i ajustatge aauesta pelllcula Production dintre de pocs dies co- seva ex-presidenta 1 exceJ.lent com14. - Actualitats teatrals l musi- de necessitat cloure la vend.ll. d'amençarà
aquesta
realització.
panya, prega a tots els admiradol'l
questa segona campanya el rue. 20
que s'estava rodant als estudis de la
cals.
La direcció anirà a ciu·rec del cè- i simpatitzants de la 1Hustre escrip.
C. E. A., sota la direcció d'Eusebi F
14,30. - «Butlletí Oficlaà de la del corrent febrer, la pròrroga de 1a
lebre
animador
Richard
Boleslawsky,
tora, l'assistència a l'esmentat soArdavin.
Generalitat de Catalunya. - Suma- qual esperem que serà ·ben acollida,
un fUm d 'aventures 1 amor
«LA DOLOROSA» Freder1ch March interpretarà el pa- par que tindrà lloc al Restaurant
rl del número publicat avui. - Con- ja que és sempre per al m1llor èXit
per
de
Joan
Valjean
1
Charles
Laude
l'estació de M. S. A. el proper
Recentment ha estat projectada en
tinuació de les Actualitats. - Bor- de venda 1 a profit dels infants.
dívendres, dia 8, a les nou del vesprova privada aquesta producció de ghton el de Javert.
... que dos joves barcelonins gua·
88. de Treball de E A J-1.
Veurem què en surt d 'aquests «Mi- pre. Preu del tiquet, 15 pessetes.
nyaren un concurs de llibrets de
15. Sessió Radiobenèfica.
J ean Oremlllon l'estrena de la qual
Poden retirar-se de secretaria de
Discos escollits.
sarsuela.
s'anuncia per a molt aviat a la ,,os. serables» americans.
Lyceum Club, Fontanella, 18, ter·
16. - Fl de l'emissió.
...que a aquest llibret 11 hav1a dl
t ra ciutat. La protagonista p:incipal
cer.
posar música el m estre Torroba.
d 'aquest fUm és Roseta Dfaz.
TARDA
... que els dos joves autors enca18. - Senyals horaris. - Prograra esper:m que el mestre es posi a
uLA BIEN PAGADA»
OS!lriure.
ma del Radioient. - Discos a petieLa ben pagada», de Josep Marta
... que és possible que eis Jovaa
ció de senyors subscriptors de RACarretero (El Caballero Audaz), seDIO BARCELONA,
autors guanyadors d'un concurs conESTO•···~u 1 INTt:SfiNS
rà portada al cinema per Eusebi
18,30, - Suplement de «La Pavocats a so de tabals, no puguin esDIAHETIS - ALBU MINU·
Fernàndez Ardavtn. Antonio Portago,
trenar la seva obra per lncompll·
raula», dedicat. a la Sessió Infantil
RIA - IN FA NCIA - ETC.
que ja tingué un paper protagonir
de RADIO BARCELONA. - Ronment de la paraula donada pels o,..
en el film «Sierra de Ronda». tindrà
(.;na a·er· I~ I. ÚI'Ïll, 62 ganiuadors
dalles, contes, consells útils, etc. del concurs I del mil• Del Quart Concurs Català al
seu càrrec el primer paper li'nPAGAMENTS PER A DIMA
slc ...
Continuació del programa del Ra<entre Consell de Cent 1 Aragó)
quest film. Hi ha qui diu que equesTeófU Arraiz, 394'80 pessetes; J~
de Cinema Amateur
dloient.
.. .que, a tot això, es segueix parSALM ERO N, 222
ta. condició ha estat imposada per ~ IUMZ·..WW GRrnUAT· M<M GOYA
sep Maria CastellVl, 6.750; Compa19. - Senyals horaris. - Contilant de renovació de normes. de sl•
El dia 25 de gener -data avança.- Portago, de c;ui es rumoreja que <'a- ~"" le -.~e w XAVI,RdrNONT!;DIN nyia Ferrocarnis Alcantarilla-Lorca.
temes, etc.
n uació clel programa del Radioient. d.a en comparança als anys ant.e- pltalitza la peJ.licula. Ja està bé.
... que tot plegat, paraules.
19,20. - «La Paraula». - Noticia- J. Haydn; ai) Allegro espirltoso;
rt •.....:l...ll 53'18; Companyies Ferrocarrlls Olot
nors, degut a naver de donar lloc
a Girona, 18'68; Josep Maria Despu... que per això el teatre està com per a la celebrnc1ó del Concurs lnri esportiu.
b) Andante; c) Rondó; «Dansa honjol, 283'33; Tomàs Oonyalons, pes19,30. - Conversa de català amb garesa», R. Wiedoeft; «Reverie», està.
ternacional- quedà clòs definitiva«LA MATERNELLE» HA setes 489'99; Sergi Garcigoy, 147'28;
• • •
«MU!ut, pel professor Artur Ba- J. Lamote de Grignon.
ment el termini d 'admissió de filma,
SERORA CASADA
REBUT LA MEDALLA D'Ófl Vicente Hernàndez, 2.324'79; Llucià
... que Antònia Herrero t6 ganes p~r al Quart Concurs Català de •
t.
22,45. - L'orquestra de RADIO
NECESITA
MARIDO
DE «PRAGER FILM • •: u• Haralz, 778'74; enginyer cap de la
19,45. - Cotitzacions de monedes. BARüELONA interpretar à: «Obe- de treballar a Madrid.
Cmema. Amateur que organitza la
AlER »
... que t'S molt pOSSible que el seu 8ecció de Cinema del Centre ExSecció Agronòmica, 7.088'40; engirón» {obertura), C. M. Weber; «AlUn fUm de
NIT
cPrager .Fllm-Kurier», el mes im- nyer cap del Districte Forestal, pesceste» {Suite de ballet), o. Oluck; em~resari, Fernàndez Burgas, pro- cursionista de Catalunya,
20. - Programa de discos selec- a) Allegro; b) Andante; c) Minuet; cura complaure l'exceHent actriu.
portant diari txecoslovac de cinema, setes 13.360'20; Josep Jofre, 683't5 ;
CATERINA BARCENA
Els films rebuts són ela se¡üents:
ks.
acaba de concedir la medalla d'or als Josep Joan Roura, 2~0; Rafael Llop,
bohemla», E. Chauvet. - Programa
Arquimedes, lema : Fulls del llibre
20,30. - «La Paraula». - Emissió de discos.
de la. Història; El cavaller de la
FOX
«metteurs en escene» Jean Benoit- 1.000; Lluís Matutano, 3.888; Cristòde dos quarts de nou de la nit. 24. - «La Paraula.>. - EmiSSió de
rosa ; Barcelon!', lema: Album viLevy i Marle Epstein pel film «La for Mestres, 3.520; Casimir ManzaResum del que s'ha publicat als dia- les dotze de la nit. - Darreres invent;
Maria
Cmta;
Visió
UrgellenMatemellet, considerat com el millor nares, 397'91; Ramon Marquès, pesris de Barcelona, glossat pel pubU- formacions.
ca, lema: Imatges P<>ètlques· Tàrfilm
estranger presentat a Praga setes 22.120'40; J . Manplet, l.l&n9;
«LA FERIA DE LOS DIS•
c1ata J . Navarro Costabella. - ConFI DE L'EMISS!O
rega; el Muro de la Muerté; Vol
l'any 1934.
Eduard Mendoza, 53t'17; Josep MaCRETOS
tinuació del programa de discos sede gavma; Bnc-a-Brac; Vilanova·
ria Qulñones, 34'75; Josep Orau, paalectes.
Hom
assegura
que
una
ae
les
osApunts del Moviment. lema : S ton~
HOM PORTARA AL LLENÇ setes 4.231'91; Albert Miró, 2.556'53;
Un triomf Inenarrable
20,55. - Cotitzacions de mercade- EAJ-39 - RADIO BADALONA
ny; la biciclea; La tragèd1a de Cor- tres més acreditades firmes ¡)r _Juc·
de la producció nacional
LA VIDA DE MO ZART
Josep Real, 155'48; Joan Sàncbea
ries, valons 1 cotons.
Avui, diumenge. - A les 12 : Hod~lles; Reportatge de la Ciutat en bores - ¿quina és que fins ara s'h!\Ens assabentem
la Boston Cortès, 290; Jaume Salvà, 13.099'115;
21. - Senyals horaris. - Servei ra exacta; radiació de discos de fiadies de festa 1934; Poema homeopà- gl pogut a<"•rditar? - es proposa Films CO, la darrera que
producció de la Baldomer Juncà, 1.500; Manuel VU·
Meteorològic de la Universitat de ment. A les 12,15: Discos variats. A
tic; D'ad d'alia; Ombres ; Danses 1 portar al llenç l'adaptac10 cinema- qual, cEls vals de l'adeu-acl
Barcelona.
a Es- ches, 2.772'63; Administració Correu.,
les 2: Música selecta. A les 2,30: Fi
f<'estes; Fabrkació del carburo de togràfica d'aquesta obra escr1ta oer panya, «El darrer vals de Chopl.n.ll16.72t'79 pessetes.
21,05. - «Setmana Vòmica». _ de l'emissió. A les 7: Hora exacta i
calcio; Dia 1 nit; Santa Creu d'o- la vigorosa ploma de Pius Paroja.
està assolint un grandiós succés, va
ReviSta festiva, en vers, escrita i re- músict. simfònica, amb la radiació
lorde lema: Bonavista; Romeria
citada pel popular autor 1 actor d' la IX Simfonia de Beethoven. A
<c¡QUE TIO MAS GRANDE b a portar al llenç la «Vida de Model Rocfo, lema.: Bernat; Mallorca
Joaquim Montcro.
les 8: M<tsica variada. A les 9: NoTambé es diu que l'editora Gif1 zart», per a la qual servirà de tema
lema: Ma.r i ~el; Sant Medi, lema:'
21,15. - Sardanes. _ Concert per t icies locals. A les 9,15 : Radiac1ó
Costellada; L aprenent de Bruixot· que ha rodat «El niño de las colesll la cèlebre obra «L'enlevement au Serla «Cobla Barcelona» Albert Mart!· d'uua obza Urica. A les 10: «JaZZ».
Estampes del blat; Mlrabet· Toledo: -bona recomanació l-es ~ ropvse rall».
~ontaga», Font P.Íimarola. «Les A les 10,15: Noticies de Premsa des
Es el realitzador d'aquest mateix
C:lrrel; «A Day Excurstón»;' De Bar: portar a cap la filmació d'una con oies de Sants», A. Pérez Moya. «La d~ Madr' .i. A lr;; 10,30: «Jazz». A les
celoha a Fort de la Selva (color>· mèdia de Mufioz Seca, a la qual p~ «Vals de l'adeu», Oeza van Dolvary
AUDIENCIA
m ainada del barri», J. M.• Tarrtdes· 10,45 : F1 de l'emissió.
Creuer Sudatlàntic; «Mare Nos: sarà per titol «¡Qué tio màs gran- al qual serà confiat el treball de reS:
c.La fUla del marxant», J. Baró; «EÍ
PRIMERA SECCIO
trum»; Caza del canejo con Húron: de!», encarregant el principal paper suscitar les més belles pàgines del
Demà, dilluns. - A les 12: Hora
aedrnyor Esteve», E. Morera· uLa pe- exacta; música variada en discos. A
Estafada. - Casimir Guardiola,
Avila; Una VISita a Aranjuez; L'llu- a Rafael Arcos.
gran músic clàssic. Aquesta elecció
~ada», J. Garreta,
'
amo d'una vaqueria, féu una comanme Important, lema: PrejudiCIS'
les 2: Música selecta. A les 2,30: F i
Hi
haura,
qut
de
veure
junts
t>l~ ha semblat molt feliç als que han
. - «La Paraula». - Emissió de de l'emissió. A les 7: Hora exacta;
Quf és Marlin?; Ep! jo també VUÍl noms de Rafael Arcos, Muñoz seca pogut apreciar el segell a rtlstlc que da. d'alfals que importava. unes mil
~es deu de la nit. - Directament música simfònica.
pessetes, 1 pagà més tard dues-cenA les 8: Cotitza- lmporio Argentina· Miquel Llgero ésser un fugit!~!; Les bèsties 1ei I cEl niilo de las coles» li vindrà "lla- àdhuc en els més petits detalls,
es de Madnd. - Resum de les In- cions I música en discos.
Parc; Pluja; uSISlfl; Cinema!» lJn reig.
les 9: Nopot observar en la seva darrera pro- tes sense que l'acreedor no pogués
Direcció:
Florliln
formacions radiades durant el dia. ticies locals. A les 9'15: ASelecció
Roy
dest! de segona mà; cSainte CrolX
cobrar res més.
de
ducció.
22,15. - Saxofon i piano. - Conet Berne».
El fiscal ha soiHcitat per a l'autor
d'obres lirlques. A les 10:
Aquest film serà rodat en dues vercert a càrrec de Frederic Manén u discos
Les
sessions
de
ClassHicacló
1
de
A les 10'15: Noticies de
sions - francesa 1 alemanya - 1 les del fet sis mesos d'arrest 1 la indemacompanyat al plano per Josep' ~1 ~ «Jazz..
Veredicte
tmdran
lloc
al
C.
E.
de
C
...
que
Luis
de
Vargas
ha
acabat
nització
de vuit-centes pessetes.
Premsa des de Madrid. A les 10,30:
primeres voltes de manivela ~el'lln
ment, Interpretarà: cC on e ert», «JaZZ»
.Judicis suspesos. - Ahir, malgra~
1 a les 10'45: Fi de l'emissió. dos actes d'una comèdin titulada tots els dijous, a les deu de la nit
donades tot seguit.
a partir del dia. 14. El programa uè
<tTres a unon, d'ambient ... sportiu.
que a l'Audiència no s'havia decretat
...que, a més, ha començat a w· les eSS1ons es Cara PUblic dintre uns
LA MORT DE LOW ELL dia festiu, !oren suspeses diverses viscriure•n una altra titulada <t Yo soy dies. L'ordre de projecció dels films
tes per la manca de comparescèncla
SHERMAN
a
cada
sessió
s'establirà
el
Jurat
un señorlto. Y yo una señorita».
Hom ha anunciat darrerament la d'alguns magistrats i advocats.
Qualificador mitjançant sorteig
mort de Lowell Sherman, cèlebre arEls programes invitacions, que' són
• • •
SE HA FUGADO U
tista cinematogràfic americà i dn·
TERCERA SECCIO
... que Maria Teresa Montoya ha gratults cal demanar-les al Centrtl
<
S
t
N
P
RE·
"'
Homlc1d1 per negligència. - Loreto
rerament realitzador de films 3pe
0 11
Excursionista de Catalunya i a les
demanat autorització per tal de po- cases
No
es
tracta
del
fUm
de
Benet
Pecialment
de
«She
done
him
de
cinema.
wrong»
Blesa
Oorriz
era guardabarrera d 'un
der representar a Mèxlo «Las nlftu
roja projectat ja a la nostra ciutat. producció satírica de ¡ran succés. ' pas a nivell prop de Granollers 1
de doi'ia Santa,l, de VIdal I Planas.
E t t d'
lt fUm
per no haver co.llocat les cadenea
... que sembla que el teatre o.-a ;t..
s rac r. un a re
que ha caal pas d'un tren, aquest aconsegul
mençat a rodar-se als estudis de Cillà obt6 bon èxit davant el públlo 1
ne Arte 1 que realitza la oroductJra Dli:ltJA. ...,""' T .. ENA. el c1cllsta Josep Castellà Molist, el
azteoa.
n
«Charanga Fulm», .constitu':da !1mb
~;;::,
.,.
qual morl a conseqUèncla de les fe\
~·
rides rebudes .
l ,0 b J 'c~e d e parodiar les d.1rreres ':I
... que Enrio Borràl dóna LAOit que ~
~ .I El fiscal soHlcità per al processat
El millor servei a
parlar amb la seva aeparaoló de
produccions. Serà, doncs, «Be ha fuUL_
""• . cinc mesos d'arrest i la. indemnitzaMargarida Xlr¡u,
PROXIM
gadefilm
un de
presa»
una paròdia
curta •-----;...._;..;.....;¡;;;;_.;:;.:::,_;;;;....;¡o..,..;,•- ci6 de
del
Perojo.
·
deu mil pessetes.
.. . QUJ la darrera noticia dels projeot• de adon» [nrlo són que ro,..
mart oompanyla aquest estiu viPROPERA REALITZACIO
NOfiCIARI
nent, que oom..,oarà actuar a la
Edicions P. c. E. que han reaUt..SegueiX 1a anspecc1ó a l'Audiència.
tardor, a C&talunya, I que delprés
.:lt «La Dolorosa», tenen en oroje<.te
- Els senyors Rub1o 1 Sora assistiren
anirà a Madrid.
.e realització una peJ.licula dc ·aahir al mati al seu despatx oficial i
...que entre 1e1 obres que ~..u
":11+41W
...
"'e~ històric que segurament es titreballaren en la missió que els fou
portar de repertori hi han cEl paulara «Felip lli 1 a la qual ea peoencomanada.
Aragó, 270 i 272
dre aoltero11, traduooló de Tomu
:-lllllill
.....
a aprofitar l'enorme riquesa qu~
I
No reberen cap declaració. DespatBorràl d'una obra an¡llla, 1 «Iol
om a marc ofereix el monestir d'El
xaren el correu i diversos assumptes
Y .ambnu, de Qulntero 1 Gulllén
.scorlal.
í Passeig de Gràcia, 45
de tràm1t
El senyor Feràndez Cavada, maTelèfon 1550 I 1559
lalt. - Segons noticies, no confir·
mades onctalment, el senyor Ferrundez Cavada, jutge de Primera Instància 1mero 12 P!'<tà vrC'ument ma-~~ lalt.

Emissió Ràdio Barcelona

Ent r e*a ete s

EL BAlLE DEL SA· Demà estrena
VOY, opereta de Paul
'71?;d¡, ___J
·
Abraham
~~

Es diu ... ·

•

al

I

I

Aviat Roseta Díaz ••. Agustí Godoy en

Estrena d'« El veritable amor», d'Agustí
Coll ad o

St:RRANO

NOTICIES
DE L'ESTRANGER

A Badalona s'ha descobert una tomba del
segle Xl

.....

- --.....

I

I

CAPITOL

I

.ktUf•6aQR;QM,

MOVIMENT DEL CINEMA NACIONAL

DEMA, ESTRENA

AUMf~n

DIETfltU I DE

~f61M

Pròxi matnent

Casa~

DELEGACIO
D'HISENDA

*

l

fc

La Justícia

nom

GASOLINA
NEUMATICS
OLIS
ACCESSORIS

...

Servi ce Station, S. A.

I

J

J

¡

-'

G . , 1-, s f

u

la humanitat

8

·ESP ECTA CLES PUBLICS
TEATRES
TEATRE LICEU

GRAN

Avui, 15 de propietat 1 abonnment a tardes. Que.rt de l'abona.-

ment especial • tardes.

D~

RA PONCIO DE LA TEMPORADA
A lea 4'15:

cantaires

mestres

Els

pela eminents artiste& : Bathw.
Strack, Laholm, Niss.n, Tappolat. Bitterauf 1 Laufkottert. Har·
lan - Mestre a1rectot: SCENKAR.
PRIMA VERA:
de
Temi>Omda
BALLETS RUSSOS, de Monte Cario.

Avul. diumenge¡ TARDA, a lee
4: i NIT • lea O. L'ESPECTACLE QUÉ: VEURA TOT BARCELONA! I

RODA EL MON .•.
I TORNA AL BORN

Anll, a lea 8'30 de la. tarda:
EL BE I EL MAL o LA DERRO·
TA D'EN PERE BOTERO

(Obra

Dtr

a ¡nfant&)

Director:

PARA·
REVISTA
,programa:
MOUNT • PARAMOUNT GRAF I·

CO • LA NAVIDAll DEL VALIEN·
TE (dibuixos) • RITMO DE RUM·
BA (varietat) i

La muerte de vacaciones

per MARC REOONDO
Ntt a. les 10:

per Evolyn Venable 1 FredrfcU
March - (Són filmt Paramnuntl
DemA, t.ard.a: EL CLUB DE ME·
DIANOCHE_,¿ per CIIVI Broook 1
Ceora Ran.

DOLORO SA

LA

per V. SIMON l

llAVILAN ES

LOS

pel' MARC REDONDO

~t~r~.e~~.uM.::~~Relt"i~::~~

CAPITOL CINEMA

l'•As•

Dilluns, tarda.., cartell barrtle&e
EN l'ttADA 1 l:WTACA, 1 pt.a:
LA DONA NUA
ELS RE'vOLU~IONA1S
D • .t"&IME IEL t,;UNu.Lit. n:t uOR
Nit:

La butaca més cara, 2 p.
i USTED TIENE OJOS
DE MUJER FATAL!
de

Frontó Principal Palace

LO QUE HABLAN LAS
MUJERES

-- --

Avul, dtwnen¡e, tarda: OSA 1-

lJLACJ..A I COUt;r& CELA'i.A U ..

Nit : USTED TIENE OJOS DE

Companv••

dl

MARGARIDA CARBAJAL

taca més: ca ra, 2 ptea - .Nl t, ra
butaca més cara, 3 ptea. Per & les

Avut 1 sempre. el soroaò&

~alt :

LAS DE
LOS OJOS
EN BLANCO

els bitlleta.

La millor

Gran Companyia
revistes de CELlA GA M EZ

EL BAlLE
DEL SAVOY

revls\8.. La més beu

presentada.. insuperable lnterpre·
taeJ6

PrluciL)als

cm~·~
TFATRE
Cran Companwla dt Revistee
Avui , cUumenae, tarda, a Iee t .
Acte segon de LA PIPA DE ORO
J a revi.Bt& del di&:

LOS MARIDOS DE LIDIA
Montalvan,

dela notables art istes Merced11
Carola i Ptdrln Fernlndoz. A Jes

10'15:

LOS MARIDOS DE LIDIA
DemA. tarda popular; LA8
TEHTACIONES. Nit, DEBOT del
tenor còmio ANTONI GUE&RIDO
1 de a parella de ba.lla mOderna
«EMD..-AND-KA WERI amb LO&
MARIDO& DE LIDIA - Dijous,
DEBUT de la. super-vedette Par·
llta Qraoo.

ROMEA
TEATRE
Ttlltfon 22026
A les S'SO, darrera repr... ntalló d.e:

MADRE ALEGRIA

per Antònia Herrero. Formidable

èxit d 'aquesta Companyia.
A lea 6 1 a Iee 10'16:

ORO y MARFIL
La mlllor comtêdia de Qulnttro i
Q ulllén. 46 representacions a. tea'tl'e ple. Magnitlca 1 acurada 1nterpretac10 a·aquesta Companyiu,
en la qual figuren Ja primera a.ctrlu AntOnla Harrero, el primer
e.otor Rafael Bardem, .,lo,sep Ba·

laauer, Elie1 SanJuan, Lluls 8.
Torrooilla. Carme Cuevas, Maruja
Cuevat i Adela Caldetón.
Deml, 1 cada dia, a lea 5'30 1
10'16 tTarda les but.aQ.ue. a. t
pte&):

del 41a.

T.l lcton J481Jl

Pala u de la Dansa 1 de l'Esport
AvuJ, tarda, FASTUOS BALL.
Nlt: SELECTES DANSES CON·
TINUES per les Orqueatrln.es :

per

d'August Barbosa.

li\

Companyia

MANQUEU!!

I i NO HI

•U•

ted tlene ojos de mUJcr !atal l».
Barcelona. - Tarda. : •Co.otente Cle-

Avut, dlumenae. tarda, a lee
8'30. Butaques, a 3 PtH.I

OLYM PIA
CIRC EQUESTRE

NAOIONALS. AvUi . tarda., a les
4: 1 ntt., a lea 10. ULTIMES
PUNC.t..ONS : SAIMUL Y MO·
LINE.R • LOS .s VAGABUHOO:j •
SALAGUA • GRANVAIS ~ FER·
RER'S . • NIT O Y RUBIO • OL·
AR'S • AUSONIA8 • LOS 4 PEMAKI, en el seu emocionant

CERCLE DE LA MORT

creacto de Casimir Ortaa.

VICTORIA

TEAlRE
Gran Companyia
Avui, dlwnen¡¡e,

tarda,

a

P:.....:U=B=L=--1._ CINEMA
sewo continua.. ~lent. UNA PE~
SETA : NOTICIARIS . OOCUMEN·
etc.

TALS. VIATGES

LADOR \<llb\lix en color) 1 el
¡ran èxtt d'Imperi Argentina en
Ja. super-producció:

LA HERMANA
SAN SULPICIO
Miquel Llt;ero

RUSTICANA, per M. Martln, A.
Ftrrlndiz • .,1, Rosich, L Fabresat,

Ttl.fon 14644

El programa més atractiu dl
Barcelona
Matinal, 10'20. Tarda, orimera
e11sl6, do 3 a 5'45. Numerada 1.
Iee e I nit, a les 8 46:

EL CRUCERO EMDEN
LEYENDA DE PASCUA
tdtbulx en color)
Annab1lla en
NOCHES MOSCOVITA&
Despatx de localitat& a la ta.
Q.u1lla. per a avut, tarda, a. les 6.

Demà: Claudetta Colb1rt en el
tn:n del -;rsriC'' C LEO PA T RA

Tercer: L'èxit de Mantua I Mar·

tlnu Valls:

•

UNA M U J ER
Y UN CANTAR

~~.-¿Lt~--~~

~~~~~
"·. ~.r·rn~-¡
, ·

T. Moreno, M. Martln, A.
Sanz, R. Marral, P, Cora•. P.
Fernlndez, R. Blanca I Y•dal eto.
NlT, a les 10. Primer: EL NAU•
per

El ¡¡ran èxit:
FRAQIO. Segon.
UNA MUJER Y UN CANTAR
peJ.S m&t;eutoe artl.st.es de la Iun·
ciO el.e tarda - Dem&. tarda: LA

FIESTA DE SAN ANTON; DON

,,·-;;.;.;:

• : , ' l ' ' ~:..~... , . .. .... ..
' • •
- ..'-·-'• •""' ' ... " "'''!,' ':~•.,_,., ~~ ..... ~-=~V"('
,. ,-:l . l t't! ~ft,
ll!ftX
,_ . __ ,... ~o,~. .. 'f'r\·
~C.~1J111,UY
,.o'r~t ;~ .... R '
~u A 1-iL!.l;): EL '"""' .¡ ~o , N - Ut:

VIVIMOS; LA RAZA DESAPARECIDA: ITALIA: EN POS DE LOS
CAMPEONES: EL PEAON Dl GI·
BRALTAR

GIL DE ALALA, per T, Moreno,

Gor&6, Ros1ch, Fabresat -

Nit,

a. les 10:
UNA MUJER V UN CANTAR

Palau Música Catalana
AVUI, DIUMENGE, & lea 4:'80
de la tar<ta. Nova aeasfo; RON-

DES, CAN,ÇOHS I JOCS D'IN·
FANT&. li'tu.•.tU'ltliiTAv~vNt; 0~
PLAS'l'ICA A.NJ.MADA 1 DANSEti.
10t~to la. direccló Qel mestre .,loan

Llonautrll - Pro¡rames. loeallt&ts
• ••rr.des & la. taquilla.

Diorama. -

POL
\IIETRO
Llutla, 111 - Telflton 11222
Avui, ta.r<1a, a lea 3'30 1 nume-

r.w., a lea IS.- Nl\, a lee 10:

AMOR IJE. UN DIA
1 la SBclo&a com6dia

ATLANTIC HOTEL
per Ann»' Ondra.
Demà ESTNENA ae LA BAHIA

Dl LOS TIGRES.

VERGéS

I

Ax:eels.or. - •EL negro Que t.en.Ja e.1
a.Lma. blanca». d(.l Vnle& en btn.ga¡x>

I

re1.

TORTOSA

NOVA JUNTA :-¡ ALTJ!ES NOVES
A <!onseqüència de les greus feria la elldes Que U produi un tren,
del doctor Sabaté J mort la
nica
cio».
«El eterna enaueño»
Fe~o11ua. g-Jard~barrera Cp· e Bel.
Foo Nou. - •Sor An&:èlltal, •W Ïnuo·
Entre el terme de MHles '
ao ca.mbto.a .
OarJa.rea, 1 als v1.. :tants de la finca.

Entenga. -- coe l!<va. para acà:t,

~

la terra.za.:t.
Fantasio. - ci..a bermana. Ban Sulpl·

en

Ftesoli. -

J

.:veuo gablnete.», •tl.nny.

Aonyll , ctln Cl'WleD eu la. uocneoa
•La muJ~r de ml martdo:t,
•ullàrez J MUimUlano•.

I E&P.Iai. -

61Jlaoo

PARIS
CINEMA
Avda. Pta. Ans1l, 11 I 13

Telèfon 70.771

1 d.JbW.
pintures
artístics, Anna
111ent.s
Casanovas.
de la senyoreta
. L'expJ ¡J·o:-a, davant d"un nnd1t..;
n nombrós i selecte, doru\ una i1·
teressant conferència sotlre ela SfUI
treballs de relligat artístlo. Fou 1noll
R.plauc:Uda.
Pronwlclaren uns escaients ~
de presentació ¡ elogi, en obrir I
cloure aque~ acte, els senyorJ »
qUbn Pla I Carles Rall<>la.
Han adquirit ~!bums de la sc,..
reta Casanovas l'As..c:oclació d& M6o
s!ca, el Grup Excun!onísta 1 EspGP
H44S tlu Glron! I alguns port!cula.rs.

CONFETTI • BOLES DE NEU

Avui, mat1n.al1 a les li. Tarda,
de 3'30 a 6'45 . A les 6 numerada
1 uit, a les 10: PATHE "OUR·
NAL • ATRACCIO MUSICAL .. RE
VISTA FEMI HA • EL RA"(ON VO·

lea

1'80 EL JdiLLOR CARTELL DE
BARCELONA. Primer: EL NAU·
fRAGIO. Se¡¡on: CAVALLERIA

se11se reserves.

Aparells patentats per a escalfar cal·
deres de vapor d'aigua a base d'olis
pesats, des de 10.000 a 600.000
calories, completament automàtics

v•

CINEMES

Lfrlca

l&róa: •J..H. IJJL.Iü _.., ..... o.J»

GIRONA
En el merca t de besltar bov:t d'a.vut han ent..rat 465 caps, i s'han re·
captat per a rbitri munlclpal 232'50
pessetes.
En Romuald M&sSamllir, vel de
la nostra d utat, domtctl lat a 1a Plft...
ça de la. lndependèncla, fa a mans
de la M. M. una lltbreta de la catxa
d'estalv1s a nom de Jaume Pont.
per a ésser lliurada a qu:l acrediU
que U pertany.
La G. M. urbana ha denW>
dat el propietari de l'automòbil de
turisme B.-1846'1, de Figueres, per
deixar-lo completament aband<mat
al Pont de Pedra lloc prohibit ~r
~
'
l'Alcaldia.
- Sabem que dini '"i' poc se celebrarà el Consell de guerra contrn
l'ex-diputat aJ Parlament Català eenyer Pere Cerezo.
Hom ctiu que en aquesta mateila
causa el fiscal ba retirat l'ac::usadó
contra el!; germans Garcia VlgneaUl.
- Tenim entés que aquest mad
ha arribat a Girona, amb J'expris
Passeig de Gràola)
(entre Rambla de Catalunya
de Barcelona , el nostre amic sen)lOÍMfqu cl SDntaló. deRHdament autoritzat per l'au:I:tor mllltar de la Qu1J'oo
P r o d u e , e s 1t~- Dlv~ó.
S assabenta als in teressa"'
la Secretaria de la Cambra
t I I que Qrebut
I d
lm nou model oficJal dl
s'ha
declaració d'aprofitamen ts h1dràllc8,
SABONS DISSOLVt. :TS SUAVITZAiiTS, UNTATGES PER A FILATURA el termini de la qual ateba el 411
I ACABATS PER A LES PANES
21 de març vinent.
- Dlmart.s va ésser clausuradl
Barcel
Telèfon 5~163
Pere IV, 179
ona la notable Exposició de Relllll'

Mallorca, núm. 257

PttL

a.wb

~us esdevenlm<'n ts carnavaleacomuSicals.
Hom augura un èxi t sorollós a
<8. M. el Rl'l de l'Hort.a llsso.

NO FA FUM NI MALA OLOR, NI
PRODUEIX SOROLLS MOLESTOSOS

tiULI AMERI i PAMPLINAS, céJeores clowns • LOS 7 M~NDEZ,
ets mWora a.crObates • TIM I TOM
els clowns lnfe.ntUs ~ ELEFAN·
TE MAQO, l'elefant eQullíbrtsta. que ball& 1 ata.lta - . ButaQun platea secona classa, 3 otes.
Butaquee platea primera ciUH. 6

A 181 O 1 nit, a les 10'15, eL

SEVIYIYA

tres form aclcus estan diSJ)CSat!es a
rer el que ocden t més dE"l oue po.
den. La seva. m1sstó arobarà pero
arn~ la cavalcada. 1 tmmedlaiameni
cediran el lloc a l'«Alegtia.Jazu la
qual e•eucarregarà de tcts els Suo.

el «Revell». també r)erpinyanès. Les

desgràcta ae la .sort.».
- A La Roca, on vivia, diuEsna.nrol. - f arda 1 nit : dloda el menge passat tingué lloc l'enterramon -· 1 torna al Born ».
Rainú, pare del
Liceu. - Tarda: cEls mestres canteJ- ment <l'en Miquel
noot.re bon wnic d'aquella localltu"
re&»,
Raimi.
Nou. - Tarda: d3ohcml06»¡ •La DolG- Isidre
A 1 enterrament que tingue lloc
rosa» 1 t.La Parrand a ». N t: «La Dolorosa» 1 .X..OS Gavila.nee.
civllment, acudi molt acompan;·aNovetats. - Tarda 1 nu. : da balle ment, entre el qila.l distingil'em un
del S.woya.
nombrós grup de liberals granollePoliorama. - T Rrcla , 3'30: •El bé 1 rins que testimoniaren a l'runic Rai·
el mal o La. det·rot.a d 'En Pere Bomi el condol per la mort del seu
terol. A les 6 1 n1t: •L'buracàt .
... , ;.Ib pare, al qual pèsam ens adherun
·~ ut:
PrmcuJal Patace,
en blanco»
sincerament.
Romea. -- 'l"a.rda : «A1a d re alegria» 1
- la policia de Granollers ,,.a
manlb.
-¡
•Oro
Ni;
maqp.b,
y
cOro
detemr el dijous &l mati, a la PlaVlctOrla. - Tru·da.: •El naufraa1ot, •Ca. ça de les Olles w1 carterista. La.
vaJ.Jeria Rust;lcana•, •Una muJer J
un cantar» . Nit : «El naurrng1oJt 1 detencl6 s'efectuà en el mom~nt. que
•Una mujer Y un cantar•.
anava • fer desaparèiXer .ma cartera, 8tnb el consegüent sobresalt de
t
la vlctlma que no es donà compte
CINEMES
polila
que
moment
el
de ret Uns
n us r a s
cia detingué el lladregot el qual ba
«.No suy ULna'Wl ·!W.U..
AstOrla
c El rey de los Campos E'll.seoll•
estat conduït a la presó.'
•NO soy wnguu !!UI!refl
AVIOAU<Ia.
- El cinema Magèstic, en prot.J:a rer de lO& Campos J!:Useon
grama extraordinari ens va presen«El !lll8t.el'1060 Sr. XJ
Barçelona. ' tar dbnart.> passat la peH!•·ula «>.'Xcl!.iJ. t"ara.110 del amon.
•.l'·uervtl IHI !Utl.U OO & lkb.:t llUll · t&sb, la Qilal tingué la. virmt d
Bosc.
plenar el local.
uo cambl&a.
•
Bohenua. - •El a..ltar 48 1a modal .
cunfesl)t\r
Sincerament, hem de
----------------------------t:La. t'rtncesa de la Ozara&.».
la proJecció ens deixà. satisfets
que
r-twleU·
..
·
•
.ow.
"vvo.outrr
Broadway.
delectar-nos
a.
arribar
'Vàrem
que
1
ta y DlA8 ptwte.uuu. •Utreubdoa:t.
en moltes de les escenes de la suaCa¡:utol_ - •ArleUoe y 1ua pa¡>èa:t.
Çouseum - •La muen.., de vacacto. dita peHtcula.. Segurament, però, que
ues».
no ho entengué aixi la majoria del
PREUS BARATISSIM8
Catalunya, - t:lliez d1a8 mwona.rw. públic, el qual va exterioritzar la
"ontno liiOtm&. - •Vutuoe "u "' ' "'o- sed vt,a Ptotesta, ostensiblement detrau- CAPELLS DE PAPER CARETES
NASSOS TROMPETES
gan:.!:a» . «AIUame ettll uoc.ne•
Comed1a. - u·escade. en I& cauie., • i:J a Ptr culpa d'una eqmvoca protala
a
vistes
amb
pagan(la que
agulla J t'l baicóJU.
«EL CAkNEST OLlES»
Comtal. - f'l'ree amoreao, cEl bom- quilla va fer, ·mentab12ment ' l'em• presa.
bre f el mOoetruo•.

1 GRANS ATRACCI ONS LN'J.'B.H.-

¡CONTENTE, CLEMENTE!
fiiTt.D ~Dt:

A,les 6 1 nlt : cSevlyiya».

ment u

i CLo8 mnrlaos de L1dlal. Nit : -.Lot
m ar1dos de Lldlu.
Coliseu P.omDeia. - Tnrda 1 rut : •La

FANT ASIO

ou110ASIMI R ORTA8

De polít ica, ben poca cosa en
podem dit. Arriba fins a nosaltres

TEATRAL ,., ENTERRAMENT.
DETENCIO 1"1 CINEMA
De brillant hem de qua11ficar la
vetllada teatral celebrada a La Unió
Llbera.J , en la. qual els nostres ancionata posaren en escena l'obra
d'Aveli Artfs c5eny 1 Amor, Amo
l ~;yon, l& qual coostitui un al·
U:e . Qlt brillant per al quadre esceruc <ie da Unió Liberal».
El OObUc nombrós que omplenava. el teatre sort1 satisfet de la representació, la qual fou aplaudida

TEATRES

2f

R. T. S., l'Hannonla Perp1n vt~.nes& 1

GRANOLLERS

Apor.&O. - Tarda, a Ics 4 : •Uat.eci t1ene
ojos de mUJer fatal». A les 6: .w
Que haolan laa muJeres•. Nit:

Cbm1c, -

Hi figuraro.n la «cltqueJ del

tes•.

Llopi.s es creu que molt a via t serà
aabstttun. Per qut? Per ara és dlfi·
eU la resposta.

ESPECTACLES PER
PARTH ENON
TEATRE
A AVUI
Balmes, 137 • Tel. 16900
de Surrooa.

t.!

el nlDJor que l'alcalde-gestor senyor

COCKTAIL i GRAN PRICE

(Caletacció oen~ral)
Di,Joua, 7 de Iebrer, & les l O de
.
de:
ESTRENA
Ja. nit

PERPINYÀ
Rei de l'Horta.ltssas
aquest nom coneixen els perpÏPII
nenes el Carnestoltes- tarà ~r.
mamen t. Ja seva entrada 6 ia ))ca:
tal del Rosselló. Serà dluen un·
~ntrada triomfal. El C~mitè d'e
tes treu faves de l'olla perquè &lxi
slgul. 'I o tes les disposicions onorll¡.
ne3 han estat preses a l'efecte:
La carrossa «reiat. serà preced1c:ta
t escortada per dtvencs xaran
les quals a c tuaran amh la aoleJriEt:;
cl!uerld& per la seva tmporrant fun.
<El

-

Obsequis a les unworetes • Calefacció • Màxim confort

ORO Y MARFIL. L'obra

BARCELONA
TEATRE
Companyia de Comèdies 1bml

-

c:u-tclls

10 BOYS I 38 viCI·tlples

LA IRREDIMIBLE

pe:..:_.

Mtt.i-1 ~a Q;J t! 3 II

reparti-

H¡ures del

D!'' '.\!e; 1~{·1'

REA.

ment : CELlA GAMEZ • PIERRE
CLAREL Càr.dida Subu • Corita Gàmez · Manual Ru aell • tluU Castrito.

Huertaa, Murlllo 1

t.ota la Companyia . Nit. COMIAT
de 1& dansari.na. ISSA l4ARCUE 1

Avui, fl1um en¡e, tarda, a les 4 ·
SOLOUB.AL • PASAY contr&
AMOREBlETA - UNAMUNO . .Ni t,
fL lea 10'15 : ZARRAGA - JAUREGUJ contra QUINTANA l V . PE-

TEATRE NOVE1A1S
d'operetes 1
Avui, tarda i nit, l 'ope reta a.rrevi.St acl a do Paul Abrttham:

L'HOSPITALET

FRUNTO NOVETATS I

ac.nyoree o. meitat de preu tota

Otrect.or serenr.:
LLUll CAMPUA

""lli

Llei Municipal de Catalunya

OOl'rL\. l'' lt: RECALDE 11- OUILLEH.MO contra I TUARTE ~ CELAYA I.

MUtiER FATAL! .. Dilluns: •Funciones Fèminu - Tardn, la bu·

mis. Es diu que aquesta dimissió
obeeix a contrarietat& !illes de la
lntr!L ' de cert.> tradlclonallstes desDarrerament han ee:tat allibe
acreditats.
fort! reial diferents velns d ra~
del
cele·
es
mes
d'aquest
9
- El dia
I de El Catllar, la qua¡ CO.S:: !ei
brarà el consell de guerra contra el rell
ba.
ret que restin sole..ment a.
nostre volgut amic l company Rl\- presó
•queJI,
uns 20 detinguts.
mon Llebar1a. Llebaria. Hom creu
Dem~ se celebrarà un con.
que la sentència sen!. absolutòria.
guerra oontra Pere Cruz Ex ell llt
El consell de guerr& del nost.re pel deli cte d 'excitació a la re~lo.
bon amic I company de Lloà1 Alfons
al processat, al ctuAl 8, <10,
Olbert Grau, tindrà lloc dema, dl& 4. dePer
reptl rtir fulls de va,ga el ~cu.sa
Han estat alllberats de!lnltl- comandant
Enric Querol' ~t ... _sCll,
vament els nostres amics de Marçà
' -"~
presó.
encartats en els successos del 6 d'oc- sis anys de de
de!en!IOr Ramon
Actuari.
tubre. La nostra més cordial enh~
Ilo.
gués I Blset. Presidirà el lrib
ra bona.
Ol
El dia 31 del mes proppassat senyor Eustaqui Velasco ¡ act
do
JuUUarà
1mtructor el senyar
foren cridats a Tarragona, per ta.J jutge
&!¡;
cbelena.
de notJflcar-los la lllbert.>t deflnl- Després d'Una perUonaac~o ,.
Uva, els nostres volguts amics Flo..
real I Apol IJorens, Vicens Brull, cèncla, ba pres J>OSSessió del
Eleuten Mestres, Jaume Bartolomé, rec el secretari titular de la ~~Cb.
Bernat Lizazo, Josep vernet, Josep de Comerç. senyar J Rume GU vb"
er..
Xortò, Josep Andreu I Josep M.a net.
- Semb:u que les grans fn!
Batllevell La nostra enhorabOna a
ves del senyor Ramos per etzu eiat¡.
tota.
paorós problema de l'atur fo~~ tl
a
la nostra ciutat, 68 redueix
unes r e un1ons de «fo rces viven l
les quals s'ha volgut tocar el es¡ l
scn&l.
ment oorttatlu.
NOTICIES DIVERSES
Com és de comprendre serà
vinent
al
per
anunciat
Hom ha
debades que de l'atur torçÓ, b en.
d9la 10 de febrer, al mntt, un in- vulgui fer un problema de om 111
teressant part 1 ~ de tutbol entre un quan els estadistes cerquen can~
1
combinat del F. C. Barcelona i una solució runb :nesures de gove~
seYil
selecció de Jugadors de la localitat
l'enterra·
efectuar
va
Es
a profit de l'obra del Patronat Ge- civil d'Un vel d'Espluga de F't Oleu¡
neral de Beneficència, aJ camp de que morf a l'Hospital. Com en ~~Cdl
1& Untó Esportiva de l'H v~1J italet. ocasions, un gran acompan
trel
Aquest partit ba estat organitzat en el qua.l es destacaven dant~n~.
«L'espill».
pel perlOdic quinzena l
vefus!razi
Dintre alguns dtes sembla que rcpresentactó de vernes 1 seu de
volgué mostrar el
sem inaugurat pel cspità de l'AJun- ~'E3pluga,
,._.
tament el pont Jordà de la barria- ol als famJ liars del trespassaL
El senyor Comissari d 1
1\lia, w1a de les molda de Santa
Ot.
res mtl!Ures realltzades durant el neralltat ba donat 500
11
mandru¡ dels bornes de Ja coaH.;lO Comitè Pro Creu Roja.
- Avut. a la tarda la
d'esquerres.
companyia
En el Billar Club Eulallenc Torres, de teatre cata'là
es continua jugant amb molt d'ln· l'à! al teatre de l'Alene'u re!b~ent,a.
tna.
'
terés les partides corresponents a te1x fanp,
La Com issió dele~ada de 1
les finals del campionat de Cata.Junya de bUlar, segona categoria, a senyança Catalana 8 ¡8 nostra '!!¡¡.
Clur.res taules. Probablement n.VUl s'a- tat. a més de oontluar els
que dóna per Ja ràdio Socal e;U'St11
cabarà.
f~r tJuis tea~ ve treball e Pro.
ant de
ferm perquè sigut au
ll1sta de soc!s amb novc~~~=es.la

NOTICIES DIVERSES
El diumenge va haver·bl sessió
OBITUARI H CINEMA I TEA• municipal per tal de tractar de 1a
TRE 1•1 INSIDIA 1•1 POLITICA
dimissió del senyor alcalde. nespres
VlctjJna d'una traïdora. mala ttta d'una breu exposlclv s'acordà rebutba del.tJ. t. d'existir als 61 anys d 'e- Jar-Ja J donar-li tres mesos de perdat, t'l que en vida fou alcalde d 'a.u~ta ·' president del Centre Repuqbll
~ l'ederal, Francesc R1us. Rebi
ACABA DE PUBLICAR-SE:
la. sev"' familia, 1 en particu.Iar el
cen·
del
president
!eU fU J Xavier,
tre R. Federal, l'expressió del nostre m~ sincer condol.
Antecedents. concordances comentarl..s, anotacions i rdPrèncles
F.ls rums projectats da rrerament t'O el cinema «La. Raba.Jlada»
tònques 1 legals. per Lluls Marquès
que, per cert, segueix gua rdat, du:
1 coHaborac16 de Josep M•. Escofet
Pròleg
hoies de seSSió per · c;Lndtrant
Un importanUssim llibre de consulta i estudi
n!dus d'Acción Cludadana», que bOvl
Ma¡nlflc volum de liOO pàgines
c, Ol !, han estat ~a te r Dolorosa•, «Duro de pelan I «VampiEDITORIAL «EL SECRETARIAT CATALAu, do SALVADOR ROSAS
resas l ro3.o. Per a molt avlat s 'anuncia la lJrojecctó de «Barrio Chino».
Corts Catalanes, na • BARCELONA
Durant la passada festa major de sant Sebastià, actuà eti el
cTeatrl! NOU» una companyia de
fart de TaHa, la qual posà en escena «LQ lliri d'aigua» t cELs Hipòcrl·

VARIETATS

taels rerma.ns QUIHTERO)

PALACf
PRINCIPALde tevtstea

ALFORJA

MELIA • CIBRIANJ

Tarda. a les 6:

Es aespatxa en tots els cen·
tres de Localitats.

UOLOtiO SP.

del mestre SERRAftO
Una peHicula totalment .Ibèrica

Avul, dlumen¡¡e, tanta, a Je& t:

(Creació

RODA EL MON •••
I TORNA AL BORN

LA

CONSTANT!

FALS ET

Molt avlatr

APOLO

TEATRE

&.ete:

Una criada per a tot

Qèza von Bolvary

LA VIDA
Avui, a. Iee 11'30:
COMO ARTE: conter6ncla. extra.orcunà.rta pel comte KEYSEKLINO . Tarda dues sesal.OilB. A les
8'30 1 • lea 6, especial. Nit.. a tes
10. Darrer.. projeccions d'aquest.

Bohemios • La Dolorosa
i La Parranda

•

Ueicla 2. - (Per telèfon) - En el
mercat celebrat avui, el preu de la
INFORMACIO LOCAL
farina <nUnària panll!cable s'ha 00 _
D'encà de la data del 6 d'octubre,
tlt.>.at a 113 pessetes els 100 quilos 1
~ 68 l'anomenada. de torça.-. Aquests l'atur /orçós augmenta altra vegada
.,r_eus 6'entenen posats en carro o per l'ofensiva antirepubUcana . P er
tal de donar un petit auxiU a les
IIOOre Vagó terrocarrU.
Ells Pinsos han tancat ala preus llars que es troben que no hl ha un
legUen~ ; La farina de 4.•, a 18 pes- tros de pa en el rebost <com diem
aetes e-~ sac de 60 qullos. El segó 1 el vulgarment), que avui d:.1 són un
le&onet a. 25 ptes. els 100 qulloa nombre molt crescut. la qual cosa
' no passarta 81 els cacics fessin treaense 11c.
LLa'orc; a 34 pessetes els 100 quilos. ballar les terres, Ja que aleshores
no hi hauria prou mans per a do0 Yada, a 33 Jdem ldem.
nar l'abast en tot el terme.
Lea faves, a 4.8 tdem !dem.
Uns quants Joves d 'E. R. C. cada
El moresc, a 37 idem !dem.
festa fan una recapta per ia1 de
nse
Aquf'l>tt preus s'ente
en- repartir els diners recollits entre
nen se
.U.
Elo """· a 170 pessetes els 100 qui- aquestes familles, les quals tenen
el mateix dret que les riques de
b c1e menys d'un grau d'aclde 3a.
La laopressló agrlcola és franca- menjar per vt.ll'e.
Sabut és de tots els ciutadans
ment bona, ja que 1a. coll1ta es pre·
de ConstanU, les desgràcies que valenta. ~ bon camt
' - ?.n el moment de telefonar • ren causar els Ajuntaments dicta·
Sestà .telebrant l'homenatge al pn:r t tor1als. la qual cosa està a punt de
fes&or Sabater 1 Mur, ex-professor tornnr a esclatar avui, ja que es
QUe fou del IJceu Escolar L'home- ~ a parlar molt de s1 serè. un
natge !z ha estat fet pels s~us antics fet això de la clavegueres.
En un altre proper numero ja
alumnf!ti en nombre de més de sei
- parlarem d'aquest timus de les ela~unta..
El fill del fundador de l'esmentat vegueres que vol fer aquest gestor.
Liceu, tnrtc Godàs ha. pronunciat Recordeu·vos de la campanya que
J.!l_ ca.J.Qrós discurs envers l'homenatr va fer eU abans.
qu.o ha estat mo:t aplaudlt.

COLIS EUM
Avut, tard.a, a les S'SO, cartell
monstre:

LES COMARQUES
LLEIDA

Oran Uit de Carmt Monturiol

NOU
TEATRE
COMPANYIA LIRICA MARC RE·

TARRAGONA

~~================

El último vals de Chopin

ntt, a. les 10:

L'hur acà

TRiOMF DEFINITW cie .JOSEP
de.lS 8AXOr"ONlbl'e5 F.
CASANOVES,
1~u.t..a : 1..a fundO de la. ~aa
come oça. rA amb l'obreta en uu

•

Matinal, • 111 tt. Tarda: 3'45
I 8 (numerada). Nit. a 111 10:
LA MADRASTRA (dibuixos; NOTICIARI BAVARIA FILMS I

DONDO • A. PALACIOS

ESPAMYOL
TEATRESANTPERE
GRANCom.panwfa

•

LAND
MARY
Plaoa Uraulnaona. 6 - Tel. 21866

A les 6. especial

o·

MES INFORMACIO DE

POLIORAMA
TEATRE
Temoorada oflolal de
fEATRE CATALA

DIUMENGE, I DE FEBRER DEL llit

•Madame Dubarr:t:t 1 •Car·

gament;O ealv&Je».
guàrEnric Gimeno,
senyor Querol
del Ahtoni
matà un elsenglar
Uoya - •!:)ur An.&èllcaJ, •JuatJClu dia
· d'uns .U quilos, . ls claus del qual
st.! Par&lBO ae1 amor».
lK1 &lr.ar 1 ta modu. Una medien
lnt•m~ cm. de llarg.

I~
El dia

30 del mes passat fou
muJer para <.tou.
Iria. - •SOr ADgèUCIU 1 tJustlc1a»
el més gelat d'ençà que bem en•ia n1Jo ae Konv. C.t',•l t.rat a l'estació d 'hivern. lA tempeK.ursaat. I& vida. de au rtva.l» .
mlnlma de l'esmentat dl8o
Laietana. - •Madame Duba.rrr», cPn.u- raturn 2'3
graus sota zero. Es regJS.
d.e leRab 1 •Yo be a1d.o un espia». tou dc
MIUè&tiQ, - •UaroJuuu, .~uuo . u t;l• tri. una gelada de 31 mm. de gruix
- El nostre Ulustre t benvolI •M adorable embuatero»
Matina. - «La. Cam ae RcxÍecb.Ud» 1 iUt arntc el president de l'Associa«El A.rrabab.
Maryland. - •El últlmo v-.ta ue Ub~

~!,d~~~~"t'W"oé~,.¡;;~c:;;:r~~~

DIPUTACIO,

13

(Junt a

DI A Z

Vlladomat)

TELEFON

-------{( M O--~L TO }}----ADVOC

MERCATS
DE CATALUNYA

Assumptes mercantils, suspensió pagaments, fallides
Hores de "lslta de 3 1 1
'
· 81
Pas581·8 .,. 0 ' à c&a,
Telèfon 73064
• segon pis

I

AT. -

DIVORCIS. -

A NI s

·--------------------------.:;.~~ 1

e As T E L L s
T E L E F O N 3 1 O5 5

S A N T S• 1 3 6

JOAQUIM JUANOLA MASSO

L ' EM

cl:tot;el d• estudianteSt,

•Slempre\'1 va.,

eLa

DlDfa.

oonstante:t.

lelKt CinlmL - c.NO IIOY Dln¡un tU
pb, «El rer de lc. campoa oClaeoM•
lplindid Cinema. - cEl Arrabal», &PaIO a la Juventucb.
lmart. - cPaz en J.a Uerra•. ...JJ..,

buenoe CA.maradan.
TaiiL - •TILrzAn J eu oompe.Aera•

•Cueata abaJo•.

Triomf. «El

1

•La. Casa c1e R.odKhllcb l

Ar~ ~>OJ ~

GRA NJA

ROCA

LLET PURA DE VACA 1 CABRA
BERVEI

Carrer Sclpló, 5

El Sindicat Agrlcola d'aquetsa viiO

venut el Vi a 36 ptes la eàrrello
I ha
Això no ha estat .ben acoWt degut I

pua.
A D V o e A T
es troba malalt. LI desitgem ;m niMeuopol. - «AtJA.nttc Hot.el»
MiriL - erres amore&~, •Caleñ.tura d.el pld restabliment.
oro•.
En la Junta general que cele·
LLURIA . 39
TELEFON 19589
BARCELONA M•stral. - cBombrea en blanco1, 11 brà. l'Associació de la Premsa. foren
Paraiso del amon.
la
de
part
formar
de
tal
per
elegit&
•SJemprevlvu, eLa
Monumental. nova directiva els companys senlnta. conatante».
¡Uenta: Joa~ Benet, vice-president;
Mundial - •No eo1 ntnrun lUllleb
•El reJ de loe Campos B1.l.8eve:t
Joan Moreu-a, secretari; Antoni
Comerç d'ous, aviram ¡ caça
dla&ca.rada.• . cB.I .auateno- campos, vocal-comptador; F<' 11P TaNLiriL eo Sr. lU
((
I Gregori Sierra, vocnls.
P O R D A N E S A >>, de FRANCESC TEIXIDO
Paris. - •.Nocb.ea moecovttaat, .. ià cru llada
President. fou reelegit el senyor
cero Em.dent. ·
Compra directa als mercats de l'Empordà
Pedró. - •El altar de la. modo eLa Francesc Mestre.
'
Princesa. de la Czardu,
Després de breu malaltia, ba VALENCIA,
TELEFON 81816
BARCELONA
134
Path1 Patace. - c.El ncaro que tent& traspassat la jove senyoreta Tereel e.Ima blanca», &Rlva.lee en Sln· sa ROda, a:ermana del nostre apre(Girona)
Fluvià
Granja a sant Miquel de
aapore».
ciat 1 est.imat amlc Rafael Roda.
PrmcJpa•. - c.Fueroe huma.uos., ¡:a¡¡ Acompanyant en el sentiment per d ':;"ll!olltat eu ous de dos a tres dies, màxim, procedents de castelló
munao camblu.
punes (Girona> - Es reben lllstes per telèfon - Serve! a domicili
Pubil CintmL - Repon.t¡es a'aetuav tan Sensible Dèrdua. testimoniem a
!& seva familia l'expressió stncera
uat•.
Rambl.,. - dlombrea en blaD.OOt 1 del nostre con:loL
Royal. -

FALSET

RAPID

A

DOMICILI

BARCELONA

Telèfon 74373

la baratum del preu, car no es pG&
concebre que el vt del Priorat es ~
gul als productors a 0'3b ¡¡tes. el •
tre, quan els consumidors de les _.
Pltals ban de pagar a preu ele..a
una classe inferior, 1 els del Priortl
a preus inassequibles.

TORTOSA
-Els preus de l'oli d'oliva. qlie •
cotitzen en aquest merca t dunu.,t •
segona quinzena de gener són els itl"
güents:
~O extra, tu1s 0'8 gr.; 25'25'11
25 oo; Ara¡ó bo, fins 1'2 gr.; de 21 •
a 25; paJs. primera, a l'entorn 2
de 24 a 24'25; pals, bo a rentom
~r.; de 23'50 a 23'75; pi,,., seg~~!
1 entorn 4'5 ¡¡r.; de 23'25 a 23'!l0; vcor:a;ent. fins 2'8 gr.; de 2.2'50 & 23.
L olt de sansa es paga als preUI
següent.s .
Els de saboneria, mts co.Hicii,.SoCI
que els de Ja re!lneria es cotitzen dl1
120 a. 122 pessetes els' cent quilOS.
l'entorn de 20 gr. Per als de re!Ul,.
ria a base de 10 ¡r., a 130 pessete5-

gr1

TARRAGONA

v 1 ac1 va.ssat di~
dres conti11uà molt encalmat, se:l
els segUent'3 preus:
VI bll!onc camp, 7 1-2, a 8 ~
grau i ca.r ~a; Vl negre camp, 12 ~
a 8 rals ¡p'aU 1 carga· anstela b_1.
' grau 1 csi~
ULca, 12 1-:¿, a 1...
mistela negra, 13 1-2, o 14 raJS. g 11!
1 carga; alcohol tnd usU'ial. a jSI
pessetec: ......... ,.,.v~ re· a lcohol vtntc,
a 240 ve::c.etes be<tòlltre.

El mercat de

..

•
•

l

DIUMENGE, S DE fE'jRER DEL 193J

ESPORTS
Maier ha estat batut7 a Austràlia per un jugador jove
Pert (Austràlia OrC'identall! 2. El tennista e5Panyol Enrc Mruer, ba
tingut en aqo~sb població una. ~c
t.uacià d!'SiraClllda. Enfrontat al ~
ve de 17 anys, John Bromwic..'l,_ Ma1er
ba estat derrotat pe-l tanteig òe
6-7, 6-1 i 6-2.
.
~ resultat, que !I<' es co~1~dera
nonnal, h~ produït veritab.e sorpresa.

9

INFORMAC IO D

l'EST RA

la S. de N.

DEL

ELS TEMPORALS AL MAR

La greu situació de
Cuba

NORD

EL. CONTROL DEL TAA:" ! C
D'ARMAMENTS
Ginebra, 2. - El comitè per al

Gaztañaga vencedor per k. o.
París, 2. - En la reunió pugllí.stica de l'Elysée Montm~rtre, el pes
'tort basc Isidoro Geztsmaga ha venÇut per k. o., al segon round, el cubà :Malibran.

rn entre Pèrsia il'lrak. comprèn tam-

bé Importants interess<'S petf?U!crs.
la Gran Bretanya. i altres Impor-

CAMISERS

6R~H~ RfRJ\IXt~ fH

fl~ ARTI(lU ~'HI~fftli

La grip a Europa
A BUCAREST, S'HAN TAN•
CAT LA MAJORIA DE LES
ESCOLES
Bucare~;t, 2. Un vint per cent

dels nens de Bucarest estQn atacats
de Ja grip. La major part de les es·
estan tancades.
t Estan atacets de l'epidèmia qua·
membres del Govem, entre ells
t1 primer mini~tre senyor Tataresoo.
~coles

ltre

A FRANÇA, HI HA DEPARTAMENTS MOLT AFEC•
TATS
Angulema, 2. - Igual que L'\ al-

tres poblacions de França, ha fet
~qtú la seva aparició l'epidèlllia de
'grip. En contra del que succeeix en
'altres llocs, l'epidèmia revesteix, a
Angulema., caràcters d'alguna gra.
'Vt!tat, com ho demostra el fet que
hagin mort per la dita malaltia tres
eoldats àe la guarnició. •

'
CASA

CUESTA BOIX
JOIERIA : : ARGENTERIA
Rellotgeria - Joies d'ocasió
Compostures de totes menes

..

LI:S DISPUiES E t-1 T RE
PERSIA 1 L'IRAK SERAN
PORTADES A LA SOClE·
TAT DE NACIONS
Ginebra, 2. _ La. dlSputa fron:.ere-

SALMERON, 125, TEL. 77687

BARCELONA -

(GRACIA)

la guerra del Chaco
INFORMES DE LA PAZ PARLEN
DE VICTORIES PARAGUAIANES
La Paz, 2. - L'Oficina d'Informa-

cions del Chaco anuncia que una
activa concentració de tropes paragt_taies que s'iniciava en el se.~ tor de
:V1lla Montes, ha e:;~~ destru1da per
l'aviació boliviana, A més, ltlluncia
que han es~t rebu:jades amb èxit
divel$es esoomeses parcials.
També es comunica que els para~uais prossegueixen augmentant el
contingent de le3 seves trope.:;, i que
fStan manca.ts absolutament de f(}tlamcnt els comunicats que donen
compte dels avenços de le.;; tropes
paraguaies, alxl com de l'evacuatió
de Villa Montes. Villa Montes segueix en poder de:s bolivians. Tant
~3 així que el Govern, davant
les
,_seguretats donades per l'alt coman.
dament militar, ba. ordenat la reobertura de la sucursal del Banc Cen
tral, a la dita posició militar.

tants potènctes navals estan n~
ment interessades en la zona en 11Ugt incloent-hi el riu sehatt-aal~b que és una sortida al mar per
al péu·oU de Pèrsia. 1 de l'lrtlk. .
Irak aRega que ¡¡qualsevol bloquetg
del riu paralitzaria en absolut el
tràfic de l'lrak al .mar, ja . que el
Schatt-aal-Arab és runica sortldn maribma que posseeix.»
.
Directament mesclada en la disputa, està la «Anglopersian. Oil Company». Irak aliega que. dlV~rsos oficials de duanes de Pilrsta d Abbadan
atravessaren el riu ílns el moll !lot.ant de la «Perslan Oil Companyll,
enmig del corrent feren un escorcoll i conflsenren, apoderant-se d'elles, mercaderies.
Pèrsia respon a aquest efecte Q.l!e
no ha nola.t el territori de l'Ir&k,
ja que 1~ mercaderies eren de contraban 1 el moll fi~nt pertany a
la badia pe~a d'Abbt\dan.
Irak aHega que elS vaixells de
guerra. perses ban entrat al rtu
Schatt-aal-Arab sense fer cas de les
autoritats dels ports de l'Irak. Pèrsia respon que no reconeiX la sobirania. de l'lrak sobre tot el riu ni
les autoritats del part de Basra.
Pe-r altra p::ut, sl bé Irak es queixa
de l'estranya conducta dels vaixells
de ¡uerra perses 1 de les irr~ularl
tats que comet l'esmentat palS, en
el que es refereix a les duanes i
policl.3. departamental, reconeix que
el dret de nave¡ncló dels vaixells
perses pel riu Scbatt-aal-Arab està
reconegut en el Tractat d'ErZerum
del 1874. Però. en canvi, no vol permetre que els ''&.iXells de ¡uerra perses facin l.ncursions riu amw1t sense un pernús oficial de les autoritats
de l'Irak, aixi com tampoc no \'ol
autoritzar que patrullin pel riu. durant la nit.. petites embarcacions perses armades.
Irak acusa, també, Pèrsia d'obligar
que els vaixells ancorats al costat
persa del nu ondegi la. bandera. persa. 1 amenaça amb negar-se a descarregar i pagar l'entrada a. la mercaderia. destinad a Pèrsia sl no bo
fan. També s'acusa a Pèrsla de canviar el curs de les aigües del riu
Cunjam Cham, amb la qual cosa.
al poble de Zurbatiya, a l'Irak, escasseja l'aigua. Pèrsia respon que
els habitants de l'esmentat poble intervenien en els canals perses.
Com se sap, aquest conflicte ha
d'ésser discutit a la reunió del Consell de la Societat de Nacions que
actualment té lloc a Ginebra. Als
cercles de la S. de N. hom concedei:t
gran importància al fet que el ministre de Relacions Exteriors de Pèrsia vingui a Ginebra. Sembla que
Pèrsia vol tranquillitzar la Societat
de Nacions que no existeix el perill
que ies relacions amb l'Irak pr~n
gtún Ull caràcter més greu. Es po~i
ble que la Societat de Nacions desiJni w1 «rapporteun per tal que eatauli negociacions entre les d nes n3·
clons, amb assistència de membres
del Consell, o bé designi una Comissió ner tal ·QUe estud1i la delimitació de les dues fronteres i que
t.rameti una. informació a la Societat de Nacions.
També es considera com una possible solució que la qllestió sigui
portada al Tribunal de La Hala per
a. tma opinió consultiva.

!.'Havana, 2. - L·alta oficialitat
l'exèrcit i de la policia es dol
del fet que es troba amb les mans
lligades pN· a combatre el terrork.m~ que slla fet s.mo del pals.
Els terroristes continuen llar.Çl'lnt
bombes nis fundono.ri'l pubiles 1 als
~eis de l'Estat dintre de la població de L'Havana i en les seves 1mmedinC'lons, I desafien les autontats,
les quals, en la major part dels casc;:, no poden dc:;cobrir elS a'Jtors.
FJ Govern es veu novament preocupat amb moviments \'aguistu:s i
s;tb\-ersius. Lt's tropes de t'mar del
Rio van tenl.l', no !a molt, 18 estudiants, entre els qual!; es trobaven
mmtnnts comunJste3. acusats de
prepantr un moümcnt revoluciOnari. Els cstudil'Ult.s es proposaven
r.podernr-se de l'Escola Provincial
d 'Agricultura, on pensaven establir
la seva cu..<-ernn general.
A I/Havana s'han produït conflictes de ca1r ~ social. Uns 500 obrers
es declararen en vaga, t demanaren
b. readmissló de quatre acom1adats
i m~;s bon tracte per a tots els
obrers.
Amb el v:utlt d'Aulolll Guiteras,
en conunua activitat terrorista, a
més d'altres grups que es dediqueu
a posar bombes a la capital, 1 alta
oficialitat de l'exèrcit i la polic1a
:::neguen que no poden ter front a
tots e~s elen1cnts sJbversius, per no
comptar amb els mitjans suficients.
El coranel Fulgenci Batista, cap
.suprem de l'exèrclt de Cub:1, i el tinent. coronel, Josep Ped.nu:a, cap cie
pohcia, han estat lltutant gairebe un
any amb el Govern per tal d'aconSeg\lt.r que se'ls penucti més llibertat de moviment per a combatre €.1
terrorisme i els crims polítics. L'alt
comandament de l'exèrcit ha intentat convtncer Mendieta i el seu Go\·em de la necessitat que hi ba que
es modifiquin les clàusules de l'actual COnstitució provisional, per tal
que el poder executia pugui retirar
els caps. ·Amb això es privaria el
Tribm1al Suprem d'aquesta facultat
i donaria a l'exèrcit i al President
més poders per a castigar els criminals.
Els dos grups polll.ics més nombrosos són l'A. B. C. i el partit revolucionari de CUba, aquest darrer
presld1t per l'ex-president provistooal Grau San Mart.tn. Encara que
els membres de l'A. B. C. ban sot~
les conseqüències dels procediments
terroristes i els caps del partit èe
Grnu San Martin ban dit en drverses ocasions que prefereixen l'ordre
1 la llei als procedllllents revokctonarls, ambdós partits han protestat
sempre del fet que lr. policia ha
combatut amb mà. dura els terroristes.
L'ún1c llaç comú qae en certa manera uneix aquests partits polítics
és l'odt al coronel Batista.
Tant el doctor Grau San Marttn,
com el doctor Joaquim Saenz, cap
de l'A. B. c., han estat. durant diversos mesos exiliats voluntàriament
als Estats Units, des d'on ban seguit dirigint les activitats de les
5e\'CS respectives organitzacions polítiques. D.eredxen influència en la
pohtica cubana, eru¡ems que el GGven.l Mendie'..a palesa timidesa en
la lluita contra els atemptats terrorlbtes. Se¡ons sembla, Mendieta creu
encara amb una reconciliació amb
els grups de l'oposició, per tal de
pode: celebrar les elecc10n.. per a
l'Asseml>leo. Constituent durant el
primer semestre de l'any actual.
«Si el Gobiemo sustituye los jueces timidos y antagónicos que act.ualmente actúan en los tribunales de
Justícia por hombres . decid.ldos, sm
miedo e imparcia.l.cs. Si se nos permlte perse¡,lir a los que rabrican bornbas y a los que las arrojan sin t regua. Si pi.stoleros y dcmüs terroristas
saben que SliS crímenes seràn juzgados en plazo brevísimo. Si el Gobier·
no restablece la pena de muerte para
los asesinos y personas que arr~jan
bombas. Se terminaria con el terronsmo a lo. segunda cjecución». Aixi
ha parlat el coronel Batista.
~le

control del tràfic d'armament es reunirà el dia 14 de l'nctnal. El dia 18
El resultat del sorteig per a d'aquest
mateix mes començarà la
dlsclW;ió per a la constitució del
ta primera volta de la Copa Comitè
Permanent del Desarmament
Oavis
d'arord amb la proposta de Lit\'inov
Londres, 2. - El sorteig per a la el juny del 193-l.
primera volta de la Oopa Daru ba
EL DIA 11 SERA DISCUTIT
(iooa~ els result.ats seg\ients:
EL PRO.JECTE DE LITVI• Polònia i Africa del Sud, queden
NOV
per a. la segona volta.
1 Txeco.oUoVàquai s'enfrontarà
a:n'.>
Ginebra, 2. - El Comitè de DISIugoslàvia; el Japó amb ~olandA; posicions Generals del Desarmament
Nova Zelanda amb Austràlia.
es reunirà el dia 18 de l'nctual per
. · França. Itàlia i Alemanya queden a estl'diar el projecte de Ll.tvmov de
per a la .segona volta..
.
constituir una. Comissió Permanent
~ zona d'Amèrica del No~:. Xíu.o.. del Desarmament que csi.udiï la fo!çontT& els Estats Units 1 MeXlc con- ma de tl'QI1Sformar la conferència
tra Cuba.
Desarmament en conferencia
Zonli d'Amtrir.a del Sud.: Brasil del
Permaner:t <lel Desarmament.
Ol!lllra l'Uruguai.

a port UR veler que, mJ¡-destroçat pel temporal, havia llançat el
Reoolllt quan se submorgla, els bóts salvavides aconseguiren salvar·lo
(Express-Foto)

DOS VaiX8JIS •lvavlots oonduilxèn

trà&io

s. o. s.

El Comissari de Filipines, a Washington,
ha dit que ningú no pot predir el destí
final de les illes
washington, 2. - El senyor Pere
de Ouebara, comissari resident de
Filipines a Washin¡ton. ha declarat: c:Ningú no pot. predir el desti
final de les liles Filipines.
La. major part de la get~t creu
que la qüestió es va resoldre nmb la
llei TytUngs-:Uc. Du.ffle. Molts són
els qui creuen que aviat naixerà tma
nació a l'.e:xterm Orient. Sense que
sem pugm titllar de pessimista, puc
dir que, com a conseqüènci:J. del desen\·olupamen~ de les qüestions internacionals en general, I del Paclfic en particular, la sort politica de
les illes Filipines es presenta força
complicada.
Hom no pot dubtar que les Illes
Filipines seran una nació independent en l'avenir. Això pot succeïr
abans dels deu anys fixats per la llei
Tyclings-Mc.. Duffie, I quan acabi
l'esmentat termini. El qae succeirl
després no hi ba ning-U capaç de
pronosticaÑlo.
La Societat de Nacions, que hom
suposa que és la garantia més fer·
ma per als paisos petits 1 febles; el
Tractat de Washington, que semblava que assegurava la pau I seguretat de les nacions d'Astu. I el Pacte
Kellogg, són actualment, papers sense cap mena de valor o organismes
sense força real. La declaració que
la guerra està al marge de la llei,
cominguda. per totes les nacions del
món com a instrument per a assegurar la poliUca nacional, avui ~s
lletra morta. Es pot dir que no qaeda res que snlvaguardt la seguretat
d'una nació independent o que previngut WlA guerra de conquesta.

.._et; liles Filipines, am.b tretze milions d'habitants; una lndtl.')tria.
agrlcol& sense desenrotllar; des&l'mad.a; sense mitjans econòmics per
o. finançar les de'enses nacioullls
adequades, consututixen un problema que no hauria de preocupar solament els filipins, sinó el món en
general
Els filipins constitueixen l'úníc
pafs de l'Extrem Orient, amb ·,ma
població cristiana i una civilit~ci6
plenament occidental. Mentre puguin romandre cansen-ant a.qu~
cultura 1 civilitzaCLó, canstltuiran un
interrogatiu per a tots els tnt.er~
sats en els problemes hlstòr1cs.
La Renúncia del Tractat de Washington és de grau signillcació en
la discussió d'aquest problema. Es
un esdeveniment que cal meditar
protundament. Tal com esta plantejada la qüestió en aquests moments,
els EstaU; Units wn els desigllllt.s
per dir quin serà el desti de l'arxipièlag filtpi en la tot.alüa~ del món,
en general, I en d P~cltlc, en particular. Els Estats Uruts tenen c.l privilegi i la responsabilitat de garantir la seguretat de les Ulcs .t'ihpines.
¿Estaran dlsPQ!;ats a fer frqnt a
aq;~ç:¡ta rcspousa.bllltll.t'? ~o S'bà d'~
blidar qt:e els intere..'\SQs e¡oistc.s .són
més Cort¡ cada dia. ¿Els homes d'Estat dels Estats Units pOdran emprar
tota la seva influència i tot el poder
que posseeixen a dirigir degudament
i partar a port la perillosa embarcació dels problemes mundials?. Això constitueix, al meu jud1cl, la més
gran i Important inte~rogació plantejada per la independència de les
Filipines.»

Dr. ROSELL

AGUSTÍ SÒ
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El «crack» Citroen
Van a reobrir-se algunes
fàbriques?
Paris, 2. - Un oommucat oficial
publ!cat aquc~t.a tarda dóna. compte
que s'ha an·ibat a un acord en le6
n cgoclacion.s entre els liquidadors
de la Societat Cltroen 1 els Bancs.
Aquests avançaran un crèdit de sel·
xauta milions de francs per a desenrotllar l'activitat de les fàbriques
Cll.rocn.
A da.rrel'!; de mes es buscarà la
forma de trobar tm acord definitiu.

Es calcula que el dimarts podran
reemprendre el ueball prop de mU
obrers.
Ha Qlledat constiluït un c.-::nitè
integrat pel fabricant de neu.mM!cs
SP.nyor :Michelin i els representants
dels Ban(1).

Una topada, a ArgèJia, entre
forces regulars i de policia

Especialista dels Hospttals
Setil (Argèlla l, 2. - Entre tirade Paris - varices - Llagues
dors indígenes de les forces regula.nl
a les ctmes - Malalties de
franceses
i policies s 'han produit suel'Anus · Recte - Pèrdues de Guan:&x sense operar
ces.<!OO greus moUvats per un primer
P. da Gràcia, 106, praL
sane - Fisures Eczemes
SENSE DOLOR
incident en el qual un agent de policia israelita donà mort a un t.ira·
dor.
Els tiradors argelins, \"Olent ven·
jar la mort del seu germ~ de raça.
s'ban dedicat a apedregar els comerUn agent de policia ha resultat feços del OOrri jueu i causaren grans rit greu.
danys .materials.
El barri jueu lla solert pèrdues per
COME:nARIS OFICIOSOS
hi pedregada dels indigeues.
A L'APROXIMACIO GER-

~1 oren es

Després del viatge de A la U. R. S. S. serà
Goering
revisada la Constitució
t.1ANO•POLONESA

¡MODlF\CACIO DEL SfS·
Berlin, 2. - A la tomada de GoeTEMA ELECTORAL?
ring del .seu comentat viatge a Polònia, declara l'é!rgan onciós que l'a·
Moscou, 2. - Hom ba anunciat
proximació germano-polonesa «in- oficialment
que lt. Const.itució sovlèjectarà nou bntó a la cooperació in- tica serà revisada
a fi d'establir la
ternacional en l'esfera econòmica,>. votació secreta i una
democratització
general del sistema electoral sovièAL CONGRES DELS SO·
VIETS S'ATACA ALEMA· t1c.
El Ple del Comttè central del ParNYA I POLONIA
Mo;;cou, 2. - En la sessió d'anit tit Comunista ha. autoritzat Molotov,
del Congrés dels soviets es posà SO· en nom del Coffiltè Central, per tal
ore la. taula el tema de la suposada que propost la reforma const.ttucioaliança germano-palonesa. Diversos nal al COngrés dels Soviets de tot.a
oradors, entre ells el propi Molotoff. la 'Unió a fi qlle la Constitució estidirigiren a Polònia i Alemanya dur:> gui d'acord amb l'aetunl corre1nció
de les clas9eS socials de la Unió Soatac3.

HAN
RESULTAT
DOS
MORTS I UN FERIT
Setíf <A.rgèlíaJ, 2. - En els greus

S ' HA RESTABLERT
DRE

L' OR-

successos desenrotllats a aquesta ciuArgel, 2 - A Settf s'lm restablert
tat, han resultat dos morts i un fe- completament l'ordre. O!i.cialment. no
rit greu. Els morts són Ull agent de es diu si hi ha hagut víctimes i
pOlicia I un tirador argeli.
el nombre.
Els agents de servei hagueren de
Hom sap que subsisteix i'efervesfugir da'l-1lnt el nombre d'indígenes ccncia. entre jueus i musulmans 1
excitats i es refugiaren a la comissa- han estat preses grans precaucions
ria, la qual fou assetjada pels re- per a l'enterrament del t irador argeU
voltats.
que fou mort per un p<:Jlic\ti jueu.
~-!."C'.a-IJ!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!I!'!!'~!I!!!!JIII-~=-.:.-=-----:=--IIO:z:JI=~!!!
-- · - --

SEMBLA QUE ~HA ARRIBAT A
UN ACORD

BrusseYes, 2. - Les negoc.lacions
que s'han realitzat a BrusseHes entre
les Delegacions espanyola i belia per
a resoldre qüe¡¡tions relat;ves a les
in1portacions de productes agrícoles
espanyols a Bèl¡ica i les exportacions d'O!lS belgues a Espanya, ban
arribat a un a.corèl, que serà si¡uat
en breu.
Les satisfaccions que han estat
conCedides a Espanya. per &ls seus
fruits, rum permès els delegats belgues obtenir contingents suplementans interessa.nts per a. l'exportaCió
d'ous belgues.
Aquestes negociacions. que estaven
dirigides ·per l'ambaixador d'Espanya.
a Bru.sseHes, senyor Aguirre de Càrcer, 1 pel senyor Caster, minlstre plenipo&encíari, director general de Comerç exterior al nilnl.ste.ri de .Negoels Estrangers, seran, probablement,
el .Preludi de converses de car~ter
mes general amb vistes al desenrotllament de les relacions econòmiques
entre els dos països.
HA ESTAT Sl GNAT EL TRACTAT
DE COMERÇ ENTRE ELS EE. UO.
I BRASIL

Rio de Janeiro, 2. - Aquest maU
ha. estat signat; el Tractat d& Comerç entre el Brasil i els EE. UU..
ALEMANYA VOL RESTABLIR EL
SERVEI MILITAR OBLIGATORI?

Paris, 2. - Informen de Materdam
a l'Agència Havas que a Alemanya
s:estan prenint 1~ disposicions pertments per al restabliment del servel militar oblil!!ltori.

....

LA INFANCIA VIATGERA
A

Ics

e~tacious

de

féi'T'ocnrril

3Jrop la /ine¡tra de la taquilla:
aoosLum.a IH:z:cr-'hi un cartell, iltustrat per cert, dedicat a la in¡ància vtatucra. L'hem llegit i ens
ha Jet tanta impreS$ió que 110
lwm pognt estar-nos de copiar-ne
el te::t. I és, al peu dc la. Uetra:

cLos mños dcsprovtatos de bille-

tes no Uenen derccbo:

A la reserva anticipada de plazas para poder viajar en oompatúa de sus famlliares o acompailantes.
A que se les facilite suplcmento
para ocupar plaza en coche de
lujo.
A la franquicta de 15 kilogramos de equipaje.
A ocupaclón de a>lt>nto en los
coches. sobre todo en trenes de
composlclón llmitnda, con los inconvcnientes que esto supone.
A llevar grntultamentc bultos de
mano en el cspacio atríbuible a
cadA a~iento o plaza..
A las acciones o indemnizaciones lnhe:rClli.cs a la. pérd.lda de enIace cuando sc llevo billete dírecto, ~alta de aslento, etc., o rcclamacmncs .Jor hccbos ocurrldo.s en
el vlaje.
A iudemnlzaC1ón par acctdcnte
ferroviario ni par el coJ'lcept.o de
seguro obl4mtorio rú par el de resJ:?Onsabtlldad civil de la Compañia.»
Una de dues. O aquest úkase va
adreçat al.t me,1ors de tres a11ys
que viatgin sols o 114 de qtlalsevol
edat que ho Jacl11 d'e.;tranquis amb
la complicitat paterna. En el pr;,..
mer cas, ~ preCOCitats qve re<..w-

dc7n no acostumex a comprendre
el turirme. Dl!íeilme11.t un brivall
de me1~ys de tr~nta-.si.! mesos, que
no !JI'rtba al pu7ador, s'arriscarà a
enjll~-se a 1m va(IÓ de tren. El
m_ateu: P1pa, l'amo de Pipa, gran
t•tatger, té més ant~s i no hem. mst

mai q~ pugés a un carril. ¿I corn

volen que dugui un marrec així
quinze quilograms d'equiptge sl
possiblement ell no pesa tant? Si,
com és 4fe supo$Qr, l'admonició va
adr~da al& acompanyants, n'hi
haurta prou amb dir.kJs que el
menut desbitlletat no té cap dels

dret.! de tot passatger en regla.

unse enumerar-los tn l4 torma ci·
tada, ja que allò que vol esser serer devt! còmic.
Es de creure que les Compan11ies

tindran el!! seu.! motius quan han
penjat aquest ban comminatori
el qual sentbla escrit per l'Hom:
del Sac. -Ara M. Perjectamt11t as.
s~entaiJ de la dura !ex que gra.
vzta damunt els pàT'!JUls-¡-10iissons
¿no estaria molt indicat que en$
diguessin quins són els drets dels
infan t s m1e satislan bitllet? Si ens
és r espost que no precisa fer-ho,
per tal .com aquests drets són els
mateixos dels adults, raó de més
per a estalviar-se els esfereïdors

171:anaments de la ferrovia, amb

dzr que tot1J0111, flelit o gran, no té
més drets que els que l'adquisició
del bitllet suposa.
·
Imagineu-vos que 1tn injantó e!
queda, per ualsevol accl.dent imprevist, en ruta, sol al tren sen$e
bitUet 11i pares. Aleshores éau de
ple en la priva.cW de drets copiada:. però 110 coruta en pliblíc cap
artzculat que preceptuï qui1u dret!

té.
Sortosament, el pueblo tiene su
corazoncito i sap suplir, sobre la

171:ar:ca. les dejiciéncies i contra.
dzcc¡ons de les ordenacions escri·
tes.
J .'1!. FRANCES

Senyo• o:
Recordi que durant l'actual

QUINZENA BLANCA
Rebaixem el

10 per cent
en tots els
ARTICLES 1 CONFECCIONS
DE SENYORA
Oportunitat interessant en
PUNTES 1 BRODATS

PUdO LAR
Llúria, 2
(tocant a la plaça Urquinaona)

A «Heraldo de Madrid» ...

No li sembla bé que
es vulgui convertir
cada ciutadà en un
gendarme
«Heraldo de Madrid» comenta la
decisió del senyor Portcla d'autoritzar tots els ciutadans per a. proveirse d'armes.
I diu així:
«NOI pareoe muy blen el celo e
interés quo et Sr. Portela Valladsres
pone en acabar con ta criminalidad
y et terrorisme. Lo que no nos parece, en OClmtilo, tan aoertado-dicho
soa con los respetos dcbidos- ss Qut
se pretenda hacer un gendarme de
cada cludadano. El velar por el or·
den y Ja paz l<lcltl es fun::ión que
sóto al Estado o a sus servidores com·
pete. La soguridad pública no debe
oonfiarse, por tanto, al pacifico tron·
seuntc. Lo que corrcspondla en rigor
es ir a un deaarn-en absoluto, pua
evitar qM los que vlven al margen
de la ley pud!escn valcrse del argu·

~iètiea

Les negociacions comercials hispanobelgues

Focs
Bengala
....

L'ES REFORMES QUE VO·
LEN FER-SE
~loscou, 2. -_El Ple del Com1tè
central de la Uruó del Partit comurusta recomanà a Molotov que proposés ai Vil Oongrês de la Unió SoviHica, en nom del Comitè Central
111. necessitat d'establ.r alguns can:
vis en la Constitució de Rüss!a per
a una major democratit&nció del sistema electoral.
El Ple aconsella. tarnt>e, a .Molotov
que reconamés al Congrés certes modJficacions constitucionals, t>:itabltnt
una coordinació amb relntió a les
actuals «forces de classe», crea~1t
w1a nova iudúst.ria SOCJ&lista, liquidant eK.ulakd~ <els crunpc:-ols
«Ku~Asks») per rao dc: la victòria del
sistctna. rol-lectiu de cultiu, 1 confirmant la propietat soc1alist.."\ com a
base essencial de la sociebt sonètica.

mento contundent• e Incontroverti-

ble do la pistola. y esto sl que con .
un poco de constanci& y buena voluntad cresmoe que podria consegUJrlo ol Sr. Portela Valladares,»
Ib. t-t J,•.'t, f? ;1 •,>¡,. ;r, '~V;
' ' • t.:

':1.

LA CRISI ECONOMICA A
L'ARGENTINA

Buenos Aires, 2. - Amb tot i la
crisi econòmica i dels nlllers d'llomes
sense treball, als quals la caritat oficial i particulaz: es veu precisada a
proporcionar aliments, la immigració ha tingut un augment en l'any
1934 en rela.ció amb l'anterior. En
v1sta d'això la Junta Nacional per a
Combatre la Desocupació ha elevat
un escrit al ministre de l'Interior,
assenyalant aque~o-t detall i dien~ que
cs'tmposen en oponió d'aquesta Junta, una reviSió de la politica inunigratòrla. tota vegada que seria lmpropi que el pais reahtzês esforços
extraordinaris per a atennuar el mal
exl.stent mentre no es posi un dic de
contentadó a l'afluènclll. de desocupats que seguirien arriban~ de l'exterior amb preferència de nacions
més afectades que la nostra per l'atur forçó:;».
L'informe acaba dient que els polonesos i els italians són els que
aponen m.ajor contingent immigratori fent-ho homes I dones en gnll'ebé
iitutl uro::x>n.ió

Sales
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Pintura
Pintura
Pintura
ExPNicl6 d"obres da pintora del &e·
ala XIX: MARIAN FORTUNY, .J. SO
ROLLA i d'altres
Fms al dia 8 de febrer

•· llll~ln&ton (Califòinla); t'ha posat en explOtac~ 'Jna màquma por
a aprofitar les serrudures do l:l fU5ta com a combustible. Per miUà d'una
formidable pressió de 185.000 lliures, ta màquina va formant cilindres de
fusta tres vegades més densa que ta corrent 1 de condicions excellents
per a cremar. Un &specte de la màquina
1Expre.ss-FoW)
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SOTA LESTAT DE GUERRA
1

CURSETS

•

Un nou partit

Creació d'una Junta
reguladora de l'ex- Es titula, només
portació de fruites i «Frente Español»'
verdures

Curs d'Orientació Literària. - La
Societat de Cultura Literària celebrarà. el present mes, com enóan¿ls
anteriors, el Curs d'Oricntacl
teràrla la matricula de la qual és
oberta , tots els dies feiners de set
a vult de la tarda. a ~·estatge social,
El diputat senyor Izquterdo Gi
COMENTARIS
.
Duran i Bas, 8, prmc1pal.
nez, fugitiu del partit radicat ':
Es professaran ducs assignatures.
Preceptiva 1 Nocions d'Història do El Butlelti Otlcial d~ la G~nera- no trobar-lo radical, ha fUnda't r
lltat publlea, entre altres, la se- nou partit. Sota la seva presidè 1l!J
la Literatura.
ha quedat constituït el «Direct~;r
gUent disposició:
provisional del Frente Españo~ o
cORDEN
NOTICIARI
Vista la Orden del Mlnisterio òe fins amenaça amb publicar un I
Amb un èxit ben falaguer s'acaba delegat de les J oventuts laiques de
tarla
de
set
les
a
dilluns,
Demà,
ll'la.
nifest quant li ho permetin.
24
Indústria y Comercio de fecha
de celebrar o. Brosselles el I Congrés }li:' Repl1bllca francesa·. recordo que
PER REPARTIR FULLS que se tnstruye por robo y homici- Mundial d'Estudiants contra. la guer- tnt¿r'Vfrt~üé.,.~~· aquest d(lbat 1 r emar- da l'Acadèmia de Medicina celebra- del corrlente publlcada en la GaceAquest «Frente Españo)) té Un
dio en la sastrer'a Maleras, advir- ra 1 el feixisme Diem que ha assolit cà fa:"'grlfu criSI que ·es r egistra. Aixf rà.' sessió científica públlca, en 1~ ta de Madrid del dfa 28 siguiente triple finalitat. Vegeu com l'expuc ~
CLANDESTINS
Per agents de Ja Brigada d'Inves- tléndole que de no verl!lcarlo le pa- un èxit no solament pel nombre de matèix ñom· d1Scutf a bastament les qual es tractaran els temes segUents. creando en Barcelona una Junea.
«Prlmero. Defensa acendrada a,
Doctor Antoni NovellaS: «Noticia Reguladora de Ja Exportaclón de en6rglca de una Espafia Indivisible ~
tigació Social, ha estat detingut Ma- raràn los perjuiclos a que hublera nacions que hl han participat, que l!mlw:~lllrt:s~qúe éstablelxén els goderecho.»
en
lugnr
serp».
de
dels verins
nuel Soriana Martinez, el qual, dels
frutas frescas y hortallzas, encarga- de una República burguesa, libe,J
és molt considerable - 24 nacions veriiB-per• ta.rr de reduir la super- farmacològica.
Doctor Vidal Munné: «Problema de da
antecedents que existeixen a la :PreIntellectilal~ El Congrés no
y progn slva, que logre la paz POr et
de los asuntos que se cltan,
PER A VISTA I VEREDIC- amb 310 delegats - sinó per la tas- pr6dlicció
Barcelona».
a
higiènica
llet
la.
fectura, s'esdevé que fou detingut el
ca que s'ha desenvolupat amb la se- rec~-e'aQ.üestà superproducció lntrabajo Y el blenesta r por el enrlqu..
He resuelto:
TE
11 de juny del 1933, per repartir
..
~
Articulo llnlco. - Que sea pubil- clmlento de au economia nacional
El jutge mllitar senyor Peñalver, va celebració. El Congrés celebrat a tel:têétuàl.
fulls clandestins que excitaven a la
u ñ dêls altre8'aspectes cb.bdals que
Segundo. Formaclón de un Fre· •
cada la mencionada. Orden, que se
s'ocupà de coses Imporrevolució, i el 11 de desembre del en rebre ahir a la nit, els repre- Brusselles
a~tuac1ó,
Cóngrés~ñtà la.
adjunta como an~xo a la presente, defens lvo y ofenslvo contra 1a re~~
mateix any per coaccionar els obrers sento.nts de Ía premsa, els digué tants i que repercuteixen en mol~ el
Aquest estiu es feia un creuer a en el ButlleU Of1cial de la Gene- luolón de cualquler orden que fua,.
fou la llul&-cònt'ra el fèlxisme 1 la.
per tal que secundessin un movi- que havia quedat degudament en- aspectes dc la. vida. social.
Celebrant Congressos 1 actuant a gilêrra. Hil'ñfo.~riCidí iiie: aquests dOll Amèrica en el q\lal prenien part pro- ' raUtat do Catalunya para su mayor has ta lograr que soan declaradas f •
llestides de plenari les causes que es
ment revolucionari.
segueixen contra Josep Figueras sa- través d'Una coordinació, creiem que fi~fòrs. dèl movi.irièn~~lil són res- fessors i a.lulnñes de la Universitat dlfusión, y a. los efectos que proce- ra de la ley todaa las organlz.acio~·
1 polltlcaa o soclales de tlpo dlsotvent\o
d
autòñònia. Un jove professor d~s- dan.
MOVIMENT DE CAUSES la Josep Mateu Ribera., Andreu Oli- és quan pot tenir més prepon?eràn- poñsablêS~gran part de la reac- tòria
•
parlava del descobriment d A· Barcelona, 31 de enero e 1935·
cio. la renovació que marqwn les ció cultüral 1 del retrocés científic.
0 aubverslvo.
Ha estat sobreseguda la causa se- vares Gonzàlez t d'altres.
1 Tercero. Organlzaclón de una e
de
General
Oobernador.
El
nola
de
decadència
la
de
i
mèrica
Les esmentades causes passaren noves orientacions a la. Universitat. Sobretot la Introducció del feixisme
guida contra Enric Herrera, com
Cataluña, Presl?ente de la munldad de Productores, que co otambé ha estat sobreseguda la se- cap a l'auditor, per tal que aquest Actualment gairebé podem 'dir, ja si- a Ja Universitat és altament peri- blesa. feudal en temps dels reis Calnstltuclón económlco·soclal agr~
senyali vista t veredicte per a cele- gui per manca d'organitzadó o am- llosa...
l\1A~¿r,ah$~~TELA
tòllcs. Entre els oients, figurava el
g-Jida contra J oan Alemany.
D'àcot:d amb l'esperit que predo- conegut catedràtic monàrquic doctor
a todns las clases productoras del
f
L'Auditor ha autoritzat Ja vista i brar els corresponents Consells de bient la Universitat es troba al mar1a
pals, desde el patrón capitalista h
erenc
re
hace
que
de
a
Anexo
desconnectada
no
d'un
fills
éompletament
els
1
1
ge
Cagigal,
1
Ferrer
prengueren
es
guerra.
Congrés
el
en
minà
caula
de
guerra
fall en Consell de
LLIBERTATS l'engranatge social 1 de la produc- les següents conclusions:
ta el obrero ma nua l que, confo,:•
la Orden precedent&
menys conegut marquès barceloní,
sa seguida contra Enric Garcia GarAhir foren signades les següents ció general d'un pais. Els estudiants
con la Ideologia de Frente Espan~
Primera. - Contra tota limitació néts d'un gran cacic de la provfnORDEN
cfa
llibertats provisionals: la de Pere que són els reclamats el dia de demà artificial i polftlca d'Ingrés a la Uni- ela de Tarragona. Els nois es sen- Ilmo. Sr.: El Decreto de 21 de estén dlspuestos a defender la ~
PR O· Mirambell Nonlto Puig, Pere Mon- per dirigir el sistema tècnic de la versitat.
AL LIBERAMENTS
tiren ofesos com a descendents dels agosto de 1934, al crear el Serviclo socia l y el trabajo dlgnamente re~
tagut, Joan Ailagas I la de Màxim producció, es troben absents d'aqueVIS IONALS
Segona. - Defensa dels prof~SI)tS antics feudals 1 es retiraren: El doc- Oficial de Inspección, V1g~ancla Y nerado dontro de la ley de la Li Ilo
El comandant senyor Galan, que Aranda.
tor Ferrer i Cagtgal, descobndor dels Regu)aclón de las Exportacwnes, le tad y de la Democracia lógica.m~·
A PLENARI lla educació necessària per fer-se res- liberals progressius.
lnstmeix la causa denomina?a «La
sò més endavant dels grans probleTercera. - Lluitar contra els pro- embotits de la ccagigalina», es girà. atrlbuyó como una de sus misto- comprendldas y a bas~ del dab~ •
L'auditor senyor Ferrer, en la visi- mes del nostre temps. Creiem que fessors reacconaris 1 caducs.
de Ja Rambla del Centre, nuh. 23»,
al conferenciant 1 l1 digué airat: nes la de tn:tervenir en todas aque- respeto para ' Iu jerarqulas socia~
ha proposat la llibertat provisional t.\ acostumada que li feren els pe- aquest sector també ha de sentir els
et
Quarta. - Lluitar contra les dis- cPero, ¿no habfamos quedada en que ¡ llas dlsposicwnes o nonnas ~~e necesarlas.n
de cinc processats per aquesta cau- riodistes, a Ja nit, els manifestà que batecs i les Inquietuds del ca.mf de minucions dels pressupostos del mi- durante el viaje no se hablarfa de hubleran dictado por la A
ió ·
' traclón pública para la regu1ac n
sn, sota la fiança personal de 25.000 havia estat elevada a plenari la cau- la vida. Cal que actuï Inspirant-se nisteri d'Instrucció.
polftica?»
1 de los envios de aquellos productos
sa contra Agustí Gonzàlez.
pessetes cadascun.
•
•
•
amb l'escalf dels esdeveniments poCinquena. - Lluitar contra la diagricolas que se encue~tren som~
arribat
ha
que
jurista
eminent
Un
Utics I socials.
per
estudiants
els
entre
ferenciació
A VISTA I FALL
UN QUE ES PRESENTA
a les màximes altures primer dintre tldos, para su exportac1ón, a réglEvidentment, és per això que acode raça 1 rellgló.
Les causes de Teodor Martorell 1 llim amb simpatia la celebració d'a- raons
ES PONTA NIA ME NT
Sisena. - Solidaritat amb els estu- del Collegi d'AdvocatS en temps de men de contingentes. Como COil;Ses·ha presentat espontàniament a Bonaventura Navinés han estat ele- quest Congrés que ha endegat i s'ha
que sostenen lluites antl-im- la Dictadura 1 després, en la go-l cuencia0 y desarrollo del refer1do
ta Brigada d'Investigació Social, 1 vades per a vista 1 fall en Consell preocupat intensament de problemes diants
vernació de Í'E:stat sota la Repúbli- art. 1. de dlcho. Decret~, ~~3 Orperialiste3.
Evarist Bardina Prats, el qual ha de Guerra.
• se
tan Importants com són el feixisme
Setena. - Organització per l'acció ca deia en la Sala de Professors de den de 15 de dlc1embre e
CAUSA SOB RESEGUDA 1 la ¡uerra que ens amenacen la de la defensa de la Universitat con- la' Universitat poc abans de nome- determinó que cuantas func1ones
d1t que es~à compli~t en ~ls fets re1
eros
Ingen
los
a
atrlbuidas
estaban
àfl
D
·
Ha estat sobreseguda la causa que llibertat i el benestar social.
volucionarJs del dm 6 d octubre, 1
tra el feixisme, l
nar-se el Patronat. « eseng ense J f d las secciones Agronómlcas,
L'Associació d'Estudiants RevoluVuitena. - Propugnar per Ja més ustedes: en cualquier régimen unt- 1 ~ ~~s ~untas u Organismos encar~~~;feJ~fatq~e!a e~i\r~~:v: Ï~~ s'Instruïa contra Joan Armengol. cionaris
tornarà ràpidament I sense pe.
de Catalunya també volgué
autonomia de la Universitat. versttario estaremos peor que ahora; :ados de Ja distribución de llcenA L'ARXIU incorporar-se en les fileres del gran àmplia
del Centre Autonomista de Depenrlll amb «Perles FEMI».
Catalunya - continua dient - porque por lo menos nos obligan\n ctas o autortzaclones de exportaProducte nlOdern d'acció seguDegudament enllestlde~ han estat exèrcit antifeixista I en aquest mo- fou designada en signe d'adhesió a a explicar la clase».
dents del Comerç i de la Indústria,
Ihlos
de
depender
a
asaran
ción
disposar a lluitar contra la força arxivades les causes numeros 120, viment de cohessló internacional que les seves recents actituds, per a prera ; no perjudica la salut
Ara comprenem perquè, valero~a- gent'efos del serviclo Oficial de !nspública. També ha dit que durant 1.028 1 153.
Rebutgeu Imitacions sense reamb tant d'èxit ha plasmat el Con- sidir la Comissió minoritària 1 co- ment, n o volgué transigir amb 1o- ecclón Vigllancia y Regulaclón de
el t iroteig que sostingué amb la ~i!!!~-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111:!!!!!!!!!!!!!!!!!! grés mundial celebrat a Brosselles. lonial, QUE:, prengué resolucions im- pressió del Patronat 1 tot seguit de- fas ExPortaciones y por ello se presultats positius. De Venda:
-pa, va morir un germà seu, anome- '!!!
Hem tingut ocasió de parlar amb portantíssimes. Cal establir, d'a.cord manà el Uasllat a València. I, ~s lsa .en cuanto
Segalà, Dr. Ahdrl'tl. etc~ etc
la Reglón catanat Amadeu.
el delegat català, el qual ens ha ex- amb el que propugna el Congrés, cla.r, En Royo l,Wlanova, tot segwt, fana determinar la constitución de
Un cas estrany
plicat una munió de coses referent lligams entre els estudiants, els lnal Parlament que a Barcelona la JÍmta que ha de encargarse del
ELS ENCARTATS PER SUJoan Sala, de vint-I-sis anys, va al Congrés, que pel seu abast creiem tellectuals i els obrers 1 crear en parlà
es feia la vida impossible dels unt- reparto con arreglo a las normas presentantes de los sectores prOdue.
POSAR·LOS AUTORS D' UN denunciar
poJa
a
tarda
la
a
ahir
en
reproduir
a
tornar-les
d'interès
casa
A
nacionals.
Comitès
pafs
cada
versitarls que eren bons, patriotes; establecidas, de los documentos de
TELEGRAMA
nostra - afegi - no passaran pas es veu que concebelxe~ 1 espanyolis- control estadistlco, licencias o auto- tor y exportador que integraban la
La causa que es seg-Jeix contra licia que havia passat la nit en una aquestes pàgines.
en la actualidad cstaba constt.
Santa
de
Porta
la
de
dormir
de
casa
d'Estudiants
Mundial
Congrés
I
El
la
a
vagi
es
que
sense
dies
molts
me com una escola d energia 1 de rlzaciones que acompañen a las ex- que
J osep :Maria Espinosa, Ferran Valtu ida.
verde, Lluis López Peregrina i altres Madrona, on U havien furtat 1.000 contra la guerra i el feixisme - ens seva formació, puix que ja han. pro- dinamisme.
eu
paises
los
a
reallzadas
pediciones
En el plazo de ocho dfas, a par.
que es troben en rebellia, que fou pessetes. Segons el denunciant, por- digué - ha estat Important sota tres mès llur adhesió molts elements, enque se hallen establecidos contin- tir de la publicación de la presente
tre els quals figuren destacades periniciada en virtut d'haver-se tramès tava 1.500 pessetes en bitllets del aspectes.
hortaliy
frescas
frutas
de
gentes
en la «Gaceta». de Madrid,
Orden
una
en
collocà.
En primer lloc, el Congrés s'ocupà sonalitats de les ciències 1 les lleun telegrama al ministre de la Banc d'Espanya, que
zas.
el Ingenlero Jefe del Servicio OfiGuerra. des de Badalona, el text butxaca Interior de l'armilla, d<?r- de la situació material dels estu- tres ...
prolo
con
acuerdo
de
vista,
su
En
cial de Inspecclón, Vigllancla y Redel qual telegrama hom considerà mint, com a mesura de prevenció, diants i dels professors liberals. El
VICENÇ VERN!
puesto por la Dlrecclón general de gulación de Jas Exportaciones pro.
AUTOGRAFS, DffiUIXOS,
delictiu és al Jutjat núm. 2, del co- amb aquesta peça.
Arancelaria,
Polftica
y
Comercio
AQUAREL-LES
cederà. a convocar a los Vocalcs f
En desvetllar-se aWr al mati, afemandant senyor Josep Urrutia, a
Este Mlnllterlo ha tenido a bien celebrar la retmión de constitución,
disposició dels defensors per al seu gt va trobar-se amb la desagradable
1 el més rmportant assortiment
disponer:
veupertoca,
11
quo
socis
de
x.i!ra
la
deb1endo remltir a la Dirección geestudi, a raó de vint-I-quatre hores sÓrpresa que 11 havien robat 1.000
de GRAVATS de Barcelona
l?rlmero. - Con residencia en neral dc Comercio y Politica Aranrfem en poc temps com, mitjançant
.
pessetes.
per d¡lfensor.
reguJunta
una
crea
se
Barcelona
catalana
premsa
la
catalana,
l'escola
celaria copia del acta de la prl·
Exposició 1 venda a preus
La policia realitza lnvestlgaClons
ladora de la exportación de frutas
dupllcacia el seu tiratge i el llibre
sesión.
Inversemblants a
UN EDICTE per aparèixer un xic estrany el fet
frescas y hortalizas, encargada de mera
evltaens
1
centuplicaria,
el
català
- La Junta reguladora
Ha estat publicat el següent que es faci un robatori parcialment
òe deTercero.
otorgamlento
y
dlstribución
la
METROPOLITANA
retolad'una
d'avergonyir-nos
rfem
podrà proponer a este
Cataluiia
edicte:
i perquè l'habitació de la casa de
estadistlcontrol
de
certificados
los
ció catalana tan migrada, després de
Ministerio cuantas resoluciones es·
«Marsal, Vicenta. Esposa ~e . Do- dormir sols té una clau, que és lliunova
1
vella
Llibreria
autoo
licencias
exportación,
de
co
cent anys de renaixença.
tlme pertlnentes para su mejor ! unmingo Cabrera Pedrol, dom1cil1ada rada a l'hoste.
Canuda, 31 (baixos Sala Mou¡rt)
rizaclones que sean necesarlas para clonamiento
La llista de socis de la Protectora
pràctica, quedando en·
basta. el 14 del actual en la calle
Memòria anual
caregión
la
desde
que,
envfos
los
ens ofereix també unes xifres sugcargada del cumplimlento de las
Independència, núm. 265, primero,
los
en
paises
a
reallcen
se
talana,
l'Ensede
Protectora
L'Associació
gestives: Barcelona sense les seves
que las Ordenes del Mi·
seg-,mda, de esta ciudad, y en el dia
cuales se halle establecido el régi- mislones
nyança Catalana acaba de publicar importants barriades no arriba encaEI destí dels pobres
nisterio de Agricultura, Industria f
de Ja fecha en Hospitalet, en ignoC»
B
«A
Diu
entrala
para
contingentes
de
men
exercici
darrer
del
anual
Memòria
la
transeünts
uns
tarda,
la
a
Ahir
ra als 4.000 socis. Cal no solament
de 26 de julio de 1932,
rada calle, comparecerà en el térda de los referidos productos ngri- 1Comercio
de les seves activitats meritíssimes. atènyer aquesta xifra, sinó arribar
de septiembre y 10 de diciembre
mino de ocho dias a contar de Ja recolliren a la Po~a de Santa Macolas.
bell
un
forma
Memòria
Aquesta
estrobava
es
que
vellet
un
drona.
les
D'entre
mll.
cinc
als
ràpidament
año, e instrucciones commismo
del
fecha de inserción de este edicto,
Segundo. - La Junta reguladora plementnrias
asignan a estos orgaante el comandante juez instructor tès a terra sense coneixement. Tras- opuscle de més dc 130 pàgt?es, on barriades cal fer esment de Sant
anteapartada
el
refiere
se
que
a
nismos, y derogàndose la del mis·
don Manuel Garcia Rebollo, en el nadat a la casa de socors del carrer es resumeix la tasca ef1c1ent 1 essen- Martí amb els seus 135 socis, la qual
Ingenleel
por
presidida
estarà
rior
Departamento de fecha 7 de
edificlo de Dependencias Militares, de Barbarà, se 11 aprecià misèria fi- cialfsslma que 11 ~enyale~ els seus només té al davant Gràcia i Sant
ro Jefe del Servicio Oficial de Ins- mo
Centro de Movillzación número 1. siològlca per fam 1 fred. En recobrar estatuts: la, protecció dc 1 escola ca~ Gervasi <525 aoci~s). Per contra Sant
y Regulac16n de junio de 1933.
Vlgilancia
pecclón,
telegrama
un
textualment,
Diu,
.1
ca~là
e~
Madrid, 24 de enero de 1935.
Andreu en darrer lloc ha de tenir
Despacho número 14 de esta Plaza, el coneixement, digué anomenar-se • talana, de _1 enseny~ment
copiem de «A B C»:
las Exportaciones, de Barcelona, y
de tot alio que s hi rel~c~ona. lh- punt a duplicar almenys la seva xi- que
e Crespo de 74 anys.
para. prestar declaración en causa F
«Oviedo, 30. - El juzgado militar seràn Vocales de la misma los re- ,
ANDRES OROZCO'D
bres, material escolar, h1g1ene dels fra de socis.
'
rances
practicó en el cementerlo dillgeninfants, etc., etc.
Cal fer esment entre les viles cias de exhumación de cadàveres en
El Consell Directiu resumeix les capdavanteres de Catalunya (tenint
fosa común, buscando los de tres
activitats de la Protectora com se- en compte llur cens) en primer lloc la
muchachas que se dlce fueron asegueix:
de Portbou amb un centenar de so- sinadas por los revolucionarios.
Actuació de les Comissions delega- cis. Figueres i Sitges vénen a condiligencias fueron suspendidas
des. Escoles: Noves escoles catala- tinuació amb 180 1 80 socis. Sort i a Las
causa del mal estada que ofrecian
nes. Ajut 1 subvencions. Colònies es- Ulldecona, als confins de Catalunya, los cadàveres por 'lO hallarse vescolars: organització de sis colònies han d'ésser citades amb llurs 35 1 tlgios c'!e los que se buscaban. Las
de 25 nens I nenes durant un mes. 30 socis. Sabadell, Badalona i Reus diligencias fueron presenciadas por
CUrs Internacional Mont.essori, sota assoleixen les xl!res més altes (de los detenidos corr.o autores de los
el patrocini de la Protectora. Cur- 200 a 300 socis> com els escau. Però asesinatos.»
sos de català. Conferències. Dona- Lleida, la capital de la Catalunya ocJa ho veuen. Els cadàvers de les
tius de llibres a les biblioteques es- cidental, no ocupa el seu lloc amb tres noies atropellades i assassina·
colars. Subvencions als estudis nor- 30 socis només I
des no apareixen. I tot permet sumals. Publicacions de l'Editorial peMoltes petites viles catalanes ri- posar que és possible que no els tro·
dagògica de la Protectora. Festa vals en tants conceptes 1 desitjoses bin.
d'infants 1 flors. Comissió d'Higiene de superar-se en qualsevol manifesPerò tant se val. La premsa antiescolar. Centenari de la Renaixença. tació de progrés I de cultura, hau- republicana ja els ha utilitzat. 1
Expansió a València 1 Mallorca. rien de tenir com a primer punt d'e- qualsevol desfà ja la llegenda!
(Fundació de l'Associació Protectora mulació la llista de socis de la Prode l'Ensenyança Valenciana) XIè tectora: Tarragona 1 Reus amb 130
Concurs d'Història de Catalunya. i 110 socis, al costat de Valls sense
Missatge als Catalans d'Amèrica. representació. Els bons patriotes vaText de l'Estatut Interior de Cata- llencs poden consentir-ho? Blanes 60
lunya, referent a ensenyament. Fi- socis. Santa Coloma de Farners, cap!
nances de la Protectora. Pressupost Sant Feliu de Guixols deixa molt
per al nou exercici. Llista de les es- rerassegats Palamós l Palafrugell. Gicoles catalanes subvencionades. Llis- rona, amb 40 socis, es deixa iguata general de socis.
lar per La Bisbal i avançar per FiAquesta succinta enumeració dels gueres! Olot 50 socis. Puigcerdà, tan
principals capítols de Ja Memòria de catalana, capi A més t robem a manEXCES DE DOCUM ENT.
Ja Protectora ens diu ja l'extensió cat· encara importants viles de CaCIO
1 intensitat de Ja tasca pedagògica talunya en aquesta llista, veritable
Ha estat detingut un individu aleempresa l com és necessari que tots llista q'honor: La Seu d'Urgell. Falmany al qual se li han ocupat molts
els catalans recolzin i aportin llur set, Tortosa, etc.
coHaboració a la primera entitat peEls joves, els patriotes i les enti- documents. Cap d'ells no és seu. Diu
dagògica catalana. Alguns socis In- tats culturals o de l'altre mena, han que els propis E:ls ha perdut.
dividuals I fins coHectlus han cregut de tenir present constantment la
AL BANC D'ESPANYA LI
que l'hora d& la Protectora. havia tasca de la Protectora. En aquests
ROBEN CINC MIL PESSE·
passat. Fullejant aquesta Memòria temps diffcils que travessem, colTES
veuran el seu error palès I a més laborar a l'obra de la. Protectora seTrobant-se a l'interior del Banc
comprendran que l'obra a fer enca- rà preparar mlllors dies per a la CaLA VERITABLE ENGINYERIA EN MINIATURA
d'Espanya l'habilitat del mestres nara en matèria pedagògica a Catalu- talunya de demà.
El millor passateMps del món per a la joventut
CoFrancesc
Sabadell,
de
clonals
nya està només als seus 1nlcis. Si
RAMON FORN
menges Pujol, li robaren de la butreflexionen sincerament, no solament
Ag~ ncia general per a Espanya I Portugal:
xaca de l'abric 5.000 pessetes.
veuran que àdhuc en ple règim auJOSEP PALOUZI E SERRA - Indústria, 228 - Telèfon 75552 I 5UH
tonòmic llur coHaboració és absolutament necessària, sinó que s'esfor- La
TALLERS de CONSTRUCCIO I REPARACIO de MAQUINARIA çaran amb llur propaganda a assolir
conferència d'avui del F:l banquet al senyor Pic, és
Ja xifra Ideal de socis que caldria
Blasco lbàftez, 21-25 (abans Angei'J), - Telèfon 2234
comte de Keyserling
ajornat
per a estendre en intensitat I extenTERRASSA
Se'ns prega la -vublicació de la
Com a acomiadament de la seva
sió a tota la nostra terra l'obra bàSUC8ESSOR DE N. SIMO
o ms Intt:rsecting. - Gllls Intersectlngs barrejadors. - Lliçoses.
sica ineludible pedagògicament 1 pa- estada s. Catalunya 1 agr..:_t l'alta següent nota:
Horticultor
Màquines per a l'assaig dels fils. - Màquines per a l'estudi de
«El senyor Pic i Pon, alcalde de
triòticament sl volem elevar el ni- consideració que ha trobat entre nosvell cultura mitjà de Catalunya a l altres. el comte de Keyserllng ha Barcelona i president del Comitè
barreges d'estam. - Recanvis. - Bobinadores per a gèneres de punt
Pare Claret, 83 (xamfrà Marina). - Telèfon 52065
volgut ded:!car al públic de Barce- Regional del Partit Radical, prega
dels altres pobles europeus .
(sistema patentat). - Fresatge de fontures 1 canvis òe número
Sense l'escola catalana, pedra an- ¡lona les primícies de les Idees que als organitzadors del banquet home(galga) en els telers Cotton. - Fresatge de tota mena de peces
guiar de l'edifici de la nostra cultu- seran exposades en un nou volum natge que a honor seu s'havia de
FARMACIA I CENTRE D'ESPECIFICS
ra, Catalunya es veurà mancada d'imminent aparició, titulat. «La Vi- celebrar el dia 2 del corrent febrer,
per a maquinària de gèneres de punt. - Cimentació 1 t remp de
d'homes aptes en totes les activi- da como Arte».
es serveixin ajornar-lo, per no potota mena de peces. - Projectes i pressupostos
de
quarts
dos
a.
diumenge,
AvuJ,
tats, capaços de coHaborar amb els
der-lo acceptar per a aquesta data
pobles més avançats del món. I si dotze del matí, tindrà. lloc a la gran perquè ineludibles ocupacions 11 ho
lmpedeixen.»
conferè.naquesta
Coliseum
del
sala
modest,
més
ens limitem a un abast
veurem que sense l'escola catalana ela extraordinària., de caràcter poARmAu, 180
BARCELONA
no podrà mal haver-hi cap manifes- pular, a. la qual sens dubte · acud:!tació de cultura, ni premsa, ni lli- ran tots els admiradors que deixa a
diputats
de
Arribada
bre, nl publicació autòctona: resta- Barcelona I també d'una manera. viEn l'exprés d'ahir al maU arribarem condemnats a. un perfecte pro- va arreu de Catalunya l'eminent
vincianisme. Per contra, si en els conferenciant comte Hermann de ren els senyors Cambó, Rahola, Man- Consell de bon germà :
COMPRA D'AUTOMOBILS VELLS PER A FERRO VELL
grané, Estelric, Gabarró, Gallard i
Telèfon 52688 rengles de la Protectora hi hagués Keyserllng.
Germà, no Juguis a la loteria: la millor rl!a és l'estalvi; mes sl Ull
BARCELONA
Pérez Rozas.
Nàpols, 294
dia tens aquesta feblesa, recorda't de la loteria i estanc

•

Han quedat enllestides diverses causes
pels fets d'octubre i l'auditor senyalarà ELS ESTUDIANTS CONTRA EL FEIXISME
vista per Consell de guerra
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Associació Protectora de l'Ensenyança
Catalana

Tres

cadàvers que
no es troben

--------------------------- --¡
FERRETERIA

«Aco nd ici on amiento

DOMENEC ARGEMI

Font Vella, número 45
Telèfon 1412
TERRASSA

Tarrasen se»

L'ORDRE
PUBLIC
*

LABORATORI DE

P. GONZALEZ

Acondicionament I pes de
tota classe de matèries tèxtils
Numeració i assaig de fil
LABORATORI OUIMICO • TEXTIL
Magatzems de dipòsit:
Passeig Vint-i-dos de Juliol
TERRASSA
Telèfon 1700

M.ECCANO

BARe EL ONA

Ramon Reig Cabanas

RAMON

FABREGAS

y

-

BALENYÀ

-

R.

SURIÑACH

VICTOR SAM MARINI
Or. VICENÇ

L.

FERRANDIZ

METGE NATURISTA
MALLORCA, 236 -

BARCELONA -

TELEFON 15044

MANUFACTURES FORS, S. A.
FABRICA DE TEIXITS DE PUNT
Especialitat en tipu ~ de cana lé, es ti; anglès,
en mitges 1 mitjons de llana, fil I seda
Guants ll'lna fa ntasia
artic:es d'esport.

C A N E T

D E

MA R

ACADEMIA FUSTER
Teatre, 2. - Telèfon 2352
TERRASSA
Dr. JOSEP PRAT
Classes especials i reduïdes per a PARVULS - PRIMER ENSENYAPERITATGE MERCOMERÇ <tres graus) MENT CANTIL- BATXILLERAT (Repàsl etc., etc. - Classes nocturnes
Assignatures: totes les de cultura general. - Tenedurla
Càlcul mercantil - Reforma de lletra (Mètode propi)
Ortografia: Catalana, Castellana I Francesa. - Meca·
nografia (amb màquines dc 5 marques distintes)
Dibuix (lineal,
Anglès Francès Taquigrafia artfstlc) - Pintura (aquareHa, oli, pastell, etc., eto.,)
PER A NENS, NENES, JOV ES I SENYOR ETES
Oberta tot l'any
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CARRER DE FERRAN, 32 (ara Fiveller)
<PROP DEL D'A VI NYO)
També hl trobaràs tabacs, timbres, seaells, etc.

DOCTOR

JOAN

-

CAMPROBI

PARTS I MALALT l ES DE LA DONA
comunica a ls seus clients el trasllat del seu const:Jtorl
del carrer de Pa layo, 52
AL CARRER DEL BRUCH, 49, pral. -

ANTONI

Telèfon 11622 I 76893 .-..

ZAMORA

FONERIA DE FERRO
Despatx 1 Tallers: C Buenos Aires, 53, 55, 67, 1 Aprestadora, 10
L'Hospitalet de Llobregat lBarrl de Santa Eulàlia). - Tel. 33545
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ruTlJMENCE, I DE FEBRER DEL 1931

Comentari
tJNA VERSIO
Els diaris que volen
OFICIAL
les dretes

·dels fets d'octubre
(Ve de la V

DINAMITA I ALTRES SUBSTANCIES

~p~~

fda .
Jible ~

fartutxos ... ........ .
~ullos ............. ..

l i be~
Por tl

l tiQut,

60.685
10.824

ROBATORIS
14 ooo 000 de
· ·

lflal, ~

Frentt
revq:-

pen Bunc d'.l!;spanya,

• pesssetee

tAit•~ tvuàtoris 1 saqueigs,

26 000 000

· ·
de pe:;setes.
s·ocupa !vpw;cle de 1a n ova cam·
p anya antle;;p<Ul.YOil> 1 reprodueiX
.;>ar~grats de dl.l>cursos de.L senyor
Largo t:abaUero, exc1tant. a Ja rebeliló 1 c1ta al mute~ temps textos del per1òdlc ua ~clallli~u».
• Amb gr~n ncoblRment cte dades
r emt.a eL:; epLSOalS nntenors a la reVOlUCló' (.;ynt.raoau cratmes, cruu
nuu.u..erla! a~l pwm•r u·octubre, procJ.amaciO d 'l!.stat t:lllaia.
Amb tot deLall, ~::s reprodueiXen
elli :;uccessos a 'Astunes, nmb lt:S
ordres aouaaes pt:•!:> ~.:aps at: gruv:;,
el ¡¡egres~oament
dt:l sen,>or L'ecue¡;a.l,
\'ocoue;;ut 11 1weres durant lo a1es
;ie couto.UU5lne, ra..;¡;a...t tuS Haucs.
eiS a;;:,a:;:;.~nats de ::.ac~:cdoLS 1 de 111·
ven;w euiUiyers, eutre el.J.S e.L seli.)'Or Rarael del Ru~go.
u. .. , un aprua1x rotogràfic que
""' ......
llOilli~a de ti8 !OLOI!•alles ae! mov1·
mtul.. W UJJ8. <1 eut:l> tl.lJoUel.X X8 VIet
bueuo 111111.. t!l ~>~:¡¡ut:u~ p.:u: «l!.l p.:rw<lllit.a :.t:U)or A11.Yler .bueuo, dl·
recwr de1 CUilCl cl\vauce», palOil.U:
.socuwsttt. d. uv1c.-do, amb ta lvt.ugru·
t:1a que mosua cmnlw~ut •es .ua~ul!l>
tot UJJcwu::.es que pateiX I que s nau
fet pa:.sa.r J.lwaruucilt. per empl·~::mtes ae supUSIIol.S martUIS. s ·aaJWlt.a
ceHo~.uca.t meruc.
l!:n el cap ••ol tttulat «Los colaboraaores ae la revolución» s'aHudeix
1\1 Govern d.e Cataltmya, 1 es resseo
•a maru!estac1ó de tipus re vo-
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y Re-

~s

pro.

!;ales y
ltución,
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pr fun·
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tel Ml·

contra e! tall del 'I'r:lbunal de G1l.rantles que anu.lià la L!e1 d~ Coureus 1 s'adjunl!l. la declaració qu~
féu el dlputat català senyor ... ublo
a Gwpw,coa dienç que el~ catalans
estaven preparats ptr aixecar-se ea
un m .:1 ··er¡t revolucionari..
ala
li ts d la revc>Asseny
com a .\
e
lUC!Ó
el
bloc
esquernsta
en per
el qual
figuren polltlcs desplaçats
les
eleccloDll, alguns del3 quals ni tan
solS aconsegwren obterur acta. Diu
q ue la comc.déncia .d'aquest gr.up
a.mb eis revoluclonans es prod
w en
1934
el mlting del 16 d 'abril del
• al
Cinema
Pard.lña.s,
en
el
qual
AZaila
acabà el seu discurs dient: ttLa barrera ronrudable republi<'tllla, és la
que hem dc formar, i al front d'llquesta h1 serem nosaltres dl.'lposats
a sortir carnlnant.»
Referent als anuncis de crueldats,
s'inlcten el 21 d'abril en què Largo
Gaballero deia: ttA Espanya van a
ocórrer fet!> de tal naturalesa, que
és precls que la classe treballadora
facl unes manUestacwns que just1fiq uin la aeva. actuació en l'esdevenidor•.
Coinencen les conliignes revoluclonànes el 27 de setembre, en el qual
&El SOCialista• dlu: «Els núvols van
carre >al.'! ca 1m d'octubre. Atenció al
• diso ;ermell. El mes vinent pot é::.ser
el nostre octubre. Tenim el nostre
exèrcit esperant que SlgUI mo:>llltzat i la. nostra po:1t1ca. int~rnaciO·
nal.» El d.la S d'octubre apareix un
arUcle que més tard s'ha sabut que
era la conSigna deimitiva p er a Ja
revolució. en el qual es deia: ((com.
panys, en guardlal Atenció a la criSI!» Els document> pe.s quals s'ordena l'anihilament de les forces de
l '&tat d1uen, entre altres coses: «La
revolució proletària si~flca la destrucció total de les forces de seguretat i l'an :cac·ló dels Tribunals populars a tots els seus individus.»
Entre les instruccions, figura la
que valent-se de:S l•mcmbrsb~es por
ters que hi ba entre nose.Jtres. es
facilites la fugida 1 es donfs accés
als terrats extrems dels carrers de
vwt cèliules de tiradors per tal d'obnr un intens roc des de dalt, especialment de metral~adora i amb prelferència oo"~e el~ cnmions c<>~regats
de gent, alxl com llançament de
1 ~'--tntxos dc dinamita 1 ~ra:!aoes a!'
' mà.
i Es donen també Instruccions de
. com ha de procedtr·se a l'assalt dels
edificis publ!cs i diu. «Sobretot, cal
'cUira~ar el cor contra la bensib1UBl en volar la Direcció (s'alludeix a
l a de Seguretat>, volen al mateix
temps les ca•.es dels costat.
Per úll1m. en l'aparta, en què s'(\·
cupa de la lluita desenrotllada a
OVledo, l'opusc!e descriu la mort del
pare prior dels Carmeates, Eufras1
del Nen J esus. que fou tret pel3 revolucionaris de l'Hospital a dos
les dotze .estava
1 quarts d'onze, i a
afusellat, I fmalment, justifica la
tramesa a Astúries del Terç 1 Regulnrs.
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Al Contenciós-Administratiu

Vista d'un recurs
d'importància

N 71144

Mndnd, 2 . .....:.. Davant la Sala quarta df'l Contcncioso-AdminiJtratiu b.1
tinr,1·t lloc uu important recurs pr~.~.
cedent del Tril:nmal Provmcial de
G~ro.1n, ~:ntrc el propietari de Barce.cna senyor Anselm Rius l.'.mtamllas i l'Ajuntament d'Olot. El pr1·
mer es VI\ comprometre a sortir
d'al,;úes .pota1Jle.'l la ClUI."\t d 'Olot .:n
un tcrmml ClP.terminaL, 1 com que ba
tra1·scorre;;ut aquest sense q¡;~ es
ron' plü el contracte, l'AJtmtameut
s'ba wcaut:u de !eS instliJiacJons ,
ha Imposat í!l senyor Rtus les clàu:
sui(!S del contracte, rn virtut de les
qua•s se li Imposava el pagament
dc ; J.O~J 11c~ etes 1 la incautació de
les tnstaHacions.
El dcfeuscr. na so::Un,.rut que el
retnr~ en el lliurament de les ln.'ltaHnclOns ha estat degut ats acte:s
t~;e sabotatge 1 ha sol:licltat de la
Sab del b<mrem l'aclQrd de rebre
el p~et a prova, co?a a la qual no
ba>.u acced~t l'Audiéncia de ü;ro,;o
que es nega a rebrtl la qüestió a
prov:l 1 !Jv• .ar a cap les dlll'lènc1cs
de ngor.
El ftscal del COntenciós, senyor
Mu.. !erola, ~ 1a oposat a la Prete'.lsió dc•l lletrat.
Kli1!'

-

L'escriptor J . Dlaz Fernàndez publlca a «El L!berab de Bilbao, un
article comentant l'Estatut de Premsa. que somnien ter aprovar les dretes.
ix•
I dlu el que segue •
&El fascismo ha suprimldo tota.lroente los periódlcos adversarios;
pero los suyos, los llamados pertódlcos de Estado, plerden cada dla
mas lectores y arrastra~ una v1da
languida, ademàs ~e estuplda y vll.
El neoclasiclsmo, sm embargo, pretende algo peor que todo eso; pretende que &ów extstan d¡anos que representen grandes tnterese.'l; fuerzas oscuras que tabnquen contingentes de
oplOlón artlliclal y decldan la preponderancí.a pollt1ca dc los reace1onanos. Se pt·etende hacer ilnpostble
la VIda del peno:tlCO pobre y at.ar todaví.a mas al penodista mdependiente, que se muere de hambre s1 no se
entrega a las Empresas pouerosa¡;.
::r:o rogar1a a los redactores del próXImo J!lstatuto de Prcll.'la que estudi&Sen uu poco la blsLori.B de la 1:-reusa. contemporanea.. aunque no tuese
nada mas que en un pals como Aiemama y asi verian que tOdos los
rruues 'pollt1cos que sutre aquel palS,
con ley de Prensa Y SID ella, se deben a la entrega de lus penodlcos a
cuusorclos de ptutocraLaS, que asplran a una. deciSiVa mlluenci.B pouuca Y econonuca. hugenoer& compro
con el uwero de la UlClUStrla pesael!i
los dUU'IOS oc la Eduoruil l:)cneru"
.L el~rapnen umon y una rea extenSlSUlla d.e per1od1eos <1e provmc1as.
tS.n1pp y Smmes mcleron lo propw.
Para comoat.1r a 1a socwúewucraCU~ t:<>tl\ t'censa hlW la polit ICa de
111wer, que ai un llt:iO al 1-ouer com<.~
env 1ado del d1os beUco de Germa-

UN GREU I DELICAT PROBLEMA

DECLARACIONS DEL SENYOR LERROUX

Jiménez Arenas li ha propo~
LES RELACIONS COMERCIALS ENTRE Elsat coronel
la concessió de recompenses als
militars que intervingueren en els fets
ESPANYA I FRANÇA
Es diu que s'han formulat noves bases de discussió Ahir passaren per Hendaia, amb destí a França, 151
vagons de taronja espanyola
Ban SebastiAD. 2. - Gri.cles a lea panyols que treballen a Rendara i s'espera que toml Mr. Flandln de
gestions realltza.des han pogut pasaltres poblacions franceses veïnes Londre a PariB el dilluns, per tal
sar a França 151 vagons de taronja, aa la
frontera. Aquests obrers, en la de posar-se en contacte els dos Goperò encara queden a l'estació d'lrw1 seva major part, viuen a Irun. .Fuen- verns.
altres 150. continuen realitzant-se terrabia i Behovla. Això és a causa
Es possible que es reuneixin les
gestions per tal que aquests 150 de la tivantor de relacions, tota ve- Delegacions francesa
l espanyola,
vagons puguin trobar-~• demà a
però
serà linlcament per tal d estugada que cap obrer no paga aquest
Hendaya.
diar
alguns
assumptes
de caràcter
A Hendaya. les autoritats france- tribut.
ses realitzen la inspecció amb exLES REUNIONS AL MINI&- tècnic relacionat amb el treball.
traordinàrí.a lentitud, degut a la tl·
TERI D'ESTAT
S'H AN FORMULAT NOVES
vantor de relacions comercials. Les
Madrid, 2. - u¡¡s Cie dos quarts
BASES PER A LA DISCUS·
autoritats franceses sembla que de cmc de la tard.a hna a les set,
810'1
obeeiXen a una consigna, I a causa estigué reunit al Mimsteri d 'EstaL
ris
d'aquesta lentitud en la. inspecció, la Oomlssló Internacional que enten
Madrid, 2. - Diuen de Pa
que
queden congestionades les VIes. cau- en tots els tractats comercials. OBI· les negociacions comercials amb Es·
sant eis conseguents perjudicis.
rebé tots eb membres d'aquesta Ci> panya Mn estat represes. S'assegura
Els exportadora de taronja. que missió mternac1onal pertanyen a la que s·han formulat noves base::. per tt.
es troben a. lrWl. mostren gran d.lll- Dclegac 1ó espanyola que entén en e.1. la seva discussió. Sembla que eis
gust davant d 'aquesta a ctitud de les trac~.aL de l'rança l, per tant, s'ocu- arranjaments, respecte a la taronja
autoritats de l'altre lloc de la tron- paren d'ell, però sense tractar a espeCialment. ha quedat resolt. E1
tera.
lOllS el problema.
Govern francès creu arribar a un
També hom sap que les autortPer descomp.at, l'assumpte es tri> acord en les converse:; comerCiaL::.
tats tranceses hful arribat a. lmpo-1 ba pendent de la resolució dels dos amb Espanya, encara que . reconel.X
sar determmat tribut. als obrers es- Goverll.'l, el 1rancès 1 l 'espanyol, 1 les dUicultats que fi.Bn sorgit.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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(.,'uando «El Debate», que es de esa
Ha trasl.ladat el seu de.,p;t~X cie l::>epu1veaa, 21, pral., al carrer de
tamui.B, hace tauto hlncapte en la
CORTS, 664, 1er., lra. - Telèf, 32.171
solvencill. economl.Ca de las publlCll.·
Clones 1mpresas, plensa exClusiva- Els divendres, a. \t tLA.F'!tANt:A 1.>~ PENED.t..;:;. (.;11rrer Pa.IIX'Ia, 22, 2on.
ment.e en un t1po de t>rensa que deteuga el a.cceso al POder de la.a fuer.
zas populares. «Que se sepa qwen
El mercat del vi i els seus problemes
sostiene a los dl!LflOS, dice muy en
•
seriO. Que se sepa, en etecto. Que se
sepa quien apona los mulones d.e
esa Bueua
que segun una I • •
S
confertmCI& de ü.À.n¿el_ Herrera en
Lisboa. tlene ,va en Espana dos doceMS de per1ódtcos, va.rw agencias e
IDDumeraoles periodiSta& Y politlcos
S'han aprovat conclusions, que
a Q~:C:cl~~ escarrassi el senyor
seran sotmeses al Parlament
Dl.a;,; Fernàndez. Això, ttoflcialmenb,
I.
Madrid, 2. - En els últims dles i 1 v1 exclus1vament, establlnt una
~n;o.;se;.;sa;;;;brà~'!!ma~~...-----!!!!~ 1 a'ha celebrat una reunió extraordl- exacció de cmc cèntims per becto•
nana de la Contederac1ó de VltlculNaufraga una embarcac'ó
¡' tors amb 8.SSIStènCla de lea UruoOll litre a la producció de V1 destinada
I
I
regionalS
que la integren, 1 les En- al sost.erument d'aquest organiSme 1
I
21
d
les associacions vtticoles socials,
moren negatS e S SeUS
Utats vmicoles més 101portant.s 'Es· adeles
quals es confereiX la \"igilànc!a
• I t
panya per tal d'ocupar-se de la l compliment
de la Llel
tnpu an s
greu cr1Si perquè travessa aquesta.
Cinquena. Prohlblclo absoluta (e
producCió
sense
preus
ni
sorhcta
per
Ferro!, 2. - S'lla confirmat el als Vins, 1 s'ha acordat lliurar les l'encapçalat de vins corrents destinautragi de l'embarcac!ó de pes~a so1ucwns d'aquest problema al grup nat3 al mercat Interior.
que sorti d'aquest port. Han O"rt parlamentari viUvin1cola, perquè sid
11
b
h ls
REGIM D'ALCOHOLS
tots elS t.nptwu~o ... que eren 21 .
gUI vota a. una e1 so re alco o
Primera. - Desplaçament del merAquest mati s'han tllt mi.s;;<:s en que dlctl les disposiciOns complecat
d'us
de boca de tots els alcohols
su1ragl de:S nàufrags.
mentàr1es
1 etectiVJtat i compl1ment deper
les aaspiracions
minlmes industnals o de llllclaZ&."t que sola- - -- - - dels viticultors, retlect1des en les ment poden sortir directament de les
destiHeries per a la Campsa, desnaPETITS CONSELLS
següents conclusions:
turalitzats, o per a les fàbriques que
els empren en estat neutre per a usoo
MERCAT INTERIOR
mdustnals, prév1a comprovació del
Com treure el màxim profit Primera. Supressió total dels im- seu empleu i destl.
postos munic;~pals i proVIOClals que
Segona - La Çampsa adquirirà tot
de la llum
graven ela \'lOS a tot Espanya, Ja l'excedent. d'alcobois de «melaza» per
posant a dlSCUSSlo la propo.sJció de a les seves fàbriques de gasollfi.B, al
. La v~Ó va de brace t am b la llei de maig de l'any darrer ja en preu que: fiXi
una ComiSSió de tètVIda: d ella depèn en 1gran lll!Ulera dlscutu-se uer les Corts 1" llei Mu- ntes 1 representants
dels 10tcress0:>.
la nostra ~eucttat, P .:raucJO, t:U· ruc1pal 1 Provincial a fi que tingui
Tercera.
Per
a l 'encap~·niAment
caCla 1 u Ull tat Els ulls humans I
i
In
'
t
han estat creats per a la seva. vigenc a en e..., pressupos os pro- de VIOS 1 fabricació de tota mena de
begudes, solament s'empraran els ala.cuvltat
tm la mtewpèn e, sota la ~gon.
Complilncnt estricte de conats vlnics de tota. mena, però
lllumlnació
naturaL Adualment, els
quan
els vms es cotitzin al mercat
trebaJJs de v1.~ió fón mc11t sev• rs. l'Estatut de.l YJ.. especialment en les
L'actual ClVllit:tació ens obliga a for- seves d1Sposlc10ns sobre vmagres, ar- a preu inferior a 1'70 nectograu en
çar eis nostres ulls. Pot terur una. rop, de f1gues 1 sanejament i apll- fàbnques de aestillac1ó o en estacions
de població productora, tindran l'exexplicació raonable resaevemdor qo.~e cac.ó del co~sum.
malgrat tot teniLl en la il:lummaTercera. :::;upressló Immediata. de clusiva els de VI pur, i quan tornin al
ció1
l'ímpost a l'exportació de matèries mercat els alcohols de residus, en el
Diversos estudis i exp:'riments ban tartanques, per creure'l absurd 1 U- seu cas es farà per contingent pr~>
gressiu.
demostrat que quan les condicions legal.
Quarta.. -No es posaran traves rede v1sualltat ~on poore.>, l'nome paQuarta. Reorganització de l'Inst.i- glamentaries
ru obstacles de cap mc
ga. una 1011ecessaria penailtat en tut N<ICiorial del Vi en forma que sla la producció de tota mena d'nltenSIO nerv10sa 1 estraramem mus- gUI la genma. i únlca representació na
cohols vlnics en una mateixa fàcular. Quan es condut:!X uu auto- possible dels Interessos de la vinya brica.
mooll en la boira o eu un carrer
prooament Hlummat, ei CvDClltc•-~r
s'agafa al volant amb més torça que
Gran V en da d e
de costum. La tensió r.crv 1u.".- H..a:;-

Importants reumons de Ia Confedera• I de V•t•
CIO Namona
I ICU ItOr , a Madrid

De la tragèdia
asturiana
El governador general senyor Velarde contmua fent
declaracions

Madrld, 2. - 1!:1 senyor Velarde,
govemlluor general d'As&urles, que
es trob~ a Madrtd, continua éssen&
objecte de la sol:llc1tud deis penOdl:>tes, que el persegueixen.
S'ha vist obilgat a ter nombru.;es
declaracions sobre la S1tuac1ó a Astllrles l la seva actuac10 a. la reg1o.
l a vu1 un periòdic del mati pubilca
noves declaracions del senyor Velarde:
1ms són els motius del seu
viatge?
-.&:.Dcara que no ténen Importància, no sóc Jo el qui ha de du'-los,
s10ó el meu cap, senyor Lerroux. A
Asturies la tranqrlllita. e3 absoluta. perquè el tet que s'hagi trooaL
una bomba en una Unia terracta.
no slguUica res, tota vegada que,
a. ben segur, fou un mitjà de desprendre's d'un artetacte penllos.
- I la pau mater1a! que es retereiX,
és basada en una tranqUilUtat espiritual?
-La contestació es dificil i gairebe impossible. En els vençuts queda
el desencís de la derrota, la
qual no pv~ cal111<U" mes que CI Lem¡H
i una polltica d'estricte just1cia. 1!.11
altres classes queda el natural rectll,
perquè el record dels d1es de. la revolució d 'octubre no es podra bocr~~.r
en algun temps ne la. sev~~; ¡magmac.ó, p;:r~uè lúu quelcom barbar. salvatge 1 carent de tot idealllime, ::.1
s exceptua el parell de mucr» de
jov~s que es llançaren a la llUita.
t'erò, eu general, Ja tranquu:hl.at e
va estenen i completant, no solli·
ment en l'aspecte matenal -on la
pau és absoluta-, sinó en l'Cl>¡Hn·
tual. Per a aconseguu au.:ó, la mterv~nció de l'Estat ha e:stat .,;on!:>tant i d~c1d1da: actualment es tra.balla a les mines i tàbnques da,t.uncs en un 90 per 100 ae la ¡mblació obn·ra que trebaHa va el d1a !>
d oclubre. l han estat rru<dmc~os a
treballar amb els mateiXos jornals
i restants condlCIOlLS de treball quo:
estaven ··n vigor almll.'l del movlment. A Asturtes no b1 bague re·
pte:salies, i l'acció vigUant de rEstat
ha Lmpedlt que es produe1xm. Aquesta és tota la realitat.
-S'observa Ull apropament entre
les classes que, segons les teon~::s
sociahstes
han d'estar en guerr:;L1
amb llum dehc1ent 1 mcorrccta...
-Sl. S'observa. aquest apropa.ment
Precisa doncs, que' als localS de
malgrat ells mateixos, perque els
de quatitat a fets,
treball ht bag¡ llum suficient. La
.
la real!tat, ho imposen.
um1orm1tat d.'aquest.a es w1a con- Aleshores ...
preus baratissims -En
diCió molt 1mpurtant en la l.ll.um1la classe obrera és clar que
na.ció I amb tot hi ha una al~;ra
existeiX un moviment de decepctó
condiCió que és Indispensable: la
que
es
vol contrarestar per mitja
d'evitar l'enlluernament. Es el pttd<: comís<;lOns I de la propaw.mud
jor enemic de la VISta, prooue1x
Exposició I venda de tota mena d'articles
clandestina. I per això és pel que
ombres, molèsties als ulls I l'.ltres ml'Estat no passarà, i lmpld.lfe, de t~>
convements. A mes una bombeta
tes · : maneres, enèrgicament, el
Sempre veritables ocasions
nua Jnlüu.lSta la. llum.
rebrot
situacions que puguin des·
Una. altra condlCIO de gran Inteemcocar a. una situació com la d'ocrès perque la il:lumulacló rendeixi
tubre. Uns !ets com aquells puc a sseel max!Dl en utuitat 1 economia es
gurar-vos que no tomaran a repr~>
que
els
trespolS
1 paret.'! del loduir-se.
•
cal siguin c:e tons clrrs. Els 1oscos
-1 quina política creieu que ba
absorbeiXen la lltlm 1 per tant ran
1
perdre dmer. ·. Aquells estabhments
de
per a trobar
la
~~ 11'
, paudesenvolupar-se
mater1a1 l esp~r1tuaf,
per tal
qu.. estiguin pintats en tons foscos
Jj 1
, d'ilnpedu' el rebrot de les acuvitat:;
iaran bé de relorçar 1!\' pmtura amb Cada dia gran
revoluc10nanes?
tons clars, l'establiment eera mes
a..'L ts.
&J ""' '~~ L .... ·~ 70 - No n'hi ha més que una, que és
alegre 1, encara qae tlngu1 la ma- variació d'articles
P .-..
,
a
•
.a
•
'
:
t
u
1a
que segueiX el Govern: la. llei I
teixa. J.lum, es veurt. méS Intensala justicta. La llei nglCia, muex1ole,
ment en una proporció que pugui de 4 a 7 tarda
Igual per ~ tots; la JtlStlcia serena,
oscl.ll.ar en un tant per cent consiequànune, freda, sense . titubejar ni
derable.
desviacions, 1 t.ambe 1gual per a
tots. 1 amb això, el manteuuneut
ll~o s~e~n~~ a¿g:~ r:~
de l'ordre públic, v1gilant-1o atentament 1 L"llardant-lo ~mplaca&:>le
que .tinguin cura de ter
ment. En la salvaguarda de l'ordre
OP.teJar peuodlCament els aparells I .•
puouc va¡g etes del gest fUlS el let.
dlfu~ors. Si es deuca acumular
Madrid 1 - El4 periodistes llan Totes !e¡; ac~IV•L&ts. que es aeser~rot-
la pols damunt d'ells es perd llum l
•
•
interrogat ei senyor Gil l:.Obles 1:-(1- llln dintre dels límits legalS seran
aLtò vol dir perdre dmers. La pols Diu el senyor Martlnez Do bre la conversa. que havia Ulautin· admeses; les que, per la 10tenc10 o
acumulada d.uant u.1 mes a un di•
t amb els seUJ companya de ~ar- lat~ conseqüències el traspassin, . S&l usor
la c,mquena part mingo que rebutj'ar-lo signifi· ~ona
ran dura i Implacablement castiga.
cie
llunnta.1 perdre
p~::r conseguent per cada
·
L'ordre publlc. el cvmplunent
duro de llunn que s'bag1 comprat, es caria que Catalunya està toHa. dit que havien tractat de re- des.
eVIdent que s'ha perdut una pesseta.
SO>Ole 1\lguus a1ers del Colrútè den· de Ja lle1, el mantenilnent de la Justicla. són facultats indeclinables àe
un altre coll.'lell és que no a·estalment desemparada
llaç agro-pequarl.
n;stat. que, pel seu -• ·•.Pl ctecòrum
catim1 w1a uo.. :~ uluuunacló. VmQ1·a
Interrogat per tUl redacwr de
- Heu par.a~ del vostre
roper - dintre, ·aturailnent, de les nord.la que ens astorarem de la mala. lLas Notlclas», el vice-president d el viatge a .t:Sarce.ona?
mes legals-, ha d'Impedir que en.rnummacló de què ara disposem. Parlament de Catalunya, senyor
-.No. Ja sabeu que Jo a aquests front a ell hi hagm poders que pulamoe vmdra du;. que ens admira- Martmez Domingo, ha declarat:
viatgea hi va1g fac·turat. No se ni gum mecuatltzar-lo.
rem quemetlSllals
per tal d haguéSSim
estalviar unes
pes-Jo no tinc noticies
-Quin abast te el que heu dit ressetes
volgut
·
.que el Tri· el progra1na eque a•na cte deseurotel
pecte el gest I el fet?
persllitir durant anys en una Ulu- bWlal de Garantie-S heg1 recusat la llar, n1 res. rec _~ue emprendre
-Que no es tolera cap propaganminació lner1caç que ell.'! bll des.- 1neva personalitat per a presentar v1atge dema eu 1 cxpr~ amb et .emerscut ei nostre treball ens ha el recurs sobr& la competència det nyor Cirera. .::>e que auem a 'l'arra- da rú gest de cap mena feixlsta. o
sodalista;
aquests gestos seran duperjudicat la vista. 1 ha donat un .Panawe~t . espan_yol. per tal _d'apr~> gon,a 1 o.e.spres a .barcelona, pero ns
aspecte tunebre al no.stre local Si var la L.e1 de Règun 'I'ransit.on de mes. Despres penso VlStar Gtrona 1 rament castigats.
- I de l& labor d'aque¡,tcs comt.sco..stdcrcm les coses moltes vegaàes CatalW?ya.
Lu:1da. u a1tres coses no hi ha. res.
S:Jtlèl'ilaes que adquirim 1 compaNomes sé el que han publlcat eJ..s Ja sabeu que els d.lveuctre3 son dies slons a qué us heu referit? .
- Res. Es una campanya uuame
rem el que ens ha costat llur adqw- penodics, 1 encara que les informa- morts 1 com a siml)LOma que no .b.i
sicló amb el que ens costarta uM cil)ns ~n un Xio confoses, entenc ha res, so.IS puc wr-vos que he ob- que havia d'esperar. FIDS ara no
bona IHummac1ó, no podnem per que s'acordà enviar el recurs al ~ servat que un nome de tan bon oliat s·ba comprovat res del denunciat,
menys de somriure. Sl aquesta co10- vem perquè l'estudiI.
pouuc com el senyor e-mbó a'ha l atxò que la investigació es fa amb
paració la. fa un comerciant i coaPer altra part, el fet que l'acord posat el gavany 1 ha sortit al car- tota escrupolositat i requerint el
testímom, no solament dels interess ldera les vendes que ha deixat de s'actoptcs e.mo l'aprovació del senyor rer.
sats, slnó també dels famUiars 1
ter per tulpa d'una illumlnac1ó, en- Sbert, em fa creure que no b1 ha 1a
dels suposats test~monls. No hi ha
cara, amu el temps, se n'admirarà prete.:.a recusació.
que donar crèdit a tanta. nlc1esa 1
L Ro BLES CAP
més... - J. M. P.
De totes maneres puc dir-vos que
GI
'
A BAR· a. tanta mentida. El senyor l''erran
s1 aquest fet s'hagués prcduit, sena
-=
CELONA
dP. 1os Rlos, per exemple, ha conshora de dlr que Catalunya es troba
Madrid, 2. - El senyor l':'.1 Ro- truït un fitxer amb les denuncies que
desemparada. 1 que l'au- ble:;, ae.:,pres del banquet. a honor U ban fet. La investigació que reaAQUEST NUMERO HA ESTAT totalment
tonomia ha df'Saparegut per sem- del senyor 8alaZ.ar, ba manuest.at litzi u demostrarà que carelxen de
¡.¡cr.vu..sce.:. \Ll•e aquesta llit lWI.r· base. 1 Sl hi ha. algun exCés, que bo
VISAT PER LA CENSURA pre.Per altra part, he d'afrglr que en a..-;
xava en l'expres a Barcelona., ucam- poso en dubte, es castigarà, pt>rqué
- ~·
presentar el recurs ho valg fer no panyat d'a!guru diputats de la seva es tara jusucia, però sense ensanya.contra la mconst1tucionalitat de la lllinor1a.
n: ~nt rú uuelta.ts.
4et, cosa que mere1x estudi a part,
Despres, en reterlr-se a l'a.ctuacl6
.GI cap de la C. E. D. A. na dlL
smó soore 1a competència del Parla que es proposava d.edlcar tots ela de l'exercit•• d¡gué:
- La presa de l'estació duri. ~
ment per entendre en coses que es- wumenges a la propaglUlaa iJO•ILH:a
tan establertes en la Constltuc!ó 1 1 que en setmanes succes¡¡¡ves am- nor~ de combat. molt tort. L'actuaen l'Estatut.
ria a Vll.ltar ..cvw.a, lïranad.a, Gll~ cio de les torces fou exemplar, 1
Fmauncut, el senyor Martinez Do· na, 1 altres pob.a<;•OllS, Ja que te el sell.'le oblidar que hl havia un ban
J)eSlietea per persoru..
mlngo d.lgué que, al seu entendre. propòSlt cte no abandonar aqueJt.tt. del general López Ochoa que comte personalita~ per a presentar tasca de propaganda, amb el fl ..-te mmava els rebels a lliurar les armes
Casanova, 34 ell
1esmeQ.~l · recurs, puix
el Parta· manteu•. t'entusiasme entre els Se!ll> en el termini ~.<e vint-i-quatre hores,
per tal d'anunciar que seria passat
Telèton 34702 ment oo.tal& no pre~ cap acord corre:tglonari.'l i aconseguir
els ma.
relacionat amb els rets prOdul:ts en x1ms prosèlits a tavor dels lde-•.s per lea armes tota. persona a lA
qual, passades les esmentades bores.
octubrP
q•¡e sustenta.
sa ll trobés annes. ta que, sense
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recurs con ra la Gil Robles IU que ve
llei de règim transi- a Catalunya facturat
ton al T de G

d'octubre a Catalunya

Madrid. 2. - El Cap del Govern I El general Martínez cabrera, direo.
passà el mati al Ministeri de la Guer. tor de l'Escola Superior de Guerra.
ra 1 rebé les visites segUents:
ha estat a parlar-me de l'organitza,.
El dtputat socl&lista senyor Joe.n cló de l'esmentat organ isme. M'ha
rírado, ~;euyor Ecnevarrla, coronel J1- anunc1at que en breu emprendrà un
méuez Arenas, l'Inspector general viatge per l't>Stranger per ta.l de n.
d'Auditories, senyor Onofre Sastre, sitar les Escoles semblants l veure
general director de !'Escola Superior els mitjan~ de millorar la nostra Etde Guerra, senyor Martmez Cabrera, cola Superior de Guerra.
general Barretro l director general
El diputat. soclallsta. senyor Joe.n
de Seguretat.
Tirado, en nom dels minaires de
En abanaonar el Ministeri, el cap Rlotinto, m'ba demanat que es condei Govern parlà amb els inrorma- voqul una conferència a Madrid a.
dors i els donà compte de les Vls1- la qual assistirà una representació
tes que havia rebut.
dels esmentats mlMires i el minlstre
-El general Barrelro ~igué-, d'Indústria en representació del Goprestdent del Coliegl d'Orfes de Guer- vern, per tal de cercar una. solució
ra, que ha vingut a parlar-me <1e ¡a a 1'acom1Mament que en breu pensa
s1t.uac10 en que es troben les vtdues reo lit7.A r l'empresa.
de militara que per dificultats en
Al Director ~teneral de Seguretat
la tramtt.acló d'expedients no poden U he donat compte d'unes noticiat~
mgressar els seus !llis al CoHegl; que he rebut I volia que conegué&.
m ne mteressat per l'assunnpte 1 ne
Un periodista. pregunti\ st pod_IJ¡
donat ordres que es tram1tln a.mb dlr de qulnes noticies es tractava, J
urgenc~a aquesLS expedients.
el senyor Lerroux respongué.
El coronel Jtménez Arena.s també
-No, perquè no puc dir-les mée
m lla Vlliltat. Fou l'encarregat de la que a la persona a a. la qual ho h6
t>1·es1deucta de la Generalltat arran comwllcat.
delS succe::;su:¡ d'octubre a Catalunya.
Per Ultlm, preguntaren a1 senyot
LIO.'oa pmposat la conces.Sló de re- Lerroux Sl sabia en quin estat et
coutpeu;;C3 per als militars que amb trobaven les negoctacions comercia~
eu u1tervmgueren en la pacúicac10 tranco-espanyoles, 1 respongué que bo
de 1a regió.
1gnorava, però com que aquesta. ta.r•
L .wspcctur general d 'Auditories, da assistiria. al banquet amb qu•
senyor uuvtre ~tre, m·ha lliurat 1oosc4utav~::n ela l>vCIS ael (.;lfcol cte
uu proJa;~e:: de rewnua de 1a JU..Hclli ~elles Arts al seu prwaent, senyOI'
ue !Exercit com a con.sequenc111. de ~alazar Alonso, 1 al qual concorreria
!à seva expeneucia en aquestes Qiles- e.l mmlStre d l!.:Stat, aproutana aquesLlons 1 aooret.ot com a resutr.at dels ta ocat;¡ó per a parJ.ar amb el senyor
~rt:uaJ.ls que aa.rrerament tia reaUL/.at, f(vcba d'a.qut>St assumpte.

vnlittar aquest ban, at~rmo que Ul
conducta. de les tropes tou exemplar. 1 no hi ha que ooHdar tamvuc
que la ret.uada delS rebela a la zona
uuna1re tou admuabtement organu;.
zada, pel fet que deixaren a retagua.jia de les tr....;>es secciOns perquè les ataquessin per 1 espatlla
uoncs, malgrat allò, aquelles torce::.
n> arnbaren. nl amb molt, al llm1t
pel que estaven autontzades. A1Xo
es la veritat, no sols l'oficial, smó
la real, l'autèntica. Tot. l'altre, son
tantasies mere1xeaores cteis mes dur~;
quallf!catlUS.
-No mnulrà en això que s hagin
delXIlt d'explotar mines que no tenien condlcloll.'l econòm1ques d'explotació?
-No; seguei.Jten treballant totes,
perquè aiXò l'ha imposat, encertada·
ment, el Govern. Al.xò haur¡a Slgmhcat una reorgamtzació LNiustnal
que hauria. produït una sèrie de
transtorna econòmics I soc1a1s que
no era oportu pr jvocar en les actuals circumstàncies. Aquest reajust
tndustrtal, sl es produet.x, serà més
endavant.
-1 el 10 !)er 100 d'obrers no admesos, què és d'ells?
-El 10 per 100 són morts, ferits
i alguns que, per la seva significació revolucionàna, eren Ufl& pertorbació en el treball. 1 s'ha selecct~>
nat -excloent els més destacatsperque Sl s'exclou a tots eis que intervingueren en la revolta no es podria rreballar a A.sturies.
-Es greu el probló'ma de l'atur
a Astúries?
-No te gran transcendència, 1,
a me.s, el contingent de parats serà
atlsuri>it per les obres de recoll.'ltrucció.

LA TRAGEDIA
ASTURIANA
TORNA A DECLARAR EL
SR. DE LOS RIOS
Madrid, 2. - El hscal de la Re·
púb.1ca ha prc:o nova declaració a
l'ex-rrunlstre socialista. sen,~oor F'errau d.e los Rios. l:)egons sembla Ja
na acdl>at les seves declaraCions cl
senyor de los Rios, i que ara el liscal de la Republlca les estudiarà.
per n
l..s.l.:ar en c-v. ~uencia.
DELS FETS D'OCTUBRE
Madrid, 2 - El «Diario Of1c1al
de. iU111l~t<'no de 1a Guer,al'> puollca
una extensa circular relativa al::.
aoonaments 1 lndemrútzac1ons cor
respouents per les incautacions 1 requl3es portades a cap per les autontats rrulltars amb 1notiu dels su~.:
ce,sos d'octu!Jre-.
També p¡.'·
· '
--~·'~:on
cedint al tinent d'Engmyers, avw
cap1tà, senyor Angel SeVillano, la
Creu LloreJada de San I•'erran pe¡
cu ne:mc {'{Hr> 1 ·l <~ment en la detell.'!!\ de Kuda-Tabar el setembre
del 1925.

que els seus tres companys havien
e;;tat assassmata 1 la cabana incendiada.
t't:re BautLsta. mamtesta que estava dormmt quan es despertà en
;enur crit;, soroll de cops i de llUIta. i dlu que senti veus de dues o
.res persones dwtre de la oobana.
Pere Bautlsta declarà durant més
de dues bores davant el Jutge el
-t ua1 na ordenat ·:\ ·va detenc1ó.
La Gu;\rdla civil ha començat a
pracucar acuves recerques per s1 la
<èJilC10 feta. per Pere Bautl3ta foa
exacta..
La oeneménta s'ba posat en movunent per tal d'esbrm. · quines persones sort1ren al camp la nit del diJous 1 el temps que estigueren ab~e.L1t8 1 !.oc on arribaren.
El Jutge no ha cregut pertinent
moure els tres cadà vers, completa-ment car.>~mtzat3. del lloc de la tragèdia. AvUI el forenses efectuaran
l'autòpSla dels tres mvrts, ja que
posslu.emcnt aclarlran moltes oosea
que volten aqurst tr1st assa;smat.

Han estat empresonats els
policies que detingueren el
fiscal senyor Sancho
Per ordre del jutjat numero nou
ba tstat detJ1gut F'ellp Parrot casanovas I tambe Gregori W.odrlguez
Perezagua., e:o-agents de policia de
la Generalitat que foren els que
uctlngueren l'advocat flSCal senyor
Sancno llavors de la Vista contra el
sen_vor Xammar.
La deteñclo Obeeix al fet que el
L nounat de la secció pr~mera ha
aprec1at que el delicte que es perseguia. I pel qual estan processats els
dos detinguts I l'ex-cap superior de
pohcla senyor Badia, és per atemPtat i no per detenció ilegal com
est~ a quall!ícada.
'
Com que l'atemptat està comprés
en el lnounal d'Urgl'nc1a 1 aquest
vrvcedlment no admet llibertat proVibW""I, foren detinguts els dos processals.
Quant al senyor Badia, l'ofici que
acompanya la policia diu que no ha.
estat possible detenir-lo.

Darrera hora
*

El cinema «Edissom>, de Sant
Adrià de Besos, incendiat

Aquesta uit, a causa d'un curtcucult, va calar-se tor al l ;nema
«Eau;:svWt, situat al carrer de Sant
Adri&, del 'esmentada barriada. ':!o
pruau1r-se l'wccndl es trooaveil en
el locat unes quaranta persones que.
atortuuaaatoem, pogueren sortir sense dU1cultats.
Queda aestrwt l'escenari i les ~
dlre.1i ctel pati 1 es calcula que lea
ascendeixen a unes 60.000
MESURES PREVENTIVES A perdues
pessetes.
LA CONCA MINAIRE
.l!ll SIDIStre quedà e.x:twgtt a la poca
Oviedo, 2. - La. guard1a CI vil esta- estona pels obrers de la Sagrera l
blira veritables forts a 1a conca ml- deL quarteret central.
naue. T10drà autjans de locomoció
per tal de traslladar-se ràpidamem
a qualsevol punt on s~i necessària Es reprodueix un incendi
la seva presencia.
Ahir al vespro va reprodUU'-~e el
AproVllot el proJecte de construcció
a la pertumerla «.Mar 1 Ceb, side casernes. la plantllla de la Be- foc
niStrada la nit abans. H.1 acudiren
nemerlt.a a. Asturies sera de l.aooo elll bOmbers 1 despres de auiocar-lo
homes L'exèrcit el formarà una bnal Uoc esmentat un grup de
gada mixta amb un total de 3'300 queda
reserva per a evitar la repetició.
homes.
MES DETENC IONS
Oviedo, 2. - A les muntanyes de Uns milers de pessetes que
Pola de Siero s'han lliurat a les fordesapareixen
ces del Terç 11 sedlc1osos que conFrunccsc de t-uuu.. (.;om<:jes 1 Putinuaven a. la muntanya.. lJiuraren
jol. de 66 anys, habilitat dels mes.
l'armament.
tres, denuncià. ah~r que en aMe a.
ter
etecttves :16.000 pessetes al Hano
DETENCIO D' UN EX-GO•
Espuuya es trobà a faltar 6.000
VERNADOR DE GRANA- et
pesse~.CS cu bttliets.
DA
L'esmentat habilitat ignora 81 lea
Ovledu, 2. - En les obres del port ha perdut o bé sl ll ban estat furde San &~teban d3 Pravia seran tades.
readmesos 130 obrers.
Escàndol en un cafè
Ha ingressat a Ja presó F-èlix l''ernànde.: Vep, ex-governador de
lm lLll cate-concert de1 .Parall.eJ..
Granada. 1 candidat al Tribunal de amL tu hagué <.In tort aldaruJJ.. deGaranties per Asturies.
iU a. una discussió or¡gmada per
La detenció prodw gran sorpresa, una jugada.
ja que gaudeix de general prestigi
De les paraUles ea passaren aLs
a la provincia.
1ets, i resUltaren amb dlverses ferides de ,¡.ronost1c reervat Josep SerCON BELL DE GUERRA ra Ouer, prOduídes pelS cops que
rebe. !''ou assiStit al d1spensart ctel
CONTRA UN PAISA
Oviedo 2. - El Consell de guer- carrer d~ Harbara i pon:~t a l'Hosra contrà Laurea. Prado s·lla. ajor- Pital Cllmc.
.ta ien~ acusà dos UldlHdus com a
na~ fins a darrera de mes.
S'ha celebrat un Coll.'lell de guer- autv• .:J de les leswll.'l rebudes 1 que
<.lls negaxen que 1ossm ets qo.~e l'nara que ha condemnat a 4 mesoa
vi<:n apalllSSaL, tot man1testant que
un dia el patsa Manuel Dtaz.
havia estat el públic.

Un triple assassinat

Detenció d'una menor

Ahir, a ta mt, la pol1c~a ¡>rocecti
a la detenció d una tanguisla anomenada Rusa ltlbaS Uvret, que es
trobava treballant al calé lLa Cnolla» per mdocumeutada I a mes
esser ._cnor d'edat, ja que te aola·
ment catorze any;;.
Manites~.&. essc' ,¡açural de Ueus.
La detwguda serà posada a la
dlSP<JSICIO del cap supenor de pollcia perquè aquest l'ha lliuri al Pa.tronaç de Protecció a la Dona.

Madrld, 2. - A la tmca anomenacta tt.Ne.valuncolalt, a. tres qWI~>
metres de Aldea del Fresno, s'ha comes un trlp.e assassinat. :EJ propietari de la finca. h1 anà d'excW'lilo
el dijous, acompanyat dels seus Lllilo
i pernoctà a la casa. En plena muntanya 1 en un cabana dormien e.1
pa.>LOr Amorós Cubero, de 31 tW}S ,
i els rabadans Joan Escobar Abad.
de 18 anys; V1ctor1a. Cubero Gll, <1e
a 1 Pere Baut1sta GarCia, de 24.
Alliberaments
wts el..l8 naturala de Fuensalida.
Ahir, a la rut, ioren i'' ·· .,;s en,lll
A la !inca es presentà Pere Bau- bert.at vint detinguts pels fets d octl.st.a Garcia, el quel donà comote tubre

hu1n ttat

Diumenge, 3 de febrer del 1935
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LA POLITICA D'EUROPA

Les converses de Londres són comentades amb optimisme
o

Flandin continuarà a Londres per estuEl text dels edictes referents als diputats diar les possibilitats d'un acord financer
internacional

senyors Amador Fernàndez, Tomàs i Pier·a,
lndalecio Prieto i Margarida Nelken

LES INFORMACIONS OE
LAVAL SOBRE EL REAR•
MAMENT D'ALEMANYA Dl UEN - HAN FET GRAN
IMPRESSIO

Madrid. 2. - L& CO:nlssió de Su- '!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!"""_'!!_!"'!!_!"'!!_!!"!'
_ "!..~~!!_!!_~
pllcatoris ha. ret públics els segUents
Paris, 2. - L'Agència Hnvas pu.
edictes:
bllca la següent impressió politica.
«Tralllltàndosc ante esta ComiSlón
de les negociacions de Londres:
el supltcatorlo elevado a la Càmara
IL'opinió pública brltAnlca sem·
por el Sr. Juez lnstructor de la E&pre alerta contra tot nou compro.
cuela de AeronàuUca Naval de Barcelona, w11c1tando autor1zac16n para procedcr contra el diputada don
José Tomàs y Piera, en causa que
se Slgue pOr delito que define el
articulo 135 del Códlgo Penal de la
Marina de Guerra, e 1gnoràn<!ose la
actual residencia de dicho senor, se
cita por el presente edlcto, para. que Els darrers moments de Ro·
wmparczcn. ante esta COmis16n el
4J.a. 8 de tebrero próximo, a las cua- gelio Vàzquez i Jesús Ar·
tro y media de la tarde, en la Sec-güelles
ctón tercera del COngreso, a fhl de
que sea cumplido el tràmite de auDe dleraldo de Madrid» copiem
dlencia que prescribe el articulo 4.5 els següents fragments d'una. inford.el Reglamento de la Càmara.
mació que ha publicat:
Para el caso de su incomparecen«Los fusilam ientos fueron casi Biçia, en los seílnlados dia Y hora, Y multàneos; pero se llevaran a cabo
antc ls obllgación que e. esta COmi- en distlntos lugares. Al sargento se
116n tncumbe de d1ctamino.r el su- le fusiló en el cuartel del regimiento
pUcat.orio en rm plazo reglamenta- de Infanteria. número 3, al que perrto, se apercibe al mencionada se- tenecia; y al paisana se le fUSil6
flor diputada de que se entenderè. en uno de los patios de la Càrcel
Que renuncia al dereC'llo de ser oido, Modelo.
para. el que se le cita por este
A Jesús ArgUelles le hau fusilado
ecucto.»
.
soldados del Tercio, entre los que
fEl Sr. Jucz de Oviedo, w ltcitando se deslgnó el ptquete al mando de
autortzacióñ para pl'Oceder contra un oficial. ArgUelles pasó la noche
el diputado don Amador Femàndez bastante tranqutlo. Estuvo bebiendo
Montes, en causa que se stgue por café con cofiac. Le aoompaüaron to..
eupuesto dellto de rebellón militar, dos sus hermanos h W!ta. los últimos
e tgnorà.ndose la actual residencia de momentos. En el muro del patio de
d1cho sef\or, se le cita por el pre.sen- la. càrtel donde tué fusllado se eote edicto, pars. que comparezca ante locaron sacos de arena para. evitar
esta. COmlsión el dia 8 de febrero que las balas del ptquete que h a bía.
próxlmo, a las cuatro y media de la de ejecutar la sentencia hiriesen a
tarde en la Sección tercera del Con- los presos reclufdos en la càrcel.
greso, a fin de que ses rumplido. el
En la cArcel esta ba preparada un
trà.mite de audlencta que prescr1be sacerdote; pera el condenado se neel a.rttculo 4.5 del Reglamento de la gó o. recibir;e. P nrcce que manifestó
Càmara.
a. las personas que estaban acamPara el caso de su tncomparecen- pafi.àndole, entre las que fl guraba su
c1a., en los señalados d!a. Y hora, '1 defensor, que él tenia su conciencia.
ante la obl1gac16n que a esta Co- tranquil&.
misión 1ncumbe de dictaminar el suA m edida que avanzaba la noche,
pllcator1o en un plazo reglamenta- y sobre todo en las primeras horas
ria, se e.percibe al mencionada s e- d e hr.'l. e! :ca se mostr~Ua c.ada vez
flor d.lputado de que se entenderà. màs intranqullo; pero dentro de toque renuncia al derecho de ser oído, do ha dcmo;;tmdo en tereza.. E::cribló
para el que sc le cita por este cuatro ca.rt as, una de elias para una
ed!~tàndose ante esta COml- llij a SU}'& de d.iecisiete aüos, pues
-•ón el supUcatorio elevada a la Cè.- Argüelles era viudo; a un antlgo <es·
e.~
al amigo tenninaba, según
mara. por el Sr. Juez militar ins- ta. carta
t
tl i
¡ ¡
h
nues ras no e as, 0011 a. rase « as~
tructo r de Madrid, solicitaudo auto- ta
la Eten1id.ad, camarada»). Las
r1zac16n para. proceder contra ei di~ ot.ras dos cartas que escribió Argüeputado don Indaleeio Prieto Y Tue- lles no ha. sido posible averiguar a
ro, en causa que se sigue por su- qUiénes iban diligtdas.
"SfR JOHN !ITMOtl
puesto delito de rebelión, e ignorànAl llegar la. hora de la ejecución,
do~e la actual residencia de d.icho ArgUelles, acompailado de su defen~ mis sobre el continent, sembla baaeñor, se le cita. por el presente sor y de los representantes de la. ver reaccionat ara més favorableed1cto, pa.ra. que comparezca. ante j ti i milita
di · ió 1
t"
••ta COmlsión el dla 8 de febrero us e a
r, se ng a pa to ment, respecte al nou acord, que
-=
de la cà.rcel donde habia de cumpl1- apareix com a necessari als ulls
próximo, a las cuatro Y me'~ de la meñtarse la fatal sentencia. Y cnyó de molts anglesos des que ban comtarde. en la Sección tercera del Con- en el aoto, gravísimamente herido, près que la defensa. aèria de Longre30. a fin de que sea cumplido el no Hegando a morir hasta que le dres sols pot ésser assegurada efitrè.mite de audiencia. que prescrtbe dl
1 t! d
ci
caçment des de l'altre costat de
el articulo 4.5 del Reglamento de la
eron e ro e gra s..
l'estret.
Càmara.,
En cue.nto al otro fusllanúento,
E creu saber que les informaPara el caso de su incomparecen- efectuada, como ya hemos dicho, en dons d'ahir del senyor Laval, relaeia. en tos señalados dfa y hora, y el cuartel de Pelayo, donde se aloja tives al rearmament d'Alemanya,
ante la obllgac16n que a. esta co- el regtmtento de Infanteria número lmpressionaren vivament.»
m.islón tncumbe de dictaminar el su· 3, se efectuó con toda el ceremonial
L•A PO S I CIO D'ANGLA
plicatorlo en un plB.1..o reglamenta- que marcan las ordenanzas milita·
TERRA ES CONSOLI DA
rio, se e.percibe al mencionada se- res Formó en el patia del cua.rtel
Londres, 2. - El «Daily Teleflor d.lputndo de que se entenderà. el regnniento entero, con bandera y
que renuncia. al derecho de ser oido, músics., Y formaban, aslmlsmo, par- graph» escriu aquest mati que dts.
para el que se le cita. por f>~te te del cuadro, tropas de Artilleria y prés de la jornada d'ahir ma sorgit
edtcto.»
del Tercto, en representación de to- el desencant francès». El propi periòdic segueix dient que sembla. que
«Tramltàndose ante esta COmislón das las de la. guamicJón.
El sa.rgento Vàzquez pasó la no- la posició d'Anglaterra es va afirel supllcatorto elevado a la Càmara che acompai'iado por su padre. Tam- mant en l'as;umpte de les garanties
por el Sr. Juez m111tar de la. plaza bién estuvo ron él unas horas, bas- que reclama França, i que, quant
de Badajoz, sollcttando autorizadón ta casi de madrugada, la mujer con a allò del Pacte Oriental, atreu a.
para proceder contra el diputado qulen h1zo vida marital, la cual iba la seva zona els francesos.
doña Margarita Nelken Mansbergen acompañada de una lllja suya.
DESPRES DE FRA N ÇA,
en causa. que ee slgue por sunuesto
Vàzquez aludió en su conversa,...
ALEMANYA?
dellto de excttac16n a la. rebellón. e ción, a veces verdèderos monólogos,
Londres,
2. - Als círcols beu inJ¡moràndose la , actual re~dencl a de a la situa.dón de Gonzàlez Pefia. exdicha seftora, se la cita. por el pre- presando Wl gran lnterés en saber formats es declara que, molt possisente edi('lto, para que comparezca s1 éste tba a ser o no condenado a blement, desprcs dels homes d'Esante esta Com.lsión. el dia 8 de fe- muerte. De madrugada escrtbió una tat de França, vindran a Londres
brero próximo. a las ruatro Y media carta para su madre. Al entregàr~ els d'Alemanya, per tal de tractar
la tornada del Reich a Ginebra
de la tarde, en la Sección tercera seia a su padre le dijo: er:Dàsela con 1ded'altres
qüestions plantejades pel
del con~reFO. a fin de aue sea cum- un beso» ...
Reich per tal de decidir-se tomar
plldo el tràmite de audiencta que
prescribe el artfculo 45 del ReglaAl avisarle que habia llcgado el a Ginebra.
mento de la Càroara..
momento de la. ejecución, se d.irlgi6
u;JA REFERENCIA INTE·
Para el caso de su tncomparecen- al sttto señalado. Al pasar por deRESSANT DE LES NEGO•
eia. en los seña!ados dia y hora, y lante de sus jefes los saludó m111CIACIONS
ante la obl1gación que a esta co- tannente Y al llegar ante la bandeLondres, 2. - A pesar de la mao·
m.1slón incumbe de dictaminar el su- ra se cuadró Y saludó como marca.n
pllcatorio en un plazo reglamenta,... las ordenanza.s. Y marchó al lugar ca total dc notes oficioses sobre el
de les negoc1acions franco-bri~
no, se aperctbe al mencionada se- donde estaba el piquete para fust- curs
tàniques, es publiquen referències
flor dlputado de que se entenderà larle, colocèndose a la distancia don- molt
que renunc1a al derecho de ser oido, de el secretaria del juez le ind.icó. aixl: interessants. Una d'elles, diu
para el que se le cita. JK)r este Le preguntó el secretarto que cómo
cEls ministres britànics no accepqueri& ponerse, s1 de frente o de es- ten
el tipus de garanties que França
ed•i•c•to·
·
--------""'!""'!""""!!
·
palda,
y
el
reo
oontestó
que
lo
m1sdemana a la Gran Bretanya. per a.
•
- mo daba. Se colocó un poca de per- un conveni sobre armaments, ni adfll, pero s1n perder de vista la linea meten en la seva totalitat la propa.
de tustles. Cuando oy6 dar ls. o rd en sicló francesa. de seguretats per al
de apunten y el ruido de los cerro- cas que es reconegui que Alemanya
jos de los fusites, volvtó un poco acumula armaments. Algunes de les
màs la cabeza. Sonó una descarga y seguretats proposades per França
el sargento Vèzquez cayó muerto. A van mês enllà del que Anglatetta
conttnuación desfiló ante su cadàver considera pràctic. Els francesos deel regimiento oon banders. y música.» fensen el principi que, s1 s'arriba

Aquest número ha
estat visat per la
censura

amb Alemanya a un acord sobre Umitactó d'armaments, qualsevol violació d'aquest aco1d seria automàt.ocament castigada amb totes lea
torces dels signants, 1 no per l'&ccló
aèria solüment. El5 anglesos dlscrepen també en aquests punt.
En el que ea refereix als armaments aer1s, el Oovèrn britàmc.
molt gelós de la defensa. del seu
territori, admet 1& pcsslbWtat d'Wl
Conveni; però vol que l'ajuda mú·
tU& a l'aire s'apliqui d'acord amb
els prinCipis de Locamo; és a dlr.
que a tots, 1 no a un 101 grup. algui. beneficiós.
En l'assumpte del Pacte Ortental,
guanya terreny el criteri brttAruc,
que busca, sobretot, l'adhesió de Polònia 1 Alemanya. Laval comparteix
aquesta actitud.
Creuen els anglesos que el projecte primitJ.u, tal com tou reformat a
Londres durant la visita de Barthou l'estiu passat, es perdria &i de·
generés en rma simple a..llança entre
Prança, Txecoslovàquia 1 RUJSBi&.l
FLANDIN ES QUEDARA A
LONDRES PER TAL D'ES•
TUDIAR LES PD8SIBILI•
TATS D'UN ACORD FI•
NAN Ç ER INTERNACIO·
NAL
Londres 1 2. - La vaJ. re tomarà a

Paris avw a la nit o demà al mati.
Flandin es quedarà a. Londres dJ.s·
cuti.ut una altra qüestió important
com és la d'estudlar lea possibllltars
d'un acord financer 1nternadon.al
que sense la. renúncia del paU'O1
or, permeti a França una nova estabilització de la seva moneda.

Un decret interessant
Aquest número ha estat
visat per la censura
DECREI'

E•

~

.•1;uat amb Hamas, quo tindrà uoo 11 dia 10 de maro
' Polo, Urbts Pnoa)

El senyor Aizpún, rn¡.
nistre de Justícia, ar.
ribà ahir a Barcelona

afectin a l'interès ¡eneral l requerei-

xin adoptar resolucions d'aquest caas- ràcter.

Barcelona, 1 de febrer del 1935.
El Governador General de Cata..lunya, President de la. Generalltat.Manuel Portela,))
A més a mes, el cButlleti Oficial
de la Generalitat», d'ahir, publica
les segUents disposicions del senyor
Porte!&:
«Ordre imposant unes penyores al3
Ajunt.aments de les comarques lleida tanes que s esmenten, per no haver trames a la Delegació d'Hisenda.
els documents que .s'indiquen.
Ordre declarant vigent el Reglament interior lles Normes Deontològiques del Colle¡i Oficial de Metges
de catalunya.
ordre prorrogant fins el 28 del mes
corrent el període voluntari de recap.
tació de l'tmpost de cèdules persona.ls
a Ja ciutat de Badalona.
Ordre donant publicitat a la del
Aliniste:ri d'Indú"itria 1 Comerç, del
dia 24 de gener del 1935, en virtut de
la qual és creada. a Barcelona una.
Junta Reguladora de l'exportació de
fruites fresques 1 hortalisses.

J:

Ahir, al matf, en l'expré.s, va
ribar de Madrid el ministre de
Ucia senyor Alzpún,
Al Ritz, visitaren el senyor a¡¡.
pun els directius d'Acció Popular Ca,..
talana Roderic Euro 1 Francesc de
Sales 1 el president de la Joveutut
dc l'esmentat partit, senyor Lan¡
naga, amb els quals parlà. bolU!. es:

tona.

Ei senyor Aizpuu, no Obstant v
excusar-se de rebre els periOdistes~
allegé. que no vol ocupar-se d(; rx}.

bó

lltica.

A migdia, el mh1lstre de Justtcla
abandonà l'hotel pt'r tal de P&s..<eJaz
per la ciutat 1 es dirtgt després 1
un restaurant de les afores, on va
esmorzar en companyia d'un gertni
seu que resideix a Barcelona.
A 1& tarda. retornà a. l'hotel i rebj
visites particulars.
Avui, &s.'iist1rà el senyor Aizpw1 ala
actes organitzats per Acció POPUlar
Catalo.na. a Reus i Tarragona; acom.
panyant el senyor au Robles, 1 '
la. nit serà obsequiat amb un sopar
a la. Mal&an Dorée pels seus corre.
llglonaris.

I

AQUEST NUMERO HA ESTAT
VISAT PER LA CENSURA

ELS PUNTS PRINCIPALS
DE LES CONERSES

«AIXO VA MOLT BE>, DIU
EL MINISTRE ANGLES

Londres, 2 <uq:entl. - La reunió
entre els senyo. s Mac Donald i Sir
John Simon, per part de 1& Gran Els nous ministre~ Italiana de Mussolini, a la sortida de la visita protooolàrla al rel Vlotor Manuel - D'M'"
Bretanya, 1 Flandin 1 La val, per part querra a dreta; sennl (Comunicacions), Solnu (Justicia), De Veochi (lnstrucclo Pübllca), Thaon de Raval
de França, ha. acabat a les vuit d ' a~
(Finances), Rossoni (Ag ricultura), Roua (Obres Públiques)
questa nit.
.
CFoto, Kel•stcne)
Abordat pels periodistes, el ministr britànic d'Afers Estrangers, 61-

E•s Conse,as a e ter als
C..,.i>o~l ..t.A
UN t'A d..oÀ
SUPOSAT
DELICTE
REBEL.LIO

am1c~

empresonats

Vegeu, a la pàgina 5, la llista de
donatius de la subscripció oberta
per LA HUMANITAT

Guerra d 1 ahir
t'U
DE

A dependenctes Militars va tenir
lloc un Consell de guerra contra

M. LAVAL

mon, s'ha limitat a dir: cEncara no
hem acabat, després de ctne hores
de con1erènc1a ininterrompuda. Això va molt bé.»
CONTINUEN LES NEGO·
CIACIONS
Londres, 2. - A dos quarts de deu

de la nit s'han reprès lea negociacions franco-britàniqaes.
LA QOESTID
MA MENTS

DELS

AR•

Londres, 2. - Pot asse¡urar-se
que França 1 Anglaterra ban acordat per una oferta ¡eneral per tal
de solucionar atmult.aniament. Wts
els punts importants que requereixen l'atenció d'Europa.
Ab:ò vol dir que el Pacte de seguretat, 1 fins l tot la mateixa qüestió del retorn d'Alemanya a la Societat de Nacions, no tindran preferència sobre el conveni dels &r·
ma.ments.
Hom afirma, encara que d'una.
manera extraoficial, que la qüestió
dels annaments ha. estat examinada
durant el dia d'av-..11.
Aquest mati s'han celebrat converses privades i aquest.a. tarda a'es·
tà desenvolupant la darrera fase de
les negociacions.

El diari madrileny cYa» s'ocupa
dels projectes que ha exposat el senyor Pic i Pon, 1, en referir-se a
l'enderrocament de les Drassanes., diu
el que segueix;
uPero ha surgldo un grave obstàc~
lo en el proyecto do dorribo de Atarazanas( la Pranaa, los arquitectos y
los artistas ae oponon a ello; se pro-dígan estos dlas arUoulos, conferen..
cias e informes ttknloos, en loa que
se pono de relleve que tas Atarazans
son un rnonumento admirable, quizà
único en el mundo, del tia lo XV 1,
y que està estreohamente ligado a la
Historia de Cataluft~
Sln embargo, y a pesar de toda, el
alca~de noa ha asesuradD hoy que
la p1queta demol&dora oomenzarà au
labor definitivament• la 11mana
próxlma.»
Es molt fàcil guanyar qU&n oo 1&nen tots ela trumroa ...

seu

;) ?

Londres, 2. - Com a resultat de
vuit bores de constant i amtcable dis
Cussió entre els homes d'Estat anglesos i francesos, es creu que Fran~
ça i Anglaterra han convingut en
concertar un protocol, en el qual
abracen normes pollt1ques de gran
significació, amb les quals a'espera
contribuir molt eficaçment a la pau
d'Europa.
A pesar del secret amb què &'han
voltat les qüestions tractades, a'ha
sabut d'una font generalment ben
informada, que les con vel11&e:lons
han girat prtnclpalment entorn a
les garanties angleses 1 concessions
a les peticions de seguretat fonnulades per França.
Es creu que, a més de prepamr
una proposició a Alemanya, els delegats anglesos 1 francesos estan
tractant de la confecció d'rm «Pac-te General Europeu», que compren·
tirà. armaments, seguretat. pactes region als i pactes de no agressió.

I serà enderrocada la
vella Drassana...

~~

eLa diversitat 1 nombre dels

sumptes que recauen sobre el Oovernador General 1 la necessitat d'a.tendre 1 resoldre sense demora. els
que tenen fonamental interès, fan
que e&lgui adoptar les mesures oportunes per tal que no en surti perJu·
dlcat el tràmit normal de l'admin18·
tracló de la Generalitat.
Per tant, en us de Iee facUltats
que m'esc.an conferides,
Decreto:
Des de ta data de la present ~
posició, queden autoritzats els senyors Joan Pelegri 1 .Nicolau, Cap de
secció Lletrat del Depanament. de
Fmances, Frederic Turell 1 .BoJ.aderes, enginyer-duector d'Obres Pubil~
ques, i Lluis Ba.yé 1 Ba.mpere, director del Servei Antituberculós, per a
la resolucló 1 signatura, per delegacló d'aquesta Prestdènc1a, dels asswnptes referents als DepartamentS
de Finances, Obres Públiques 1 Asststència. Social 1 Sanitària, respectL·
vament, que tinguin caràcter regla·
mentari elevant, però. a la meva su~
perior resolució els assumptes que
considerln dubtosos &lxi com els que

El senyor Pic tirarà el dret...

, S;hmelktt> .... ., vistes

Vial

GOVERN GENERAL

La Comissió de Suplicatoris

AQUEST NUMERO HA ESTAT
VISAT PER LA CENSURA

Joan Lla! . ~ras Ferrer, acusat d 'un
dellcte de rebellló.
PresicU el Consell el coronel H.oJ.~
dan, 1 actuà de fiSCal el tinent de
complement clel cos juridic senyor
Ribelles. Detensà el processat l'ad·
vacar. senyor D1dac Zamora.
Segons les conclus1ons, ei processat esttguê durant la nit del 6 d 'octubre ajudant a traslladar ter1ts l
assistint-los¡ un de.ls quals era el
germa del senyor Badia.
El processat, en les seves manllestacions, digué que al18.va en Wla
camioneta per 1a. Plaça de Tetuan
a repartir la mercadena de la casa
on estava empleat, 1 uns desconeguts, piStola en mà, s'incautaren del
vehicle 1 l'obligaren de continuar a
la camioneta, després d'baver~U ta·
cilita.t uns. pistola i d'haver posat
una. bandera catalana.
L'obligaren d'anar al Casal d'Esquerra del carrer de les Corts, t
d 'aill, amb la camioneta, a. fi.:.~;ollir
mercaderies 1 menjar &1 Teatre N~
vetats, on 11 lliuraren un fusell amb
el qual havia de muntar guardi&.
Més tard, l'obligaren a transportar ferits 1 a les quatre del mati,
el condUÏren novament al
Ca.sa.l
d'Esquerra, on curà alguns !ents,
ignorant st un d'aquests era el germi\ del senyor Badia, 1 a les set
del maU, quan veieren volar els
avions llançant proclames, sorti amb
els altres del Casal 1 marxà. a casa
seva.
E~l fiscal, en les seves conclusions,
soHicità per al processat, malgrat
ésser menor de 18 anys, la pena de
sis anys de reclusió. La defensa. demanà l'absolució.
Sembla que el veredicte, que no serà
conegut fins que l'aprovi l'auditor,
estarà d'acord amb la petició del
defensor.
CONTRA TRES PAISANS
PER COACCIONS• EL FI S·
CAL RETIRA L "AC USACIO

Ahir, a. la tarda, a les quatre, 1
a la. sala de Consells de l'edilici de
Dependències Militars, va tenir efecte el Consell de guerra ordtnari de
plaça. per a. veure i fallar la causa
instruïda pel tlnent jutge instructor senyor Francesc Vàzquez Pereirl
contra el paisà Antoni Multó Bar~
berà i altres dos. pel supo.c;at delicte
de coaccions.
Es donà lectura a l'apuntament
segons el qual, els acusats, Joa.Ò
Ouillamot, Antoni Moltó i Domènec
Ripoll actuaren de dirigents de la
vaga. d'octubre passat 1 feren objecte
de coaccions als obrers d'una fàbrica.
de la Companyia Barcelonesa.
Els acusats negaren els càrrecs
que se'ls va fer.
El fiscal, en les seves conclusions
provisionals, qualificaren els fets de
coaccions, i demanaren Per ats pr~

cessats la !l<'n& d'arreat major 1

multes. Desprês. davant la manca de
proves, en les conclusions finals retiraren l'acusació 1 demanaren la
llibertat del¡¡ processats, a la qual
cosa. s'adheri la defensa.
L& sentèncl& no oo farà públic&
ftns que no l'aprovi l'auditor de
guerra.

EL~ GOI'l~t::.~l..t; Ut bUi..h-

RA DE DEMA I DIMARTS'
Dema, a Je::. onze del matJ, aJ. alo

de costum. es celebrarà un Co.nse.U
d.e guerra cont.ra ei pa.lSà A.l10115
(Hbert Orau, acusat deJ. suposat. dellctt d'auxili a la rebe.l:l.J.ó. Pres1Wra
et tinent. coronel deJ. Hegrment. d 'Ar·
tLllena lleugera, senyor i'~rran Bona Valle, 1 actuarà. de vocal ponent
el tinent auditor de segona senyor
Josep M. Coloma
Dt:rensara. el processat el lletrat
senyor AnKel samblancat i l'esmentada causa ha. estat instruïda pel
jutge permanent capità senyor Ramon Mola V 1dal.
- A les qua.r.re de la tarda del
mateix d¡,a, al saló esmentat, es veurà en Consell de guerra ordinan la
causa tram1tada pel jutge pe1manent
senyor J05ep Urrutia Huerta. contra el pal.Sà Gregori Navarro Mur,
ptü supu.:;at. delicte d'auX111 a la rebe.l:lió. Presidirà el Tribunal el Llnent coronel d'lnltwrena, seu.yW"
Castro Calvllio Sa.buced.o, 1 actuarà
de ponent el tinent auctitor de se¡:ona. .senyor Allred Agullera.
Defensar& el processat el lletrat
senyor Manuel Dommguez Fernà.n~

dez.

- A Tarragona, a !es onze, e.::. veurà ls. VISta. en Consell de guerra
contra. Jaume Marti Mestres, acusat
d'insults a un sots-cap d'Acció Ciutadana.
DIMARTS, DOS CONSELLS
MES A BARCELONA I UN
A GIRONA

Demà passaL, dunarts, a les owe
del mati, tindra erecte a l'esmentat
lloc el Consell de ¡uerra ord.man
que ha de veure 1 tallar la causa
mstruuia pel jutge eventual, comandant senyor .bera.pi Martmez . liugo,
contra el paiSa Salvador Sale Monfort 1 altres, pel suposat delicte de
rebel:lló mlhtar.L'esmentat 'l'nbunal
sera pres1d1t pei coronel d'ArtLllerw.
senyor Josep Llanas QumtWa, 1 ac:
tuarà. de vocal ponent l'auru.r.or ue
segona senyor Jesus Ma.rtme4:i Lage.
.t.l proce~at sera detensat pel lletrat senyor Angel Samblaucat.
- A les quatre de .la. tarda, a la
sala de Consells de l'edillCl de Dependencles Militars, tindra etecte
el Consell de guerra d'oficials generats. que ha. de veure 1 !allar la
causa ms~;.rulda. contra els pa1sans
Nemesi Bosques F'reiXas i Josep Valls
Sobrepérez, pel delicte de tmença
ill.ícita. d 'armes.
E1 '.fnounai estarà tormut pel per·
sonal que s'expressa a continuac1o:
President, general de la quarta bngada . d'Arti.Ueria, senyor t' redenc
de Miquel Lacour; vocals, generat
de la setena brigada d 'l..nlam.eruL,
senyor Angel de ban Pedro Aymat ·
coronel dei Regunent de cavdUt:ru:Í.
numero 10, senyor Pere Uca1era
Hasperuê; coronel c:lel Centre de Mobili~Cló i Reserva numero 1, st::uyur
Fernu Espa.Hargas Barber; curonel
de "Prefectura. 1 Serve1 d Eng~ers
de la qua.rt.a DlVlSlÓ, senyor Siiven
Cañadas Valdês; coronel a.el 1'\.eglment d 'Intanteria número 10, senyor
Cnspul M.oracho Arregut; sup!enl.s,
coronel del .Regiment d'Ar,lllerm.
lleugera número 7, senyor J oseo Lla-

AQuells Pculres nz.exican.s de LOI
Sagrada& Corazones tan una jest.a
reltgt.osa amb ¿es aegUent.s 1mali tats:
«en accio de gracies a Nostre Senyor
i a la seva &ant¡ssima Mare per Uur
palesa protecció sobre Espanfa )
cte desgreuge dels crims perzJetraU
per la revplució.»
Trobem QM o be hi sobra el prl·
mer extrem o bé l'altre.

•••

La caverna B'estarru¡a amb el que
en cttu triomj de les àreUs a NO!>

vaTTa.

Cat advertir Que només varen votar els regidors dels A.ju.ntamentl

goven¡atius i gestors de: nomena·
ment directe...
Va1a una grdciat

•••

Ha dit et senuor Cirera, a Madrid¡
que Acció Popu¡ar uuanuarà les eleccions en moltes circumscrtpcwus <U
Catalunua.
Ho ha dit a Madrid. A Barccl011tl
potser no s'atreviria.

• ••

Royo VUlanova s'ha enfadat per
u1w equivocació d'un locutor que
sempre s'equivoca.
Inconvenients de no ésser 7;rou
popular, heus-ho aquí.

•••

au

Per a anar a veure t oir
Nobles .serà necessària la corresponent

invitació.

•••

El sistema implantat per cam~
en les .seves conjerênetes e.s veu q....
dóna ímmtllorables resultaU.

•••

Si aou amics de les emoctons fortes no deixeu de llegir la prosa ter·
rm i/ica del sen¡¡or lierrero Oria.
Al seu costat Edgard Poe ês un1
mena de Folch i '1 orres .

•••

Ens cal rectijicar un error. Dínt:é¡
rem. que l'alcalde gestor de sallc1a
havia manat treure ae drt poole sc
placa que dona el nom. de i'ra?JCC
L.au·et a un carrer de dita vlla i ':'~'·
gtrem QUe dit alcalde era trad!CiO"
nali.sta. 1 no és això.
Con}onguere:m el nom del pubJ~·
De l'ate<ILde que va obrar co1n die '
;a en partaret1L. Consh, doncs, ~~
no ~ou et de .Sallt:rzt, wc;apaç cW. a.
maü¡eta, i CJ.Ue no t::s tradlClonaust_

nas Qumt.ilia; tin..:nt cwronel de P;;;
factura 1 ~rvei ci Eú'•myers. sen t,
Joaquun (..oil _.ruster;"" 'wOCB.l pont:0 c
1
auau.or ae .Ur1e;aaa del ~v.u~ Jl.lnJ.
1\'Jut~r. se.o..ror 1guas1 tilJ.U .\::iiJltr;~~
llScal, elJUnd.lC UllH~a r ae Hl Lm~ot
St:ny"'r Ennc de (tu;,;rol; detelll:i '
aavocat St::nyur Alltom .Berg1..1i Al~
w. JUt.¿¡; lllh~rucLor, Co.)manaant Jflll"
ge eventual, seuyor \t tcenç l'e ro
dez heredia. _
1.10"
- U u:.u.~;elX dia, a G1runs., s alloé'
cia la VISta contra Joan JoseP ~
mez Serrana i altres, per suPO
auxUi a ll\ rebeHió.
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