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EL TEMPS. - A Catalunya llevat Iu oomarque& del N de Lleida on
els vents són moderats i de direccions variables. a la resta presenten ma·
Jor Intensitat, .principalment a la comarca del Basés i oosta de Tarra•
l'Ona, amb direccions del W. J NW. El cel en &'&neral apareix cobert o l'al•
rebé cobert. amb pluses en quasi totes Its comaraues. La auantltat d'al·
&Ua recollida ha estat de 30 litres per metre quadrat a Capdella, 16 a
Pui ~rcerdà i 4 a Manresa. Plou i neva amb lntermltbncla a la Vall de
Núria. Neva amb més Intensitat a Envalira i Estansento. La auanti\:lt de
neu calcuda és de 20 cm, El gruix total de la nau existent és de '2 rnetres a Em1allra: 21 om. a Ransoll: 6 cm. a Angulaster 1 4 cm. a Nútla.
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Barcelona, dlun1enge, 24 de febrer del 1935

COMPANYS

LES JORNADES D'OCTUBRE

Es concedirà el suplicatori contra els diputats I. Prieto i Tomàs i Piera

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.o

Guió de I moment ~HO ~ortit ~el "~ru~uaf' ~i i ~UDJer
PROPAGANDA RADICAL
Registrem l'acte de propaga.nda que deurà efectuar-se a.vul organitzat

i el~

El dictamen de la co.:
missió de Suplicato·
ris, que també fa re·
ferència a Margarida Nelken i Amador.
Fernàndez, proposa
al Congrés que acordi concedir-los als
efectes del processament

~eu~ (Offi~any~ ~e l'~iuntament
~e ~a

r[el on a

pel partit radical. Sembla que hi participaran destacades personalitats
del partit del Sr. Lerroux. Entres altres s•anunclen els senyors Guerra del
Rio, satazar Alonso, etc. ~u van ésser fixats per les parets de la. ciutat
uns vistosos cartells anuncia.dors, a desgrat de la suspensió de garanties
constitucionals que, d'ençà de cinc mesos, pesa damunt de CatalWly&.
començà la tanda el senyor Gil Robles, continuà amb la Uiga, segut
amb elJ viatges dels senyors Royo l Martínez de Velasco. Prossegueix avui
&lllb e1 parUt radical. Ens fo.lt& un acte del partit ( ?) del senyor Melqulades Alvarez. 1 per Barcelona, amb garanties suspeses, haurà desfllat la
coalició governamental que en aquests moments ostenta el Poder executiu
cle la. Repúbllca. Després, podria. completar-se amb uns actes en els quals
participessin els senyors Golcoechea. Cosculluela., Primo de Rlvera, Peman,
Albiñ&na 1 al¡un altre. Ena permetem suggerir-los la. lnlciativa.
Ens és molt dllicil - el lector haurà de fer-se'n càrrec - dedicar un
Ahir, a. mig matt, va. com.ençn.r a Josep Sunyol i Garriga., Dr. Augu.!t
comentari ajustat e. l'acte que les anomenades joventuts del Partit Radi· saber-se en els medis polit1cs 1 pe. Pi 1 Sunyer, Am&deu Hurtado, Josep
riodistics de Barcelona, que possi- M... Massip, Josep M... de Sagarra.,
cal ban organitzat per a avui a. Barcelona, cap 1 casal de Catalunya,
blement a. primera. hora de la. t\lrda Victor Hurtado, Llardent, Roc Boserien posats en llibertat el Sr. Pi 1 ronat, Puig Rega.ssol, Orases, Roda.
Sunyer, 1 tots els consellers munici~ Ventura, Octavi Saltar, Soler, Pujol
Però, en U, l'acte es rea.Utza.rà, no en tenim cap dubte. Per una curiosa. pals de la majoria que es trobaven 1 Font, PeiX, Duran de Ocón, Ferempresonats a. bord del vaixell
ootncidèncla., la seva. celebració coincideix amb el Decret publtcat ahir a. la. «Uruguay» des del dia 7 d'octubre a. ra.n CUito, Mas, Vila, Rol¡ 1 molts
d'altres, aix1 com gran nombre de
cGacetaJ, que el lector trobarà a la. secció corresponent, segons el qual la. tarda.
periodistes i fotògrafs.
La noticia, per bé que no causà
¡ueden suspeses de dret - de fet ho estaven ja, naturalment - les funLa Bort1da. dels presos estava
cions de la. Comissió Mixta. nomenada. per a la. implantació de l'Estatut de massa. sorpresa, ja que fa dies que anunciada per a les dues, però a
era esperada, produi la natural joia aquesta. hora. no havia arribat enCe.taluny& 1 se'n nomena una altra que revisarà els acords presos per la entre els amics dels empresonats 1
cara. al vaixell l'ordre de lllbertat de
primera. i «farà al Govern les propostes a què hi hagi lloc per adaptar els llurs familiars.
l'Audiència. Aquesta va. ésser por·
Per tal de tenir-ne la. plena. cer· tada. cap a. dos quart.B de t.rea, l unesmentats acords a la situació legal creada per la. Llei de 2 de gener», de
rêgim transitori, segons la quAl quedava en suspens l'Estatut d'autono- tesa, vàrem traslladar-nos a. l'AU· mediatament començaren a les O!la
diència que és on s'ba tramitat la. cines de l'Aeronàutica les operacions
mia.
demanda de llibertat provisional a. burocràtiques que hagueren d'ésser
Tenim interès a conèixer el contingut dels parlaments que pronuncia- conseqi.i.ência. d 'haver passat la cau~ repetides,
després, al vaixell. Menran els oradors ·radicals en l'acte d'avui, especialment els de les persona- sa de l'AjWltament del fur de guer. trestant, el grup d'amics que espe.
litats destacades del partit. Ja que deurà ésser impossible oposar-hi rèplica, ra. al civil per decisió del Tribunal raven al llmit del moll mWtar ac\&·
Suprem. Després de molts dies de va engruixint amb nous arribats.
caldrà anotar-los a.mb tota cura. 1 recordar·los. Amb la mateixa cura amb negociació, la Sala de
Govern de
L'espera. es !ela llarga. Tots t&què vam anotar, per exemple, les declaracions formulades, el dia. 9 de no- l'Audiència. havia decidit accedir a ntem
impaciència per abraçar a
vembre de l'any passat, pel President del Consell de ministres senyor la. petició de llibertat provisional a aquells amics que havien pusa.t més
canvi
d'una. fiança per a. cada u dels de cent dies empresonats. Le. tmpaLerroux, cap politic dels oradors d'avui. Lerroux, en nom del Govern que es
encartats, !eta en metàHlc o bé de ctència. era. calmada tot sovint per
presentava. a les Corts, va. dir en la sessió d'aquell dia aquestes paraules caràcter
personal.
amics que de tant en tant, des del
textuals, segons el resum publicat en un collega radical de Barcelona:
Per a gestionar llur lUbertat esti- vaixell, podien arribar fina allà on
Allora blen, respecto a! Estatuto, hombre de Ley, haMis de gueren al Palau de Justfcla els lle· ens trobàvem nosaltres esperant.
pensar que si !a Le11 es dura. no por e!!o debe dejar de cump!trse. Sl trats senyors Amadeu H\lrtado, de~ Més d'una. vegada aquests amics l
de Pi i Sunyer; Noguer i Co- familiars d'altres dels dettnruts que
no sattstace el Estatuto, preparaos a modi!icarlo dentro de la Cons- !ensor
met, d'Oliva. i Salvador; Duran i han quedat al vaixell, aortlen 1 ens
utución, dentro de lo que el mismo determina, pero no atropellar- Balada, de Cristià Cortés; Roda deien:
lo, porque entonces os igualaríais a quienes se han saztdo de la Le11 Ventura., de Mora, Junyent 1 Ven«-Tan sols n'hi ha per cosa. d'Un
tós; Saltar, de Carbonell; Artigues, quart
en estos nz.omentos. (Grandes aplausos.)
d'hora.»
Esmentem un text parlamentari, que es produeix passat més d'un mes d'Hurtado; Peix, de Martínez CuenPerò el quart d'hora s'anava allarca.; Isern, de Codó 1 Altaba; Ber· gant,
fins a la mitja hora, l'hora,
del moviment d'octubre. Vol dir que les paraules del Cap del Govern podien nat, de RoseU i Pla i Zamora., de
tenir ja. la serenitat necessària, ben lluny de la improvisació nerviosa del Gispert; Sala, de Granier-Barrera; l'hora 1 mitja...
Els obrers ocupats en la càrrega
curs de les jornades d'octubre en la primera. de les quals - 1&. nit del 6 al Frígola, de Cordomi i Escofet; Es- de potassa a un vaixell suec,
el
1 - deis llavis de Lerroux sortiren paraules semblants, potser més cate- poz, de Bernades; Duran de Ocón. c&amo», ancorat al Contradic, s'in·
cle Pumarola i Duran 1 Reyna.ls.
tcressa ven també per l'alllberament
gòr1Ques 1 tot. a. les del discurs parlamentari, en fred, del 9 de novembre.
cap a dos quarts' de dues de la 1 s'apropaven, de tant en tant,
tarda. ens traslladàrem al moll del al grup dels que s'esperaven 1
COntradic, on està ancorat el vai- demanaven nottcies de la sortida.
xell-presó cUruguaYJ, dintre la zoFinalment, prop de les tres de
~iiesti ó de competència
na. dels hangars de l'Aeronàutica la. tarda. poguérem observar al vat·
Naval, per tal de rebre els nostres xe U un cert moviment que dona va
amics quan fossin posats en lliber- a entendre que els nostres amics l'a..
tat. Allf s'havien congregat una bandonaven. Els detinguts que es
gran quantitat d'amics i fammars quedaven sortien a coberta, amb
dels que anaven a ésser alltberats, aire expectant. Anar l venir d'orentre els quals recordem en aquests dres, mobilització de bots entorn de
moments els familiars del senyor la. massa - negra. i vermella - del
Carles Pi 1 Sunyer, i la majoria dels «Uruguany». Efectivament, pocs moaltres Empresonats; Pere Coromines, ments després hom veié els bcts a
La petició de competència presen~
tada pel President del Parlament
de Catalunya, senyor Joan Ca.sano·
ve3, passà ahir a. estudi del !isce.l,
el qual la trametrà a la Sala de Govern d'aquesta Audiència. per tal
que determini.
ARMES LLANÇADES A LA
Sl no b1 hagués acord, l'informe
MAR
passaria a la Sala segona del TriOviedo, 23. - S'ha disposat que
bunal Suprem perquè dictaminés en siguin llançades a. la mar 2.000 esdarrera instància..
copetes. 264 revòlvers, 149 pistoles,
totes procedents del dipòsit d'armes
1 de les recollides en els
El diputat senyor Tau- d'Ovied.o
últims dies.
recolllts a diferents punts
ler presenta també re· deForen
la provincia. 8 mosquetons, 11
curs de competència fusells, una carrabina, 2 rifles, 37
escopetes, 12 revòlvers, 12 pistoles,
davant del Suprem
350 cartutxos de guerra, 8 cartutxos
El diputat al Parlament català, de dinamita, una bomba, 1 h1 hagué
senyor Tauler, ha presentat recurs VUit detencions.
de co"Petèncla davant la Sala Sisena

A les tres de la tarda d'ahir, en
llibertat provisional, baixaren l'escala del vaixell presó

Com es sap, els aHudits diputats es troben a l'estranger

Llegiu cada dia LA HUMANITAT

La tragèdia

la causa contra el a s tur¡ a na
president del Parla· ES DEMANA CADENA PERPEment de Catalunya TUA CONTRA VINT-I-UN DELS
ENCARTATS EN ElS FETS DE
CIMADEVIllA

PROXIM
GUERRA

CONSELL

Bl oenyor C&rlei Pr 1 eunyer, del embaro&t del •Urusua.y>>. abraoe.
emoolonat, el seu defensor, Sr. Hurtado
(Foto Centelles)
bord dels quals havien estat embar·
cats l portats fins al moll. Els altres
empresonats, a. les cobertes, saludaven els companys alliberats voleiant
mocadors i draps blancs.
Fou un moment de veritable emoció. A la. presó flotant, els que encara hi restaven, celebraven amb
adéus d'alegria - llàgrimes als ulls,
també! l'alliberament dels com.
panys, vells camarades, ja, de llar·
gues tardes d'espera 1 d'anglinla.
Ells, a qui espera ven encara dies 1
dies d~ presó, saludaven contents la
llibertat dels altres.
Hom recordava Casanoves, Tauler,
Viadiu, Bru, Frontera, alcalde de
l'Hospitalet, i Escofet, alcalde de Vilanova, 1 tants d'altres. A coberta,
les seves siluetes i els seus braços.
Els que esperàvem saludàvem els
qui restaven al vaixell, 1 els que s'a.
propaven, ja desembarcats. Vingueren en grup cap a nosaltres. Pi 1
Sunyer al davant, abric gris, barret

CONSELL
DE
GUERRA
CONTRA VINT-I•D08 PAl•
SANS

JOAN TAULER

:I~UiTribunal

Suprem, per tal que
Oljon, 23. -- Ha començat a l'anen lslutjat pel Tribunal Ordinari
e fets que se U tmputen. Amb tic Institut de Jovellanos el Con·
biuetst mottu, l'Auditor de la Divisió sell de guerra per tal de veure 1
s
ratnès al Tribunal Suprem el rallar la causa contra diversos indi·
vidus pels successos del barri de
1 ~art incoat contra el senyor Tau· Cimadevilla..
Com es recordarà en dit barri els
revolucionaris es !eren amos 1 pretengueren
e.ssa.ltar en diverses oca~
DUES MORTS
stans l'Ajuntament. Es lliuraren a
la. força públlca quan els vaixells
El Vell periodista Dionisio de guerra ''Jmbardejaren la. barria·

Pérez

Apareixen processats AmaU Presmanes, Adeli Ampas, Benigne Díaz,
Remigi Gallarda. Eugeni Rodrlguez,
Hermini Femàndez, Josep Maria
Gallargo, Josep Antonio Gonzàlez.
Josep Rebollar, Josep Miguel Mesada, Joan José Gonzàlez, Joan Gonzàlez Martinez, Manuel Prieto, MarceRi Muñoz, Marlus López, Max.imino
Moran. Prudenci Pérez, Ramon MenEl general Bermúdez de do,
Saturni Vidal, Salvador Rodrlguez, Victor J\lvarez 1 Joan Gonzàlez Fernàndez.
~.~
Castro
Es procedeix a donar lectura. de
a l'~id, 23. - ha mort a Madnd. l'apuntament que és extensissim 1
nt"Jts~o t . .
68 anys, el general de al qual figuren nombroses declaraCastro ¡ ·eT
n ~ c . ,.. ,.;;tmo :3erm;;dez de cions.
oma.s.
El fiscal soHJcita en les seves con·

atl~~d.rid.,

2::1.-A Cv.~" •qüência d'Wla
el vet ~e Pit h~_~o mort, aquesta nit.
F;n ~r J>erlodista. Dionisio Pére-.t..
l is esser coneguda la seva mort
Sà ~reies period.lstlcs i po:it.i.cs caubia ormc impressió, car no es sa.Que estigués malalt de gravetat.

T

da.

d:.

Per .fi podíem marxar plegats, en
IUbertat 1 acompanyar-los pels carrers de la ciutat cap a les seves
llars, buides 1 dolorides des d'aqu~
lles jornades d'octubre ...
COM
VA
ACORDAR-SE
L'ORDRE DE LLIBERTAT

Ahir, al mati, va reunir-se la. secció tercera de l'Audiència i s'ocupà.
de la petició formulada per l'alcalde
1 consellers municipals que es trobaven detinguts a bord de l'«UruguaY».
Com que l'Lntorme del fiscal no s'oposava a la. concessió de llibertat
provisional, hom acordà concedir-la
mitjançant fiança en metàl:lic de mil
pessetes o del doble com a fiança.
personal.

POESIA l .NACIO
Havem !!eg!t aquests dies un be!! estudi que e! professor Doroxenko, de la Universitat txeca de Praga, ha escrit sobre Taras Xevtxenko, e! poeta nacional d'Ucràina. Totiust demà ta anys de! nai·
xement d'aquell gran apòstol de la pàtria i de l'art. A través de la
vida i l'obra de Xevtxenko, comprovem que la profunda força creadora de la poesia ha estat arreu el principal factor de les renaixences nacionals.
Existeix un lligam estretíssim entre Za Nació i la Poesia. I la
Poesia és la sublimació del llenguatge. En tots els pables renascuts,
la veu arborada dels poetes ha suscitat la nova vida.
No hi ha res més universal, nt ht ha res més humà, que la idea
de nació. Qua!sevo! poble que hagt seguit el procés de! ressorgtmen'
-Ucrdina com Catalunya-ens otereiz els mateizos fenòmens essencials enmig de l'externa diversitat de les vicissituds històriques.
Verament, poesia és creació espiritual. I la creació suprema cU
!a Poesia és !a Nació.

Aviat es reunirà un Consell .:ie
guerra contra els suposats autors
de l'afusellament del capellà. de Moreda, senyor Tomàs Suera.
Apareixen com a. complicats en
l'assumpte Glòria Solls Busto, e!
seu germà Josep 1 Jesús Mejifo.
Es demana per als processats pe.
na de cadena perpètua a. mort.
També aviat es reunirà un COnsell de guerra contra divuit paisans
que formaven el Comitè revoluclo·
nari de Proaza.
Es demanen tres penes de reclusió
perpètua. 1 15 de 12 anys 1 un dia
de presó.

Ha desaparegut l'expedient Jns-truït amb motiu del contraban d'armes desoobert a Sant Esteve de
Pravia.
Per tal de determ.lnar les responsabilitat que puguin derivar-se d'a.·
questa desapa.ric.ió ha estat nomenat jutge especial, el magistrat d'a.·
questa. Audiència, senyor Garcia
Odeso, que ja ba. començat a practicar diligències.

Llegiu LA HUMANITAT

(Passa a la pàgina 7)

DE

DE 8 AP A RE IX L 'EX PE·
DIENT
INSTRUIT
PEL
CONTRABAN DE SAN ESTEBAN DE PRAVIA

tosc. corbaU negre, una. mica pàH.id.
Al seu darrera., tots els companys,
la. passa una mica incerta, sobtada·
ment sorpresa de trepitjar la terra
!erma dels molls ...
La 111bertat. Eren les tres en punt
de la tarda. 7 d'octubre, 23 de febrer, 139 dies ...

Madrid, 23. - El dictamen de la.
COmissió de Suplicatoris sobre el
del diputat senyor Josep Tomàs 1
Piera., diu a lxi:
«La Comisión de Supllca.torios, al
estudiar el que fué elevado a las
Cortes para que éstas autorlcen el
procesamlento del diputado don José
Tomà.s y Piera por el supuesto delito que de!lne el articulo 135 (iel
Código Penal de la Marina de Guerra. acordó ds.r el debldo cumpUmiento a lo que preceptúa. el artioulo 45 del Reglamento de la Càmara.,
respecto a. la audiencia del 1ncul..
pado.
Siendo desconocida. la. actual residencia del señor diputado indicado, y no pudiendo difertrse la eva,.
cuaclón del cttado tràmite regla.mentario, que había !orzosament:a
que relacionar con el pla.zo que pars
la resolución del Congreso señalan
la Constitución y el mlsmo regla,.
mento, la. ComJ.sión acordó publicar
ed.lctos en la «Gaceta» de Madrid
y en el extracto oficial de la sesión.
oorrespondientes al 31 de enero próxlmo pa.sado, cttando a. don José
Tomàs y Piera. a comparecer ante
ella el dia 8 de los corrientes, y ha,.
ciénde&e constar en ellos la. adver·
tencia de que al no aststir se enten·
derla que renuncJaba af dereeho de
ser aido.
La. incomparecencia de clicho S&ñor ha: obligada a la Comisión que.
al estudiar todos los antecedentes
remitldos con el supllca.torio, tenga
que considerar decaido en la !acul~
tad de Audierttia al lnteresado por
voluntaris. ausencia de él, y después
de un detenido examen de aquéllos
enUende, y asi tiene el honor de someterlo e. la Càmara que prócede
dejar expedita la acción judicial
para. la actuación que estime pre-cisa en orden al supuesto delito de
que queda hecho mérito.
En su virtud se propone al Congresa el que se acuerde conceder la.
autorización sollc1tada. para. poder
deore·tar el procesamiento de don
José Tomàs y Piera.>>
El dictamen sol:licitant el suplic&torl per a processar el senyor Inda-leclo Prieto, està redactat en tennes
idèntics, atxi com els dictamens sollicitant el processament dels diputats senyor Amador Femàndez Mon-tes 1 la senyora. Margarita Nelken.

• • •

El grup format pela oon11Uen munl oiPAII, tamlllan I advoDIItt, ..,
tir de I& zona de l'Aerol\àutloa In..
tants després d'haver desembaroat del tor
«U N8U8Y»
'
<F:oto Puig Farran)
elusions provisionals la. pena de ca~
dena perpètua. per a. tots els proceg.
sats, excepte pel' a l'liltim. per al
qual es demana 12 anys 1 un dia
de presó per ésser menor d'edat.
Acabat l'informe els advocats pregunten als processats si han de declarar quelcom ja. que les seves declaracions són contradictòries. COntesten que en els primers moments
havien declarat de forma. diferent
tal com havien ocoregut els !ets,
perquè foren obligats a fer aques·
tes declaracions. Diuen que la. veritat està reflectida en les declara·
cions que feren posteriorment davant el jutge militar en el sentit
que no es coneixien l'actuació de cap
dels que apareixen encausats.
se suspèn la. vista per tal de reprendre·la més tard.
ES DEMANA RECLUSIO
PERPETUA PE RA VINT-I
UN DELS PROCESSATS
Gijón, 23. - A les quatre de 1&

tarda s'ha repres el Consell de Guer·
ra. amb motiu dels successos revolucionaris del barri de Cima.devilla.
Fou llegit l'escrit d'acusacio defi.
nitiu del MliDSten Fiscal, modificant
les conclusions provisionals en el següent sentit: Sol:licita reclusió perpètua per a. 21 dels processats, 12
anys i un dia de reclusió temporal
per ésser menor de 16 anys, Joo.n
Gonzàlez.
S'ha sobresegut la causa per a al·
tres 30 que apareixien processats en
principi.
Regna gran espectacló per conèixer
1& sentència. recalruda.

Un veredicte Elsdisct~rsosdeS.E.
del L de G~ El ministre d'Instrucció ha
La manca de personalitat del redactat una ponència que
senyor Martmez Domingo ha estat repartida entre els
Madrid, 23. - El secretan ael
diputats
Tribunal de Garanties, aenyor Jose! Serrana P.~heco, a precs de~
periodistes facilit;à l'acta relativa a
la. questió planteJada pel senyor Antoni Martmez Domingo sobre l..nconstituciona~tat de la lle1 de tè·
gim transiten de Catalunya.
L'expressada acta acaba amb el
veredicte aprovat pel Tribunal, que
diuaixi:
«Falla. que D. Antonio Martint z
Dommgo ca.~ece. de personalldad para
promover quest1ón de competen<aa
leglSlatJ.va ~ representac16n del
Poder ejecutivo de la reg1ón autonoma de Catalw~a. sin que deba
por ello examlnarse el fondo de la.
m.isma.»

Madrid, 23. - El ministre d'Instru~ió Pública, senyor Dualde, co
mlsstooat pel Govern, ha. redactat
una ponència sobre els discursos pro..
nunciats per S. E. en els tres COn·
sells dedicats a conèixer les lniciatla
ves que han suggerit al senyor Ala
calà Zamora els seus tres anys de
mandat presidèncial en ordre al CoeU
!onamehtal de l'Estat.
L'esmentada ponCucia ha estat distribuïda entre les minories, que han
començat a estudiar-la.
El grup agrari s'ha ocupat del tema i ha acordat mostrar-se en un
tot conforme amb l'esperit de l'loforme soscrit pel senyor Dualde.

Aquest número ha estat
visat per la censura

E! cas de!s altres pobles reforma e! cas de! propi poble. Un patriota de qualsevulla pàtria, sí és un home d'esperit liberal, trobaT(l
en els homes i en els fets de totes les pàtries del món, per llunyanes que siguin, els mateixos batecs de sentiment i les mateixes clarors de pensament.
Quin magnt.Jic exemple el de Taras Xevtxenko! ¡Quina glòria
més pura la de la seva vidal Podriem sintetitzar e!s seus Ideals 1
la seva obra en e! !ema més generós i més huma de tots: Pàtria 1
Llibertat. Aquell camperol nascut serf a la provincia de Kief, pintor1
I poeta. hagué d'ésser redimit a metdz.llc de! servatge en qu.é et
tenta un senyor feudal de raça polonesa. Però després d'aconsegUir,
!a seva llibertat persona!, Xevtxenko treballà per la llibertat de la
seva terra. Professor de Dibuix a !a Universitat de Kief, entrà !'an11
1845 en una societat patriòtica dirigida per Kostomarof, professo'.
d'Història a !a mateixa Universitat, i amb e!s SeU3 dibuixos 1 ell
seus poemes propagd entre els compatricis l'amor de la pdtrúl
caiguda.

• • •

Sota el r~gim de la Rússia tsarista, aquest amor era un crim.
Era e! pitjor crim de tots.
La policia de Nicolau I obri una enquesta. L'emperador en per~
sona S 1 hi interessà. Hom acusd els components de la societat patriòtica de voler separar Ucrdina de Rússia. Xevtxenco, especial·
ment perseguit per les seves poesies, va ésser condemnat de prtmn
a l'empresonament en una fortalesa t després a la deportació per4'
petual, com a soldat, al tons de l'Asta central.
E! més terrible va ésser !'afegit que Nicolau I féu amb !a Se174
pròpia mà a !a sentència condemnatòria de! poeta i pintor: calllli
prohibició d'escriure 1 de dibUixar.> Era pitjor que una sent~neúl
cte mort.
Quan, sota e! nou tsar Alexandre 11, tou indultat Xevtxenlw,
aquest estava greument malalt. Havia passat quinze anys enterr~
en vida. I al cap de quatre an11s mori.
Però ell 1a havia fet el gran miracle amb els seus versos. B'JI!
tsars trdg!cs han desaparegut. I Ucrdina, partida entre Polònia I
Rússia, persisteix com a nació. La tomba de Xevtxenko és en
altura prop del riu Dnieper , davant Ia plana vasta. I l'esperit del
poeta vet!!a la seva pàtria, vet!!a totes !es pdtrtes de! món.

u.-
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En els precisos moments t'll què escrivim la present Impressió, hi ha
(una certa expectació al mercat de Llotja sobre el vot de confiança atorgat
~er la Cambra al senyor ministre d 'Agricultura, sobre l'arranjament del
Jll'Oblema. dels blats. Hem de fer con;.tar que la impres.<:ló dominant no és
loptlmtsta ni molt menyS. pui-< que t'S desconfia d'algun o alguns sectors
'politica que podnen en celt moment ter prevaldre aquest vot de confiança
d)er flnalitsts més part1culars o de partit i no en benefici del país nl molt
Fenys de l'agricultur-a. Per ¡1questa. causa és, 1. repetim, que es mostra
certa desconfianra sobre les futures disposicions.
,}
El negocl sobre els blats a la nostra plaça hom no creu que hi pugui
lla.ver en els actuals moments grans varl.acions, almenyS fins d'ac! un
VENDA I CLINICA
~arell de mesos i alesllores ja gairebé tocaren1 a la nova collita. No fóra
D'ENCENEDORS
i!'estranyar que :,1 el temps segueix amb sequedat, el problema blader esl>anyol tingues cura de resolcire el tt'mps i no els homes.
:t
El negoci en qualitat de ta.riues en general és d'cncalmament. l no es
"tan més que operacions pròpies per al consum peremptori, puix que en
Hospita, 42 • Tel. 13651
·lieneral la flequena està proveïda.
•
Les despulles segueixen cotitzant amb sosteniment llurs preus, i en
:Quelcom mes d'animació en les transaccions, puix que havia durat uns
rqulnze dies que les transaccions escassejaven.
El moresc segueiX en quelcom do;} desigualtat. en !es cotl~.mcions, puix
· ¡que el Plata. té tendència a perdre terreny, mentre que el moresc lleidatà
1 andtJús :>egueix amb tendèncta ft-rma. Aquestes tendències, molt naturals
l·n un mercat, no fan més que corroborar el que vàrem dir en una de les
<.;asa recomanaole pel seu peiX
fresc I menjars d'encàrrec
nostres lmpress!ons de LA HUMANITAT que veurfem el moresc Igualat a
peSsetes. Les diferències per la cotització, com es pot veure, es van
Gran terrusa prop111 d'hivern
per 1 bAnquets I festes
apropant.
En ela ordis 1 ctvaaes es not.a q1,<>lcom de so~t.eniment, però les tran·
Ca1e11lCCló elèctrtca
eacclons no són Importants.
PASSEIG NACIONAL, 6~
El negoci amb arrossos de mome11t. no fan mes que seguir el seu curs
BARCELONA. - Tel•ton 1112311
nonnal l repet1m el que vàrem manifestar la setmana pass1\da: que és
'prematur fer vaticinis sobre resment:;t gra.
Mongetes 1 cigrons degut a l'excts de <:ollita, 1\í ba lmpol'la.nts ofertes
¡l no es fnn tnm~accions. S'agu!lnten els preus per al consum i Igual passa
amb la majona de lleguminoses; sl hom no cerca. un mitjà o altre per donar-los sortida ens veurem abarrotadfssims.
MOLl DE COLONIALS
Les vesses molt sostingudes degut al fet que es va poder exportar una
part Important de la colllta.
Consell de Cent, 617. - Tel. 5&110

CASA SUBIROS

Bar Petit Miramar

;43

MAORlO: Paaeel¡ ae.tl Oa.etellana, a . - HARCELONA: VIa Laietana, 11
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARct<LONA • CADIZ ·CANARI El
Sortides aetmanals ell dlasabLes, n Iee dotze. Efectuaran el servei le~~ m(Jtooaua
uCIUDAD DE SEVILLA• I aVILLA DE MADRID•
LINIA RAPIDA DE ORAN LUXE BARCELONA· PALMA DE MALLORCA
Sortides cada dia (llevat ell diumeo¡ea) . de Barcelona 1 Palma. a lea 1g
llores. per Iee motonaus
«CIUDAD OE BARCELONA• 1 •CIUDAD OE PALMAl.
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA¡ VALENCIAt. ALACANT I PALMA
MALLORCA, bARCELONA· MAO
BARCELO"A ·EIVISSA
WNlA COMERCIAL AMB ~ALES A lOTS ELS PORTS OE LA MIWl·
TERRANIA, NORO D'AFRICA I CANARIES. - SOrtides Qulnzcnaa de Barcelona ell dllOUI UNIA COMERCIAL BILBAO- CADIZ • CANARIES, AMB E:>
CALA A rOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA - SOrtldee QUIIlZeoala
de Bilbao ela dljoua. UNlA RAPIDA RF;UULAR ENTI:!.E ESPANYA I TERRI.
TOI_tiS Dll: LA GUINEA ESPANYOLA (FEltNANOO POO). - SOrtides el dia
1'7 de cada mes. amb escales a Valèncla, Alacant tracultatlva). Carta¡eoa
¡raculta.tlval. C&di.L, LB.I> PalmiUI. f:!anta Cruz do Tener1te, Rlo de Oro (tacuttativa). MooròYla o Freetown (facultativa}, !:!anta Isabel <1e Fernando Poo.
Bata (facultativa). K()jjto I Rio .Beotto ttacultatlva) pell noora
uPLUS UL TRA• 1 uLEGAZPI»
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE B•RCELONA I VALENCIA
Sortida:! dc Barcelona ets dilluns 1 dijous. a lea 20 boru
«CIUDAD DE YALENCIAp
Preu a ooberta: 11'011 peaaetea. Bitlleta d'anada I tornada a lltiUI redulta
amb escala a tots ela porte de la Penlnsuta. Sortldea de Barcelona ela dtmecrce
SERVEI QUINZENAL MeDITERRANI A • CANTABRICA
Ulli lA REUULAR EN1RE BARCELONA· ALACANT· CRAN· MELILLA· "lLI..\
ALHUCEMAS · OEIJTA I VICR-VERSA
Sorttdee ae J:jarcewnll cada dlumenae. a tea vult nores: d'Alacant ell cstm.arta,
ct·Oran ele cllmecree d'Oran 1.:ap a Alacant ela dJmarta. I d'Atacant cap a
Barrelona. ell dimecres

CAMISERIA

:U errer Batlles
3 6,

Joan Subils Serra

VEGEU

38

PREUS

RONDA UNIVERSITAT, 14
BARCELONA
OLIS

Color
Color
Preus
Balm

verd, de
groc, de
per 100
acidesa,

OLIS DE PINYOL
<Sense envàs»
primera, a 126; de segona, dc 120 a 122.
prunera, Aragó, a 1.0.
quUos.
128/130 ptes. els 100 quUoa eatació Ba.roeloaa.

MERCA T D E VINS

SABONS

JOSEP
Servei
Dipòsit

Or.

uOLESSA»

VENTURA
a

domicili

ZOLA, mim. 11
Telèfon 64314

1 d8S1)Atxt

B A R C E L

OliS DE LLINOSA
Cru <sense envàs>, t 155
Cuit. a 165.
Incolor, a 180.
Preus per 100 quUos.

I

o· N

MERCATS
DE CATALUNYA

COMPRA I VENDA I CANVI
DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAIXES DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DE COSIR, MALETES, DISCOS, etc.

GRANOLLERS

A (G,)

CORTS CATALANES,

414

MIITGE OCULISTA
Telèfon 23541

El mercat de vins de la nostra plaça durant la darrera setmana ba Auzlàs Marc, 31 BARCElONA
seguit es'lent de gran enca.lmament, encara. que amb cert nerviosisme en
els ànims, tant del/1 vinaters com dels alcohòleca 1 magatzemistes, puix que
es nota malestar 1 encara que hom tt-nla una. gran confl.ança en l'Assem'blea. que va tenir lloc ahir a la. Cambra d& Comerç, que en subscriure la
1
s'obrirà el Saló Modern de
present Impressió no sabem el que s'acordat, encara que és de pensar que
aPedlcura>> regentat per
en l'Assemblea te natural que s'haurP-n pers acords en contra de tot nou
Impost que agreugi els vins l alcohols, alxi com que no es faci alcohol de
residus. Almenys aque:>ta er-a la Impressió d'ahir al mati 1 sembla que hi
estan d'acord '.l.na bona majoria de Sindicats Vinaters 1 Agrlcoles trobant
1
viable el Decret del ministre de Finances sobre els alcohols.
DIPLOMATS A PARIS
(
De totes maneres cal fer constar que les Impressions optimistes del
P. RAFAEL TRULLAS
nostre merct'lt es veuran contrarestades per alguns vinaters de la Mancha
Carrer Santa. Anna, 2, primer
'1 el nervlos~me existent és que 1& solució d'aquest magne problema no ea
Telèfon 12293
resolgui tal com el problema vinal;('r català reclama. Creiem que fóra
el més eqtlita.tiu I de justícia.
SERVEI A DOMICILI
Aque~.ta és la Impressió generalitzada en el nostt'e mercat de vtn.s, puix
que sl nA s'hi posa remei representarà la ruïna de les coma.rquea vinateres
de tota la Península, ja que l'esmentat ram de l'agricultura afecta. a uns
<inc milions de ciutadans.

El primer de març

J~an ~~~~~ri~Y~ i ~~nyma

ATEN CIO

PREUS PER GRAU I HECTOLITRE I MERCADERIA POSADA AL CE•
LLER DEL COLLIT ER
i>enedcs. otanc, 1'6:>; 1d., negre, 1'75; 1d., rosat, 1'65.
Camp de Tarragona, blanc, 1'85; id., negre, 2'00: fd.. roea~. 1'80.
Conca de Bar~ra. blanc, 1'50; ros~ 1'60.
Prtorat. negre, 2'50.
VUanova L la Geltrú. negre, 1'70.
lgualada. blanc. 1'65; negre, 1'65.
Martorell, blanc, 1"80; negre, 1'85.
An.gO. negre. 2'20.
Mancba. blanc, 1 '70.
Mistela. blanca 2'90; 1dem. negra. a.
\\ O.'!CBtell 3'90.

MERCAT D'OCASIONS

PAOROS DE GAONA

Girona, 13

Venc cansaladeria amb
permís, molta venda, ve ..
ritable ocasió. • Escriure,
Príncep de Viana, 23,
tercer, tercera
LLEGIU CADA DIA

LA HUMANITAT

L'assemblea dels in·
dustrials alcoholers

no accepta cap solució que
d 1recta o indirectament representi
un monopoli
Que rebutja amb la màxima energia el dictamen emès per la Comis·
ELÓ d'Agricultura per orientar-se en
una politica funesta. per a l'intert's
públic 1 en conjunt de l'interès na·
clonal.
Finalment que recollint el projecl e
del ministre d'Hisenda l'a•·plracló
d'una política de desgravació acorda ajudar-lo 1 millorar-lo, és a dir,
recabant encara una major reducció de l'Impost a favor de l'alcohol
de vl si posisble la. lliure destillac1ó
per entendre que a.lXi s'arribaria. a
la total purificació del consum i a
la. descongestió Immediata. del · mercat, produint la revaloració dels
vreus.

Passeig de Gràcia, 117 - Tel. 80604
Sant Jeroni, 11 Telèfon 22834

ARRIBADES PRESENT 8ETMANk
Estació Morrot: Oli país, :2 vagons; 1dcm. andalús, 6 vagons.
Port: Oli andalús, 850 bidons; ídem. país, 68 bidons.
Camions: Oli pais, 110 bidons.

tra B, 22; quartes. :;uperlor B. 23'50 •
quartes, superior C., 24 pessetes, e~
seixanta quUos.
Garrofes, qualitat, de Benicarló,
a 7'50 pessetes els 40 quilos.
Polpas de remolatxa, corrent, ~'50;
polpa de remolatxa, superior, a
10'(>0; ordi, comarcar, 18 ; civada,
Convocada pel senyor COSme Pwg- I e>.tremen.ya, 16 pes<>etes, doble decL
mal, ae celeb:rè, ahir a la tarda, un:\ <quartera!.
assamble& de representants d'Indústries alcohòliques_ i vittooles a 1a
SANT SAOURNI D'Ar~OIA
qual asslst1ren com.Le::;ionats de dl·
verses localitats de Catalw1ya.
El mercat celebrat el dia 21, et
Foren aprovades, en relació als cotitzà tal com segueix:
Prbitris que pretèn 1mposar l'alcalPer parells: Pollastres, a 15 ptes.;
de translt'Jri de Barcelona. entre à ne<·s. a. l 8; gallines. a 16, i conilla,
altres, les conc.usions següents:
a G'75.
Que per una Comissió cor.st1turda
Els ous es pagaren a 2'60 pessetea
per les Associacions, Sindicats i la dotzena.
•
Gremis de productors, exportadors,
magatzem.l.:,tes I corredors detallistes es portin a cap prop del senyor
Alcalde gestor totes les gestions necessàries per tal d'obtenir qae abandoni els seua projectes 1 en el cas.
improbable que aquestes gestions

'1.Que

F O R N

Extra, 205.
Preus per 100 quilos.

Telêfon 3U422

BARCELONA

ANUNCIS PER PARAULES
HOSTES
I PENSIONS
PENSIO «LA COMiiR·
CIAL• - SaarLstana. '1
Abonam.eu te aetiDIUla.lt 1
meoaullll. TIQueta. ao
coberts. óO ptea. 'Iel~
Con t BanJ.
ESTUDI AMOBLAT. ·
Llogarl..a. Escriure a LA
HUMANITAT al numero
497 mdJcant condlclolll

HAB. 26 PTES. eenyor
MODES, contecçt6 &CU·
'Aon la
rada de veatlta 1 atlrtca
per a aenyora 1 oena.
CASA PART. D. MAT. Preus mOdcrata Rocatort
u 2 am1ca. tot est Pelai, 11>4. oral la
46. loier.
RETOLS I ETIQUETEI
ANGEL MARtl . .Lil.lllll de totea meuea per apa.
d enquadern&cl6 (Martl. ~ra Mercadera, 86.
nez de la Rosa, 1'l • T&16Con '76ll6:.1 Barcelona
COMPRO IDAQU1Da ro.
per • placa e t
&'OFEREIX bonica lla· rogranca
l/:.1 oer u 1 acceaeorta Ea
lta 1
b e 6 carrer Vtlndomftt orlure oreu 1 marca a LA
73 · Ser la
HUMANITAT nOm. 'la.
REGOMIR, 13. • Babl•
tacló amb oensló o sense. OFERTES
&VIUVÓ, 34,

CASA
PARTICULAR.
uesltJa 1 o 2 Jovu a tot
est.ar, lnútU senaa bones
DESIT.IO DISPESERS.
reter Ii:llsabeta. 6, ser. Meué1111ez
Pelayo, 43, pral.
la.
primera.
PENS IO FAMILIAR •
Esplend. llabltac. o. banJ
I teléCon Oonaell de Ceot DIVERSOS
239. pral. 2e..
DESPATX complet Yeno
preu mOlt reduU per
ESPLENDIDA HABITA· atra&lladar·me
a ran. &.CIO, balCO carrer a tot crlure a LA BUl4ANITAT
a.t. oer a doa am1ca niun. 636.
MenJar sa. net, abu.od.,
~ Borrell. 148, lot.
MIT.JA BOTIOA c6n·
trlca dee1tJo. oer a eeta.bUr-me.
0on111c10111 raoBONA fAMILIA. CSee!~
Eecrlure a LA
Ja Jove tot. estar. prop n&blee.
de La Pll.(:a d'EapanJa. HUMANil"AT oiun. osg,
Tracte tamlllar. JJ:ac. LA
HUMANITAT núm 'la
ORAN OCAII O, menJa.
oiOYI A DORMIR, • dor moc1ern completa.
nou per 285 ptee.
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Contra un projecte

fraca5e561n. la dita Comlssi6 com a

Cap variació dlgn'1. d'esment en el nostre mercat d'olis ni els preus no
PAPERERIA
han assolit cap dlfert-ncla. Es fan operacions pròpies per al consum.
Les noves que hi ba tant dels mercats peninsulars com estrangers és
OBJECTES D'ESCRIPTORI
que en general h1 ba tendència de tluixedat en els preus 1 bastant encaltnament en les transaccions. Aquesta és la causa de l'esmentada fluixedat. MANUEL
BARRO
Tampoc les arribades de b present setmana no han estat tan Importants
com en setmanes anteriors, la que: cosa demostra que tomem a entrar Trav8S$era, 167
Telèfon 74154
'en un l){'riode d'encalmament en els ne¡ocis d'aquest precint suc.
BARCELONA
•
PREUS A L'ENGROS
OLIS D'OLIVA
Corrent. 167'50.
PER E
VERDURA
Superior, 174'00.
FI., 192'00.

ESTOl G: 10 CE NTI M S

delegada de les organitzaCions 1 interessos representats en l'Assembka
Interposi els recursos necessaris per
a Impedir l'efectivitat d 'aquests
nous arbitris.
Respecte al projecte de llei sobre
alcohols s'arribà a les conclusions
següents:
L'Assemblea declara que 1 única
solució acceptable en matèria d'alcohols és la que tradiciollalment ba
vingut sostenint la pagesia catala·
na o sta. una política de desgravaCió
de l'lmpa¡t a favor de l'alcohol de

TOT EL MES DE .PEBRER
REBAIXES IMPORTANTS
en tots els !!rticles, motivades
per balanç

BARCELONA

MERCAT D'OLIS

BOQUER I A,

FI-RESISTENT-MIG -CÜMBUSTÏÍÏLfl

Mongetes, 48 pessetes els 70 litres;
cigrons, 45 1d.; civada., U fd.; ordi,
19 1d.; maresc, 22 1d.; faves. 20 fd. ;
vesses, 24 id.
Patates, 31 pessetes els 100 quilos.
Gaillnes, de 12 a 20 pessetes parell, 1 pollastres, 12 a 18 id.
Oua a 2'25 pessetes dotzena..
ConUls, de 3 a 5 pessetes un .
Vedells (reoria)
Mamellons, de 75 a 125 pessetes
un, i de 6 a 7 mesos, de 300 a 400.
Carn
Vedella, a 3'60 quilo; bou, a 2'50,
i mamellons, a 4
Porcs
Mamellons, 45 a 55 pesset.es un·
nodrissos, 150 a 160, i grassos, 3'75
la carnicera.
Recaptació per arbitris de Mercat, 1.118'70 pessetes.

TORTOSA
Els preus de l'oH d'oliva que es
co~1tzen a aquest mercat durant la
prllllera qumzena del mes que som
són els següents:
'
Aragó, extra, fins 0'8 gr., de 25
a ,25'25; Aragó, bo, fins 1'2 gr., de
24 50 a 24'75; país, primera, a l'entom 2 gr., a 24; pafs, bo, a l'entorn
3 gr., de 23'50 a 23'75; pafs, segona,
4-5 gr., de 23'25 a 23'50; país, corrent, flns 8 gr., de 22'50 a 23.
Tot pessetes els 15 quUos, posat
magatzem del comprador.
El mercat segueix especta.nt 1 sostingut.
L'oli de sansa per a saboneria
verds i grocs, frescos, es cotitzen
a l'entorn de 122 pessetes, a base
de 10 ¡r., l els de refineria aconsegueixen collocació, malgrat l'ofrena
de corrents andalusos d 'oliva que
els substitueixen, a l'entorn de 130
pessetes els cent r_uUos sobre va¡Ió
aquesta estació, envase no compres
Preua d'alguna altrea principals'
articles:
Segó de fulla de blat, a 37; wgonet, Sl!; patates llevor holandesa,
{0; patates llevar auglesa, 37'50;
cigrons, Màlaga, superiors, '15; farina corrent, mitja forca, 68; farina
torca, Magna, 74; llonguet p. pollets de Dalmlel, 70 pessetes, tot els
100 quilos.
Quartes, corrents. 21; quart.es, ex-

Per l'antiga Drassana de Barcelona
Les entitats artístinues
contra un projecte d'enderrocament

A coru;cqi.lència d'un acord pres
per 1'1\.cadémia de Bones Lletres d'aquesta ciutat, en sessió del 1-4 del
corrent, es reuniren el dia 20 del
present rnE's, al Casal del Centre Ex·
curslomsta de Catalunya, i d'acord
amb ell. els senyors Vila, presiden~
de · dit Centre; Rodríguez Córdoba,
en representació de l'Académl& de
Belles Aris de Sant Jordi, de Peray,
pt"r i a Comissió de Monuments;
Bosc Gimpera, pels «Amics de l'Ari
Vell»; Martorell, arquitecte, per l'A·
teneu Barcelonès; Clara, pel presl·
dent del Circol Artístic; Ga;es Abar·
ca, pels «Amics dels Museus»; Ser·
rahima», pel Círcol Artístic de !'3&~~
Lluc: Carreres Candi, per l'.Acadenua
de Bones Lletres, 1 Casades 1 Gra·
mntges, per ia Secció d'Arqueol~gia
i Història del Centre Excursioms~
dc Catalunya. L'objecte de la rel!llló
fou per a tractar de la conservació
de l'històric edlflci de la. Drassana
dc- la nostra ciutat. l'enderroc de Ja
qual s'ha suposat imminent amb ocasió de la desaparició de les casernes de les Drassanes, 1 s'hA pres
l'acord que en qualsevol moment en
què extstis el decidit propòsit de por·
tar a cap l'enderroc de dita. històrica
construcció, les entitats esmentades
gestionarien mancomunadament ~
conveniència d'evitar-ho, sl bé d
ennvi d'Impressions entre els con·
curreuts a l'acte de re!erèncla. "
arribar-se a la convicció que, de mo
ment. no existeix el perUl de por
tar a efecte immediat la pretesa de&truccló.
En dita reunió, el senyor carrerec
I Candi posà a coneixement dels r&unit.'l !"acord pres per l'Alcadèmla~
Bones Uetres de dirigir-se a. l'Al._.
de d'aquestd ciutat per tal d'ex~
sar-li la conveniència de co~~
un concurs semblant tJ que Wllld ...
lloc abans de procedir als en errocs per l'obertura de la VIa Laietana. per tal de premiar les proves fotogràfiques que es presentessin deli
carrers, edificis, detalls d'interès &[6
Ustic o arqueològic, la desapar1~
dc-ls quals ros indispensable. A t •
propòsit, hom posà de manifes
dita rew11ó una nota. de les casel
d 'interès arqueològic que podrien ¿,..
s.er tirades a terra.
Les representacions de les euttt.atl
que concorregueren a la reuni~.;!
gueren molt oportú l'acord de _...~_,.
dèmla de Bones Lletres 1 s'adb.,. ... a ell amb .entusiasme i mani!es~:
el propòstt de reurur-se no"'f lt
sempre que fos precis en pro
ciutat per a la defensa d~cs
ln teressos històrics 1 arqut>Olva• __:_

:eut

z;3S

LES SARDANES
Avui, diumenge, a les cinc d:U:
ta rda, tindrà lloc la cinquena b arda-concel't que el Foment de Ja SseU
dnna. de Barcelona organitza ~i 11.
estatge social del carrer de1 ·
interior.
·
.
del
Aquesta serà dedicada. a I ub~ Jel
mestre Antoni Juncà, i com eJoOI
ballade:> anteriors la cobla Bafexccu·
Alb... rt-.Marti twtlrà cura de
ció de les obres del prognro8balJ;lda
A tots els as.sistents a a es etels seran repartits WlS prelo~~t del
pecials encapçalats amb r 00eg~;~'
mestre, degut a. la ploma del ~mb 1t
dibul.xant D. Santsalvador, s·exeoU"
descnpcLó de les ol>rei> que
tarnn, feta pel :;eu autor. dc BM·c~
L'Agrupació Sardamsta
aques~
lona., ba organitzat per auna aUdl·
tarda a dos quarts de s1s, e ~·
ció dé sardanes al seu est~~ 1 ~ (:Oblt
cesc LayrPt. 101. a càrrec
Cs.talonlr•

"
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El problema social

'l' SO otes
1'60 •

Conversa entre Stalin i Wells

necesstten. vendre als captta.listes llur
força de treball per a poder viure,
lmpossibtlitats com estan per a sa~
Uster les- més elementals exigències.
Com ha d'ésser POSSible conciliar in-

teressos

1

L'atur forçós

tendències tan oposades?

Que jo sàptga, Roosevelt encara no

ha trobat la manera de conciliar
aquests interessos, cosa absoluta-

¡astan, a todas las mantfestactones
pollttcas, ruera o dentro del Parlamento, con que tales dereehaa testlmonlnn de su existencta, ningún denoml
nadar nos parecerà. tan adeeuado como
éste: el esplrltu neaatlvo, el signo neptlvo. El esplrttu negativo -que
adopta tantas formas, tantos enconos
como ocasiones le prestau las clreunstanctas, senn éstas naturales o Jorzada.&- vlene prealdtendo la pollttca dereclllsta. Ella coloca la cosa pública espnñola en un plano que mt\s parece
de mania persecutoris. QUe de sano tnterés por resolver é~;tos o arauellos problemas naclonales. Ya este nea:ativ1smo
na.ctó con la propla unlón de las derechas, nació con el propio programa
electoral de las derechas, en cuyos dis·
cursos y cnpitulos- lo mtsmo que en
el estruendo dc aus ca1·te1es- nada. se
aflrmabo, pues todo se reducia a. la
tcorio., luego confirmada en la prActica. de improncrar a u nos llom bres y a
una obra., sln los cuales, por lo que
vcmos, la.s derechas espnt\olas nada
tendria.n hoy nue hncer ni decir.
Espfrltu negativo. Manin. persecutorta. No otra preocupaclón que la suer.
te -o desgracia- del advetsarlo. A
esta pa1ece reduclrse el programa de
las derechas, cuanto éstas pueden ha.
ce1· nara dar fe de vida. Hasta la mts.
ma Prensa que aUenta esta política
parece lnmovtll.zada por el mtsmo signo ne¡rattvo y hace hoy la mlsm& crittcn, lanza tOO.avia. las m!smas tnvectlvas que hace uno, dos, tres aft.os.
Nada noe preocupa aquella cntlca (la
Prensa tlene en ella s u raz6n de ser,
y lo que nos duele es verla limitada a
la. saOOn en s u activtdad critica), nt
oponemos nada tampoco de momento
al dlcterlo ni a la. pntraña. El tlempo
y la justtcla. restltuirà.n las cosa.s a su
verdadera ntvel y daràn a cada cuul
la razón que le vertenezca Lo que
nos preocupa allat·a, no por las dercchns, ya ¡mede suponerse, stno por el
pals, e" t•sta manera anormal, obsestva.
manli\.tica, de entendet· la politlca.
¿Qué obm puede nutrlrse de lo negnttvo? Oh lase que las derechas -con
su Prens;:~ cot·respondtente- se palpau las ropas por la mafmna y por la
tarde, admtradas, marav11ladas de su
propia extstencla. Y apenas salen de
esta maravllla o estupor se lanzan,
ora en el Pal'lamento, ya. en la calle,
no a !o.vor de ésta o la otra obra de
buen eoble1·no, sino en contra de nue~
va de 108 mil y una veces pisoteados
maldttos.
Repetlmos que no clamamos ahora
contra ta pa.slón que haya en aquella
actitud. Incluso respetamos st se quter~ esa. paslón. Lo que ya no nos pa.
rece dl&no de resnto. lo que nos pa.
rece lestvo a. los tnte1·eses del pais, a
sus mil y uno problema5 pendtentes,
es este desgaste de energia en mtrar
hacta atràs, olvtdr.ndo de la naclón,
no ya. au porvenll ~o hasta. su mAs
tnmedlato, tneludtble presente.»

Una maniobra
electoral
De mamobra electoral o electa.
r era qualifica El Liberal l'acta
d'acusació de la Ceda contra Azaña ' casares Quiroga.

«Entle los grupos derechistns· que
Publlquem a continuació el text 1 a la fi a desterrar l'oligarquia fiformnn la mayorl& del actual Parla..
taquigràfic de la. ramosa conversa nancera 1 a instaurar el soclal1sme, ment impossible de realitzar, segons mento, abundau .extra.ordinariamentc
ha demostrat eloqüentment l'ex- loe propletrlos Y los prop1etarlos, que
«Debe ser efectiu la. unrencia. de las
sostingudA. entorn dels grans con- tal com el món anglo.saxó el com. ho
8Ieyes de 1 esponsabilldades votadas por;
ceptes del problema social del món, prèn. Els lemes de Roosevelt en re- periêncJa. A més, vós esteu més as- lo son en todo momento, antes y por
18las con.c¡Utuyentes. Queremos declr con
del neta de diputada, de!ienden
entre Stalin, el dictador soviètic, i lació al «nou ordre» són d'un efec- sabentat qu·e jo de la situació als encimA
esto que debe us:use de ellas, porqu+
el Pa-rlamento sus proptedades, eus
H. S. Wells, el gran escriptor aa- te colossal. A la meva manera de Estats Units, ja. que mai no he estat en
n. través de esa.s lcyes deben resplan~
lntercseK 'i sus ne¡oclos. Acaso les lna
aquell
pais
i
segueixo
les
qt\estions
decer
la austeridad y la honradez eq
glès, celebrada en el viatge a Mos- veure les coses, no difereixen en res
el bien ~r_eneral -y esto ea dl&nord·amer1ca.nes principalment a tra. terese
los gobernantes de la Repúbltca. Qu,q
cou d'aquest darrer.
cutl•>lc, vtendo como ni siQUiera aparedels del socialisme. Em sem bla que, vés
no ocurra lo que en el antiguo :rég~
de la. premsa. En canvi, però, jo cen por el Parlamento en los lnsta.nLa revista. «Leviatàm) acaba de en lloc d'accentuar
l'antagonisme
men, en el que por ser trresponsabl
p<Iblicar els interessants textos, se- que actualment existeix entre amb- posseeixo certa. expertèncla del que tes culmlnantes y como a éste no Heel
rey, lo eran también sua ministr
lo.c¡ problemns vltales del pais--¡
gons la transcripció anglesa de K. dós mons, haurfem, pel contrari, afecta a la lluita a. favor del ser ran
Habla. una ley de Responsabntdnde~
pera ese blen general lo posponen a
pera no se hacla. caso de ella, y tll
Umarskt.
d 'esforçar-nos a establir, dintre l'am. ciahsme. Aquesta experiència. em diu btenestm· proplo.
olvidada. estaba, que hubo que dese ·
Entorn dels conceptes -lncon- bient actual, un idioma comú per a. que si Roosevelt intentés realment
Ayer se \'Ió cómo, en defensa de aus
btlrla. con ocastón del desastre d.e
satisfer els interessos del proletariat, lntereses personaUslmos, los d.lputndos
cihables?- de dues mentalitats tan totes les forces constructives.
Atmunl, y aun descubtertn. no fué aplt..1~
se
saltabnn
a In torera la disciplina.
diferents com la. de Stalin 1 Wells,
STALIN. - Quan parlo de la tm- a costa. de la classe capitalista, de sus partldoe;
cada, poraue se vlnculó toda la respon
cómo coinctdlan los
gua el problema màxim del nostre possibilitat de realitzar els principis aquesta últ1ma el substituiria. per un
sal.lilldad del desastre en el genera
ptu•Udos opuestos Y se enfrentaban
temps: la questló social 1 econòmica. de l'economia dirigida conservant les altre President. Els capitalistes di- de
en je!e y se llquldó aquel proceso a~
los de la mlsma minoria.
un OonseJo de guena. constttuldo
Heus aci l'lnteressantfsshn diàleg, bases del capitalisme, no desitjo, de rien: t¡EJs Presidents van i vénen, agriamente
Todos los hombres del mtsmo partida
ottctales generales.
que, per la seva molta. extensió pu- cap manerA, subestimar les excep- mentre · que nosaltres, els capitalis· plensan de pareclda manera. Pero ca.
Y a falta de una Justtcla. mejor des..
blicarem en dos números, el present cionals quaUtats personals de Roose- tes,
continuem
intangibles;
si mo los negoclos de éste està.n en contrlbuicta. se lmndtó el régimen rnonàr·
con loe de aquél, In Iucha.
i el del proper dimarts:
velt: la. seva 1nlciatlva, la seva en- tal o tal President no protegeix els trapostclón
quico.
•
«WELLS. - Us agraeixo molt, se- teresa, la seva decisió. Es Indubta- nostres interessos, ja trobarem un entre ellos se plantea con caracteres
1 Que no ocurre. cso con la. Repübll..
agudos, dando el Parlamento el trlste
nyor Stalm, que hagueu consentit ble que, de tots els capitans del món altre President que ens obeeixi.» espectàculo
ca!
Que
nadte
se
slenta.
tmpunist"
1
que dtera ayer.
con el nuevo régtmen I Cuanto mnrof
rebre'm. Fa poc vaig estar als Es- cap1talista d 'avui, Roosevelt és una Un President, quines objeccions pot
Lo S\1ced1do ayer orueba lo aue seria
sca el fervor republicana, màs propicie)
ta:s Umts, 1 havent tingut una llar- de les figures més rellevants.
oposar a. la voluntat de la classe ca. esa Cà.mara corporativa tan anhelada.
debe estar el ànlmo para. consentir quf'
pot· lAs dcrechas. En esa Cè.mara so
ga entrevista amb el president RooPer això insisteixo a afirmar que, pitahsta?
se cumpla en nosotros mtsmoa la. Ju&:
acentuarta. lo que sucede en las Cortes
sevelt, valg tractar d'aclarir en què quan parlo de la lmpossibUitat d'a·
ttcla.
~~
W.E.'LLS.-Discrepo
d'aquesta
clasactuales. Todos irian a defender sua
<LA ENFERMEDAD DEL DIA
consistien les seves idees directives. plicar un pla dins de les condicions
En la mè.s alta cumbre del Estada se
lnterescs y sus negoctos. Y del blcn
velne
dando
el
eJemplo
con
slngulat
-A la grlpe hay que adaptar el Ara vinc davant vostre per tal de del capitalisme, no dubto, de cap
j¡'eneral. de los im:ereses nacionales, de
clvismo. La. Iniciativa de la ley re~
plan de orden pública: primera, preguntar·vos quina ha estat la vos- manera, de les apht'üds personals, ni
106 problemas planteados al pafs no
ladora de las responsabiUdades del pre;.J
cprevenalón>>i luego, «Alarma», y, tra tasca en pro de la transfor- de la inteHigència o de la intrepidesa
les importaria absolutameute nada.
sldente
de la. República., se debe al
En cste Parlamento, cuo.ndo se hamació del món ...
por fln, llfttado de guerra ».
del president Roosevelt. Però ui
mtsmo presldente, que la reclamó una'
bla d~l paro forzoso -que es el proSTALIN. - No ha estat gran l'adalil més enginyós no podrà.
- Pues entonces, doctor, mi enrery
otro
dia,
y que no deJó de Insistir,
blema .nAs urgente de Espafia-, los
cosa.
en la necesidnd de que se votara, hastà
rnedad es orónloa.))
aconseguir la meta de la qual vós
diputados tuercen el ¡esta y abanque
la.
promulgó.
\o
WELLS Vaig d'un pafs cap parleu, si l'ambient en què es mou
(De «El Stglo Futuro».)
donan los esca6os. Cuando se dtscuten
Estamos seguros de la intlma satt~
tm altre com un senzill mortal, 1 li és hostil. Teòricament, per sup~
los arrendamientos rústicos, sólo queJacclón
que
se
productria.
en
su
~xce1.
en les meves freqt\ents anades 1 Slctó, hi ha la possibllltat, dintre
dau eu el salón, haclendo labor obslencta sl a los autores de las proposi,
truccionlst~. los que qulcrcn introduvu1gudes acostumo a ded.icaNne, les condicions del sistema actual,
ctones mAs descabellada& se les ocu1
clr esta o aquella enmtenda que les
6 considerar, en qualitat de stmple d'encamlnar·se de mica en mica, pas
¡~~·;¿~ enjulclarle con cualquler p>·~~·
perm1ta a ellos seguir oprlmtendo a
mortal, el que passa pel meu vol- a pas, vers aquesta finalitat que
aus colonos Y cuando se habla de
Lns garantins pal'a. la. acusaclón n
tant.
vós mterpreteu com «un socialisalcoholes, armau un esct\ndalo tenible
pueden RCr mè.s nototias. Basta un re
STALIN. - Homes públlcs hnpor- me en el sentit anglosaxó». Però
los propletarlos vtttvinicolas o remolaductdo
número de rtrmas para. prop
cheros, que nt siquiera acuden al sntants, que exerceiXen l'enorme ac- ¿quina slgnificactó tindrà, en realiuer acusar. Las gl!rantias para el ac~
lón de seslsones cuando se dtscute un
tivitat vostra, no poden ésser con- tat, aquest «socialisme»? En el misa.do
son
tambtén efecttvas, ya que d
p1oblema que si es vital nara el nais,
siderats com a «simples mortals». llor dels casos, Significarà un fre,
resultal' Infundada la acusnctón, qu ·
no se relaciona dtrectamente con sua
dnrl.an
automAttco.mente
dlsueltas la
Clar. que solament la Història pot fins a. cert punt, per als més desen·
tntereses personales.
Cortes acusadoras.
r1
arribar a palesar la major o menor trenats arribistes, que solament
De un :Parlamento como éste nada
Pera
esta
¡nrantia
del
acusada sólo
importància de cada home púbhc, pensen en llurs guanys, cert repuede esperar Espafia En él la. mayarlge
paro.
el
jete
del
Estado.
Los
jef~
rla de los dlDUtados van a lo suyo. Y
en particular; però, en tot cas, TÓS forçament en l'aplicació del princide ¡obterno y los mtntstros no se en·
IQ suyo son los ne~tos personales, Ja
no sou dels que veuen el món com pi de pod.er regulador en l'economla
cuentran tan amparados contra aCU•
venta
de tanta o cu:mto \'ino. la. elcsactones
sin rundamento. Y debleraú
a «simples mortals».
nac10nal. Tot aikò és molt bonic.
vuctón del preclo del pan para vnlorrtr
estarlo tanto como el presldente.
WELLS.-No presumo de modest. Però cuah Roosevelt o qualsevol al~
el trigo, la introducción de una. enAh
1
Sl.
volvlera contra las Cortee
1
Solament voldria dir que m'estorço a tre capità del món burgès contempomlenda en la Iey de An·endam1entos
la voz de la acusación, ya. hubie1·an
que salvaguarde sus propiedades. Es,
observar, amb ulls d'home senz1ll, rani vulgui emprendre quelcom més
medttado
al~ mb los popullstas Y 101
en ftn de cuentas, utiltzar el acta en
i no amb els del polltlc o de l'esta- senós per a. minar les bases del caagrarlos antes de tomar esta plata!or•
defensa de los negocloe nroptos, aunma electoral que han levantado con..
dista. El viatge que acabo de ter als pitalisme. toparà inevitablement amb
que se hunda la naclón.»
tra los setiares Azafm y Casares QU1·
Estats Umts del Nordamèrica m'ha el fracàs. A més, els Bancs no són
roga,
'
produït una gran impressió. Allà el pas de Roosevelt: la Indústria, les
Porque eso y no otra cosa es el cac•
ven món fmancer va en decadència, grans Empreses, les altes finances,
ta
de
acusaclónt
que
han
presentada
«LAS COSAS CLARAS
1 la vida econòmica d'aquell pafs es no són a les seves mans, sinó que
a ta Mesa del Congreso.
,
- No estamos homogeneizados.
reconstrueix d 'acord amb les noves són
cLas Cortes no van a procesar -de.
propletat
privada.
De la mateiSembla
que
hom
designant
una
-¿Qulén los homogeneizarà'l
cia ayer «A B C»-, nl a Juzgar, n1 a
normes. Lenin dlg-.Ié que calia que
Comisstó per a revts!onar el tras- !;¡;;;;;;,;!!!!!!'!!'!!!!'!!~~!'!!"!"!"!"!"!"!!!!!!!' sentenciar a nadle. Lo úntco que pue.
- El homo8enelzador que nos ho~ aprenguessm el «tracte comercial», xa manera que els ferrocarrils i la
pds de serveis a la Generalitat. La
den hacer, y sólo elias nueden hace1·1a,
mogeneloe
buen
homogeneizador y que aquests solament el podíem Marina mercant pertanyen a empreparttculars. Per últim, tot l'ePublic1tat dedica a aquesta qUes- passos, quina substància quedarà de es promover una acción procesal 1
eerà.ll
aprendre dels capitalistes. Són els saris
judicial del Tribunal de Oarantias 60o
d'operaris experts, els engi~
tió el seu edttonal.
l'Estatut?
(De ccEl Debate».)
cap1talistes els qui ban de venir ara xèrcn.
Sempre ens ha. semblat que la lenti- bre presuutos delttos de función m1.•
els tècnics en general, tamnisterial
según lo que encuentren en
a aprendre entre vosaltres a conce- nyers,
«Pot
donar-se
co
mun
ret
In
desigtud n nomenar e l Consell ¡estor era un
nació d'una conussió que s'encarrega- mal averany: sota l'apatia germtna\'en el testimonio »
bre 1'esperit del socialisme. Em sem- poc no estan el servei personal de
Roo.'>Cvelt,
sinó
¡
vamos,
que
depenen
que van a lavarse las ma.·
i
estan
rà
de
la
revisió
del
traspàs
de serveis perHls que per desgràcia amenacen de
bla que als Estats Units s'està opeWELLS
a la Generalitat. Per les noticies re- convcrt.IN1e en realitats. No ens tnspt~ nos como Pllatosl
rant, per mitjà de la idea creadora a les ordres d'Empreses privades.
Las
Cortes
lo que van a hacer e~
budes fins ara. sobre aquesta iniciati- rava a:o.ire conflancn. un Consell de ded 'una economia planificada, es a Per altra banda, cal recordar quines slficac1ó simplista de la humamtat va
goven1amental, sembla que en l'es.
governativa; no obstant la ac\tanr Y estAn en su derecho, sl JO
dir, socialista, una profunda orga- són les funcions de l'Estat burgès. en pobres i rics. Naturalment, exis- mcntada comissió no h1 hauri\ cap re- signació
llncen con fuudamcnto; pero debleran
preséncla
d'uns
consellers
responsables
nització. Vós i Roosevelt partlu de Es institució en què s'organitzen les tei:l{ una categoria de gents que no presentant de la Generalitat. Es clnr sempre hauria estat una ombra de incurrlr en responsnbUidad sl la acu·
dos punts de sortida dtferents. Pe- defenses del pafs, és organització que aspiren més que a. lucrar-se. Però, que tal com estan les coses, ens costa. garantia; ara, però, ¿qui parlar!\ en saclón no ruera otra cosa slno una ven·
Inspirada por el odio 7 por el
rò, ¿no ex1ste1x, potser, certa rela- empara l'«ordre» existent, és apa- no és cert que aquestes gents, tant d'entendre quê podria. representar nom de la Generalitat? L'Estatut era ganza
pràct1cament aquest representant; pe- un ~acte afavorit amb tots els requisits rencor contra los hombres de la ReP1l·
ció d'tdees, alguna analogia ideolò- rell recaptador d'impostos. Es més: als Estats Uruts, com a la. Unió de rò
bUca.
el
crtterl
unilateral
que
ha
inspilegats:
¿amb
quin
titol
pot
modificnrgica entre Wà.shington 1 Moscou? l'economia, én el sentit estricte de la Republiques Socialistes Soviètiques, rat la creació del nou òr¡an revisor se a.queat pacte? Sigut el que slgul,
I..as Cortes deblero.n ser responsa.Per exemple, el que allà em va cri- paraula, li Importa poc al govern són considerades com a nocives? pugna amb la reahtat juridtca exis- el criteri que predomini en la revisió, bles sl se acreditara que la acusaclón
no
rué otra. cosa stno una maniobra
dar l'atenció és idèntic als que aci capitalista, car no és ell qui la pos- Per casualitat són poques les gents tent.
serà sempre un criteri polít:ic contrari
La llei del 2 de ¡rener susnên el Par- a l'Estatut; pricttcnment, doncs, en- electoral.
'
es fa: engrandiment de l'aparell ad- seeiX. Succeeix el contrari: és l'Es- al<; pa1sos occidentals per a les
Esa sn.nelón que echamos de menoe
lament de Catalunya. 1 paralitza. els cara que la feina s'encarregui a fun_... mmlStra.tiu, creació d'una. sèrie de tat qui es troba en les urpes de 1'e- quals el guany no és una finaU· en"ranatgcs
en
la
ley
de
,ResponsabUidades
mlnls-J
le81Blattus,
però
no
anuua
cionaris, la revisió del traspàs de sernous òrgans reguladors de l'Estat, conomia càp1talista. A a.txò prec!· tat; gents que pos<eelxen certs mitOeneralltat; la presència d'un ~ vets es convertirà fatalment en una terlnles extste, s1n embar¡o, de becho.,
organització d'-..m servei social que sament obeeix la meva. temença que jans de fortuna 1 volen tnvertlr~los la.
vernndor
general
en
funcions
de
preminva de les atribucions que les Cons· La apUèn In oplnlón pública en torm•
<L'ALCALDE TRANSITORIAL
ho abasti tot. El que, tant allà com Roosevelt, amb tot i de l'energia per a obtenir una utilitat, però sen- sident és el l'nillor testhnonl de l'exls- tituents reconegueren a la. regtó
autò- lnezorable.
-Ja \IBUS com m'ho paguen, Rius ací, manca, és capaCitat directiva.
y ante ese Trtbunal, Que es el màS
1 mitjans de què disposa, no aconse· se que n.ixò constitueixi principal têneta de l'entitat polltlco-admlnlstra- noma, 1 al a hores d'ara, del contingut
\ ,.a.ulet. 1 jo que em tela la iHusió
tlva
catalana.
¿A
base
de
quin
criteri
STALIN. - L'objectiu que es per· guirà la. fmalitat de què vós pnrlà- objectm tle llurs activitats? Aquesde l'Estatut virtualment no en resten alto, babn\ que enjutctar a las actuade ten ir un monument!
seguetx als Estats Units és diferent veu. si aquest és. en erecte, llur pr~ tes gents consideren la. inversió de es !arA In revisió? Podem admetre que sinó residus, Qué en deixar!\ la revisió? les Cortes sl resultara tutundada lA
testl.tucló de l'Ordre públic al Go- El senyor Royo Vl.llanova deia l'altre acusactón aue hlclernn •
-un monument transitori?>>
al que nosaltres perseguim aei, a 1a pòs1t .Possiblement, dmtre algunes llurs fotunés com una necessi- la
vern central deterrnln1 una. modifica- dia, parlant amb uns Informadors ma<De «La. Veu de Catahmya».l
U. R. s. S . La finalitat que els nord- generacions seria poss1ble apropar- tat més a.vrat desagradable. Escas- ció
en les relacions econòmiques crea- drilenys, que calla no delxar~nos res
ai·· ert cans s'han proposat aconse- se quelcom a aquesta fmalitat. Però, seigen, però, els enginyers de talent des per l'Estatut, però c.sobre què de
I
l'Estatut: no costa aa1re de preveugmr sorgí de la confusió econòmica, personalment, crec que à.dhuc això és
s'estendrà la revisió 1 quins seran els re que aquesta vegada tindrà el goig
que
es
dèdlquen
amb
fe
a
llurs
tasHUMANITAT
Llegiu
limita? ¿I després de revtaats els trns- complet ll
d'una cnsi de l'economia ..Volen re- poc mversemblant.
ques, o economlstes l'activitat dels
soldre-lo. recolzant·sc en l'activitat
WELLS.- Potser sigut jo, de nos- quals és estimulada per un altre
del capitalisme privat, sense can- altres dos el que més fc tingui en
mohuhi qUe
el gUany? Al meu ert·
11
viar Ics seves bases econòmiques. la interpretació econòmica de la p~ terl,
ha una classe nombrosn com- en primer oc, a ¡• ac t it ud adoptada. poden servu· en a1gunes ocaswns
S'esforcen per tal de reduir al mi- litica. Gràcies als mvents 1 a la
pel Japó i als esdeveniments que per a causar perjudicis com en alposta dè gèl'lts competents, que te~ s'han vingut desenrotllant a Alema.- tres per a fer «miracles». COsa molt
nlmwn el desastre 1 la rulna de què
moderna en general, s'han nen
consctèncla del poc satic!actori n: .:\. Però eXJSteixen altres causes diferent seria si poguéssim arrencar
ha estat causa l'actual sistema eco- Clèncill.
posat
en
activitat
corrents
poderonòmic. En canvi, nosaltres, com
que és el sistema actual. Aquestes qu~. naturalment, '10 prevenen tan d'arreU la. inteHectuahtat al món
sos
que
menen
a.
una
millor
orgagents són cridades a complir Wla sols de la política internacional. capitalista. Però això és utòpic penvós ja sabe\.1, en lloc de les velles
bases econòmiques, actualment der- nització, a wt m1llor funcionament gran missió en la societat futura. Hi ha una causa molt més fonda: sar-ho. ¿Existeixen molts indiVIdus,
de
Ja
coHectivitat
humana;
val
a
dir,
rocades, hem creat un sistema. ecoMe n'he ocupat bastant en aquests el reconeixement per part de moltes per ventura, dintre de la lnteHecnòmiC nou, completament diferent. al socialisme. L'orgamtzacló i la re· darrers anys d'aquests estudis i he gents que el Sistema basat exclusl- tualita.t tècnica, que es decidirien n.
Al Govern General tou facilitadl\
Amb tot t suposar que els nordame· gularització dels actes mdiv1duals meditat molt sobre la necessitat de vament en el guany privat, sen· trencar aixi amb el món burgès t ahir la segl\ent nota de la.. Borsa
rtcans dels quals vós parleu reaht- s'han convertit en necessitat mecà. propagar les idees socia.listes i del runa. En tals circumstàncies, se començar la construcció de la no- del Treball, coordinadora de les dé
zessin en part el seus propòsits, és mea, independentment de les teo- cosmopolitisme entre enginyers, avia- m'afigura que en lloc d'insistir en va societat? ¿creieu que a Anglater· Catalunya:
1
a dir, que reduïssin fins el mimmum ries socials. St es comença per es· dors, els círcols tècnico-mJlitars, et· l'an tagonisme que separa els dos ra, França, etc., abunden tals indi«Davant les nombroses consultes
els perjudtcis que el sistema. actual tablir el control de l'Estat sobre els cètera. Naturalment, no tindria cap mons, hauríem d'esforçar-nos per vidus? Desgraciadament, són comp· que dtàri&ment es reben respecte ~
reporta, no aconseguirien extirpar Bancs, d,esprés s'estén a les Com- objecte apropar-se a aquests cfrcols harmomtzar en grau màxim totes tats: els més temen desprendre's si els súbdits estrangers que teneq
les rels d'anarquia, que són inhe- panyies de transP.Ort i a la indús· portant-hi una oberta propaganda les forces constructives que existel- dels seus amos.
concedida la «Carta d'Identitat Pr~i
rents al sistema capitalista existent. t ria i al comerç en general, arriba- a favor de la llUita de classes. A xen. Tinc 1dea senyor Stalin, que
A més, ¿pot perdre's de vista el fesslonal» per a treballar al nostre
1
Es que ells s'entesten a conservar rà finalment a crear~se un domi- aquests medis sccials hom sap ben en aquest senti~, sóc més esquerrista fet que, per tal de transformar el pafs en una professió determina~
un ordre econòmic que necessària- ni absolt¡t que equivaldrà. a la. pro- bé que la terra tota s'ha convertit que vós; crec que el SIStema antic món, és necessari posseir «el poder poden C"anviar de càrrec i treballat
ment s'haurà d'acabar, que solament pietat de l'Estat en tots els sectors en un caos sagnant, però ensems està més prop de la seva fi del que politicll? Se'm tlgura, senyor Wells, en una altra professió, aquest orga.!
que no concediu la importància que nlsme, a indicació del Servei de Col~
<La negra arana del jesultlsmo en podrà. acabar·se en el desordre òe de l'eco.nomia nacional. Aquest serà constderen que l'antagonisme primi- us penseu.
la producció. De tal faisó, que per a el procés evolutiu de lo. soclahtza- tiu de la lluita de clases, tal ¡ com
STALIN. - Quan parlo dels ca- té al poder politlc, excloent-lo en locació Obrera del Ministeri del Tre!
contra de la coeducacióm>
ells,
en
el
millor
dels
casos,
no
es
vosaltres
l'enteneu,
és
una
aberra.
pitalistes
que
sols
ctó.
aspll'en
De
manera
al
lucre
que
el
general del seu concepte. Doncs ¿què ball, posa a coneixement dels inte;
socialisme
per
(Dc «El PueblOll )
tracta de reconstruir la societat, no una banda i l'individualisme per l'al· ció.
I al guany, no vull dir que poden fe1· els homes, que encara que ressats que, segons l'apartat 14 dQ.1
es tracta de destruir el vell ordre tra, no resulten tan diametralment
STALIN.- Vós discrepeu del que aquestes gents Sigmn mcapaces de animats de les nullors disposicions, l'Ordre de 25 d'octubre del 1932, els
social que engendrà la cnsi i l'a· oposats com, per exemple, el negre anomenel.!- «classtficacJó Simplista de nullors activitats. Molts d'entre ells 'Si no són capaços de plantejar·se estrangers
proveïts de «Carta. d'Iden~
narqula, smó de limitar els seus as- i el blanc. Entre ells hi ha graus la humanitat» en pobres I rics. Es tenen, sense cap gènere de dubte, la qüestió de la presa del poder i titat» P<Xt.en
can.viar de càrrec din~
. t .
pectes negatius aillnts, lim1tar al· mtermitjos. H1 ha l'individualis- cert que exts
grnrMJ aptituds ol'Oanitzadores que sl no tcr1en a les mans aquest ~
e!Xen
capes
m·rtjanes,
·•
tre
llur profeS&Ió, sense cap altr4t
••·
guns dels seus abusos. S\.lbjectiva· me que voreJa amb el bandidatge, q ue hi ha.. també, un cos tècnic com no vull m puc negar. Els soviètics der? Tot el més podran coopera
requ1s1t
que
donar
compte del canvS~
r
ment pot ésser que aquests nord· i també Ja dísciplma l la forma d'or- vòs mateix ho heu dit, I q¡re' en- hem après moltes lliçons d'aquests amb la nova classe que prengui el
a l'esmentat Servei. No podran, p~
amencans creguin que estan trans- ganitzar
t
cap1tahstes.
Cons1dero
que
Morgan,
poder;
però
per
si
soles
no
podran
que equivalen al socialis- t re aques s e 1ements hi ha persones al qual pinteu tan desfavor.ablement canviar l'univers. Això és tasca d'u- :rò, treballar mai en cap altra proo
formant la societat ; però objecttva·
L'organitzar l'economia d'acord bones i honrades. Aixi mateix s'en com a t1pus negatiu,
és un gran or- na classe torta que aruquili la. !essló que la indicada a. l'esmenta!~
ment serven les mateixes bases de me.
la societat actual. Aquesta és la a un pla, depèn en molt dels orga- troben c;J.e d.olentes i perverses. En· gamtzador, molt capaç. Però si es classe capitallSta, 1 que a la ve- da «Carta», encara. que sigui simti
d'una inteHectuahtat tèc- trc ell~ n'hi ha de tot. Amb tot, però, tracta de gents que es dediquen a gada es converteixi
·\
amo absolut. lar.»
causa que no s'aconsegueixi, en rea· nitzadors,
mca preparada i que pugm con· la societat humana. segueix dividint- reconstrUir el mQn no es pot certa~ 1 aquesta classe és en
la classe obrelitat, cop reconstrucció social.
De manera qae tampoc l'economia vertir..se paulatmament als princi- se en rics i pobres, en opulents i ment ana.r a buScar-los entre els ra. Clar que per a. això és precis
plantejada no podran realitzar-la. pis del socialisme. Atxò és el més explotats. Apartar-se d 'aquesta divi-1 que es desfan pel lucre. Amb res· acollir la cooperació dels inteHec¿Què s'ha d'entendre per economia important. Perquè primer és orga- sió .fonamental i de l'antagont81n.. pect~ a aquestes gents, nosaltres tuals I tècnics, prestant-los a Ja
d1rigida, basada en un pla? ¿ Qui~ nitzar, i després instaurar el socta- entre pobres t ncs, significa senzi: 1 representem el pol oposat. Parlàveu vegada ajuda. Però no hem de
nes són les seves principals carac- hsme. L'organització és el factor pri- llament desviar-nos del fet fonamen-1 fa un moment de Ford, el qual ev1- deduir d•aqu1 que dita inteHectuali«EPIDEMIA PELIGROSA
teristlques?
L'economia planejada mot:mal Sense l'organització, el so- tal. No nego l'existència de cages dentment és un hàb1l ~rganltzador tat pugui exercir un paper històric
- La clencla republicana tiene que va encaminada,
tnterrn1tges que osciBen vers qual-¡ en matèria de producció. Però :·es independent. La. transformació del
primerament, a li- Ciahsme no és més que uno. idea.
IOhar mano de sus grandes recur· quidar
STALIN. - No ex1stelx m ha d'e- sevol d'aquests dos bàndols prlnct- heu dit prop de la seva actltud amb món constitueix un procés llarg,
el problema de l'atur forçós,
lOs. O la República acaba con la del~ .sense
Suposem que, a xistir un contrast irreconciliable en- pals o bé ocupen en aquesta lluita respecte a la classe obrera. ¿Ignoreu complicat 1 dolorós. Aquest propòsit
ariPe o la gripe acaba con la Re- desgrat de treball.
conservar-se el sistema tre l'indiv!Qu i la coHectivitat entre una PosiciÓ neutral, de vegades semi- en tot ens la quant1tat d'obrers que exigeix els esforços d'una classe que
PObllca,))
aquest magnat llança al carrer a ra. imposi respecte. A nau gran, forta
capitalista, s'arribés a reduir l'atur els interessos d'un Individu iSolat i neutral. Repeteixo però aue ab t
(De «El Liberal».)
6 determmat grau mínim. Però no els de 1~ soçtetat coHectiva. A això nir·se d'aquesta divisió' fÓnamerit:Ï da momc:-nt? Capitalistes d'aquesta marineria, 1 es requereix nau gran
. mena es troben de tal manera de- sl el v1atge és llarg.
· hi haurà mai cap capitalista que no s'hi val, car el collectivlsme que de què parlem i d'aquesta. 11 t
PER POR DEL ROBATOR~·
WELLS - Sí· sols que els llargs
estigui d'acord amb el fet que es li- és el sopiahsme, no nega, sinÓ que mordtal entre ambdues 1 Ul a P~l- rtats a comptar els guanys, que
No ta molt ha estat descober
quidi per complet tal problema, que assoc1a els mteressos de l'mdividu base, significa ignorar e !t~sesfetse cap força. pot anancar-los d'aquest viatges rêquereiXen capità i na veen pa is estJranger. un tndividu qu ,
lluita contm
.
t
· ft No, senyor Wells .. el ststema. ca- I gant.
s'acabi amb l'exèrcit de reserva que amb els de la collectiv1tat. El socia· Aquesta
,
nil
ua I con lnua~ p1tahstn serà destrwt no pels .:or~ t
'
haVla jet vtctim.es els seus con..
constitueixen els sense treball, la ltsme no pot allunyar·se dels inte- rtt.
El,
aç solament podrà re- gamtzadors» de la producció, 11 J ;5TALIN. - Es cert, però reque·
cfutadan.s d'una enginuosa modà:f
qual cosa té per objectiu principal ressos indiViduals. Unicament la so- soldre 1 dese
la
classe
del
proletariat,
els
tampoc
per
la
mtcHectuahtn.t
tècni·
retxen,
abans
que
tot,
\Ul gran vallltat d'e.staja. El procediment
exercir una pressió sobre el mercat cietat socialista pot satisfer d'una treballadors.
ca sinó per la classe obrera ja óue vell. Doncs ¿què és un navegant sen¡JTat era per!Uadtr les gents de,
d'energia. humana, i garantir, d'a· manera àmpha aquests interessos.
\VELLS. - Però ¿creieu que són teS capes lntenmtges 110 exêrceu!en se vruxell? Es un home sense missió.
com é1 de desagradable que a
questa manem, la mà d'obra a baix Es més, la societat sociahsta repre- poques les gents Que a pesar de no en l'economia cap paper mdepenWELLS.
El
gran
vaixell
repre·
hom el robin f la conveniència df!.~
preu. Ac1 teniu vosaltres ja, de mo- senta l'úruca garantia. sòlida per als
c~~og~des dcom a pobres tre· dent. Sabut és que tant l'engmyer senta, en lot cas, 16 humarutat senment, un punt fals en l'«economia interessos personals. En aquest sen- ~s~~r
posar-nos a cobert de tota conjl,
da
rn
?
O
an
·una
manera
pro·
com
el
propi
organitzador
de
la
pi'o·
Cera,
no
Wla
classe.
planejada. de la. societat burgesa. tit, no existeix cap contrast irretingència d'ésser robats mit1an~
uc
IVa.
ducció
treballen,
no
com
ells
volSTALiN
Es
perquè
partiu
de
A més, la ventable economia dirigiçant una pòlissa à'assegurançti
entre la «individualitat»
STALIN .. - Es evident que exJs~ drien, sinó de la manera que se'ls la prem1sSa que tots els homes posda, desenvolupada d 'acord amb un 1conciliable
que ojena tants avantatges quiJ
el sociahsme. Però, ser1a oportú ne- tetxen pe~ts 0:1;àur~ors, artesans I ordena, millor dit, com els interCs- sectxen sana. intenció. Jo no oblido
pla, pressuposa el reforç ulterior gar
calia ésser de pedra per a no detl
el contrast entre classes, entre comerctan
esws. Però no són sos del patrò e>..igeuc Com és que entre ells n'hi ha de dolents í
de la producció en totes aquelles les classes
xar-se
convèncer.
\
Ja classe ca- rquesie~,~~~ÍS }~s QUe decideixen na tm al eXISteiXen certes excepcionc;, perver505 NO crec en la bondat de
branques de la indústria els prod'Jc- pitalista I opulentes,
Ln poltssa, però, era falsa, i l'a:
la
classe
trc:-balladora
'~tso~
que
la
•.
ets
que
pr~uetxen
gents
que·
s'han
~uarit
de
la
mtoxl·
Ja
burgeSia.
tes de la qual siguin particularment
80
gent
d.'assegurance.s,
un
imposto~
\oV
e
CJe a 1 nect'SSita.
cació del capttahsme. Els inteHecnecessaris per a. les masses popu- classe del proletariat? D'una band~
qlte havta trobat la 1nane1 a d~
(Acubarà)
WEI+S. - Però hi ha espècies tuals 1 tècnics poden fer ventables
lars. Amb tot, vós sabeu que l'aug- terum la classe dels poderosos a molt diferents
viure amb l'esquena dreta, aprofide
capitalistes.
N'hi
«miracles»
i ésser extremadameút
les
mans
dels
quals
són
els
Bancs
• CANTE PARLAMENTARIO
m ent de la producció sota el capt~
tant, per a robar.zos, la por de,
ha.. que :pensen ta~ sols en els bene- útils a hÍ humanitat Però també
Camino del Congr&&o ya no va «nal· talisme prové de motius completa~ les !àbrlques, les mtnes, els mitjanS f1~1s.
1
molts a ésser robats
N hi ha· d alt.res que estan poden causar~h greus danys. A Ja.
[de)), ment diferents, que el capttal Rflueix de transport i les plantacions en les d.t.sposats
En
mottes
esferes
'de
la
vida
t1
a
fer
sacnftcis.
Així,
per
U.
R.
S.
s
Lemm
alguna
experièn~a no va «naldeeeen ..»
vers les indUstries en les quals els colònies. Aquesta. rent no veu res exemple, el vell Morgan: gents com ela en aquest sentit. Arran de la
norma corrent actuar aix-l.
Pe~J
(De eLa. Llbertad».)
dividends són més crescuts. Jamai que no sigut llurs propis interessos ell no. pensen més .Que en dividends. revolució d'octubre hi hagué no pocs
regla general les potències qu ~
no s'obligarà el capitalista a fer que i llur afany de lucre. Lluny de sot- Són Simples paràstts de la societat tnteHectunls i tècnics en general que
declarett un «casus belll». ho !~n.
es perjudiqui ell mateix, ni 6 con- metre·s a. la voluntat de la coBec- que es dediquen exclusivament
es negaren a. prendre part en l'edien defertsa de supos~des mtronus:,
r ebent valuoses aportacions
sentir guanys més petits per tal de tivitat, s*esforcen a fer-la seva. Per 1 acumular riqueses per al seu propi !lcació de la nova soc1etat. No sols deSeguun
swns d'altri ert els tn.teressos n'à-,
llibres amb destinació a aquesta
satisfer les necessitats de les mas~ altra banda, tenim la classe pobra l benettcL ~ canvi, Rockefeller re· s'oposaven a. aquesta. reconstrucció, biblioteca. No cal dir com les
cionals,
és a dir, dels ncs de ~~
agraun.
la.
classe
dels
explotats,
que
no
pos: sulta un exceHent organitzador. Ha sinó que Uns conspiraven contra Darrerament h em d'esmentar les que
ses. Sense alllberar·se dels capltanaC1ó. 1 perquè aquests .es cobret-¡
seeu;:en
fè.br1ques
ni
Bancs
1
que
li.stes, sense abolir el princlpl de la.
assentat un exemple en organitzar ella., I la sabote¡aren. Empràrem segueLxen:
xm de tot rlsc, els fa s1gnar una~
propietat privada sobre els mitjans
l!l dl;StnbucJó del petroU, que és dfg- tots els mitjans a nostre abast per
pòlissa, i 1w és altra que la guc~-~
De Pepeta G. de Rosselló, «La
de prodacc1ó, no podreu vós crear
- z ne d !~Ul!r-se. Després tenim també tal d'atreure'ls al nostre entestament Muerte y el Dlablo» (dos volums), de
ra exterío1, que costa /OTÇCJ: me.:t_.,
cap economia. didglda pròpiament
AGENCIA TRANSPORTS I Ford;_ sols 4Ue êlls és astut I cgolsta. constructiu. Però passà ~ps abans Pompeu Gener.
cara que rexpolwctó real o nnagtdita.
Ningu no pot ne~a.r-IJ, no obstant, f.u e aquests lnteHectuals 1 tècnics es
D'Antoni Arbonés, d'Almatret: «Esnana qu.e la motwa.
WELLS - Estic d'acord arn b pròxima 1. Inaugurar, necessita per- el seu febnl. entustasme d'organitza- ecldissln a prestar ajuda activa a pa.fia lndecLSa», de Francesc Tlffon:
Ht 11a w1a dfjerência esseJlcial,
molt del que acabeu de du; però aona entesa~"- el ram por tal do dc¡o en matèria de Dròdtfècló raclo· a nostr¡ Obta. En l'actuahtat la. eLa condiclón SOCial de la mujcr en
pero. entre l'escroc aHudit me;
el que jo desitjava remarcar era
d
,
nalltzada,
ram
en
e1
qual
vosaltres
ma¡or
1
millor
part
d'ells
ban
enl;spaña.»,
de
Marganda.
Nelken,
1
amutLt i les potències que J~n :~s
que sl la totalitat d'un poble accep- ~sar- 1~. • 1 ~P 8 J Agència. Sou mJ.teixos heu lllres bastant. Desitjo tra de ple a. les files del COI1$truc- cAtlas anatòmic», del Dr. Wander.
guen es.
Aquell treu els ~;~res'
ta el prmcipi d'aquesta economia l parhcr~lo on ol n&gQcl. !,núQI .ter,¡~tar de pas qu~
aquests t!vlsme §ocla1!si:ll.. Aquesta experlèii·
De Salvador Ambrós: «Ull nuevo
dels propis mtcressat11. r:fan pr./
'I Planejaaa
sl el Oovern comença presentar-ce &OnSiCoñèlxer PitToc• últims tempir s'h~ Vlñ~ut ó¡¡erant un ol~ ens h~ ensenyat, dones, a r.o socialismo», de Tomàs Gunênez Valtan signar als rics, per
gradualment, de n1lc& en mica, l
tament el ram
canvi molt important en l'opinió menysprear les qualitats, ja siguin divieso; (El arca de Noé», de Lluis
gar al;~ voltres.
FRANCES
d'una manera conseqUent, a injec·
~~·- >~/.dels països anglosaxons amb respec· po&tives, j& negatives, dels intellec- Araquistain; cCésar o nada», de Plo
'· ,]1!
tar aquest principi, s'arribarà. al cap Escrlure LA HUMANITAT, n,o 315 te a. la Unió Soviètica. Això es deu, te.uts, Ja oue sabem Que tant Baro1a. 1 «Don carlos», de Schiller.

pora. un trimestre
Am•rtca Ll ati na I Portu&al
un trimestre
' Altre! oaisos un trlmt5tre

••

Més revisions

a·

Labor negativa

Heus aaf un 'Problema, el més
Ai:ri qualifica. El SOl la labor de
pertllós cl'esdcvemr conflicte. La
les dretes.
Tierra en parla dient que d'un
•Sl hemos de dar un denominador
Parlament com aquest no pot es- común nl espirltu de las derechas, a
perar-se'n res.
los actoR en que ae gastan o se mal~

LA

La «Carta d'Identitat
professional», per a
estrangers

Focs
de Bengala
*

enfl!

a

m

Biblioteca per als
obrers parats

la humanitat
Suma antcrl~r:

37,246'80 Josep :\Iontané Trave ..... .
Josep Fontanals Pujol ..... .
Valent! Jordà ... •.••••
2'50 Joan Borrell ... ... ... .. .
............
Maria Vila
2'50 Jo:;cp Fontanals 1\rl.
Un grup de dones d'esquerra de Rü::iES
......
50'- Josep Vilà
Un grup d'Arts Gràfiques.
6'- Josep Mosella ..... .
... . . . . ..
Una jardinera
4'- R. Piulats
.........
La \'eïna l els de rasa. . ..
4'50 RRmon Planes . .. ... .. .
Dolors Rovira . . . . . . . . . . ..
2'- Joan Sant
........... .
Un català ................. .
2'- Ramon Caelles . .. ... ... . ..
Dues companyes de treball.
1'- Jaume Sublrà
... ... .. .
El ?:leo ................. .
2'- Elies Balasch .............. .
Dues catalanes . . . ... . ..
1'- Domènec Sorribes . .. .. .
..... .
Una teixidora
1'- Pere Mosella .. . ... .. .
Dues republicanes ..... .
2'- Josep Jalmar .. . . .. .. .
l'epHa Corominas ..... .
1'25 Josep Cod.ina. .. . ... .. .
Andreu Serra . . . ...
2'- Agu;¡tl Bajona . .. . .. . ..
2'- Juli .Maruu ... ... .. .
Una e!lquerra d'Espuj :S ...
A la memòria de Pamles.
2'- Manuel Mon<:unlll ... ... .. .
.
........
Agramunt
2'- Ramon Brics .......... ..
Dut>s c.dmiradores d'En
Pere Sodrlc .. . •.. ... . ..
2'- Jaume Soler ... ... ... ...
Ga.ssol ................. .
2'- Climent Mollns ... ... ... . ..
Francesc IJopart ........ .
1'1". K ........ ..
Pau Caubet ...............
Una esquerrana de GràMàrius Coromines . .. ... .. .
. .....
cia ... ... ...
2'- Mnrtl Capdevila ... . ..
Una nena que est1 a la
Lltús Sorribes . .. ... •..
Colònia de BERGA ...
Josep Colilles ........ .
Avinyó (5.è lliurament) ...
Francesc FargueU ... .. .
Una admiradora dels emJosep Ca !les .. . ... ... . ..
........... .
presonats
3'- Francesc Feu . .. . .. .. .
Uu grup de republicans
J~p Serial ........... .
d 'esquerra de CASTELLAntoni Jusmet ..... .
...... . ..
TERSOL
75'10 Enric Far reny .. . ... . ..
Un gmp Femeni d'Esquer... .. . . ..
Trini Alart
ra de castelltersol a la.
.Mercè Cnlvet ... ... . ..
memòria de l'Avi
25'- Dos petits d'esquerra. .. .
En nom rlels germanets Ct..... .
Joan Creus
¡n·ià i Guadalupe de
Antoni Capdevila ... ... .. .
Montcada. .............. .
2'- Josep Prunés .............. .
Uns dependents del cafè de
Jaume Casafont ... ... .. .
«L¡t Rambla»
10'- Lloses
.......... ..
Due:s admiradores d'En
Lluls Comella <correspon.
Oompanys ............. ..
2'....... ..
sal)
Pere Traverla ............. ..
2'- MOdesta Sales ....... ..
Per segona vegada, unes
Ro;; a Comella . .. . .. . ..
esquerranes de Gràcia ...
9'- Pilar Comella . .. ... . ..
catalanistes d'EsCinc
.........
S. P.
qutJrra ................. .
8'- Josep Viladrlc ........... .
Un grup de republicans de
Cruies Pallarés ... ... ... . ..
80'75 Miquel Sarri ...
Montmaneu ........... .
......
3'- Antoni Torruella ... . .. .. .
8 P., de Finestrelles
Un republlci< de IA Cènia,
Valentl Massa na ........... .
a la r :tòria de Macià ...
3'Un gn1p de xnfers del gaCASTELLVELL I VILAR
12'50 Pere Biosca . .. ... .. . . .. .. .
ratge E:::'ORM ........ .
Sis ..t:l•tes del Collseum
Trmitat Simchez ........ .
Pompela ...............
6'- Esteve Biosca .. . ... ... .. .
2'- Maria Casas .. . . .. ... ... . ..
Pnmilla Rabassa ........... .
Una famflla que té conValentí Btosca ...... ..... .
5'- Plora BIOSCa . .. ... ... . .... .
fiança. ................ ..
Jo.;ep Ramon Castells .... ..
3'- Pepíta Biosca .. . ... ... .. .
Gre¡¡òría Santa Inés ... .. .
3' - Neus Biosca
.......... ..
2'- Josep Torrents ........... .
Maria Ramon ...... ........ .
2'- Leocàdia Biosca ........... .
. .. ... .. .
Mercè Rr.mon
2'- Josep Malla ............ .. .
Un Nacionalista ... ... •..
1'23 Josep Sanjust
Salvador Bertran ... ... .. .
... ... .. .
1'25 Lluis Duacastella. .. . ... . ..
Mana Tomàs .............. .
1'25 Teresa Paloma ... . .. ... .. .
8. &ort ran Tomàs ... . .. .. .
1'25 Joan Grau .......... ..
Doml-nt>c Bertran ... .. . . ..
Domènec Carré ... ... ... .. •
1'- Un esquerrà. ... ... .. .
2'- Anton Prat
J l\.1. 1.~• ...............
........... .
10'- Mercè BErga ... ... ... .. .
.. .............. .
J . l\.1.
1'- Pere Pa pell
J. Erlll ..................
.. . .. . .. .
10'- Valentí Casajuana ... ... ...
J. V., optimistes ... ... . ..
2'- Josep Grifoll ... ... ... . ..
A Oriols ................. .
l'l'50 Tres germanes d'esquerra.
Un grup d'Obrers ... ... . ..
2'- Rossend Gat1Usans... . .. . ..
Dues noies catalanes .. . .. .
1'75
Dues esquerranes .. . ... ...
Un català i una aragonesa
._ Domènec Oairlu ............
5
de Coll-Blsnc ... . .. .. . . ..
Ramon Carbnjal ... ... .. .
Familia catalano-aragonesa
._ Josep Santamarla ... ... . ..
7._ Francesc Serra ........... .
de Coll-Blanc .. . .. . .. .
J Traveset Peralla ........ .
1._ Llu!:; Pujol
.. . ... .. .
1._ Antònia Garcia
G.V. B ................. ..
. .. .. ... .
30
Família Puchal .. .
Francesc Farrer .. • . ..
Empleats de la. Casa. Ber._ Eudald Pruné::> ........ .
11
........... .
tran
._ Enric Vendrell ....... ..
R. M. B. (2.• vegada) ...
5._
V . P . . . . . . . . . . . . . . ..
2
s r.t. .................... .
.. .............
R. B.
2 ._
El nen Angel Ollu Pinto ...
._ Amònía Gimeno ...
2
J. Guitart ...............
..
T.
A.
._
1._ Felip Nori . .........
...............
V. VIdal
Masque .. .
1
..
.
...
P. l.ln~"'" ...
... ... .. .
._ Josep Gall
El nen B. Gargallo .. .
2 ._ M1quel Prunés ... ... .. .
2.
,r. Dalmau .............. .
... ... .. .
0 50 Magí Ambrós
e Jordà ...............
Jo:;ep Oalsina . .. ... . ..
.
50 Josep Pujol
0 ._
J. ~!!tiana .............. .
... . ..
1
J . Pinto ................. .
.. .
l ' - Salvador Corbera
Enriqueta. Pinto ... . .. ... . ..
1'- Joaquim Fonollosa .. .
Antoni Comas ... ... ... ...
4._ Francesc Polo . .. . .. . ..
Elionor Masdeu .. . ... ... . ..
1._ Jo3ep Moreno ... ... ...
...
Alronll Royes
l ' - Anur Fàbrega s ... ... . .. . ..
. .... .
Joan Porqueras ...
1._ Joan Montr6s ... ... ... . ..
=:;ebastlà Grau .. . . .. .. .
0 .50 Josep Aloy ... ... ... ...
Conxa Grordà. .. . .. . . .. •..
l ' - J. E ................
Joan Asturgó ........... .
. .. . ..
0 .50 Joan Pons
isabel Grau . .. . .. .. . .. .
l ' - Ramon Prat ... ... .. .
.. • .. • •..
Joan Asturgó
Junyent . .. ... .. .
Francesc Asturgó
0•50 Iscle
........ .
Josep Prats
Un Grup d'esquerrans de
... .. .
Francesc Puito
la Bodega. «LA PARRA>>:
1'- Ton Berengt1er ... ... . ..
Maria Domènec .. . . ..
l ' - Ro~send Balagtter ... .. .
Dolors Cubells .. . ... ...
l ' - Ramon Codornlu ... .. .
.. . .. .
Pepa Castell
Salvador Garriga ... . ..
0•50 Tomàs Ibàñez .. . .. . .. .
... . ..
1'- Franct>sc Polo
Manuel Guartero .. . .. .
1'- Manuel Rodrlguez ... .. .
............
IJuis Escat
0 .25 Josep Arola . .. ... ... .. .
Enric Píqueras .. . .. . .. .
1'- Jordi Padrós ... ... ... .. .
• Enrlc Quevedo .. . •.. .. .
... ... .. .
l ' - Anton Escala
..... .
Joan Vidal
1'- Salvador Rovira . .. . .. .. .
Josep Vidal, (fill) ... . ..
0'25 Gregori Villuendas ....... ..
...
Teresina Picull1
... ... ... .. .
l ' - Isidre Mas
Ramon Alagarda. .. . .. . . ..
r- Josep Ro.;;ell .............. .
JO!I.n Planas ...............
........... .
1'- Joan Vila
.. . ... . . . .. .
Josep Vidal
.......... ..
l ' - Josep Martí
B.lsner Angei . .. .. . . .. . ..
........ .
1'- Ramon Slstero
Ricard Vallespir ........... .
0'50 Francesc Montoya ... ... . ..
Un Nacionalista ... ... .. .
0'30 Josep Vila ... •.. ... ... .. .
... . ..
Un esquerrà.
... ...... . ..
0'50 Ramon Vila
Ramon Argenté .......... ..
0'50 Celesti Jttllo ... . .. ... . .. . ..
Rosa Hemàndez ... .. .
.. .
o·so Eliseu Giralt .. .
Carme Hernàndez .. . .. .
1'- Francesc Baltasar·... ... .. .
Antoni Farrer ... .. . .. .
0'50 Esteve Bobe ... .. . ... ... . ..
Un esquerrà .. . ... .. .
2'- Càndid Garcia .......... ..
.........
M. Gual
1'- Manuel Panella .......... ..
Dolors Pinell .. . .. . .. .
1'- 1Antoni Lladós ... ... ... .. .
Pere Ollvert .. . . .. .. . . .. .. .
Pere Pous ... ... ... ... .. .
....... ..
Aureli Edo
0'50 Ant on Inglés .............. .
JOS('p Reboredo . .. . .. .. . .. .
Malla ... .. . ... .. .
Manuel
0'50
Un catalanista . .. ... .. . .. .
1'- Joan Babtà ... ........... .
Un esquerrà .............. .
1'- Josep Roig ... ... .. ... .
Josep Plno .............. .
1'- Ramon PobUl ... . .. .. .
Francesc Tomàs ........... .
0'50 Pere Royo ...... ........... .
Ramon Edo ............
0 .50 Ramon Coll ... .. . . .. . ..
Andreu Telxldó .. . •..
l ' - Pilar Soler ... ... . ..
Agustl Hemàndez ... ...
. .. ... . ..
0'50 isidre Coll
Francesc Farré ... . .. •..
1'- Filar Ambrós .. . ... .. .
Lltús Albert .. . .. . .. . .. . .. .
0'50 Consol Coll ... ... . .. ...
....... ..
Josep Fonollar
.. . .. . . .. . ..
1'- Lola Coll
Au ton Fttrreras ... . .. ... ...
0.60 A doll Coll . .. ... ... .. .
Jose¡.~ Planas ... ... .. .
... ... .. .
Ambrós
Antòma
Un Grup d'Esquerra de
ValenU Vinolas ........... .
SANTA COLOMA DE
Martl Ma¡¡ ...............
GRAMANET:
25._ Isabel Pujol .............. .
c. o. R. Les carolines. ...
2'- Maria Teresa Mas ....... ..
Josep Sallent ............. ..
2'- Ramon Tort . .. .. . .. .
. ...........
8 . G.
1'- Francesc Sala ..... .
Adolf Navarro .........
........ .
l ' - Marcelli Ptntó
Felicià Antonlo ... ... . ..
l ' - Valentina Enrich ... ... .. .
Medi Cucurells. ........ .
l ' - Antoni Pint6 ... ... ... .. .
Jaume Santos .. . ... .. .
1'- Dos perruquers ........... .
Amadeu Soler . .. . .. .. .
1'- Josep Viadlu ... ... ... .. .
Joaquim Arasa .........
........ .
1'- Angela Me.;tre
Entíli Garriga . .. .. . •..
2'- Leonl!i VUadrlc ... ... .. .
J~p Ginastret ..... .
........ .
1._ Roc;a Trulls
Rogelt Aldosa ... ... .. .
1'- C~iment Planas •.......... ..
Francesc Roger ......
... .
..
...
.
..
Vila
Mana
._
Joan Martínez .........
1
1'- Julià Tàpies .. . ... ... .. .
........ .
Genis Pont
..... .
._ Filomena Viln
Joan Lapuente ........ .
1.
Ignasi Saler Tenddó ... .. .
..... .
J . Argalagués
0.50 Dolors Santaulàría ...
Miquel Sangüesa ... .. .
0•50 Ignasi Soler Santaulàría.
....... ..
Isidre Anguera
0 50
Concepctó Santaulària. .. .
0'50
Francesc Royas • .. . .. ... .. .
.. .
Artur Badia. .. . .. .
0•50 Josefa Pintó
o·50 I Angelina Soler Pintó ...
Joan Pereíra ... . ..
...... . ..
I Salvador Vila
CUBELLES
... .. .
Fruncesca. Mart!
...
I:;idre Montané
2'- Maria Teresa Vlla ....... ..
Llorenç Avlnyó .. . .. . . .. .. .
2'- Llibertat Vila. .......... ..
Joan Montané .. . . .. . ..
3'- Pere Codina ............. ..
... ... ... . ..
Josep Fontanals Lleó ...
Nens Grau
2'........ .
Joan Pons
Gertrudis Mas ... .. ...... .
3'Josep E~cardó ....... ..
1'- Joan Codina ... ... ... . ..
2'- Sebastià Llol>et .......... ..
Josep Castellví ........ .
Ratael Costa ....... ..
2'Rll mon Est alella ........... .
Josep Roda ... ... .. .
2'Jaume Fonoll ...
... . .. .. .
Pere Nabra
2'...
Joan Alba
1'70 Ramon Simó .........
Lluís Avinyó ... ... ...
. .. .. . . ..
1'50 J. Alsina
Emili Preixas ...
.. . .. .
10' - Carmel Bru
........ .
Un R
Ramon Cornedó ........... .
4'Josep Amorós ... ... . ..
2'- Joaquim Pujol . .. . .. .. .
x x.......... ............
... ... . ..
2' - Pere Pérez
Tomàs Pla nas . .. ... ... .. .
Francesc Gost .. . .. . .. .
2'... ... ... .. .
Josep Soler
1'- Joan Fnl.nch ... ... .. .
M eldor Cona .............. .

t·-¡
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PER ALS AMICS EMPRESONATS

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

1'1'-

1'5'- Josep Biosca .......... ..
1'- Ramon Bach .............. .

2'- Joan Ounrarré
. .. . ..
2'- Isidre Vila Subírana .. . . ..
1'.. . . ..
..
.
.
..
Pere Puig Bach
1'- Joan Puig ....... ..
1'- Ma.rl& IJobet .........
1'- Un rabassaire ... ... .. .
1'- Joan Oriol
....... ..
1'- Em!U Barons
... •..
1'- Anton Romagosa ... •..
1'- Angela Talló ... .. • .. .
1'- Joan Baroms .........
6'- Anton Famé .........
1'- Ant.ont Ribera ........... .
1'- Anton Badia .............. .
2'- Josep M.• Baguéa ....... ..
2'Isidre Oollde!ons . .. .. .
2'- Un grup d'esquerrana de
1'GIRONELLA .......... ..
2'- Joan Amorós, de Sant Sal2' .......... ..
vador
1'- Joan
Cuadras
1'- Una fam1lla de Sant Per&
1'de Ribes .............. .
l'- Casino Andorrà ... . .. . .. .. .
2'- D. D. M ...................
2'- J. A ..................... .
1'- Teresa. MarU .. . .. . ... . ..
2'- L. C......... .
2'- Un matrimoni amb dues
........... .
nenes
1'- Ferran
Agu!là .. . .. . . .. .. .
0'50 J. Ferró ................ ..
0'25 Recapta feta. per una uena
0'25
en un casament civU
5'- Uns quants esquerrans de
2'de la Selva
1'- A Cassà
la memòria de Macià.
1'- Un amic
........... .
0'50
S. ColllaS .. . •.. .. . . .. .. .
6'- R.
.........
J. Rodon ...
Estrella, a. la memòria de
~\<lactà ................ ..
2'2'- Les dues germanetes Montserrat 1 Núria Ricau, i el
6'seu cosmet Jordi Verdú,
2'a la memòria de Mactà.
5'2'- F. O...................
2'- Els nens Jordi, Montserrat
i Pasqual a la memòria
2' .............. .
de l'Avi
8'.. .
2'- María Espel . ..
1'- J. M., 1 la seva mullerBaPere Geli Carner, de
3'...
..
gur
2'5'- Els divtut obrera {cinquena setmana) ........... .
1'5'- P. E ...... ........... .
........... .
1'- D. A.
1'- M. P. O ........... ..
2'- A. S r-1.......... .. .
5'- F. T. S ............... .
. ....... .
2'- N. P. S.
3'50 Per Catalunya. ........... .
1'- Un grup de Republicans
d'Esquerra de TOSSA DE
..................
5'- A h.IAR
P ... .
2'- A T.,
a. la memòria. d'En
2'Compte ......
2'companya. de Corne2'- Una
llà, (tercera vegada> ...
1'....... ..
1'- Una altra
2'- M.adrona Casas ...
1'- Familia Ramonet, {tercera
........ .
vegada>
2'Democràtic Federal.
1'- R
Unió Republicana l Es2'querra Republicana Ba2'.............. .
lear
2'1'- Ramon Santgenis .. . .. .
1'- Maria Santgenis ... .. .
2'- Joan Carrió ... ... .. .
2'- María Carrló .. . ... .. .
2'- Eduard Carríó . .. .. . .. .
2'- Mercè Plrmrt
0'50 Gonçal Torroella ... ...
Gràcia ... ... . ..
o·so Isidre
2'- Josep Arroyo .. . ... .. .
......
2'- Josep Dot
2'- Josep Mana Vilar
2'- Grup d'empleats d'E. E. C.,
a CAPDELLA .........
2'2'- Alfons Grau
grup de 5 BALSAUn
2'............
RENYS
2'2'50 Josep Palau Vilaplana ...
1'- Josep Planes Fabre¡at
2' - Josep Padollés Mart[ .. .
..... .
2'- Pere JO\'é Flotats
2'- Jawne Farré Paris
1'- Un grup d'empleats del taller i de les oficines de
1'la MAQUINISTA TER1'RESTRE I MARITIMA:
2'2'- Antoni Carretera ... . ..
2'- Antoni Gtbert ... . .. .. .
2'- F. O ............... .
5'- G. F . . . . . . . . . . . . . . ..
1'- A B ............ .
2'- S. G ............... .
2'- J R ................
2'- E A .............. ..
2'- P. O................
1'- J. o.... ............. ..
2'- Sin16 Amlch ... ... ... ... .. .
2'- Vliials ... ... ... ... ... .. .
................. .
2'- Nadal
1'- Qulquet .............. .
1'- Salvador .............. .
2'- Vall ................. .
1'50 Q. B .................. .
3'- Josep Descarrega .... ..

P.
2'- M. G

2'- E

.."'

blUMeNGE, !4 DE FEBRER

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

A . F . . . . . . . . . . . . . ..
. ......... ..
2'- J . A.

2'- N. Duran ................. .
........... .
2'- F\;,ster

1'- Un admirador ... ... .. .

2'- e P . ................ .
1'- A. A .... .............. .

1'- M.R ................. ..
1'- J. G . . . . . . . . . . . . . . . ...
1'- Enric Manyó .............. .
1'- F. C .............. ..
... . . . . ..
1' - E P.
1'- Nicolau Parra .........
1'- F Piera ............
0'50 F. S. M . . . . . . . . . . . ..
... . ..
2'- J. S B.
1'- J. C. Sabaté .............. .
. ..
M. B. M.
1'2'- Ramon Juvé ..... .
1'- Ricard Puig ... .. . ...
1'- J . M~sana
......
1'Jooep Llagostera. ..... .
1'- J P ............... .
2'- c. s............. ...
1'- J F ......... .
1'- v. Q ................. ..
2'A A.................. .
2'- J s .............. ..
2'- J v...................
2'- J . B ................. ..
1'- Enric Estivlll .............. .
1'1'SANT PERE DE
1'TORELLO:
1'- Josep Vinvolas ........ .
1'- Jaume Coll .......... ..
1'- Sever! Miarons .. . ... ...
0'20 Miquel Jafre ... ... ... .. .
2'- Pere Bnt ................. .
2' - Lluls Domenech . .. . ..
1'- Jaume Borrell ... ..... .
1'- Jaume Puig .......... ..
2'....... ..
Pere Illa
1'.... ..
Joon Serra
1'- •Jawne naulet . .. .. .
1'- Jaume Verdaguer ...
1'- Jo.;ep Fornals ... . ..

1'- Joan Puig ... ... ...

1'- Lluls Cull ............
1'Llu ls Plana . .. ... ... .. .
0'50 Josep Vaqué ... ... .. .

1'- Pere Jordana . .. . .. ... .. .
1'- JO.'!ep Fornals Puig ........ .
1'- Gaspar Ricnrt ... ... ... . ..
1' - Josep Jafre .. ......... .
1'- Gaspar Fornals .. .

1'- Francesc lhlart . .. . ..

1'- Josep Bnt ........... .

1'- Joan Vinyolas . .. ... ..... .

0'40
2'3'0'25
0'50
0'50
0'40
0'50
2'2'1'1'1'-

Ramon Targarona .. . ... .. .
Vicenç Vila. .............. .
Plus Jordana . .. ... . .. .. .
J oe.n Miarons ... .. . .. • .. .
Francesc Rlbas ... .. • ... .. .
.........
Jaum& Bru
Ramon Campa .........
Esteve Solé ... ... .. .
.........
Josep Solà
Pau Vinyals ... ... ,,.
Josep Roseu .........
Joan Roger ............
Pere Vila. Barraca .........

1'- Esteve Pujol ... ... ... .. .
0'50 Jaume Vlla .............. .

1'- Francesc Ricart .. . ... .. • .. .
1'- Ramon Arxe .......... ..
Anton Peroliu ........... .
100'- Llorenç Mas . .. ... •.. .. .
Joan FornaLs Puig ........ .
2'Jaume Guix .............. .
1'- Pere Abiarons ... ... ... •..
Josep Oraseraa ........... .
1'- Joan Pulgdecanet . .. ... .. .
10'-

1'-

LLARDECANS:
5'- Josep Gonzàlez
... ...
2'- Francesc Montagut
5'- Plàcid ...............
.............. .
Artur
10'- Francesc Sluraneta. .. . . ..
1'- Enric Gonzàlcz .. . .. . . .. ...
1'40 Els nens P. i R. Sluraneta.
Pepe B. Masip . .. ... . .. .. .
12'- M. Mateu M .............
H. Montagut Reus ........ .
t2'- R. Montagut Joan .........
5'- Joan Cornadó ...
5'- P Gonzàlez, nen .. . .. .
2'- J. Comada Maga ........ .
2'- J. M.~ M&gan ... ... ... .. .
........ .
J . Oro Pampa
5'- Baptista Sentis . .. ... ... .. .
Amadeu Sentis ........... ;
Pepe Sero ................. .
Llibertat Masslp .........
3'- Mateu Miró .............. .
1'- Un senyor
.........
A Montagut .............. .
J. Mari.,o Bell .........
12'- Carles Oro ...............
2'- F. B. Masslp
... ... .. •
10'- R. Montagut SQrt ... ... .. .
R. Sentis Racó .. . ... ... .. .
5'- R Mateo Cebrià .. . ... .. .
13'-

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

5'tl'30

3'5'1'1'1'2'-

26'10
2'0'50

1'-

GRANOLLERS:
Centre d'Esquerra Catalalana Macià .............. .
Magdalena Cavallé ....... ..
........... .
Rosa Yerro
Carolina Zavala ... ... .. .
.. . ... . .. .. .
Pau cavnllé
Emili Marcar illa.... ... ..... .
Josep Marti.. ............ ;
Ventura Romeu Miralles ...
Ramon Mas.sip .. . . .. ... .. .
. .. . .. . .. ...
Lluls Olivé
Miquel Perelló Massip... . ..
.. . ... . .. ...
Josep Sentis
Daniel Balsells .. . .. . ... .. •
Josep M.• Jové .......... ..
...... .. .
Joaquim Yerro
Generosa Farré . .. .. . ..... .
BLANES:
Joventut C. P. de B ...... .
Acció Política .. . .. . ... .. .
.. .
C. del P. de B.
Salvador Carles Prats ...
..... .
Joan Ribes
.. .
Rafael Cornellà
Salvador Maresma ... .

1'- R. P.

2'050
1'0'50
0'50
0'50
25' 52'50
1'10'-

12'2'2'2'1'-

2'-

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

1'-

1''1'-

·r2'-

1' 2'0'25
1'-

2'2'1'-

Joan Puig

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

....... ..

Joseu Pujol - .......... .

Josep Rius .......... ..
:Miquel Prats ... ... .. .
J:>an Maresma ........ .
Francesc Martl .. . . .. . ..
Jooquím Martí ........ .
Agustl Martí .. . ... .. .
...
Ramon Molinó
Joaquim Romaguera ...
Emili Artau .. . .. . .. . .. .
~Jquel Serra .. . ... .. .
Joan Cases ...... ..... .
.... ..
Un Castaúé
Francesc Glbert ... .. .
Pere Olivella ... ... •..
.........
Fc. Bernat
Joan Andreu Costes .. .
.. • •..
Emili Monell
Jaume Tarrades ... . ..
Joan Verdalet ... ... . ..
....... ..
Joan Matas
Francesc Puig . .. . .. . ..
..... .
Un Quillat:..
Nítr,·is P!:mells ........ .
Prr.ts ........ .
Ct ~. ·
Josep Mas.'\chs ... . ..
Brú Centrich .. . ... ... .. ... .
... ... ... .. .
Lluís Ferrer
Rtcard Reuyé .. . ... .. .
.... ..
Joan Comes
Joan Comes (fill) ..... .
Joan Esgleas ... ... .. .
... . ..
Josep Montells
Cristòfor Castafié .. .
Bartomeu ColleU .. .
.. . . ..
Emili Bruguet
Francesc Castai'lé ... •..
Joaquun Gibert . .. ... . ..
........ .
Rafael Martí .. .
Joan Horta Abril .. . .. .
Joaquim Puig . .. ... .. .
.. . ... ...
Miquel Horta
Salvador Horta ... .. . . .. . ..
Joan Hort.a ... ... . .. . .. . ..
Salvadora Horta . .. .. . .. ... .
... .. . .. ... .
María Horta
Albert Rondon
Corresponsal de LA HUMANITAT ............. ..
Joan Maresnta Pagès ..... .

3'2'1'1'1'1'1'1'1'1'- x .................... ..
1'- Feliu Glnest.a. . .. . .. .. .

1'-

TARADELL:
0'50
........ .
0'50 Adolf Roca
0'50 Ramon Blasi
0'50 Narcís Rovira i familia
1'- Y. S......................

2'- Joan Martí Solé ........... .
0'50 Jawne Farré .............. .
1'- Lluís Brugalla . .. ... . ..
1'50 Florenci Solà ... ... ... . ..
2'- Miquel Vivet ... ... ... .. .
Joan Arumi ............. ..
1'. .. ... ... . ..
1'- Llúcia Roca
1'- Aleix Codma ... ... ... . ..
.......... ..
1'- Ramon Sañe
Jaume Vilardell ... ... .. .. ..
1'1'- J osep Mora ............. ..
Lluis Rít>ra . .. . .. ... ... . ..
1'1'- Ramon Ramírez .......... ..
2'- Genis Mas ........... .
Ramon Vall-llobera ...
Antoni Costa .. . .. . .. .
Joan Roms ......... . ..
... . ..
2'- Pau Carbó
2'- Andreu S abatés . .. .. .
. .. .. .
Torre
la
de
Joan
1'- Jacint Bla si
.. . . ..
1'- Salv~dor Antouell ......
1'0'25
ALBl:
1'- Josep Cunillera. ... ... .. .
0'50 Un català ...
. .. ... . ..
0'60 Fc. Vtves U urba . .. . ..
0'50 Josep Albalges
0'25 Ramon Cunillera Farré
0'50 Cosme Mon tafia .. . ...
l'~ María Solanes
.. , ...
0'50 Pau Martí Carni . .. .. .
2'........ .
María Jané
1'- Ferran Mestre .. . .. . . .. . ..
0'50 María Lladó .. .
.. . •.. .. .
0'50 Paula Oapde\ila . .. . .. . ..
1'- Jesús Serra
... . .. ... . ..
1'- Josep .Mestre .............. .
1'- Teresa. Cunlllera . .. .. . .. .
0'50 Una. esquerrana ... ... .. ....
1'J. Penafreta, a. la memò1'ria de Macià. . .. .. . . .. .. .

1'- Jatune Cuníllera . .. ...
1'- Magdalena Miró ... . ..
0'60 Pau Solanes . .. ... ... . ..
1'- Dolors Lladó ... ... ... ...
0'50 Lfd1a Alba1ges ... ... ...
1'- Cosme Moragues ... ...
. .. ... . ..
0'50 Maria. FeUu
... ...
0'60 Un catalrulista
0'25 María Dom1Dgo ... ...
... ...
0'50 Ramona Ori!ló
0'60 Josep Marti Llovenr. ...
0'50 Maria Sementé . .. ... ...
... ...
l ' - Un socialista
0'50 Ramon CUnlllenr. ... ...
... ... ...
0~ Maria Bové
2'- Ramon Gayà ... ... ...
... ...
1'- Josc~ Grtiíó
0'30 Francesca Gaya. ... ...
... ...
O'a5 Francesc Vives
1'- Antònia Albatgea ... ...
... . ..
...
0'50 Mercè Sanroznà
0'50 Joan Sanromà ... ... ...
0'50 Josep Gallart
0'50 Josep Marta. Mestr& ...
... ...
1'- Ramon Serra
Josep Vallverdú ... ...
Blai Torné ... ... ... ...
0'50

1'-

1'1'2'1'1''15
1'-

0'211
0'50

1'1'0'50

2'-

1'-

1'-

1'1'-

1'1'1'-

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

1'-

2'0'50
1'-

5'-

1'-

O '-:i
1'50
O.. J

o·oo

2' -

0'25
2'0'50
0'25
1'0'50
2'1'0'25

...

TA.RREGA:
Home aragonès l dona catalana., J>4:l MaclA . .. . ..
Un republicà de naixement.
Un esquerrà de cor ... . .. .. .
... .. .
Mateu Arntfat
Josep Vila-Majó ... ... . ..
.. .. . . ..
.
.
..
Vilamajó
Plus
Un esquerrà de mena .. .
un esquerrà de bOn cor .. .
Andreu Bosch .. . ... ... .. .
Pere Corbella .. . . .. ... .. .
... .. .
Un esquerrà
Esteve MartJ Clerical
Josep Mateu, admirador d&
.........
Companya
Joan Marrufat, memòria
.......... ..
Mactà
Josep Esp!n& .........
Ramon Cos, republicà do

'10 anys ................ ..
1'2'1'- JoanAGRAMUNT:
Carrera Batalla 1 ta-1'milla ..................
0'50
1'- Sebastià Barnola. .. .
.. .
1'- Ramon Roig
l ' - Manuel Omedea . .. •..

25'2'-

3'-

Arcadi RoseU .. • ... ...
Benet Jou ............
Ramon Camardons ...
..... .
Josep Farreny
Tomàs Figuera ... .. .
Pere Cortès ...
.. ...... .
P. V. V.
Francesc Brils ....... ..
Josep Mora ........... .
Pere Canilla Omedes ...
...
Joaquim Tregíner
Andreu Boncompte
Josep Baixadera ...

1'1
1'1'- Antoni Baró ... ...
Ramon Barril ... .. . .. .
2'

1'- Tomàs Jové ........... .
.......... ..
5'- Joan Ribera
3'- Josep Miralles ........ .
........ .
Ramon Fà
Fortunat Sans .. • ... .. .
25'- Josep Codina ........ .
25'- Andreu Romeu ... .. . . ..
25'- Joan Solà ............
..... .
2'- Josep Guiot
1'- Jaume Martorell . .. .. .
2'- Ferran Ros .............. .
1'- Mateu Fenés .............. .
2'- Josep Ribera ... .... ..
Ramon Escolà .. . . ..
l'
Joan Cl\rrera. ... . ..
1'2'- Josep Castellà ... .. .
..... .
1'- Josep Vila
1'- Pere PadulléS ... .. .
2'- Joan Solé ....... ..
Jaume Farreny . .. ... .. .
2'2'- Ramon Farré .. . ... ...
2'- Pasqual Cunyat .. . . .. .. .
... .. .
2'- Domènec Puig
2'- Francesc Penella . .. .. .
1'- Ramon Pons ........ .
........ .
1'- Jaume Valls
.. . .. .
1'- Jaume Villalta
1'- Baldomer Sangrà ......
Florenci Miró .. . . .. •..
1'1'- Jaume Omedes ........ .
... . .. ... .. .
3'- Joan Vlla.lta
... ... . ..
2'50 VIcenç Morà ...
.. . ... ... ...
bé
2'- Antoni Baria
1'- Josep Pedrol .........
1'- Prudenci Treginer ... .. .
1'- Joan Marsà ............
6'- Antoni Glbert Nin ... . ..
.. . . ..
Enric Brufau
1'l ' - Antoni Tarragona ... ... . ..
2'- Josep Torres ... .......... ..
2'- Pau Omedes ......... ..... .
2'- J oe.n Brils .. . .. . .. . .. .
2'- Joan Escolà ............
1'- Miquel Farreny . .. . .. . ..
1'- Jaume Barril ........ .
2'- J osep Garriga ........ .
1'- Un agramuntí ... ... ...
1'- Pere Miranda. .........

1'0'25
0'50
3' o·25
0'25
0'25
2'0'50
1'1'50
2'-

o.

v

\l

O 50
l'-

5''l ·2
2'-

s·-

familia 'éi·~u'erra· dei
~J·
~:carrer de Ventalló ......
,_

2,
0 ,50
1 .50
0 .50
0 60
2',_
1
2·1'l'1'1'1'-

3'1''1 ,_
1,
0 50
1:~
2
•:.._
5,
0 ,50
0 ,_50
2.
0.50
1,25
25
1 ._
1
0'25
0'50
l'0'25
0'25

Maria Masanes .. . .. . .. . .. .
Fc. Andreu ...............
Joan Pallejà ............. ..
Artemi Brunet .. . ... ... . ..
Atenen RepubllcA (3.• recaptació> . .. .. . . .. . .. .. .

.

~a!ie· BOt1et" ·.. .. · ... .. ·

Un grup de ca.talan11 1 catalanes de eor ....... ..
Una esquerrana . •. ... .. .
Familia Ferrer Oliva .... ..
Josep Bruna ......
Quatre dones catalanea
d'esquerra
.. . . .. ...
Cl;ltalà .de Fraga ...
n sunpatJtzaut ... .. .
Joan Masoli\'t>r ........ .
Rosa París .. . .. . . .. .. •
Eduard Vaquerísas ......
Narcís Armengol . .. .. .
Joaquima. Garriga .. . .. .
Esteve Hospital ........ .
Concepció Giró . •. . .. ... . ..
Teresa Hospital ... .. . .. . . ..
Joaquima Hospital ....... ..
On matrimoni federal .. .

gu

J. S. I E. V........... ..
Enric M1r 1 Mir . .. ... .. . . ..

i::~~~~~~~: ~~iriïon't-"
~~ 'Ma:~ià"cte"se·;~a:::

:::

Tula Rossinyol ........ .
Grup d'excursionistes del
Casino Republicà d'Hos1'0:~2.,.,5- U taBfralsarncs ... è ... ... ... .. .
0
enys ........... .
na
Un esquerrà de Penelles ...
1'-

,P. R ... .' ...... ............

2'2'~

1'1'0'25
0'25
0'50

•............. .

J. P .

J. Vallverd\1 ... ... ... ... .. .

c.

Tarrés .............. .

Un ¡ru¡> de modistes del
Pobl& Nou:
Dolors eentelle.1 . .. ... ...
Maria Benedteto... . .. ... . ..
Conxa Casals ... .. . .. . . ..
Carme Bueno .. . .. • •.. •..
.. . . .. .. . . ..
Conxa Rodó
Pilar Gallén ...............
Pilar Oliveres
Lliurada Solsona ... ...
.. . .. .
Teresa Lasala
Llursa Delgado .. . . ..
....... ..
Mercè Riba
Mnrla Mon tia .. . .. . .. .
... •..
Dolors Terra
Ramon Soteraa ... ... .. .
Josep Cbatfes ............
Jaume Calsada ... ..... .
Joan Selmo ........... .
Agustl Capmany ... ... ...
Un humanitari .. . ... ... . ..
Jaume Gea ...............
Joe.n Cullell .............. .
Josep Orau ...............
...... ........ .
Joan Gea
Julià BartoU . .. . .. .. .

1'1'1'1'1' 2'0 '50
0'50
0'50
0'50
0 '50
0'50
0'50

1'0'50
1'1'0 '20
0'30
1'0'50
2' 1'-

o·so

2'1'-

1'-

1'0'50

0'50

1'0'50
1'0'50
0'50
1'1'1'-

1'- A. Pamies .........
2'- J. Alberich
.... ..
1'- B. Pernàndez ... ... .. .
1'- «Espe:antoJ . .. .. . . .. .. .
2' - J. VIl adorns ... . .. ... . ..
1'- J. Palontéa ... ... ... ......
1'- c. Pulg
.......... ..
1'- R. Fernàndez .. . .. . .. .
1'- J. Serrés
............. ..
5'- X. Na11ore ...............
2'- Aurrera ... ·- ............
2'- J. Llorens
.........
1'- P. Fernàndez ............. ..
1'- Bartomeu M1ralles . .. . .. .. ,
1'- Ramon Griñó . .. ... . .. ...
o·5o Ferran Alsl.n& .. • ... •.. .. •
M&rtà Maríné . .. ... ... .. .
0'50 Joan Ollé ...
. ....... .
0'25 Manuel Chancho .. . . .. .. .
0'25 Antoni Teixidó . .. .. . .. . .. .
1'- Josep Riera .. . ... ... .. .
1'- Fatnilla d'Esquerra ........ .
2'- VIcenç Segarra . .. .. • .. . .. .
2'- Pere Panchame ... . .. .. ... .
2' - Borràs...
......... .... ..
1'- Josep López ............. ..
2'- R. A.
............. ..
2'- I.luls Riera .. . . .. .. . .. . .. .
1'- Francesc Costa ........... .
0'50 P'ellpa Jaumot
... ... .. .
1'- Familia catalana .........
1'- Vicenç Miralla .. . ... .. . .. .
1'- Carles Fonoll Segw (1.• ve1'eada> ................. .
1'- Domènec
Sarrallac . .. .. .
1'- C. Galiana Ros .. . . .. . .. . ..
1'- Francesc Ros ... . .. ... .. .
1'- Pau Simó ................. .
0'10 Josep Ouixé .............. .
1'- Joaquim Rues ........... .
2'- Frederic Marsà .. . .. . .. . .. .
1'- Antoul Quatrecases .. . ...
1'- Maurici Babes . .. .. . .. . .. .
1'- Josep Palau .............. .
3'- Mateu Esquerra... ... . .. .. .
0'50 Josep Casablanca ...... . ..
1'25
López .. . ... . .. . .. . ..
o·oo Maria
Andreu Mateu ... ... ... . ..
0'50 Joon Fabra ........... .
1'- Josep Pasana.u ........ .
1'- Domènec Rtbó ............
5'- A
. R ......................
1'- Josep
Pradas .. . . .. ... .. .
1'- Emili Pradas ............. ..
1'1'..
1'2'- ~~ènec Muniente ... ...

~·. ~ ::::::::: :::

1'1'1'2'1'-

1'1'-

3'-

Dues germanetes, Elvira 1
Mercè Murlan ... .. . .. .
1'Una esquerraRa ........... .
5'Un grup d'esquerratlll i esquerranes de Cabrils, 1.•
.. .......
vegada...
30'Ona empordanesa esquer1'.. . . .. ... . ..
rana
u.na admiradora de Macià ..........1'1'...
...
...
...
Recasens
P1lar
Un grup de treballadors
ferms de l'Hotel Conti-

6'- Fc~e~~!f,ms de ·Ma~·tè~èi&".
S'- Per als empresonats .. . .. .

7'10

25'- E. Lapeira ........ .

2'-

0 '50

1'1'-

Gràcia:
.. . ... .. .
l ' - P. Casanelles
J. Fernàndez .............. .
8'- P. Naranjo .............. .
J. s. Roca. ................. .
1'- J. Sagarra. ............. ..
1'- M. Vila ... ............. ..
........... .
J. Roiget
1'- A. Fernàndez . .. ... .. .
R. Fernàndez .. . .. . . ..
F. Roig ........... .
........ .
J. Peiró

0'50 El nen Ricard EscribA
O'f.O

1'-

1'-

1'50 Un sastre ........... .
. .. ... .. .
Esteve Brlls
5'-

Antoni Escolà .. . .. . .. .
1'0'50 Jaume Pera! ba ... .. . ...
0'60

1'-

11'1'1'1'1'0'50
.. ................
1'- A. F.
1'- Conxlta Gisbert ... •..
1'25
1'- Algutts esperantistes de

2'60
1'2'1'50
1'2' 1'50

.. ................
1'- x.
Antoni Cucurull ... .. .
1'-

1'0'50
1'0'50
0'50
1'50
1' 0'50

Rexach ..................
J . Sos ..................
.....................
Pió
Maria Mercè Martl ... .. .
IJuls Mart( . .. .. . . .. ... .. .
Rosa Casals •.. . .. .. . ... ...
... ... .. .
Jaume Costa
Guadalupe Gatell ... ... . ..
... ... ... ...
Lfdia Bella
Fca. Bella ................. .
... . .. ... .. .
Maria Vives
Moatserrat Vives . .. ... .. .
Un gntp de dones d'esquerra de la Sagrera .. . .. . .. .
............. ..
J. Serra
E. Estapé ..................
M. M ....... ............. ..
J. Q......................

VENDES

2'2'2'2'10'2'50
2'50
1'1'5'-

0'50

2'1'2'50
1'1'-

1'1'-

~:~

··l'-

1'1'-

2'-

Angeltna Gales, a la memòria del germà ....... ..
Dom~nec Vinyes (2.~ vegada> ............... ..... .
David .................... .
Uns obrera de les Obres
del Port ...............
Un peUt grup d'obrera de
les Filatures de la Casa
Fabra I Ooata, de Sant
J.l.lartl ................. .
Ani.oni Comelles .. . ... ...
Un grup de companys del
carrer Julià Romea. .. .
Un ex-detmgut ... . .. ... .. .
Una catalana. nacional.. .. ..
Antoni Tondo . .. ... ... .. .
A gusti Abós .. . ... ... ... .. .
habe~ FOS:1!\S . .. ... ... .. .
Amà ha E.>coda ... . .. . .. .. .
Assumpció Barrlos ... ... .. .
Antoni V!.'ntura ... .. .
Antoni E;,cOda .. . ..
........ .
Josep Rora
. .. .. .
Feliu Massa na
Un de la U. S. o...... .
.......... ..
El Teca
........ .
Fc. Ordt>Lx
Enric Ordelx •.. . .. . ..
Pere Mochales ... ... . ..
Florenci Espelt . .. ... . ..
Pere Espelt Font ... ... .. .
:\Ielclor Grañón ........... .
Antoni Benedet ........... .
.......... ..
Josep Antic
Josep Nosués ... ... ... .. .
l\llquel Ro.-s .. . ... ... •..
Josep Coma ......... .... ..
Teresa Cabanas •.. .. . . .. .. .
Anna Coma ............. ..
Jacint Vnldepérez ... ... .. .
Joan Oliveres ... ... . ..
Ramon Deseu ras ... . .. .. .
Julià Bosch ........... .
Pere Bartés .. . . .. .. . . ..
VIctòria Fornaguera ... . ..
Un desconegut . .. ... .. . .. .
Josep Finestra ............
... . .. .. .
F. Santandreu
Antoni Noguera ... ... ... .. .
Josep Brugulat. ....... ..
v. Pérez ...............

s·-

s·-

15'5'10'-

2'1'5'5'3'-

3'-

2'1'1'1'-

1'l'1'o·~

0'50
1'0'50
0'5~

o·s

0'60
1'0';)
0'50

o·sa

0'50

050
0'59
0'50
1'1'1'-

0'50

0'50
1'1'-

2' 0'25
2'1'2'1'- F. LI. ...... ...... ......
4'- J . G ...................
0'50 Un republid ... . .. .. .

0'50
0'50
1'1'1'-

1'1'5'-

A. Plana.s ........... .

Riba ............. ..
2'- Josep
Nicolau Portabe¡la ... ... . ..
1'- Marià Galceran ... ... .... ..

2M

r-

1'- Pr11ncesc Caba
... ... . ..
1'- carme Redortla .. . .. . . .... .
0'50 Josep Comelles
.... ..

1'-

1' 0'50
0'50
1'-

2'-

1'0'50
0'50
1'2'-

2'1'2'1'0'50
1'-

2'1'1'50

1'1'0 '50
1'1'1'0'50

2'0'5()
1'0'5<?

Dolors Sala Alou .. . .. .
Carme Sala Alou .. .
Gabtiel Torrent... .. .
Salvador Torrent .. .
Antoni Salomó ... ... ...
Joon Orrlols .. . . .. . ..
Una familia de quatre ...
Dolors Oodeol . .. . .. .. . . ..
Josepa Soler ... ... ... . ..
Joan Basagafia ... .. ...... .
Josep Basagafia ........... .
,!\tarti Coma Basagafia ...
Llu!s Torner . .. .. . .. . . .. . ..
Joan Parés ......... . ..
. .. . ..
Rita Conill
Daniel Bancocho . .. ...
.. . . .. .. .
Enric Serra
Josep Espert ...... . ..
Joan Pous ...... ......
Vicenç Faja rd o .. . . .. . .. . ..

1'0'50
0'50
0'50
0'50
0'50
15'2'5'1'-

Lla\·ors!:
Lola Als ina .. . . .. .. .
Joan Rosen ........ .
Marià Solé .........
Alfons Segalàs .. . •..
Feliu Sansa ...... .. .
Maria Jordana ... ... . ..
Josep Caselles ............
Frederic Pau . .. . .. ... . .... .
.... ..
Josep Sala
Ramon Tarrés
Margarida Maglnes
Suma 1 segueix

o·~~

2'2'2'-

3'12'-

3'2'-

s·-

5'2'2'-

3'0'50
2'2'l'~

3'2'-

4'-

1'1'-

1'25
2'2'1'-

-

1'1':1'1'-

TORRATS DE LES
L'ENGROS
A

MILLORS
LA
A

CLASSES

MEN UDA

TELEFON 78322
ANISATS

GUI XER
VENDES A LA MENUDA
CLOT, 55 -

TEL. 54127

PERE IV, 216 FABRICA

***

Marià Aaulló, nlhn. •

TJ!:L. ~~

B A R C E LO N A

(P. N.)

BAJION «tUEB&LT

-

Casa fundada l'a.n1 1900
AGENT DE RECI.AMACIONS AL8 FERROCARRILS
Telllfon 32601
Corts Catalanes, 521 ¡1rlmer, primera
BARCELONA

~IXTE
Ebt.'llsterla -

-

BlaS('O

a P:.ray, 61

GIM11J.LWEZ

Tallera eapeoíalítzata en taules de menJadora

I

menjadora

complets

BARCELONA

Telèfon s~te
- _,

G. RAMOS DE LA REGUERP.
AOV OCAT

30'-

1'1'-

2'1'0'55
3' 1'-

pU

!!!!!!

e .......................:

ALCOHOLS, LICORS

2'2'2'-

1'-

P.
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,._

7'2'50
2'50
2'50
2'50
5'-

1'-

::: ::; :::

CAFES

s·-

H'2'6'2'-

0'25
1'0'50
1'1'-

~

Marclala. Bosch .. .
Par~s .............. .
Josep de Sota de M~·n:¿:
reU ...............
Manuela Sans, de ~r~:
reu .................. .
Una ferventa admirado "
ra
de V. Oassol .
M. E. 1 V. C........ .
Enric Oarcla <4.• ·~eliad.a)'
Francesc Serrat, idem ·
Alfred Lafuente 1d
Manuel Gonzàlez 1d. .. ·
...
Josep Pujol, id. '
Mi.quel Soler, íd. ·::. '"
Joan Pedrola, 1d. ......
•..
Josep Gelada., id.
Francesc Garcia, ((i: :::
Manuel Jové, 1d.
Joan Trullàs, id. .. .... "'
Marià. Audera., (d. · .. "' "·
Marià Peralta, 1d. ::: :::
Sebastià Ricard, ld. .. .
Mari1 Gonzalbo, id. .. .
Eusebi Franc, id. .. . .. .
Miquel Sànchcz, 1d. .. .
Ciril Gómez, (d. .. . .. •
Laureà Dejuan, id. ..
Fc. Villanueva, I d. · ·" ...
Amics del Teatre" 'e~iai~
del Poble Nou, (4.~ vegada) .................... .
Grebla. Kldala'a . .. . .. .. .
Mare I fill de Rocallaura
EI nen de 6 anys, PepltÒ
Vila, d 'esquerra ... ... . ..
La nena de 8 anys, Dolors
Vila, d'esquerre. ........ .
La m:lre de Prats del Rel

COSTA

2'12'-

3'2'-

1'0'60

Artur Humet ... ........... .
Josep Ner6n . .. ... ... .... ..
Peret .....................
Josep Aragonès .. . ... ..... .
~~~JEfPa Llach ... ... .. .
1QS . . . . . . . . . . . . . . .
Antoni Miralles . .. .. . ... .. .
R. T ................ ..... .
Josep Zoro .............. .
:~on Cendra ... ... ... •..
F olf Pelllcer . .. . .. ... . ..
urancesc Isern ... . .. . .. .. .
Fn català .............. .
rancesc Reyes ... ... ... .. .
Cinc ferroviaris de Llança.
Un galllna.lre .. . . .. .. . .. .

1'-

100'-

0'50
1'1'1'-

Jasei> ·Mórerió. ::: ::: ::: :::

22'3'25'-

1'50

1' -

DEL 193a

Anse{m Clavé, 11

BARCELONA

Telèfon 15417

a

·-

ANIVERSARI

·-

!li princiPI moral que Informa el
amb què encapçalen el nos..,.naarticle expl!ea tot el que hagin
tre t ter eiB nazis en detriment de

·-

lü humanitat

piiJMiiHGii, 24 Dli FEBRER DEL ttU

1J08'I !tat del poble d'Alemanya.

I

fa :fncars. quan aquest principi ma...
10 ba de servir de paravent a oonrai!Scéncles 1 a demagògies posades
servei dels capitallstes que han
P. cubat el partit de Hitler. Dos a.nys

crP

:.rera. quan

\'&

5
que varen fer-ho per tenir~mc ~ 1e
aeves mana. Tot estava Ja pn p:ua.t

AMB MOTIU DE L'ANIVERSARI DE LA CREMA DEL REICHSTAG

Com arribaren a dominar Alemanya els bàrbars de Hitler
La lliçó de dos anys de feixisme

arribar el feixisme

t)O(ler e. Alemanya, explicar al
&I síre pals els ll!gams d'aquells crenoJucionaris» nacional.istes ex a e er~

quan Helldorf va dfr-me que pels
carrers de Berlin h1 havia un l' Jbre
que pod!a collaborar a l'lncenc i. A·
quest infeliç era. Vau der L:.')be.
Helldorf 1 jo vàrem <l<ddlr-ho tot.
Mentre nosaltres havíem d'incf>•·tUar
el saló de l!eSs!oru, VRn der L 'bbe
ba.v.la d'incendiar la galeria. Nos~
altres preparàrem moltes fog u"'res,
les cortines I tots els tapeta fo ren
ruixats amb petroli; les taules i lès
cadires foren t.mtades &lllb la ma·
tèrla fosforescent. El treball, que va
començar a les vUit, a les nou i c.lnc

«Fa dos mil anys que el creador del gènere humà va aparèixer sobre la terra en
vots d'Alemanya amb el gran ca~tal del eeu pafs, hauria estat una
forma de Crist. Avui, Déu es revela una altra vegada al poble alemany en fo~ma de Hitler.» minuts estava acabat, 1 vàrem sorP
bon xic compl!cada. Ara, però,
tir perquè ja era hora. L'autolnfla·
:""
.xpert~neles pròpies la fan ben
mació de la matèr.Ja fosforescent ha(Del periòdic nazi «Welt des Kaufranns»)
entenedora. No en va hem vist nos..
Via de tenir lloc després de trenta
tres com els seus equivalents a. manya deixava en Wbertat el que
minuts de la. seva aplicació.
&Iasa són tamM finançats I amanya- havia d'ésser el seu destructor. I el arriba al poder 1 el rop de mans de eiB llnd!cats, tot fent-los entrar en burg, el candida~ a la demooràc1a. caps nazis. Ell no pod!a pensar que
Tot el que s'hagi publicat en els
H!ndenb11r¡,
l'home
que
havia
do
una
nova
forma
d'Estat,
de
la
ma,...
nomena
Hitler
-canceller.
c ts per tot allò que hi ha de més govern do la Repúbllea estava en
bo !08 un dia per aquella persono. diaris estrangers a propòsit d'això
aalvar
la
democràcia
alemanya.
tei:J:a
manera
que
la
aoc1al-democràa la qual ell ho havia donot tot,per no 6s exacte. Solament nosaltres
~ccionarl 1 de més ultramundà mans dels .socJaltstes t
HITLER AL GOVERN Hitler. Només vall& posar a la pi- tres, Goer!ng, Goebels, Rohem , EIEl món mirava amb certa oorpre- cla els ha incorporat el règim libedintre els Umlts del nootre Estat.
aa
com
Hitler
tenia
la
gosad!a
de
No són molts, bo hem de reconèiLa manca d'espai ens priva. de rota Goerlng 1 Ooebels, però hi ha nes, Killinger 1 més tard Haufs"'lenEL PROGRAMA DE L'EX• presentar la seva
candidatura. a la
xer els equivalcnt3 del feixisme a
donar acl una pila de dades sobre po39.t el mateix canceller.
ge 1 Bander, ooneix:ien aque3t afer.
EMBLANQUINADOR
Emts, temeròs del que 11 poguú Es d!u que el Pührer &nbé q·.:o el
Presidència del Reich, en contra la
les raons que obligaren Von Papen
DJ)aDY8, en la. R'va accepctó pum,
El programa que Hitler presenta del mariscal que havia aglutinat al
passar, tingué la precaució de fer oop havia estat obra de les t;·upes
1
Hindenburg
a.
donar
d'una.
mane
•entén. però el poc que hem vist I rom
base <!s l'aboUcló del 'l'rae- seu entorn tota la democràcia 1 fins
ra precipitada el govern al l"'lhrer. .sortir el document a l'estranger l <t'assalt. No puc afirmar-ho. He ser~atlt té tot el valor d'un ll!çó de tat dea Veraalles,
comuna els no demòcrates que despréa han
Ens hem de ltmltar a donar el fets amb l'ordre de donar-lo a la publlcl- vit el Pührer durant onze any~ 1 u
coses arrencada de la vida mateixa, a tots els alemanysasp!raelcl
,a
causa.
de
l'aia. grans trets. Els nostres lectors :r&o tat cas que ell ho ordenés o f~ aru- quedaré fidel flns a la mort
snolt més eomprenslble que apresa xafament material que representava estat eiB que méa han utilltzat el
coneixeran que la. Wço de C08eS s'ho prlmit del món dels vius d'Una maals ll!brea 1 a les realitats sofertes l'abolició de la renda del capita.! Führer.
Escric aquest document per a la
nera violenta. No va tardar gaire meva salvaguarda
vel.
mndenburg ha.vla <le salvar Aleper e.ltres terres. Passem, donce, a Improductiu 1 el repartiment dels
contra. els plans
a
oomplir-se
el
seu
pressentlmenL
Ara bé, el programa governamende Goerlng I Ooebels, però el d.,..
refrescar la memòria dels nostrades latifundis de la Pomerània. I, cas cu- manya de la barbè.rie nazi, I HlnDeixem
de
banda
el
preàmbul
del
tal de Wtler de ll!urar lligada de
leetors tomant a po.sar~Ios davant riós, ela qui Unancen el moviment denbur¡ tingué la Prel<!déncla de la
trulré si els dos traïdors tenPn la
peus 1 mans la classe treballadora docwnent 1 extraiem només la part BOrt que mereiXen.»
els n11s el primer episodi. almenys de Hitler són els capltallste3 mès Repúblioo amb els vots de la gran
en
la
qual
explica
oom
va.
tenir
lloc
alemanya a la gran burgesia no era
Aquest document porta la data
el més vistent, de la dominació nazi reaccionaria 1 els lat!fundlstea de la majoria dels alemanys. El front a,..
possible al no desfeia d'una mane- l'acte de provocadó que ens ocupa. 3 de Juny del 1934, o l<!gul vint-I-set
al Reich .Ens rPferim o. l'lncen<ll del Pomerània. En el put.x del 1923, el ne.va de la dreta. tina a la aocialDiu:
ra fia1ca els partits obrers. Era, &
dies abaruJ de l'assassinat de Karl
Re!chstag, que tlngné lloe el ella 27 ¡enera.J Lundendort ú un dels seus democràda. El mot d'or<lre era: KEl
cPocs dies després de la nostra Erntl¡.
més, una promesa que havia fet a
de febrer del 1933.
companya. En veure el procés a qUi vota per Hindenburg vota conarrlbada
al
poder,
valg
ésser
cridat
les
seves
masses,
que
en
gran part
tra. mtlen. Això l'esdevenia a }'a,..
El document de Karl Ernts no
per Helldorf que em eltava a casa rectifica
que aquell moVIment que
havien acudit al .seu partit conven- de
res fonament.al de l'enques.L'INCENDI DEL REICHS· ·comprova
havia de portar & cap un& revolució brll de l'any 1932. Hitler puella ja
Ooertng.
Helldorf
va
dir-me
que
çudes
que
allò
que
els
partits
marta 1ntemac1onal.
la recTAQ
IOc!al 1 nacional, havia esta~ flnan- d'Un avió pagat pels grana Indusera
necessari
proporcionar
al Ji'lUl- tu:ica en coses deUnicament
xistes
eiB
havien
promès
ho
obtincom per
À catalunya, com a tot el món, çat per la Unió ci'lndustrlals, repre- trials, que l'ajudaven a1xi a fer la
rer
la. manera de destruir el mar exemple el lloc per detall,
drien
a
través
d'Un
SOCialisme
nacioon
havien
enpropaganda
contra la renda 1 per
ens a.ssabentàvem. el dle. indlcat a sentada pel seu director, per Kuhlo,
VAN DER LUBBE,
nalista, a través d'Un partit que no xisme. Goebels, que estava present, trat els lncendlsrls, que el doou
la nit, que els comunistes haVien in- propietari d'una de lea grans tàbri- al repartiment deiS latifundis de la
proposà
el
seu
pla,
que
oonslstla
a
tl provocador, al qual els nazis va· cest!gués medlaUtzat> per forces a- simular un atemptat contra H!Uer, ment diu que fou pel soterrant que
eend!at el Parlament d'Alemanya I ques de pianos l!elcllestetn. l'!,ndus- Pomerània.
ren paga,...n el aervel executant-lo lienes a 1& nació. Era una mena de però Ooerlng va descartar-lo perquè uneix la. residència ofidal de Goeque aquest era el primer eplsod1 a'u- trie! Maffel I ela fabricants Hamsreacció sentimental contra aquella
ring a:nb el Relchstag, I en el que
PAPEN I SCHLEICHER
ca aèrle d'actes de tet"l"'r que volien chucb 1 On.ndel. El doctor oa.user,
partits que a criteri seu tot bo ha.. temia que poguessin ésser assassi- fa referència a la personalitat de
Al cap d'un mes els Júnkers de ral. el naciona.l-sociallsme aerà el vien
perpetrar per a protestar de l'an1- resident a Suïssa, U havia procurat
nades
altres
persones.
1
ens
va
dir
pogut 1 no haVien fet res, 1 pel
Van der Lubbe. Ernts no presuposa
bada dels nazis al poder. Aquesta olld mateix l'ajut d'Industrials frau- la Pomerània enderroc.aven el go- detentor d'una força dins el cos so- contrari els havien conduit a aitua,.. de dissuadir Goebel del seu pla.
predisposlció a la provocació per
vern Blilnlng 1 pujaven al poder ela! I estatal. El perlll d'un capita- clons dlflcU..
era la veritat oficial. Ningú, però,
La reacció, en certa
part de l'holandès, I el document sl,
Papen I Sclllelcller, ela dos enemics lisme d'Estat o del desenvolupament manera, era lògica.
no la va creure. Els na.zls havien
Cal
reconèixer,
No cal ara reportar com es des«juraU!» de HiUer. Em barrar el pas socJalista, que hom addueix molt so- però, que la gran massa
arribat al poder amb un crèdit ben
obrera
mai
enrotllà el procés. Tothom recorda
a Hltlerl Tal com ho havia esta.t vint contra la. incorporació dels ain- no es lllurà a HJtler. Les seves m&&gUanyat dc provocadors 1 tothom
l'actitud ld.Jotttzadn de Van del Lut>.
l'eleeció d'IDndenburgl Al cap d'un d.Jcat.s al na.donal~1alisme, no e- ses estaven for:nades per desclassats
tn1rà amb malfiança les seves inforbe. No costa gaire de creure que
altre mes V on Papen, nomenat co- xisteix; pel contrari, desapareixerà procedents tant de la classe treba,..
macions. Sabta tothom que en el
són
certes les sospites que havia e,s..
m1asarl del Reich a Prússia, esban· perquè aquest eiB tomarà Innocus. lladora oom dels m~di! de la clasprograma dels naz:l.s figurava l'extat
tdiotltzat expressament amb aJ.
ella el govern d'aquest Estat, redue- Fora d'aquesta alternat1va de la oon- se mitja. Era l'exèrcit dels que hoterm!nl !!slc dels marxl.stes. Era !Igana droga. per tal d'evitar que veo.
te dels social-demòcrates que ha- oolldació de la força burgesa o re- vien perdut les BlTels de la 80c1elògic, doncs.. que els marxistes més
lent el seu cap en perill parlés 1
vien votat Hindenburg amb ell. A volució comunista, no existeix res tat
lrtgnl!lcats. els oonslderat• més peri1 que s'havien enrolat com a
comprometés els s e u s còmplices.
l'agost eleccions al Relchstag I Hit- mésJ
1~ haguessin calgut en el parany
mercen&rts en l'exèrcit del Führer,
Molts documents ho corroboren. Per
ler obté l'enorme votació de tretze
de facilitar la tasca d'utermlnl, de
a canvi d'Unes pessetes d!àriell I a
la nostra part ens donem per satismWons de sufragis.
ELS oNAIIS• I LA 8EVA canvi de la promesa d'Un m1llorala qual ells havien d'ésser les prifets amb el procés del feixisme aleTACTICA
Es comença & pa.rla.r de cridar
meres víctimes, a menys que a un
ment immediat en fer la crevolu·
many que bem donat en aquest-e;
acts a!ld no l'hagués de seguir lmWtler al govern. Ningú no pot opocló>.
Eren els que després, al Juny
lln1es, però per a evidenciar més
Hem volgut reportar expressament
med.Jate.ment una revolució crganttsar-s'hi Democràticament li corres- aquesta
del
1934,
Wtler
feia
exterminar
per
optnJó de la part que semprofundament els seus valors mopon governar! Hlndenburg dubta.. blava més allunyada de les a.rrels perlllo8os I contraris als designis
za.da. a.mb cura 1 secret, 1 atxò darrals, reportem les màx:imes 1 frases
ltn aquest moment un buWetl in- nazis, precisament per a donar una dels seus amos.
rer, donades les oondiclons d'Alesegüents, escrites pels caps del motem I secret de la Unió Indus~rlal explleadó lèg:tca a la aeva actuació
many• 1 la. oorrelaC'Jó de forces, era
Però per a poder portar a cap uviment. No hJ farem comentaris.
Alemanya publica un article ben posterior al govern. Un ~ eoeia- na acdó d'aquesta mena, més que
evident per a tothom que resultava
revels.dor Un dels seus p6ràgrafs llsta, comunista, demòcrata t àdhuc s'avingués a la forma «democrà.t1C&J
pn\ct!coment lmposs!b!e I 1<1 el fet
ELS BARBARS
dlu: tEl problema de la oonsollda- feixista, no ens hauria aerv!t tan bé com havien pres el poder, calfa un
era tan evident per a la gent de
QOEBBELS
HITLER
Una
d
'BQUe::il.es
joies
ja l'ha.n vista
c!ó
del
rtg!m
burgès
a Alemanya, per al nostre propòsit oom aquest, motiu justificat. El motiu fou la
!ora d'Alemanya, no ho havia d'ésnostres lectors en el lema del
&úr menys per als dirigents oomu- Ceso6 que pensaven que arrelari& un després de la guerra, en ¡eneral ve creat e:lfclusl'Ve:ment
L'endemà vala ésser convocat per els
~:00ac1ó de l'incendi del Retchaper
a
!er
enn:lstes alemanys. Va. ésser aquesta moviment separatista bavaria 1 'f& determinat pel fet que la burgesia tendre als burgesos alemanye que
telèfon a eaaa de Ooebels, on VQ!g nostre article. Diuen aquestc3 mà81 fa no fa, la composició mental mantenir relacions amb Henrt l'ord, dirigent, o algul el nucli del siste- no ho haguessin entès prou clar el
COM ANA L'INCENDI DEL trobar cama.rades que havien ja de-. Ximes:
«Crist no podia t!.uer jueu. No ttne
que tothom es •• fer 1 jo des del però no s'ha pogut establir d& cert ma econòmic, té poca base per a po- paper que jugava a prof1t del seu
cld!t abandonar el ple. Ooebels I necessJtat
PARLAMENT
de demostrar~ho cientt/1,
primer ella nln~ú no dubtà de la .si el fabricant americà d'autos el der ouportar el pes del poder. Sl futur el partit «revoluctonar1» na.z1.
Podriem portar a les na¡trea pla.. Goering va d1r que hauria estat ~ cament. E& un jet.»
provocació. Calla, però, establir-la subvencionà o no. Amb els anúcs no 't'Ol confiar la seva sort a l'arma
calar
foc
a
qualsevol
edifici
o
Uan·
No penseu PM que els nazb ac- nes els testimonis posats a la llum
Or. Goebels. ministre de Propad'una manera. concreta que no do- que tenia Hitler ja des deiB seu.s mol~ més perlllosa del poder mill- tuessin
de la m8SSa de tal per la ComiSSió Internacional ci'en- car una bomba al Ministeri de l'In- ganda.
nés lloc a dubtes, de manera tal que començaments, ee veu ben clar quins tar, t6 ne<:essltat d'aoostar-se a les manera davant
terior.
que hom pogués endevinar questa, però el mateix Hitler, amb
cEls alemanys no tenen cap por
els més incrèduls 1 disposats a em- eren els seus propòsits en fer la capes aocials que res no tenen de el joc. SOrtien
Goebe-ls, somrient, va
al carrer, ee batien la lluita menada oontra l'ala esquer- dirAleshores
à'/Ulver nascut amb el pecat orfg!.
passar-se sempre com a bones les «revolutió» nacional-socialista. Fins comú amb ella, però que U presten amb la pollda, organitzaven
que
el
millor
era.
incendiar
el
ra
del
seu
partit,
el.
juny
de
l'any
vagues.
1nfol'mac1om~ of1etals tln~ess:l n l'e- a l'any 1926 el partit de Hitler es el aervet encrme de prestar suport
Podem presentar-nos a!x1 naL Però encara que un ale1nany
reclamacions 1 f e 1en passat, ena ha proporcionat un t.e,s... Relchstag.
pequt, no perd la aeva connexió tft..
vidència de la falsedat de la. lnfor- pot dir que desaparetx de l'escena. a la. base del seu predomini en el presentaven
com
a
vlctimes
davant els parla- recta
t!monl
de
superior
c¡U611tat.
El
de
grans alteraelons d'ordre públic. En
amb Déu.
macló del govern alemany.
Hi torna a entrar per a defensar poble, 1 d'aquesta manera resulta. el la part espectacular de la aeva ac- Karl Emta, un deia seus més fidels mentaris 1 desfer-nos d'aquest safa
Professor .Prederlek Hauer. de la
A tal efecte va ésser nomenada u- els drets dels prlnceps que ~~Daven veritable detentor del poden. Més tuació. aquella part que precisament eervtdors. Ernts, coneixedor de la reig de xerrameques~
de Tubinguen.
na delegadó a Londres que, a més a ésser cexpoilat.s» dels béns de les &vall. després d'estudiar critica· havia de servir per a donar-los a.- ¡¡ent amh què tractava -Goerlng,
Després d'haver assenyalat algu- Universitat
»PretcreL-r.o una prostituta ordind·
d'aquesta t&!CQ, es donà la de de- corones per la democ:ràc!a. L'alar- ment la lituacló, ntent el paper que quell
Goebds 1 companyia- en un mo- nes oposicions tïeves 1 de Helldorf 1 rfa que una 1ueva casada.»
entrocament
amb
la
massa
trefensar els acusats que estaven en ma va ésser infonamentada, la d• lmvla de ju¡¡..,. la ooclal-democràcla balladora del pals de què ens parla ment de pressentiment redactà un haver cedit !:lDaJment a la 1ns1StènDr. Goebels.
poder del Govern del Reich. Un dels mocrà.cla alemanya va· reconèixer en el primer perlode de presprés de l'article del Butlletl prin.t de la document que pooà a mans d'Un o- ela de Ooebels, Karl Erntll continua:
a l'Església. la paraula cpatt>)
"PrinCipals animadors de la COm1s- els drets dels prínceps, no 80lament la ¡¡uerra, d!u:
cOoering declarà que ens oferiria no«Per
mia en el CM que fos suprimit pela
Unió
Industrial.
ligft.Hica. neces.sàriament que li·
116. que celebrà a Londres nn con- als béns, aincl fins & residir al Reich.
matèries
inflamables
poc
volumln~
.st els nac>lonal-80elallstes aconsePrecisament una d'aqu~tee manlsigui oposada a la paraula «guerra».
lraprocés del de Berlín, fou l'advo- L'únic quo hagué de sort:lr <t• Ale- gueixen tnoorponr al seu moviment festadons,
aea. L'endemà, Goerlng va dir-me Be
que estigué a punt de
ma&aa que hem. estat una Esglécat francès M. Moio-01affer1.
que
havia
estat
un
error
fer
parli·
manya fou l'ex·kalser, però U deidegenerar en una mena de mana
na de pau.»
L'enquesta lnternaelona.J que por- xaren en propietat tolil el4 béns,
c1par
en
l'incendi
caps
coneguts.
Sl
de Roma alemanya, la V(Lren orgaDr. Muller, bisbe de l'Església de\
tA a. ea.p aquella Comhsfó ha esta'\ tant. que avui és oon.sltJ.erat l'home
se'n descobrls tan sols un, estariem
nitzar els naz:l:s el mes de gener
Reich. (No d!fere!x gaire de com ho
un ót\r. cops morals més forts que més nc d'Alemanya.
tots
perduts.
Goebels
no
fou
del
seu
del
1933.
molts catòlics.>
ha sofert el feixisme alemany.
parer, però en aquell moment và· entenen
A ftnals del mes de novembre bar
«Hem de donar-nos com.pte qve
rem haver de renuneiar a incendiar
L'ERROR DE LA SOCIAL
'l'I& calgut Von Papen del govern I
MUNIC, 1919
el parlament, puix que els comunis- lel terrea que 1umt perdut els cae..
DEMOCRACIA
aquest es refeu amb Von Schlelcber
manys mal no seran reconquistades
tes estaven reunits en ses31ó 1 hi mitjançant
¿On cal cercar els origens del par-<¡ue al cap d'Un any I ml¡ havia
L'any 1930 és l'any en què els sopregtirtu al bon Déu; ni
romandrien fina a les deu de la
lli de Hitler? Els trobarem a Mu- clal-demòcratcs són esbandits del
de morir assassinat a e&~a eevo pels
tampoc grdcies a Iu eaperance.s ea
nic, l'any dinou, acabat de signar el poder totalment i Brünlng va cuitar
nit.
nazlt>- Van llchlelcher també és vist
la Lliga de !eB Naci®S, .tlnó únlcaPa.cte de Versalles, ala rengles de a deixar pràcticament en suspens la
com \Ula barrera contra Hitler. Ea
Era, dones, necessari ajornar la ment amb l4 torça de lea armes...
le3 organitzacions patriòtiques dels Constitució de Weimar aplicant l'&r·
interpreta'\ oom la Relchver que 1'0
data, I Ooerlng va posar a disposi- v~ tot poderó• beneei:J: el! 1UJ!tros
u-combaten~ A França també són t:léle 48 -un article que l'any 1929
cló, per a l'execució del pla, el cor- e:rèrcltu
posa al general d'aquelles mllicles
nquests ex-rombatents, que no sem- ens recordava personalment el docque semble. que 'V(Ilen tubstltulr 1'&redor subterrani que des de casa
AdoU muer, en «La meva vida».
bis que hagin escarmentat de la tor Albiñana parlant del moviment
xMclt.
El canceller-general proteseva portava al Parlament.
«Per a zu races blant]'Ues. ez.s 1u..
guerra, els que donen la base de feixista alemany 1 de la seva pos.¡elx la manifestació, però els nazis.
Goebels v~ dir que no era neces- eus són com zu plague., l4 tan¡ t
les organltzadons feixistes. Als seus slbl<! aplicaeló a Espanya-, aquella
aar1 efectuar·lo el 26 de febrer, sinó la sUiliiiJ
emportstll per la propeganda, el porengles, com una mena Q.'organJtr.a- Constitució que havia servit per a
el 27. perquè essent diumenge el 25
sen en un veritable perll!. SchlelWUhelm K"'ube. al cWesfal1sche
CJó interior, Hitler, ex-emblanquina- indulb\r mtier 1 reconèixer els béns
cher amenaça amb una dictadura
els dl&r!s no haurien donat tota la Landes-ZeitUilll>. 21 maig del 193f.
dor de parets, que s'havJa llicenciat als prlnceps. Aquesta època colnclmilitar. Els industrials 1 els Júnken
publicitat necessària al fet.
«La Idea de Nacional-Socialisme és
de sergent, va fWldar-hi el partit deix &mb el creixement ja ininterFérem diverses proves 1 ens fou una auperaoió de l'ànima humana
de la Pomerània vetllen 1 fan 10rt1r
nazi. A Munte mateix hav.la de par- romput del nazisme. Era pràct!oo
proporcionat el material inflamable comparable únicament al Parthenon
a escena l'altre «enemic. de Hitler;
ticipar en el putx del 1923, el fra- acostumada, a Alemanya igual que
que oonsiat1a en un producte fosfo- I a la Novena Simfonia de BeethoVan Papen. Aqueot negocia amh el
càs del qual l'haVia de portar a a l'estranger, de mirar el nazisme
resoent 1 algun litre de petroli.
ven..»
PUhrer 1 Hugenberg I Alemanye fa
Presi<l!. La Republ!ca de Weimar. oom una guilladura de Hitler 1 conVal¡ eJICOII!r dos camarades de
Dr. Rosenberg.
aquell oalt a l'abl8me de què parla·
quan no havia acomplert encara la siderar lnnocu el moviment. El ma·
~RNIT TDGLER
QEORQ DIMITROPP
confiança 1 vatg exposar ela meus
Com a colofó de la nostra. in:forYen aquells dl.. els d!arls demòcracinquena part de la seva oondemna. teix criteri que tant ha abundat fins comunista bulgar que fou oond...,_ tes d'Alemanya I de tot el món. El aeoretart de la minoria comunista al plans a Ooerlng I Goebels, que va- macló, el pensament de ao..enberg
l'havia d~ndultar. La República aie- al mateix moment en què Hitler nat oom a lnoendlarl del Relohstaa ella 80 de gener del 1933, Hlndenren acceptar-lo de grat 1 penso ara ens sembla suficlent.
Relchstaa, també oondemnat

Ampliació del
Consell deGue·
rra contra el diputat Sr. Pere
Cerezo

La Música
*

RECITAL AL CIRCDL ARTISTIC
Dimarts vlnCnt, c:Ua 26 de febrer,
a leo set en punt de la tarda, a ¡•..,_
ktge aoclal del Clrcol Artfst!c hi
haurà un recital a da. violins pels
notableo artistes Domènec Ponsa 1
Joan Peracaula, ac:ompenyata al
plano per Francesc Peracaula.
Els components d'aquesta petita
agrupsc:ló cde cambrel són prou coL'INFORME DEL DEFEN• neguts per fer-ne la presentació de
SOR SENYOR JOAN DO• cada un d'ells en particular, pel qual
MINGO
motiu ha despertat molt lnterés el
Comtonça la defensa ,;latam els ao1 anunct d'aquesta vetllada.
1e 1 diu que el senyor Cerezo,
~brant com a mandatari de l'alcalEL GRAN CONCERT D'A·
te ¡estor, oenyor Camps 1 Arbolx,
VUI A LA TARDA DE
.~e~
a quarts de doW.. l'ordre
L'ORQUESTRA PAU CA•
~apagar els llums dels carrers de
~lron<la. als empleatll electricistes de
SALS
nt'én u ea centrals. Dlu que la con veTota l'atieIó musical barcelonina 1
ela que s'apaguessin els llums de molts altres lndretll de Catalutenta per objecte que la gent dels nya, espera amb daler el concert
:rrers es dissolgués 1 es retirés als que l'orquestra. Pau Casals donarà
~ domlc!lls, per ta.! d'evitar desar- aVUI. a un quart de sis de la tarda,
la tJúbllcs. Parla llargament que al Palau de la Mils!ca catalana.
¡•
a!Jtat no era d'obstaculit:<ar
El triomf que obtingué l'agrupecló
1':f~Uaeló de les torces de l'exèrcit simfònica que d!r!¡e!x el mestre
tmostra que el seu defensat obro- Pau Casals, el <I!Joua passat, amb
~~m a mandatari de l'alcalde. la Novena Simfonia de Beethoven,
lld at la tea! del Pisca! que con- ha fet més viu el desig d'assistir a
l'autoritat de l'alcalde gestor 1e. lnterpretaeló d'aquella obra, la
1
deuc:'d·~!Waaqr.:' ~"md~ ~~~urs al pro¡¡n.ma d'avui &
:~ ~pòsit, nl per la seva J.eautzaNo dubtem que amb aquest motiu
•
Per les seves conseqüèndes. el Palau de la Mtls1ca catalana resultarà Insuficient per a encab!r·hl
L'INFORME DEL LLETRAT tots aqueU. que voldrien ~sser proSENYOR PERE COROMI• sents en una tan destacada solemNES
nltat mu.slcal.
lll~tamdença la lectura del seu docu- J !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n
!sslm informe ple de doctri~d!ca, amb l'afirmació que no acusa el senyor Cerezo d'autor matats ai 'é aelicte en els fetll !mpu- . ral de la mort del comandant Ra.Colta &enyor Cerezo. El públic es- fael Domlnguez Otero. El públic ha
tnents amb vlva atenció els raona- aegult la rectlflcacló amb un astol'Inta clar!ss!ma 1 contundenls de rament marcat.
q
rme. El .senyor Coromines diu
Després de rectificar breument les
el~ en no haver-hi deUete en el fet defenses, el president del Tribunal
bo Qual a•a.cusa al .senyor Cerezo, fa comparèixer ela acusats als quals
da. Pot haver-hi pels germans Oar- pregunta al tenen quelcom per aliePlld~e defensa cap mena de com- gar 1 en ésser negaU.va la resposta
p,t--t 1 acaba demanant per als seus s'aixeca la vista a les 7'60 de la
01,r""lnatll la més ampUa absolu- tarda.
Seguidament, el Tribunal passà. a
reunir-re en sess!ó eecreta..
El
LES RECTIFICACIONS
Amb tot 1 no haver-se fet pllbUc
l!ara•t~al. senyor Antoni Rlvelles el veredicte sembla que el senyor
<ligúé~'a. I no Albert Mestres com Pere cerezo ba estat condemnat a
lev rem en l'edlctó d'ahir, en la la pena de 12 anys I un dia de
tll ~ leetirtcació prot.esta que segOM presó.
Aqu~st veredicte és molt comentat
,.~
llenyar Corom1Des hagi defen·
&te el &enyor Cerezo. Es ratifica en per tota la elutat I l'amic Cerezo
Be~ manUestaclOD8 anterlore s ha estat molt v!sltat a !a 1>resó.

DELEGACIO
D'HISENDA

Bloc

Federal

d'Esquerres Conferència

d'Abel

Veli lla

84ros comunica que aquesta entiCont~ncla. - Dimarts, dia 28, a
tat polltlca, per tal de contribuir al les deu de la vetlla, a l'estatge del
oootenlment del Secretarlst del Partit. en sessió celebrada ahir, acor.. Foment RepubUcà Oractenc. Salmedà crear una nova .flll&l amb el ncm ron, 208, 1 Santa Agoeda, 2, donarà
de CSeeretarlst Oenerall, c¡ue admeI'AGAMENTS PER A DEMA trà aocls, ta.! com sl u tractés de una conferencia el senyor Abel Velllla, el qual dissertarà sobre el tema
Asecurazione Generales, peaetes qualsevol altre dels seus Centres.
8,262'113; Jooep Bertrà, 164'114; s... Aquesta nova filial destinarà les oOp!nlcl personal del moment a<>
c¡uera Ruscha, 1,273'01; Brltlch J. quotes que recapti al sootenlment de tuall.
Porelg, 2,069'32 ; Ganiveteria Man&- l'esmentat Secretariat, del qual forà un veritable Centre de cultura de
ros. 833'25,· Josep Espejo, 132 ,. F. o. tots
els afll!ats al Bloc.
Aerl de Sant Sebastià, 1,683'18; JoL'alludlda f11!al queda dom!cll!aoep Feneter, 281'30; Joan Figueres, da a1 local del Secretariat, Plaça
La Borsa de Treball d el'Ajunta.250; Manuel PUentes, 325; cap t&- del Teatre, núms. 1 I 3, principal ment
de Barcelona (Passeig do la
lêgrafa, 6'70; Lupcl I Companyia, Telèfon 10335.
Indüstrla, 11), prega als senyors es1,030'62; Mutualitat personal Dua- 1!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! trangers: Gu1llem Moll, Leopolcl
nes, 222'35; Margarida Oliva, 817"lf; 1'
Obersitzko, Isabel Hayes, Albert CeDuanes Pujol Rublo, ptes. :l97'f4; Arslnanoe, 16,750'19; Ricard Torre- lant, Albert Curriel, Hlldegard WeiJosep M. serrana, f8; Joan Sevilla, badella, 73'19; Vldua I fW de J. mar, Anna. M. Boyce. Gustau Wel7f'88; Ignasi serra, t8'00; Ricard Borràs. 1,255'75; Vldua de Lluls gand, Frederic Boehn!nger, Adolf
Sist&l. 122'76; Francesc Sòria, '8'12; Sàncbez, 1,012'15; Bequera Kusche, Rolland, Josep Ca.stello, se serveixin
Francesc Torregó, 48'00; SOCietat 180 (or ); Lupcl I Companyia, 180 passar per les oficines de l'esmentat

*

Crida d'estrangers

Aasegurances Vinterbur, 65'29; 6~ (or); Duanes Pujol, 40 (or),
elété Générale Ban va eLa Redemp- !!!!!Í!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!
toru, t,396'23; Soque, 2,022'03; societat Cooperatlclété Launlere Bar.
celona!re, ptes. 11,861"10; Nortteu Uegiu LA HUMANITAT

organisme tots els dies fe1ners, d'onze del mati e. una de la. tarda, per
tal de tractar d'Un Important afer
relacionat amb la. sevt. carta d'Identitat Professional.

¿ra

J

Sortirà dintfe de poc
Hi coi·Iaboraran els millors escriptors
polítics d'esquerra
Apresseu-vos a demanar cartells de propaganda i butlletins
de subscripció a l'Administració, Canuda, 1], pral.Telèfon 16563 - Barcelona
foseu-vos en contacte amb el nou diari català «EL POBLE»
defensor dels nostres Ideals

Noticiari
*

La Societat Oftalmològica de
Catalunya celebrarà sessió clentulca
el dlma.rts. dia 2fJ, a lea deu de la
vetlla. El doctor Joaqulm Sell..
tractarà del tema oCocssos estranys
magnètics lntraocul.arsl>.
- Tal com ja estava anunciat,
la Unió I Joventut Aragonesista celebrarà avui, d!umen¡e, dia 25, ani-

versari de Joaquim COsta, un acte
públic en el qual prendran part- els
senyors següents: Fornlés, Colà!,
Porté, Garcia Vlllas, Calvo Alfaro
I la senyoreta Oarc!a.
L'acte esmentat començarà. a dos
quarta cie quatre de la tarda, a l'estatge de l'entitat organitzadora, Moles, 26, prlnclpeL
Hl han estat Invitades lea restants entitats aragoneses re.stdents
a Catalunya.
En la reunió de junta general
extraordinària que celebrà el Cercle
cie Gremis de Sans, fou elegida per
a enguany la següent Junta d!rectlva:
President, senyor Florenci Lluch
Codina; vice-president, senyor Joan
Torra Jordana; secretari, Sr. Pasqual Ascón Sellarés; vice-secretari,
senyor Mart! Escofet Salvà; tresorer, senyor Francesc Pedró Simó;
comptador, senyor Joan Ma.teo Sàn·
chez; vocals, senyors Bonaventura
Cabré Salvadó, Llulc Cervera Godó,
VIcenç Iranzo Martlnez 1 Bernat
Hervàs C&Jatayud.
- El Mont de Pietat de la Mare
de Déu de l'Esperança., Organisme
de la Caixa de Pensions per a la
Vellesa I d'Estalvis, ha rebut la
quantitat de 500 pesetes dels hereus
de la senyora Mercè Vilanova, vi~
dua de Oufour, per al desempenyorament de robes de poc valor. 1 hom
anuncia al públic que han quedat
canceHn.t., els préstecs següents:
ROBES
38037
f4976
f7345
,9425
t97H
49994
50294
5052f
50747

(0192 f04H (0715 42963 44542
f4997 f8809 47027 '7245 f7299
f779'l f7886 47941 '8342 48979
49435 t9494 49513 49597 f9667
W/56 49809 fll915 t9942 49985
50062 50081 50083 50106 50251
50296 &0314 ~9 50494 50496
50531 50533 50557 50647 50721
50797 50824 50833 50844 .u.v5
50965 51010 51095 51134 51178 51220
S'avisa als titulars d'aquests préstecs que passin per les oficines del
Mont de Pietat, carrer Ortigosa, 2,
I mitjançant la presentació de lo
corresponent papereta els sen\ Wu·
rada grat1.lltament la penyora.

Govern General

Res de nou - El co·
mandant de Tarra.;
gona es justifica •••
D'interès per als
estrangers
No ocorregué, tampoc ahir, res de
nou al Govern General de Catalunya. Quan els periodistes pujaren al
despets de la Pres!déncla el senyor
114artl de Veses, oecretarl del senyor
Porte!&, els d!gué que el senyor e<>vemador 11 havia encarregat que els

salu.dés en nom seu 1 que els comu..
niqués que no tenia res per a co.
munlcar-los. A l'Oficina de Premsa
fou facWtada la reproducció d'un
tele¡re.ma, que Inserim, del coman.
dant senyor VUll que actua de COo
mlssari de la Genera!Jtat a Tana.
gona, en el qual desmenteix que 11·
gul cert que ell hagi destituït cap
AJuntament d'aquelles comarques.
Diu a!ld el telegrama de referència:
«Com!3arlo Oeneralldad Tarrago.
na. e. ¡obernador general:
Sallendo al paso noticia Prensa.
man!flesto a V. E. no es destltuldo
n!ngún Ayuntam!ento por la pod..
rosa razón que no tengo atrtbucla..
nes para hacerlo, y no habléndose
presentada n1ngún caao que me obJ1..
gue aollcltarlo de au autoridad.»
Ens fou també facilitada. una Wsta de les vtaites rebudes pel senyor
Portela 1 una nota. del Consell superior de la Cooperació, donant
compt.e de lCB aoc1etats els estatuts
de les quals han estat aprovats per
l'esmentada Institució.
El cl!utlletl Oficial de Ja Generalitat de Catalunya» publlca la. s&o
gUent disposició del senyor Porte!&
I Valladares:
PresldènoiL - Ordre precisant. en
relació amb el Decret del 8 del me~
que som els assumptes del Departament cie Justlcla 1 Dret, que hau·
ran d'ésser resolts, directament. per
la Presidència de la Generalitat

Les llicències de ràdio
Pròxim a acabar el termini vol'·
te.rt d'adquisició de lllcêncies de ;

d.Jo, es comunica al püblic q:: SC'
tal de donar-U facihtats ~~a 26 2'<
provisió, durant els d1es esireJ ies e
28 estaran obertes l esa. f~ tarda. .., .
Telègrafs al ma~ 1 JUcèn('i~.
s'expediran les diteS

la humanitat
•

LES LLETRES •
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INFORMAC IO DE L'ESTRANGER

Els nous sants anglesos

----

•

Tomàs Moro, l'autor.. de les converses de París I el Pacte de
({ ut0pi a))' Ser à Can 0nitlat Elde noGoverncelebració
francès
Schuschnigg arriben a l'acord El dia primer de març Un altre servei trans- E!
de cap pacte amb Estats de l'Europa
o

¡.. Fa una colla de segles que una
gran nació de l'envergadura d'Anglaterra no trametia sants al cel
Possiblement hi trametia benaventurats. Però allò que se'n diu sants
l santes, no. Això data d'abans que
el caníbal coronat Enrlo Vlllè s'un·
gls papa anglès 1 fundé.s l'Església
Anglicana. Naturalment, no estava
bé, ni mi¡ bé, que Anglaterra restés en condicions d'inferioritat da,.
va.nt la vida etern& comparada a
nacionalitats de molta menys b18·
tòria 1 importància.
Avui, per fi, va & trencar-se el
glaç. No paa un, sinó dos són eb
Anglesos que ee dlspoeen a ascendir

TOMAS MORO
a la categoria de sants. Quatr. a.
gles fa que un 1 altre calgueren sota
Ja destral homicida 1 tot Inclina a
treure que, immediatament, degueren volar a les Altures. Però no hi
varen tenir relleu fina que Lleó
Xlllè els beatificà, el 1886, beatificació que, enguany, es convertirà
en la canonització definitiva.
El proper dia 7 de Juliol farà quatre-cents anys que a la Torre de
Londres es va cometre un d'aquests
arrosos crims que tant han prodigat
les Monarquies. El botx1, en nom
,d'aquestes lleis fictícies que s'empesquen els homes, va decapitar un
dels anglesos més eminents de l'època, el canclller i humanista Tomàs
Moro, culpat de l'horrible delicte de
no haver-se volgut ajupir als capri,cts desaforats de la Bèstia Apocaliptica que ocupava el tron. Pocs dies
abans, per la mateixa causa, havia
estat executat el cardenal Joan Fisher.
, Enric VIIIè era casat amb Catel'lna d'Aragó, fllla dels Reis Catòlics; concupiscent, però, fins a l'exageració, i esclau de les apetències
carnals, va desitjar la possessió d'u·
na dama, Anna Boleyn o Bolena,
amb la qual va decidir emmaridar·
se 1 repudiar Caterina. La voluntat
del dèspota va ésser acollida sense
escàndol Visible i aprovada pel gros
&eetor de dignataris, sempre propi'cis a humiliar-se davant la força.
Però no tota l'aristocràcia anglesa,
~de les Armes o les Lletres, era d'a·
'quest tarannà. Tomàs Moro, una de
les seves més rellevants figures, no
:tan sols va resistir-se a aprovar la
1
determinació reial, sinó que tingué
prou energia per a plantar-li cara 1
tractar de fer·ll veure la seva cond ucta Inconvenient. Fins aleshores
el talent 1 l'erudició de Moro, inslgno humanista i filòsof, havia enor'¡ ullit el rei golafre 1 faldiller. En el
~oment que va adonar-se que no se
~es havia amb un petener servil, sl·
nó amb un tremp indomable que &,nomenava les coses pel seu nom,
Enric Tudor el foragità de la Gran
'c anc-llleria, que fln.s aleshores ha·via ocupat el Cardenal Wolsey, 1 el
féu tancar a la Torre de Londres,
,castellot malestruc que tanca una
1~radició negra d'inconcebibles dl·
mensions.
Dintre, però, de la seva .ferotgia,
,,1 detentor de la corona tenia es~ent de l'alta vàlua moral 1 lntel~ectual de Tomas Moro. Abans d 'ar~bar al darrer extrem, va esgotar
els recursos per tal de convèncer el
1canclller
reacl. Més d'un any va ro·
ndre a la presó, instigat COIUJ·
tment per fUls, pares 1 esposa
e cedia a les exigències del mojiarca, únic mitjà do salvar la vida.
¡?Quines eren , concretament, aques~ exigències? Que el gran canciller
¡tes categòrica declaració de confor·
\l)litat amb les raoiUJ especioses que
l'el rei aRegava per al seu divorci
pirat, només, per un impuls seal- 1 que, alhora, aprovés l'actl·
d d'aquell, en trencar amb l'Es·
sia Romana 1 constituir-se en oop
sible de l'Església Anglesa, per ha·
r-se negat el Papa Cllment VIIè
t. sancionar una ignonúnia.
Tomàs Moro, però, era un caràcter rectilln1, incapaç de doblegar-se
com els joncs. D'origen relativament
1(Pumil
-era fill d'un jurisconsult de
¡Londres, on va néixer el 7 de fe,brer del 1478- quan va arribar a
¡vestir la toga, després de llargs viatc~es 1 profunds estudis, maf no va

que no s'espernva. Aquell Tomàs Mo.
ro, a qui ell solla visitar a domicili
1 convidar a dinar amb freqüència,
a qui dispensava les més delicades
atencions, amb qui s'havia dignat
dialogar llargament sobre tota mena
de temes seriosos, 1 que es trobava
assegut, essent un menestral, a la
més alta cadira del reialme, iniciava una rebequeria Impensada. i des·
feia tota l'hàbil manipulació del
tirà l Enlloc de servlr·ll el nom 1 la
olèncla de Moro per a atreure's les
simpaties dels selectes, anava, per
culpe. seva, a ésser mal vist, avorrit
1 menyspreat per tothom.

• ••

Tomàs Moro va començar molt
jove d'estudiar jurisprudència. Aviat,
però, va palesar esplèndides condl·
clons literàries. Sense deixar, a Ox·
ford, l'estudi de les lleis, codis i cànons, va apassionar-se per la literatura clàssica greco-llatina. Aviat es
feren notar Iee seves composicions
poètiques i no trigà a establir nexes
consplcuus renalxementlstes. Viatjà molt per Europa i ·va intimar
amb Erasme de Rottehdam. Tro·
bant-se un dia en una. reunió de gent
de lletres, sense conèixer-se recíprocament. Erasme va dir: «Aut tu e1
Morus aut nullus». (0 ets Moro o
no ets ningú.) Moro féu, oom a rèpllca: «Aut tu e1 Erasmu1 aut diabo1us» (Sl no ets Erasme ets el diable.) Una altra coneixença 1 bona.
amistat fou la del nostre Llufs Vives, el qual, com diguérem fa dies,
en parlar d'ell, també va rebre les
espurnes del foc encès pel temperament del Tudor màxim.
Dintre la tònica del seu temps
era, però, profundament pietós. I
l'entusiasme esmerçat a traduir els
clàssics del paganisme no fou obstacle perquè produís moltes 1 importants obres de caire religiós. Es
més; sembla que tenia decidit pren·
dre un hàbit 1 dubtà entre el de
franciscà o el de cartoix. Finalment
va morir màrtir sense perdre la seva
condició civil.

•••

fvoler defensar una mala causa. A·

;questa integritat Incorruptible la va
mantenir sempre, sense atenuacions.
l ella 11 va costar la vida, bo 1 con·
firmant-li la immortalitat. La seva
testa preclara no va ésser exhibida
,damunt d'un plat per cap dansari·
na voluptuosa.
Va ésser penjada
d'~ _Pal, al pont de Londres. per a
l'edl/ICació dels transeünts. La seva
filla va poder, però, resootar-la 1 a·
vui és venerada, com una rellqula a
l'Església de Sant Dunstan, a
terbury.
Allò que va contrariar més l'in·
noble rel Enric va ésser que la ro.,.
suderia. heroica de Tomàs Moro fee
fracassar un atrevit projecte que
h avia concebut. Per tal de consti·
tulr-se en aparent paHadi del Renaixement -escrivim «aparent» per
'tal com aquell rel viciós i sanguin ari era de la més baixa contextura medieval- havia atorgat a Moro
·la dignitat de Gran Canciller reservada fins aleshores a les primeres
figures de la Noblesa o de la Clerecia. Coneixedor Enric VIIIè de l'lm·
mens prestigi que Moro gaudia a tot
el món, confiava. que la Investidura
cancilleresca. dàdiva força més valuosa que una simple poma per a
la set, el tornaria suau com una
pell de guant, i amb tot el seu sa·
ber i el seu prestigi es sumaria a les
5eves pretensions matrimonials 1 les
¡taria aparèixer justlflcades als ulls
del nou món del pensament que nellxia. Tenint ell -el rei- la força 1
laportant-li, dòcilment, Moro, la in·
' tell!gència, no hauria estat.gens mal
r jugada la suprema carta reial.
1 J;>Prò P.l N!l P!l va. trobar amb allò

can-

ALEMANYA ~AVE A 01•
CUTIR
Londres, 23. - Oficialment s'anuncia que el Govern alemany acce)ta
discutir tots els punts de la declara·
ció franco-britànica del dia 3 de fe·
brer, arran de l'organització de la
seguretat europea.
O O M EN TAR I S DE LA
PREMSA ALEMANYA
Berlin, 23. - La premsa del mati
continua dedicant detallats articles
al tema de les proposicions d'Angla·
t erra I França al Govern alemany,
contingudes en el protocol de Londres.
El «Voelk.ische Boebachter» declara que ha arribat el moment que
parli clar 1altra part, ja que el Reich
ja ha donat la seva resposta I es
mostra disposat a negociar en tots
els terrenys.
Hem de començar, doncs, -afegeix- perquè es produelxl aquesta
cdiscussi» entre França 1 Anglaterra
perquè adoptin les seves respectives
posicions bis a bis a la nostra res·
posta.
Uns altres periòdics s'ocupen amb
detenció de la Intervenció de Rússia.
«La Gaceta de la Borsa» escriu que
la «nerviosa resposta de Rússia» s'ha
produït en el precls moment que tot
deixava esperar que, d'un moment
a l'altre s'entaularien negociacions
entre Paris, Londres 1 Berlin.
Considera aquest periòdic que,
abans de cercar de nou el contacte
amb Berlin, França I Anglaterra han
d'entendre's amb la U. R. s. s .
El «Westdeutscher Boebachter» co.
menta l'actitud de França I declara
que ella no Influirà el més núnim en
les bones disposicions d'Alemanya
de negociar, «perquè la voluntat de
pau del Reich és massa forta per a
ésser trencada tan fàcllmen».
La «Gaceta de Renànla i Westphàlla», afirma que Alemanya no té el
més petit Interès en sembraria discòrdia entre França I Anglaterra
sinó que vol mantenir-se lliure d~
pressions diplomàtiques.
La «Goceta de Francfort» co,nsldera que els diplomàtics francesos 1
britànics fan mal en apressar-se
(<perquè l'elaboració d'una bona polf:
tlca exigeix cert temps.»
o E e L R A e 1o Ns
DE
SCHUSSNIGG 1 BERGER·
WALDENEGG

A les darreries del 1533 Tomàs
Moro va ingressar a la prero fatídica. All! trobà el bisbe Fisher, poeta, escriptor 1 humanista com ell.
L'empresonament d'aquest es deu a
causes Idèntiques que el del canciller. Això és, haver-se negat a prestar jurament de submissió davant
l'autoritat «espiritual» del rei carnicer i de la legalitat del seu canvi
de muller.
El Papa va Intentar afavorir Fis·
her i el féu cardenal, és a dir, 11
concedí el «capella». Es creia Cli·
ment vn que el rel, aixi, no gosana
occir-lo. S'equivocava. El monstre
coronat tingué, encara, un acudit
Paris, 23. - Els senyor Schussnlgg
sagnant: «Si el Papa 11 tramet un i Berger-Waldenegg han fet interescapell, quan arribi a Fisher ell ja sa~ts declaracions a la premsa. El
no tindrà testa per a dur-lo».
pruner ha dit a «L'Oeuvre» que la
El cardenal FlSher va ésser dec&- labor de cooperació inteHectual 1 ecoit t
d
ri
nòmica europea. que va emprendre el
P a a arre es del juny del 1535; difunt canceller monsenyor Seipel, es
damunt d'ell, com damunt Moro, r
·
pesava la condemna pel dellcte d'al- P ossegueix actualment, però ne~esta traïció
s~ta
adaptar-se
1
.
•••
I c1ona1 austrlaca. a la vida const1tuBerger-Waldenegg s'ha mostrat
I heus ací que aquest màr· molt satisfet pels acords de Rom 1
tir del decòrum i de l'honestedat, Londres, per considerar que contri~lòria del coneixement europeu? que buixen molt eficaçment a e tabllr
1 Esglesla es disposa a canomtzar, ¡ la pau.
s
és, de fet, un precursor del soclalls·
EI ministre austriac de l'Exterior
me modern 1 el creada~ del mot ha afirmat que «Austrla ha de con«Utopia», amo el qual des1~em allò tinuar éssen sempre completament
que, per la seva excel:lencia, no lllure 1 Independent bis a bis de tot
creiem propici a plasmar en reali· el món»
tat.
Tomàs Moro fou, com ja deixem
FLANDIN I LAVAL CELE·
declarat, poeta, humanista, historiaBREN UNA ENTREVISTA
dor, teòleg, moralista 1 erudit. El seu
AMB EL CANCELLER AUS·
nom encapçala com una teiera la
TRIAC
repercussió a An¡¡laterra del movt.
Paris, 23. - Avu1 es reun1r
en no• vament al Qual d'Orsay els senyors
Flandin 1 Laval, per França, 1
Schussnlgg 1 Berger-Waldenegg per
Austria, els quals celebraren un'a altra llarga conferència que acabà prop
de dos quarts de sis de la tarda.
Aquesta és la darrera entrevista
que celebren els representants reunits a Paris.

I

NOTA OFICIAL DE LES
REUNIONS
Paris, 23. - Ha estat facilitada
una nota oficiosa del curs de les ne-

5
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Central, per suposar que ho abasta tot el de Roma Alemanya s'avé a pactar i les converses hitlerianes
es consideren un fet

El cardenal FISHER
ment renaixentista. Catòlic a tota
prova, adoloria el seu esperit, amarat de l'Evangeli, la visió trista de
tantes dissorts 1 malastres com cas·
tigaren el món del seu temps i planyia, més que a ningú, els desheredats, víctimes de tot i de tothom.
El seu tremp creador li va dictar la
necessitat de contribuir a posar remei a les desviacions que observava
1, mig per pròpia inspiració, mig per
l'experiència copsada en els seus
viatges, va recollir en un llibre la
minuciosa descripció d'allò que hauria d'ésser una societat perfecta.
Aquest llibre, «Utopia» (1), per bé
que cristià, és completament comunista. Llevat les dones, a «Utopia:.pals imaginari on Moro situa el seu
sistema social- , tot, absolutament
tot, és de propietat i usdefruit comunal. Entre altres coses hi és prescrita la jornada de sis hores, l'abolició de l'Exèrcit 1 l'absoluta tolerància de cultes. Només la naturale.-¡a
limita, racionalment, el gaudi 1 ni
la monarquia ni la república no
cohibeixen la lliure acció dels ciutadans, mancomunats per l'ideal i l'In·
terès comú. Segons Moro, l'imperi
de la raó destruirà els conceptes
de superstició, privilegi, lnjustioia 1
opressió, cedint el lloc a la Igualtat
natural dels homes.

«Utopia» està desenvolupada en
forma de conversa entre un humanista, Peter Giles, i un mariner, Rafael Hythlodaye. I..e seva aparença
de veracitat és tanta, que molta
gent de l'època arribà a creure en
la seva existència 1 alguns !rares es
disposaren a «evangelitzar-los», és a
dir, a destruir tot el pòsit de llibertat i de tolerància que descrivia
l'autor.
Tenim, doncs, que l'Església farà
&ant-1 farà molt ben fet-un comunista dels segles quinzè 1 setzè
1 un «traïdor» a la seva Pàtria. Sovint homes considerats traïdors a la
Pàtria acaben per ésser glorificats
o canonitzats. I canonitzada va ésser J oana d'Arc, cremada viva per
heretge 1 relapsa.

•••

Anglaterra compensa la posslb111·
tat de veure's enxiquir el seu lm·
peri temporal amb l'adquisició de
dos sants anglesos nous de trinca,
però amb un historial brlllantissim
que pot pesar molt a la Cort celestial en pro dels interessos britànics.
Tot serà, però, que Tomàs Moroque ja hem deixat demostrat que
mal no va abdicar una conviccióno faci el que pugui, del cel estant.
per a Imbuir als que a la terra
viuen el seu evangelisslm credo de
tolerància 1 gaudi en comú de totes
les dolceses de la vida.
F.
( I) cUtopla», té un precedent ¡¡lorlós en la cRepúbl1ca• de Platò, lnspt•.
rada per anhels semblants. Va ae¡ulr·
la el frare Campanella, màrtir de la
Inquisició I autor de eLa Ciutat del
Soll. Més endavant, Salnt Slmon, Fourier 1 altres aportaren, també, les seves
solucions a un problema que encara no
ha estat resolt n1 porta cnml de resoldre's.

LICEU

DALMAU

Ensenyament pràctic i individual per correu o personalment, a càrrec dels mateixos competents i especialitzats
professors que han elaborat els vocabularis i gramàtica
anglès-català i francès-català del mètode Linguaphone.
Demaneu avui mateix prospecte es¡.::~ial a Ja Direcció General del Liceu Dalmau: Carrer VALENCIA, 245, o a qualsevol de les seves sucursals de Manresa, Terrassa, Sabadell o Badalona.

Londres
~

Nord l'Occident
es farà el traspàs de- atlàntic espanyol que d Europa sota un
finitiu del Sarre deixa de prestar-se?
tempestat a
VAIXELL FR
PERILL
ANCES Et~
Nantes, 23. - No es te
eles del valXell «Auvergne nen nott
s'ha rebut un missatge
dei quai
HI ha inquietud per la e ~.
80
vaixell, que navegava Per f!~~~

EL COMITE DELS TRES
ASSISTIRA A L'ACTE
Ginebra, 23. - Ha estat facilitada
una nota a la Secretaria de la Lll·
ga de Nacions, en la qual es diu que
el baró Aloist. president del Comitè
dels Tres, amb altres membres d'aquest, aniran al Sarre a. últims d'aquest mes amb objecte de partlcl·
par en l'acte oficia[ del traspàs del
territori sarrense a Alemanya, que
tindrà lloc el primer de març.

Circulen rumors a Buenos
gociaclons franco- austríaques al
Qual d'Orsay.
Aires
que deixarà de ferEn ella es diu que els ministres
francesos 1 austriacs procediren a
se
el d'lbarra
l'exàmen de la situació general, l
Buenos Aires, 23. - Circulen ru~
es detenlren eepeclalment en estumors sobre la proxlma suspensió del
diar les condicions que permeten el
EL VENT CAUS
restabliment de la confiança pollservei dels vaixells correu !barra.
TRALLS A FAANÇAA ES.
Entitats espanyoles, comerciants, imtlca 1 llafiançament de la pau a
Paris, 23. - Noticie_, q
l'Europa Central.
portadors 1 e¡cportadors alarmats. de totes parts de Fran ue es rebe¡¡
S'acordà., per per haver-ho reconehan cablegrafiat al Govern espa- que el temps és dolent ¡ÇaIUlllnbdlq~
gut més avantatjós, que tots elll pal·
gran.,
AQUELL DIA SERA FESTA nyol assenyalant els enormes perju- tempestes.
sos Interessats han de deixar de con.
dicis que ocasionaria la desaparició
Les tempestes han est.at
GHOSSA A ALEMANYA
cettar pactes relatius a l'Europa Cen
partlcuplarment
al
Sud Oest fo~
completa de vaixells espanyols del
Berlfn, 23. - El Govern ha dispo- port de Buenos Aires. Els nostres regió de · Borgonya Bord
tral. ja que a les converses franco• a la
Italianes de Roma s'estableixen ela sat que el dia primer de març, en compatriotes es queixen de l'aban- tes, on els danys éausats~ 1 Nan.
el precis moment del traspàs del
principis per a allò.
n estat
per part del nostre Go- de molta consideració.
territori sarrense al Relcb, que tin- donament
A Nantes 1 Bordeos el
en aquest afer, que afecta el
drà lloc oficialment al Sarre, es llan· vern
arrencat molts arbres • i ~ent ha
cln al vol totes les campanes de les prestigi d'Espanya..
nombrosos vehicles. '
volcal
La industrialització de esglésies d'Alemanya, 1 que es facin
També s'han registrat greus dan
sonar totes les sirenes de les fàbri·
en moltes edificacions 1 estan In n
Rússia
ques i edificiS que disposin d'aquesta.
rompudes les comunléactons te~
També es guarniran totes les ca!Iques 1 telefòniques entre div~-
ses 1 seran enceses les llums. En el
pobles.
- ....
EN CONSUMIR ELS RUSSOS moment del lliurament del Sa.rre a
Els
trens,
a
causa
del
tem
GRAN P~RT DEL SEU LLI POSEN Alemanya, tot el tràfic rodat i el tre- O NC KEN I ALTRES PROFESSORS circulen amb gran retard ¡ la
ball de tot Alemanya, restarà SUS· HAN ESTAT DESTITUITS PER NO
EN l'tRILL LA INDUSTRIA
pés, parant àdhuc les màquines, per AVENIR·SE A CHEURE QUE HIT• lac1ó per les carreteres es fa moli
perillosa a causa de la Vlolén la
DE BELFORT
un perlode d'Un minut.
LER ES D~U I QUE EL NACIONAL· del
vent. HI ha diverses pe e
Avui ha estat publicat pel Minis- j SOCIALISME ES LA UN ICA FILO· ferides,
algunes de gravetat. llonea
Belfast, 23. - La indústria del fU teri de Propaganda del Reich el proSOFIA SANA
A les estacions de radlotel
de Ulster, coneguda per la seva ex- grama oficial de festes per l'esdeBerlin,
23. - Els r ecents decrets s'han rebut diverses crides d~
ceMent qualitat arreu del món, tra- venlment.
«nazis», suprimint velles tradicions de vaixells.
vessa una critica situació per manEntre altres coses, com les ja res- de la vida acadèmica alemanya han
<.'6 de la matèria prima, el W.
senyades, s'ha ordenat que al poble modificat de tal manera el caràcter
EL TEMPORAL AL MAR
Els mocadors, llençols, tovallons. alemany onegin banderes del Reich de les Universitats 1 del seu professo.
BLANC ES IMPORTANT 11
tovalloles, etc.. de fil de Belfast, han a les cases en el moment que co- rat, que difícilment recorden la vida
NAUFRAGA UN VAIXELL
estat considerats des de fa molt mencin a tocar les campanes I slre- dels antics centres acadèmics.
RUS I MOREN DOTZE
temps com els millors del món, par- nes;
I
De fa centenars d'anys les UniverPERSONES
S organitzen grans manifestacions sltats eren organismes autònoms que
ticularment als Estats Units, on duArkangel, 23. - El temporal a I&
rant els darrers anys han trobat a tot Aleman~. seguides de grans elegien el seu propi professorat.
mercat més de la meitat de la pro- P.rocessons clVlques amb torxes que Aquesta prerrogativa ja no existeix Mar Blanca ~ imponent, ha fet la
tmdran lloc en apuntar la nit. Aques Una llei del 13 de desembre del 1934 situació mé.s greu a causa d'Ull&
ducció total irlandesa.
La principal causa de la manca tes proc~ssons sera~ obertes per les autoritza el Govern per a traslladar formidable tempesta que descarregi
tropes
d assalt cnazlS». Tots els mo- el professorat d'una Universitat a ahir.
de matèria prima és que no es disS'enfonsà un remolcador soviètJc
posa del 111 que facllltava Rússia. numents lluiran grans IHuminacloiUJ altra per raons de conveniència goLes fàbriques de fil del nord d'Ir· l seran ence~ grans fogueres a les vernamental estenia el control del prop dE'' far de Setravolok. Es nemuntanyes
d
Alemanya.
Govern
sobre
l'organisme
de
treballa·
garen
dotze homes de la seva tripulanda, que donen treball a uns 85.000
A les fronteres del Sarre amb Ale- dors clentlflcs conegut com «privat- lació 1 pogueren ésser salvats deso
obrers. depèn d'un 90 per 100 del lll manya
es istuaran grans masses de dozente 71 q f'
1
rus. Rússia és el major productor cnazis» uniformats que entraran a
n • ue IDS ara eren se ~e1o- prés de grans esforços els onze ~
mundial del 111, puix aue produeix aquell territori en el moment de l'&- nats per les Universitats matelXes. tants.
Es tem per la sort dels ~IXelll
d'un 90 a un 95 per 100 de la pro- cabament de la cerimònia, acompa. Aquests cprivatdozentelllt, podia da- que
navep:uen per aquestes latituds,
nar conferències dels assumptes producció total d'aquesta matèria pri- nyats de bandes. det música·
pis de l& ~~eva especialitat. No per- ja que el temporal és molt fort,
ma.
aprovacló entus¡as a.
cibien IJOU 1 el seu nomenament es com bo demostra l'enfonsament del
Durant els darrers mesos Alemaj feia únicament per la seva categoria remolcador, la missió del qual era
nya ha adquirit quantitats, cada veclentfflca. El Govern decreta a més, precisament auxll1ar els vaixells en
gada majors, de lli de Rússia per a
que tots els professors que hagin de per111.
substituir la llana I el cotó, que no
donar conferències o classes seran
pot imoortar a oousa. de les restricdesignats pel ministre d'Educació.
cions del canvi.
Els professors I alumnes no han
Al mateix temps Rússia ha absorprotestat, cosa que és molt dificU
bit gran quantitat de la seva pròter en aquests moments. Amb tot
pia producció per a nodrir les seves Ha pogut escapar de Fran- existeix un sentiment de descontent:
fàbriques, cada. ve¡rada més impor.
·
h h f
t Alguns s'han atrevit recentment a
tants.de produccii de teixits de fil. ça I no O a et esperan prendre la defensa de les llibertats
Com a conseoüènc1a d'flouesta ma- l'ajut de les seves amistats ~~~i~~Ía~ncara que, és clar, amb
A RUSSIA AUGM ENTA LA
jor demanda de la matèria prima.
Per exemple, Hermann Oncken, coPRODUCCIO DE CAUTXU
el seu preu s'lla elevat bastant. Els
ParlS,_2'&.
Marta
Hanau,
q,ue
adnegut
historiador
de
la
Universitat
Moscou,
23. El Govern sovièfabricants de Ulster han manlfestat qulrl trista fama arran de 1escàn- de Berlin, pronuncià una conferència
tic
es
mostra
satisfet de l'augment
recentment ~ue sols tenen 111 per dol descobert el 1928 amb motiu de 1recentment sobre «Revolució l Hlstòals vinents quatre o cinc mesos, la colossal estafa perpetrada en de- rla», en la qual posà en guàrdia de producció de cautl<ll artlf!ciol.l &
Rússia I es pretè ir>crementar Ja en
despr~s dels qual.s creuen que el trfment de
l'estalvi francè3, fou de- l sobre l'excés de zel en «reinterpretar»
preu del lli serà tan alt que serà tinguda a darrera hora de la tarda els fets històrics per tal que estiguin el possible per tal de deixar d'éS$er
Impossible produir fU en les fàbri- d'ahir per dos inspectors de policia, d'acord amb les teories preconcebu· tributaris dE'I cautlCil estranger.
Actualment es construeix una grau
ques del nord d'Irlanda amb els els quals, d'acord amb les ordres re- des. Declarà que la veritat històrica
preus econòmics que s'han fet fins budes de la Superioritat, l'acondui- corre el perill de perdre's quan un fàbrica per a la producció de cautrl
ara. Temen que a conseqüèncta d'a\. ren a la presó.
poderós moviment politlc intenta jus- sintètic a Transcaucàsla.
xò es veuran obllp:ats a tancar les
L'antlga directora de «La Gazette tl!icar-se amb referència al passat.
ELS ALEMANY COMEN·
fàbriques de gairebé totes les re- du Franc», que estava condemnada El discurs Oncken fou violentament
CEN A FABR ICAR GASO·
gions. Com que es pronosticava una a tres anys de presó, vivia fins ara atacat per la Premsa «nazi».
LI NA
puja en el preu del lli, es creu que en llibertat gràcies a les dilacions
EI. professor Tehdor Litt de la UniBerlin, 23. - Al ministeri d'In·
els comerciants nord-americans l al- de l'acció jurfdi<:a. contra ella. Du- vers1tat de Liepizg ha estat suspès dústrla
del Reich Informen que I&
tres naiSos imoortadors dP fil irlan- rant més de tres anys Marta Hanau temporalment del seu cà~ec per ha·
de la gasolina sintètica &
dès s'han proveït amb excés abans ha Viscut en llibertat provisional ver signat la Independència del pen- producció
Alemanya ha augmentat en un vint..
que la mercaderia sofrls un aug- gràei es a l 'a j.u t de les seves altes sament fUosòflc davant els canvis I-ctne
per cent en el darrer trimestre
del corrent polltic. Afortunadament
ment important.
de l'any passat.
poc després fou reposat.
Els fabricants de n l d'Irlanda amistats.
La
principal
fàbrica de gasolina
No obstant aquests exemples púopinen que és necessari impulsar el
ELS POLICIES OUE LA VA· blics de l'expressió de la llibertat del sintètica es troba a Merseburger. I
cultiu del 111 al seu pafs per a poREN DETENIR, POGUEREN pensament científic són escassos. En els bons resultats són atribuïts &
der fer front a les circumstàncif'S
EVITAR QUE SE SUICIDES les seve socnferències, els professors l'ampliació de les factories producactuals. Si bé Irlanda és un dels
solament llur disgust per tores d'hidrògen, que és el principal
paisos princlnalo; de la 'produrcló del
Paris, 23. - S'ha sabut que en expressen
la interferència de la politica en les element de fabricació de la gasoil·
111, sols uns 9.000 acres de tota l'ex- anar a detenir els agents l'estafa- qüestions
de resentiment com una na sintètica.
tensió de l'illa cultivaren aquest rlc dora Marta Hanau, quan sortia del
producte el 1933. El 1932-33 Irlanda seu despatx, situat a l'Avenue des
produí 2.173 tones de III; però neces- Montalgnes, aquesta creuava la vosita produir molt més per a poder rera per a pujar al seu automòbU. TALLER DE MARBRES - PED1~ES DE TOTES MENES
CONSTRUCCIONS PER A OBRES
prescindir del mercat exterior.
Els agents es donaren a conèixer 1
manifestaren a la Hanau que tenien
ordre de detenir-la. Aque.-¡te, en un
'\1\U !1\lCIEU A
gest ràpid, va treure una pistola. del
Especialitat en encaironat.; - Ebenisteria • Mostradors • etc.
moneder 1 .intentà suïcidar-se la
T rave ss er a, 11
T o 1ê f o n 7 5 9 e 1
qual oosa evitaren els agents,' que
la desarmaren.
<entre Casanova i VIllarroel)
B A R C E L O NA
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LA HUMANITAT

¡LijiBBESt
AUTOGRAFS, DIBUIXOS,
AQUAREL-LES
l el més Important assortiment
de OR A V ATs de Barcelona
Exposició I venda a preus In·
versemblants a
METROPOLITANA
Llibreria vella I Nova
Canuda, 31 (baixos Sala Mozart>

ECOS
Amb motiu de l' ingrés del Duc de
Broglie a 1'Acad~mia Francesa, varen ésser r essen'Jfade! en aquestes
columnes les altíssimes personalitats
que l'han precedit.
Doncs, ara, d'una enquesta orga,.
nitzada pel Figaro, ea despr~n que
el setial que duu el número 41, a la
ck>cta casa, ha tingut, encara, ocupanta més Ulustres. Fixeu-vos, sinó:
Descarte•, Pascal, Moll~re, Ar·
naud, Ba'Jfle, Malebranche, Lesage,
Rousseau, Lammenais, Sthendal, Nerval i Beranger, el cançoner de Paris, acomparat per alguns a Pfndar.
No cal dir que asseure's en una
cadira així ha d'imposar una miqueta. Sortosament, horn s'asseu pel
sector men'Jfs impressionable de l'anatomia humana.

•••
En un cafè de Barcelona s'hi re.
unien temps enrera uns quants
amic intellectuals junt amb diversos
aprenents o aspirants a homes de
lletres.
Qui més qui men'JIS tenia idees
pròpies i les defensava. Un dia, un
notable poeta, ja traspassat, esco.
metia durament la tirania i comen-.
çà àe citClJ" MIM de tirans històrics·
Dionís de Siracusa, Caligula, Neró
i així, de segle en segle, arrlbd ci
Abdul-Amid, dn.rrer soldà de Tur.
quia.
Un dels oients, xicot molt redit i
que volia donar-se-lea d'assabentat
en totes les conting~ncies, volgué e,.
menar-lo:
-Tants noms que heu citat i us
en deixeu un de tan conegut com
el T!rano de Bergerac...
I el bo del ca.s és que el ceu3or
va dir-ho àe bona te.

NOTICIARI
Editorial .Joventut. - «Eduard VII
l el seu temps», d'André Maurols, ba
estat subratllada per la critica Internacional, com la valoració Justa d'aquest rei que no és possible de Judicar sense situar-lo al ple de la seva
època. Maurois ho fa amb aquell art
prodigiós de reconstructor d'ambients, de creador de caràcters, de
comentarista de fets. El novelllsta no
traeix mal en aquest llibre l'historiador. Es posa únicament al seu
servei per mantenir l'interès, l'ameni·
tat 1 la vivacitat de la narració. I
aixl veiem, com en una tela vivent,
els personatges d'aquella èpoc~~o,
assistun a l'inici 1 a l'esclat dels fets
1, es pot dir, que arribem a. una coneixença intima dels caràcters. Mauroís Juga alhora en aquest llibre el
detall minuciós i la síntesi ampla
amb una aliança perfecta de veracl:
tat !d'interès.
Lectura de poemes. - Al Lyceum
Club (Fontanella, 18, tercer), di·
marts vinent, dia 26, a les set de la
tarda, l'escriptor J . Millà.s Raurell
farà una lectura de poemes.
Un llibre de Carles PI 1 sunyer. Aprofitant les hores de captiveri al
vaixell cUruguay», l'ex. alcalde de
Barcelona ha escrit un assaig sobre
el pensament i els sentiments a
França en el període anterior a la
Revolució Francesa, seguit de la traducció d'una selecció de les lletres
de Júlia de Lespinasse. Aquest volum, que edita la Llibreria Catalònia, es posarà a la venda el pròxim
Dia del Llibre.
«El final de las Constltuyentes».J. Ballester Gozalvo ha publicat aquesta obra amb el subtítol de «La
serpiente y el león». Es la història d'una de les èpoques més Interessants de les Constituents. Aquests
documents polltics estan tancats en
aquest volum de més de tres-centes
pàgines.
«EmbruiX>>. - Aquest llibre d'Alexandre Font ens dóna el veritable
tipus de l'obrer bw·gès barceloní. El
seu argument per si sol ja és força
Interessant i el seu autor, amb aquella senzilleza que l'acostuma a
distingir en les seves obres, sap donar relleu a totes les figures.
«Edicions Proa» han publicat dins
la biblioteca «A tot vent» una noveHa de Maria Teresa Vernet «Les
algues roges» i «Les grans esperances de Plp», de Dickens, traduïda
per Josep Carner. A primers de febrer llençaren al mercat «La primera noia», de Bogdanov, versió catalana d'Andreu Nin, una de les pro-

ducclons més caracteristiques de la
literatura soviètica. Han donat, a
més, fora de collecció, una obra de
Joan Puig 1 Ferreter, «¿On són els
pobres... ?», que ha tingut un èxit
de venda 1 té en premsa el volum
de poemes cLluna i llanterna», de
Josep Carner, que apareixerà. dins
la coHeccló eLa mirada», refosa, com
ja s'ha dit, amb les «Edicions Proa:t.
Stefan Zweig, un dels escriptors
més sensibles de l'Europa actual, té
a Catalunya un públic de lectors fervorosos. «Edicions Proa» han pubil·
cat, amb traducció Impecable, tres
obres d'aquest escriptor: «Nit fantàstica», dins la biblioteca «A tot
vent»; «Amok» I «VInt-I-quatre hores de la vida d'una dona», que
formen un volum de les selectissl·
mes «Històries curtes», 1 el magnific
estudi sobre «Tolstoi», publicat fora
de coHeccló.
Confiem poder llegir aviat en català l'obra completa d'aquest remarcable escriptor.
L'obra de Ramon Llull, ensenyada
a Mallorca. - Novament l'obra de
Ramon Llull serà ensenyada a Mallorca. La Societat Arqueològica Lulliana ha encarregat al doctor Francesc Sureda 1 Blanes l'explicació d'un
curs de vult lliçons, les quals seran
explicades durant el mes de març,
sobre el tema «Bases criteriològiques
del pensament luHlà». Aquest Interessant curs serà probablement el
pòrtic de la futura Escola Uiure de
Lulllsme, la qual càtedra ocuparà
l'any vinent el luHista Efren Longpré.

PUBLICACIONS REBUDES
<<La nostra terra» <Revista mensual d'Art, Literatura I Ciències. Mallorca). - Hem rebut el número 85
d'aquesta Important revista de Literatura, Art I Ciències, que es publica a Mallorca, corresponent al
proppassat mes de gener.
Com sempre, «La nostra terra» In·
clou en el present número un interessant sumari, entre el qual hi ha
veritables treballs deguts a la ploma no solament d'elements mallorquins, sinó de les primeres figures
literàries de Catalunya.
Aquest estlmul que senten els elements que confeccionen aquesta revista per les nostres lletres és digne
de remarcar.
L'editorial del present número que
porta per titol «Punt 1 seguit», és de.
dlcat a commemorar el setè aniversari de la seva íundacló, que es deu
a la Iniciativa 1 gestió de Francesc

Vidal Burdlls, aquest escriptor Dl&llorq\Ú que viu a Catalunya iuï~~
pot creure amb goig la contin ..
de la seva obra.
Publica, a més, «Roda, moll, rodaJ,
poema de Ferran Soldevila; E\emenll
de caracterització urbanistlca a 1'11xampla de Palma:t, per G. Alomat•
arquitecte; «Mare meva de Llucblt,
poema de A. RosseUò; cFrontlères:
cultura», conferència per Francis
Mlomandre; cA la vUa de PetroJ,
versos de :Maria-Antònia Salvà; ~
tensa de la Poesia», de Percy
nhe Shelley, traducció de B~~
Forteza; «Els llibres», «Les tu..,.,
«Reculls de fora» 1 «Not1clari», interessants seccloiUJ que completen &·
questa publicació.
dl
«Portantveu del Club d'Esportst .,
Muntanya~>. - També hem rebU b,
questa. publicació de l'esmer..tat CI~.
adherit a la Federació d'Entitat3tant.
curslonlstes, molt ben present su·
que porta el següent lnteressan
marl:
t••
Pòrtic: «Comentari del mom~~
«Tribut d'homenatge a Apelles ~
tres»; Reportatges: «Viatge depere
de Barcelona a Tarragona», pereni!·
Pérez; A l'ombra dels MonUJil ·
«Sant Cugat del Vallès». I, ~r~
cesc Sabatés; Guia de les .0 J3ibll<>'
Fèmlna: «Salutació; MinYOJ?SCineJlla;
teca i Estudis; Fotografia 1
Crónlcn del Club.
BUTLLETI DELS MUSEU~
D'ART DE BARCELONA iJ
Gairebé tot ell és dedicat
tnstaHacló, al que fou Pobl~ ic. de
nyol de l'Exposició de Mon~JU t Sl
la Biblioteca d'Art de la c 1~1Wzñci6
la iniciativa 1 la svva re Ja mili'
són lloables no ho és menY:~es ¡ esnera bella com estan descrJ eJll opeclficades al «Butlletb>. P~~questa
cupar-nos «in extenso»
ral ~
mngnfUca manifestació c-Jlt~a· renúmero està completat per e ror·
sencló de l'obra de FranceJeJ qual
rescassana -<iiverses obres illf(¡rílli'
reprodueix- 1 una àmplia
cló de caire artlstlc.
o gan dl11
aVENEZUELA» : de vertl"
Interessos generals
zue la
rxn11ció <!1
conté una àmplia IDfo comerci
la v1da ¡,.olitlca, cult~~~ slld·aJil~
de l'esmentada Repu . ns econ
rlcana l les seves relaCI~ostrll ~
mico-Industrials amb la diUS r:¡¡.
tat. Interessa força 15 ~ts a9u cf
dents a Catalunya a la ¡tepllb11
que tinguin negocis a
venezolana.
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«MISS CINEMA 1935»,· A PARIS

I CINEMA
UlÓ Dimarts, 26 estrena

NOTES DIVERSES

IIDTICIARI LOCAL

S'ha efectuat l'enterrament
Quan el carreter Miquel Pla. 1
de ta muller del nostre amic Curbera sortia amb el carro de la
~v~ofontoli, conseqüent militant del seva propietat de la quadra corresponent, l'animal que el conduïa s'es• 1 tre Federal.
Vall, que .ha. tomat a la verà 1 el féu caure del vehicle. De
Oe~delina
després de deixar entre nos- la caiguda en sortí amb fort.a con~f~:s tres fillets als quals profes- tusió a l'espatlla dreta 1 masegaran amor immens, era presl- ment general. Fou guarit al Dlspen.
del Comitè femení del Cen- sari Municipal i, després, traslladat
en Federal, en qual comès havia al seu domlc111, Carretera. de Rellit~erçat sempre una gra activitat. nàs, 25.
e A ta conducció de les despulles
- La Guàrdia municipal d.eUngué
ta traspassada. acudiren repre- el ciutadà Llàtzer Pérez Gegal nadent&nts dels comitès femen ins dels tural d'Almeria., domiciliat a la' nosse tres d'EsQuerra, les quals por- tra localitat, e.l carrer de Pardo Bace~en la gasa 1 acompanyaren la zàn, 73, pel formidable escàndol que
:1.5sort2.da companya firu el cemen- produi amb els seus familiars i haagredit la seva mare quan aquestirbna gran gernació volgué testi- ver
intentà apaivagar els ànims.
rnoniar als !amillars el seu con- ta Com
sigui que l'esmentat individu
dol per la irreparable pèrdua, al es trobava
embriagat, fou alliberat
qual unim el no::.tre més fervorós.
_ ,Aquesta setmana no s'ha po- l'endemà. Amb tot, se n'ha donat
~t repartir la petita quantitat que part ai Jutjat.
- Per tal d'efectuar algunes dili:lart de la construcció repartia als
~rers parats com a contribució q-_¡e gències relacionades amb el sumari
deixen els obrel J que treballen con- incoat pels fets desenrotllats a aquesta ciutat dUI"BJ1t la. n1t del 6 d'octuJuntament flmb els patron.s.
aom diu que la causa obeeix que bre, s'ha. con3tituït a la presó local
almenys hi h~ s_is patrons que ra el Jut jat militar eventual que entén
en l'esmentada causa.
tems que no hqutden.
- La Guàrdia municipal, durant
_ La cambra de Comerç 1 el
Sindic!!t d'Exportadors de vins ha el dia 21, recolli sis individus que es
convocat a una reunió que tindrà. dedicaven a la pública mendicitat.
noc avui a la Cambra de Comerç Després d'é3Ser atesos convenientde Barcelona per tal de tractar de ment, foren expulsats d'aquesta ciula defensa del projecte de llei d'al- tat.
cohOls proposat pel ministre d'Hi- Han estat alliberats dos Individus anomenats Vilaseca 1 Pérez.
senda.
_ El patronat Professional de Ambdós eren procedents de la presó
r&scoltl del Treball va celebrar una de Manresa. H1 estaven detinguts
reunió ¡:er acordar la continuació
a suposats autors d'un atraca,.
de les obres del nou edifici que està oom
ment comès contra un cobrador, fet
començat a 13 ~a rrctera de Valls, que tingué lloc a la vila de Giro.
-amb el qual obJecte s'han rebut de n·ene..
·
Madrid tiO.OOO pessetes.
La policia practicà un escorcoll al
_ Ha estat detingut a la vila domicili del vnaseca., on foren trocAngeleta» de Mora d'Ebre, Fran- bades una pistola 1 24 .000 pessetes.
cesc Descarrega al qual s'acusa de
Com sigui que el Juotjat no ha
l'agressió del vel de Gardi, Fer- trobs.t culpabilitat provada. pel fet
ran Oalcer.
qual hom els detingué, han e3tat
com que al detingut se li ha ocu- pel
alliberats, com hem dit, a.mb caràcpat una escopeta, se l'ha posat a ter
definitiu.
diSposició del jutge.
- L'obrer Francesc Pu1g 1 Subirà.
_ E'l gestor municipal ba comu111 dissort de caure de la basnicat als periodistes els plans on tingué
invertina els cabals de la subscrip- tida on treballava i es produJ la.
fractura. del braç esquerre 1 altres
ció pUblica pro atur forçós.
Ens sembla que el nostre ges- contusions.
Traslladat a la Clinlca del cSetor s'ha contaminat de les eufòguro Tarrasense» fou ss31stit pels
ries del senyor Pic.
m etges de guàrdia, doctors Clstaré
1 Sanmartin. Restà el lesionat hospitalitzat a la mateixa Clínica.
~
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EN ESPANYOL

TEATRE
AMATEUR
*

AQUESTA TARDA, AL NIU
GUERRER
El quadre escènic del cCa.sal Andorrà», que actua al Niu Guerrer,
carrer Bòria, 17, principal, 1 del qual
Azafta aaiUdl. Marsartcta - XlfiU. In tllrpret alorloa de «Yenna», ta nit és director Agusti Riqué, avui posa.de l'homenatae a la IHust,. aotrlu
rà en escena la magnifica comèdl.a.
""'!"""!"""!"""!"""!"""!"""!"""!'!'!'"""!"""!"""!"""!~"!!'!"!!'!"!!'!!!!!!!!!"!!'!!!!!!!!!"""!"""!"""!"""!"""!"""!"""!!! en un pròleg i tres actes, deguda a
~
la ploma d'Agusti Collado «La Bohèmia trista».
En la interpretació hi prendran
part les senyoretes Mwi.oz, Au¡é (E.),
Trujillo (M. T.}, i senyors Riqué,

Entreactes

GIRONA

TORTOSA

llOTES DIVERSES

guarida al Dispensari
Mwücipal, Dolors Francisca Narcisa, de ó9 anys, domiciliada al carrer del Pervenir, 2, primer, la qual
presentava ferida contusa a la regió
trontal part esquerra i una altra
a la part mitja de la regióoccipital,
considerades de pronòstic reservat,
produïdes en ésser atropellada per
una b i~ icleta muntada per un jove
de la nostra ciutat.
-Ha estat nomenada mestressa
nacim.al d'una de les seccions de
l'Esco:a Graduada de Salt, la senyoreta Engràcia Barceló, i Julià
Torrent Ca sad~mont, ho ha estat
d~ l'Escola. . Nacional de. Bcscantó.
-,COmuritquen de. Ripoll que els
obrers en atur forçós, que es tract.¡¡, d'uns quants centenars, ja han
començat a fer tn~ jornals per
r.e\mana. Les fàbi1ques del trust
eonti.n\lttl amb les seves portes tancades, 1 deixen sense treball a més
de 700 obrers.
-Han estat detinguts Jaume 1
Joan Reixac, veïns de Besalú, els
Ha

f' ~ tat

NOVES

quals han Ingressat al Dipòsit Municipal d'Olot, per no haver satis-

fet una penyora. imposada en un
judici de faltes per talla d'alzines
en propietat aliena. Le. penyora l'"S
de 40 pessetes.
-El diari local «L'Autonomista»
està treballant amb gran activitat
per a començar a preparar el concurs de «La Pubilla de Girona
1935», dintre el concurs intemacio·
hal de bellesa.
-Lac ausa núm. 105 que s'està
Instruint a Auditoria 1 que fa ,·eferència &13 successos ocorreguts al
Govern civU de Girona, la nit del
6 d'octubre, ha estat sobreseguda
per un gran nombre d'encartats.
-La «Federació Provincial de Sastres» el dia 26 del corrent mes ce1ebrarà assemblea general 1 el dia
24 en celebrarà la societat de socors «La COnftanC'a».
NA

Lleida, 23. - Demà a dos quarts
de dotze es ballaran sardanes a l'Avinguda BlandeU. Aquesta audició
ha estat· patrocinada pel Foment
de la Sardana t serè. amenitzada
Per la cobla d'aquesta ciutat.
-El proper dia 27, sota. la presidència del Comissari de la Generalitat, es reunirà el Ple del Patronat
4' ~istència SOCial per tal de pro-

cedir a l'adjudicació de les beques
vacants de la fundació benèfica Pete VUa i Codina corresponents als
Partits judicials de Borges d'Urgell ,
Lleida 1 Sort.
-A la casa de socors ha estat assistit un individu d'WlS 60 anys d'erat que presentava una ferida conusa a la regió occipital que es c·a
Produir en caura a la via del fertlcorral. Degut al greu estat del
Pacient no se U ha pogut rebre de-claració 1 ha estat conduït a l'hosPital.

.._-Les farines s'han cotitzat aques"<1. setmana des de 62 pessetes fins
~ ~8 pessetes els 100 quilògrams.
a:ma quarta a 18 pessetes ets 60
qu1lògrams, amb atuell. Ordi a 'J4
})essetes els 100 quilòmans. Civada
• 33 pessetes. Fenc a 48 i Moresc a
37 Pessetes.
-8'ha rebut amb satisfacció la
P1uja d'avui en vistes a la Vinent
COllita. Ha plogut quatre bores.

GRANOLLERS
El nostre alcalde governatiu a
Pres l'acord d 'aprovar:
comptes per un import de
661~ls
65 pessetes.

Adquirir els volums 1, 35 I 41 de
1E'Enciclopèdia Espasa, desapareguts

....n ocasió dels esdeveniments del
" 1es d'octubre.
Concedir permis d'obertura d'un
fiStabliment de venda de carbons 1
penya al detall al senyor Rafael
orns i Torrents.
8.}Concedir pcrmis per a fer obres
~·senyors Joan Marquès, Isidre
lrb tné, Isidre CUsiné, Francesca
ra' as, Teresa Marató 1 Ma.rian Du-

n.

U :tiomenar sots-cap de la Guàrdia
d rbana amb totes les atribucions
~ cap al senyor Trinitat Comny Ribera.
di~ bllcat en el ButlleU Oficial del
del mes que sum, l'anancl de
6ll~bhasta
per a la construcció d'un
l rvutnrl, aquesta tindrà. lloc el dia
e.er de març a les dotze del mati
'Pn el despatx de l'Alcaldia, on es
a~an presentar proposicions fins
ti C3 deu del mati d 'aquest dia. El
de subhasta és la quantitat
11 ~Us44. 7ti4
'66 pessetes
nombre de ·reclutes que a
G;;n
Iques~ ers ban entrat en catxa
any, ascendeixen a !JO,

9

W

LOCAL

Fité (X.), Martisella, Carafi (M.),
Ferrer, Munté, Ri bó, Vila ( B .), Sall·
nes, Serra, Salou, Mateu 1 Macià

Es diu ...

ai

... que no ês a Barcelona sol on
ets autors retiren les seves obres del
cartell.
... que els ;enyors Paso i Valverde
I els mestres Lun.a i Azagra, aco-llint-se a l'article 9'2 del reglament
... que Jardiel Poncela, procOdenl
de Propietat lntelectual del 1880,
Hollywood, trepitjarà terra hlJ.o.
han fet suspendre les representa- de
del 5 al 6 de maro.
cions que de llur revista «Las an~ pànica
... que porta una nova comèdia, tisios&sll, es donaven al Teatre Ma· tulada
«La fiebrs, el pulso y la tem~
ravillas, do Madrid.
peratura».
... que Benet Clbrlan pensa est,..
na r-Ia.
.. .que aquesta esperança és possl..
ble el faci desistir del 'SOU viatge a
Buenos Aires.

MARYLAND

L'altre dia prengueren possessió
dels seus respectius càrrecs els se-DEMA, DILLUNS
nyors que formen la nova Junta Directiva de l'Associació de la premsa local.
- Hom diu qll& el motiu que ha
obligat el senyor 011 Robles a ajornar el seu anunciat viatge que te(3.•
darrera
nia el propòsit de fer a casa nostra ha estat perquè no sap on deietapa)
xar-se caure.
Al Celest Imperi
Nosaltres suposem que l'objecte
principal de la susdita visita era durant la revolució 1 una completa
41formació en
per tal de celebrar un acte pollUc ert rèplica al que va fer la I..illFOX MUNDIAL
NOTICIARI
ga al Ci"nema-Benet, i que hom E:D•
cara potser recordarà que la Ceda
fou el, blanc dels discursos dels o~
_
dors.
... que, en definitiva, no es sap qúè
¡Quina llàstima que no vingui el faran a l'Espanyol.
... que el que sembla segur és que
senyor GU Rabies! ¡Tan qï.le ens
pep.sàvem divertir, pensant el que &I proper diumenge la companyia
· santpere hi deixa d'actuar.
diria de ia Lliga.
... que també sembla segur que im..
- Molt aviAt, a l'estació Olivarera d'aquesta i comarca, emplaça- mediatament debutarà a aquell teada. darrera el Parc Municipal, cer tre la companyia valenci::ma «NOI'"
mençaran els treballs d'instaHació tre Tcatrell.
... que, després, fins el Dissabte de
d'alguns extractors 1 altres aparells
mecànics per al servei experimental Glòria no reapareixerà Santpere en
dels olis d 'oliva 1 les seves ramifica- aquell teatre.
... que mentrestant, es veurà qui•
clons.
- Demà, dilluns, al teatre Coli- na obra serveix de presentació: sl
seum, actuarà novament, a petició '< L'home lnvisiblelill de Borràs, Sàn·
de nombrós públic, la notable com- chez~Boxa I Dlaz- lles, o «Santpere,
panyia de sarsuela de lJuis Calvo. el naveganb, de Planas, Ferran I
Es representarà «La. verbena de la Demon.
.... que també però és possible que
paloma», «La cara del minlstro:t 1
~rUs un tercer an discòrdia: Alfons
«La canción del olvido».
- A propòsit del viatge del se- Roure, que a aquella casa hi té re·
coneguda foroa. Tanta, que, ja s'asnyor Gil Rabies a Tortosa:
Per què no espera a venir quan segura que la data del famós Oil"'
ja s'hagin fet totes les obres que sabte l'empresa la té compromesa
té en projecte l'alcalde gestor in- amb ell ...
teri? Ho trobarà tot més bonic.
cHe- - ; : : : : : : ; : : : ; : : : : :
de l'independent
¡Els senyors
gairebS han dit 1
de Tortosa»,
raldo

LLEIDA
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Demà estrena de

MATAR O
llOTES DIVERSES

Per mitjà de la Prefectura Superior de Policia de Barcelona ha estat posat a disposició dei Jutjat

d'Instrucció de Mataró el cèlebre
atracador Josep Martorell Virgili,
conegut amb el nom de «L'enemic
pú.blic núm. 1», el qual està recla·
mat per l'esmentat jutjat, acusat
d'ésser un dels atracadors de l'assalt 8 la sucursal del Banc Espa·
nyol de Crèdit de la nostra ciutat.
Aquest atracador actualment estava
detingut a la Presó Model.
Els representants de teatres 1
cinemes han estat cridats per l'alcalde. La finalitat de la rey.nió con·
vacada per l'alcalde-gestor ha estat
per a tractar dels acords de la
Junta de 5an1tat 8 base de coll"
car a tots els cinemes i teatres
aparells extractors d'aire o establir
les sessions amb intervals per tal
de poder renovar l'aire en els locals.
- A la caserna d'Artüleria b.a
tingut lloc un Consell de Guerra
contra els processats Miquel C"
lomer Julio, Gregori Piedrafita. Ur·
bezo, Martf Vendrell Bellagorda 1
Fèlix Valldeneu Ariza, de El Mas·
nou, pel delicte d 'auxili a la rebeHió. L'ha presidit el senyor e"
ronel del 8.è Regiment d'Artilleria
Lleugera senyor Jull Dufoó Borrego. Els acusats han estat defensats
pel capità d'Artilleria senyor Carles Sànchez Garcia. Es té la impressió que la sentència serà abs"

D'UN
NDVEL.LADA
HISTORIA
RAPTE QUE CDMMDGUE
I QUE COMMOU EL MON
ES UN FIM PARAMOUNT
...que, deoldidament, les coses no
han rutllat pas massa bé al Romea durant aquesta primera etapa
d'actuació de la companyia Herra.
ro· Bardem.
.. .que a aquell teatre ja prep:aren
una altra estrenat «Las doce en
punto>J, de carles · Arniches.
... que després anirà una comè-dia de YalenU Moragas.
... que el 14 de maro marxarà la
formació Herrero- Bardem.
...que vindran Rlcardo Calvo I
Tàrsila Crlado a representar «Cianeros» I altres obres del seràfic Pa.
ma n.
... que el Dissabte de Glòria to.-.
naran Herrero ·Bardem.

DEMA, DILLUNS, ESTRENA

Una meravella cinematogràtlo:l

lutòria.

PROXIMAMENTE i

pròleg).
La representació de tan celebrada
comèdia ha desvetllat molt d'interès.

El pròxim dia 2 de març tindrà lloc la inauguració del no-..1 edi·

net propietat de la Unió de Coope-ratives, installat a l'Avinguda de
Ferrer i Guàrdia. Amb aquest m"
tiu es preparen interessants festeigs
per als dies de la inauguració.
- A l'Associació «Amics del Teatre» actuà el passat dlmecres la
companyia de Casimir Ortas, la qual
interpretà. la coJnèdia cCaramba
con la marquesa». La companyia Ortas no aconseguí altra cosa que fernos passar l'estona, ja que la comèdia no té cap ni peus. En Ortas
bastant bé, encara que una mica
apallassat, i els altres artistes una
mica. lnsegurs dels seus papers. La

producció

ADELA LA MAL CASADA, sainet líric en
dos actes d'Alfons Roure i els mestres
Cotó i Novi

t1 tu~itivo

~e (~ita~o

KATHARINE HEPBURN NO HA POGUT
RESISTIR HOLLYWOOD ...

•..1 s'ha deixat emportar pel cor· miratges somniats en la seva infànrent del divorci, sense deturar-se. cia. El crit e&clatant de l'èxit, l'eco
sense vacntar, arravatada tan sola rnuncllal de la fama, l'escoltava. Ke..tharine Hepburn.
per un suprem desig de llibertat.
Katharine Hepburn, la més discu- L'aparatositat desconcertant de H"
tida de lea estrelles americanes, aa- llywood s'apropiava de la seva ànima
tre de la Ràdio Films, no ha pogut impetuosa i l'espòs, apagat, quedava
vèncer aquesta força que l'empe- en la penombra de la indiferència.
nyia. Katharine Hepburn ha sentit Ella, dona a la fi, sentia pietat alla carlcls. estremidora d& l'èxit, ha gunes vegades del silenci resignat
escoltat en lea «premiéres» de gala. d'aquell home que la portà a l'aldel Teatre Xinès la vibració dels tar, 1 volia, s'esforçava, a estimaraplaudiments 1 en rlure e.m.b aquella lo. Però ell no volgué acceptar el
expres.sió angelical que dibUiXen els &eu sacrifici 1 ll retornà la seva lliseus llavis sensuals, ha sentit l'amar- bertat.
Feren recentment un viatge a Mèguesa Interior de veure el seu esde-.
venidor lligat a un home que no es- xic, una escapada que cregueren els
seus amics que es tractava d'una
timava.
Katharine Hepburn és una de lea reconclliació, per a retornar divoractrius que han obtingut el grau ciats, lliures. Ludlow Smith ha tor·
màxim. la glòria. el triomf, sense nat a Hollywood la seva deessa de
cap esforç. Mai no tingué necessitat cel:lulolde, 1 l'actriu eminent s'ha
de fingir un art que no sentia, ni lliurat sense resistència a la. ciutat
d 'inventar exotismes que no estaven fascinadora.
De3prés del seu divorci ha est.at
amagat.s en 1& seva ànima de dona.
Quan era una nena 1 corria amb quan ha realitzat els gran.s èxits
posats de noi pels camps de Har- «Las cuatro hermanitas», el film de
ford, ja posseïa la Hepburn a.que:r l'any; «Gloria de un dia», pròxim a
ta expressió adorable dels seus am· estrenar-se, cSpitfireJ 1 «The Little
pies llavis. Ja tenien ela seus ulls Min~ter». Amb aquests darrers, pot
verds fulguracions, guspires nervio. dir-se que ba arribat molt més lluny
ses, 1 aleshores, l'avui admirada K&- del que es podia esperar en el llenç.
Ja tenim l'e3trella naturalment
tha.rine, era una noia ... lletja. Ningú no podia endevinar en ella aques-- exòtica lliurada a l'encfs de la ciut& suggestió arravatadora de la d" tat màgica. L'interrogatori del seu
esdevenidor queda dibuixat damunt
na d'avui.
Passaren els anys, 1 lluitant afer- l'avalotat casc del seu cabell bronrissadamen' amb la vida 1 amb la zejat. ¿S'unirà novament en matr1·
incomprensió dels seus d.lreC'tors, at- mani amb algun dels astres del ciribà aquesta actriu a ocupar un lloc nema? ¿Serà potser la causa del
de categoria en el Broadway. Pou nou divorci d'Adolphe Menjau? .1!'.&llavors que Ludlow Smith l'admira- perem el desenllaç d'aquesta. dona
va des de la sala d'e&J)ectacles, 11 excepcional. El tempa d.iri. la seva.
trametia nors, 11 oferta el seu amor Esperem el seu nou film «Gloria de
un d1a1. En ell aquesta prestigiosa
1, més tard, el seu nom.
Katharine Hepbum era una dona estrella de la Ràdio Filma ens preque vtvia i lluitava sola damunt la sentarà novament el seu art 1 la
fusta humida dels escenaris neoior- seva !Jgura ultramodema, mentre
qutns. Katharine Hepbum necessi- Hollywood. parla i Ella somriu .. .
tava un home al seu costat. Un
amor. I acceptà. aquest nom, convertint-6e al poc temps en la senyora
Ludlow Snútb. Però Hollywood no
havia entrat encara. a escena. Quan
els productors Ràdio Films U oferiAvui darrer dia lrremlsiblement
ren el primer contracte, la sugge-.
rèncla del nom aparegué. Katharlne
Smith era masa vulgar. L'estrella
super...exòtlca havia d'ostentar un altre nom que tingué eufonies tallants
com el visionat de la seva t1gura 1

la ~ama ~e la~ lamelia~

Una

TEATRE ESPANYOL

Hem de felicitar l'Empresa del sat a «Adela, la mal casada» una
Teatre Espanyol pel seu afany de música fàcil, agradable 1 d'una tn.s.portar a. l'escena catalana els d.i¡- pirada Unia melòdics. De tots els
tints gèneres teatrals. El melodra- números es destaquen un coral de
ma, la comèdia dramàtica, el vode- caramelles de tonada popular 1 de
Vil, l'opereta arrevistad.a i ara el sai- certa vlgorositat en la construcció;
Dimarts, a la nit, estrena
net líric, amb un interval de quatre un duo de tiple i tenor hàbilment
o cinc anys, han estat representats !nldat, però d'un final, potser, masLa més enginyosa
-amb més o menys èxit-al Teatre sa efectista, i un interludi en temps
de
in t erpretació
de vals que fa recordar aquells enyoEspanyol.
El sainet llric català era gènere rats ve.lsos vuitcentistes, tan plens
GUSTAU FROHgairebé desconegut fins a. la data.. de color 1 engrescador ritme, que
LICH
Ningú no el conrea va amb tot 1 és- antany popularitzaren l'inoblidable
ser-al nostre entendre-abundosa mestre COtó, pare de l'actual autor
pedrera de la qual es poden extreu- de «Adela, la mal casada».
L'obra rou discretament interprere valuosos materials. Un gènere
que el.)j,':ara està per fer i que pot tada. No podem dir de manera exésser un dels més ferms puntal3 del ceHent perquè, en conjunt, estava
teatre català, com en un temps no poc assajada el c:Ua de l'estrena.
gaire llunyà. el c:género chioo» ho Amb tot, però, sobresortiren ets senyors Santpere, Arteaga, Pedrol&,
tou del teatre castellà.
Altrament, amb «Adela, la mal Alarma, Cervera- en les seves curcasada», Alfons Roure i els mestres tes intervencions -1 les senyorea
Una producció BA VARIA de Cotó 1 Novi han volgut portar a l'es- Hernàez Za!divar i Estoroh.
Bé, com sempre el tenor Emll1
Exclusives FEBRER I BLAY
cena catalana un exemple-tipus de
sainet llfic. Un exemple o mostra Vendrell i fent es{orQOs per a reeino del tot reeixida, no del tot as- xir en el seu comès 1& tiple senyora
però honrada, digna 1 es. Kleln.
Un festival al Poliorama saonada_.
LI. S.
timable _per la bona , voluntat que ets
Va celebrar-se diveridres al Tea.- autors han posat en l"intfmt, e.11 la.
tre Poliorama !"anunciat festival a concepció 1 en el desenvolupament
benefici de la Caixa d'Auxilis de de l'esmentat sainet Urlc «Adela. la
l'Associacil) Nacional d'Agents d'As- rna.l casada».
segurances. Va posar·se en escena
Aixi com hem de reconèixer que
la comèdia dels germans Alvarez l'acte primer de l'obra és el méa
Qulntero «La zagalaJ, una obra ja aconsegUit, a desgrat nostre, també ,
coneguda dintre l'estil característic hem de confessar que l'acte segon
dels seus autors.
decau de manera molt sen&ible. Hl
El públic, molt nombrós, va seguir ha escenes massa allargassades -la
l'obra amb tot interès, la qual va del quadro «El tec de bodes» -1. en
tenir una interpretació força discre- general, està. mancat d'aquella acta. Va distingir-se particularment, ció 1 pintore3Ca part episòdica tan
en el seu paper de protagonista, la indispensable en tota mena de sainets.
senyoreta P. Vidal.
La comèdia, però, és força entreDurant els entreactes varen sortejar-se nombrosos objectes cedits per tinguda. No hi manquen les situacions còmiques, els personatges pin<Uversos establiments.
La vetllada va deixar molt com- torescos 1 alguna que altra escena
sentimental. En el quadre de la flra,
plaguts tots els assistents.
per exemple, hi ha un moment dramàtic- interpretat amb molt d'enen un drama fort I vlaoróa
cert per la senyora. Zaldivar- ben
cercat 1 millor construït.

METROPO !..

- A la caserna de la Guàrdia
Civil ha estat instaHada una esta·
ció de radiotelegrafia amb el seu
personal corresponent.

a1xll ol, admirable.

• • •

... que Artur Mori, el brillant pe..
riodista madrileny, té llesta, d8'S de
fa temps, 1a traducció da «Ediclon
especial», una obra que ha assolit
èxits definitius a Nova York I Lon·
dres.
... que Mori, però no pot estrenar-la.
... que no és per manca de gent
Interessada, sinó d'un escenari en
condicions.
...que «Edición especial» és una
comèdia moderna, i a Madrid I a la
resta de la penrnsula, no abunden
els escenaris en condiclon~ per a
muntar una obra COf11Piicadfnlma
·
com aquella.

(aquest darrer en la recitació del

? •l ~ ~ {:[1 JI i 1

riòdic de Madrid faci un altre re- . . .
portatge de casa nostra i de Jes
riberes de l'Ebre, per tal de veure
quin altre senyor es fa d'agradar
de Royo Villanova i dels enemics
de catalanya.

pnoentaciO,

La Mnyo"ta LlllAM - oauthlor, oleslda Mill 0 1 - 11D
<Expnos -l"oto.f

del oeu art, oom ei dring metàHlc
BAVARIA • FILM de la seva veu. I en el firmament

... que tr81 auton han contest:.
la pregunta sobre com resoldrien
la crisi teatral.
... que ela tr81 han dit ooaes molt
boniques, però senae efloàcia lm~

estellar aparegué una nova actriu:
Kathartne Hepburn. A continuació,

el seu espòs. aquell anònJm Smith

que l'adorava, quedava convertit en
Mr. Ka.tbarine Hepburn. Sl hi ha.gué 1d1lli, estava trencat. Sl era tan
sols costum. trastornat.
Focus, mlcrtrons, portades. pàgidlala.
nes sencerea de msgazl.ne, admira.... que és preclsament això darrer "10
c1el.l _ . companya, tots aauella
el que interessa.

de

A.

DUMAS

•

<flll)

Aquesta peHioula trlp.rà temps
a tornar-se a projectar a
Barcelona
Asseguf'8U""vos la localitat

Ela mestres CotO 1 Nov1 ban IX>-

La Justícia
*

AUDIENCIA
PRIMERA SECCID

Baralla. - Ocuparen el banquet
davant aquest Tribunal, Josep Ma.drld, Em111 Cana Rubio 1 Francesc
Céspedes, acusats que el dia 19 de
desembre del 1932, estant en una
taverna, s'originà. una baralla, de
la qual re:ultà ferits els tres pr"
cessats i la mestressa del local.
El fiscal, per als dos primers, demanà que se'ls condemnés a la pena
d'Un any 1 un dia de presó, 1 al tercer a dos mesos 1 un dia d'arrest.
SEGONA SECCID

Sense Importància. - En aquesta
secció e sveieren solament incidents
d'apeHació sense importància.
TERCERA SECCIO

Atropellament. - Es veié la causa
contra Narcfs Lloberas, acusat d'haver atropellat un transeUnt a la carretera d'Arenys. La pena sol-licitada
ha estat una multa de 250 pessetes.
"" UARTA SECCID

Furt. - Acusat d'un delicte de furt
a divel'808 companya de la casa de
dispeses on es trobava el processat
Joan Jaumen, al qual, segons el fiscal, se 11 havia de posar la pena de
dos meSOI!I 1 un dla d'arrest, en lloc
de quatre anys que demanava en les
seves conclusions provisionals.
El defensor, senyor Medina, demanA l'absolució del seu patrocinat.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Tinença iHicita d'arma. - Es veié
una causa per tinença UUcita d'arma contra Gustau Marco, que fou
condemnat a la pena de quatre mesos t un dia de presó.
Assenyalament. - Per al dia 6 del
vinent mes de març ha estat assenyalada la vista de la causa per contraban d'armes contra Josep Calvera 1 la dona coneguda per «Flor de
Llu.

·- --------=-------na:-t zgUent forma: President, senyor Marc
Benet Zaragoza; vice-president, &enyor Ramon Casals Fransoy; secre-tari, senyor Enric Testar VUa; Vi•
ce--secl'etari, senyor. Vicenç F. Manza.nares Vélez; tresorer, senyor Jo-sep Rodós Grau; comptador, senyor
Salvador Canudes Vela; vocals, S&nyors Antoni Fretxas Gabarró, Lau·

reà Vergés Aresti, Laureà Pasqual

Gascón, Joan de Sucre Grau 1 Ma·
nuet Orellana Domingo.
Canvi d'impressions. - Els fiscals
d'aquesta Audiència, è.dhuc ela del
Tribunal de Cassació, es reuniren
ahir, al migdia, a dinar en un restaurant, amb obiccte de canviar lmpressions.
VIsta d'una causa important. La vista de la causa per l'aa.sa.ssl·
nat i temptativa d 'atracr -:lent al
joier de Gràcia, Felicià UonzAlez,
que es celebrarà els dies 11 1 12 del
vinent mes de març, serà davant el
Tribunal de la secció tercera.
A més de Nicolau Menna i Màrius
Bordoni, detingut aquest darrer pocs
minuts després d 'haver ooorregut el
fet en una fonda del carret de Mendizàbal, 1 el primer a l'esmentat ca.r·
rer de Salmeron, on es produJ el
succés, haurà de comparèixer davant
l'esmentaL Tribunal Jeanne Gamter,
companya del primer dels processats,
acusada d'encobridora. Per a ella, el
fiscal, en les seves conclusions pr"
visionals, solHcita la pena d'un &nJ
1 un dta de presó.
Causa qualificada. - EI fiscal ha
qualificat la causa instruïda amb
motiu de l'atracament comès a lcOro
del Rhin», en el qual resultà mort el
caiXer de l'esmentat establiment.
Figuren com a processats Guillem
Lamp, Pere Campal, Josep Vallada,
Pere Lascarbouse i un altre anome-nat Gallega, que es féu escàpol de
la presó el dia 13 de desembre del

1932.
Es demana per a cada un dels

processats disset anys, quatre mesos
i un dta de presó.
Els defensors senyors Roda Ventura i Vllarrodona soHiciten l'absolució.

La Banda Municipal no pot
participar en actes que no
siguin artistics

La causa es veurà davant el Tribunal d'Ur¡:~cia.
Es demana per als acusats la pena
Vista la l?rorusió de peticioris que
de quatre anys, deu mesos i un dla són adreça.aes a l'Alcaldia, soHlcid~ presó.
tant que la Banda Murucipal prengu1 part en restes i aetes que la rna·
joria de les vegades no tene!l
WOTICIARI
finalitat cultural ni a.rtisti~.! ~
. La Junta de Govern de l'Associa- solt que la. Banda sols ~~ com·
ció dels Tribunats de Justlcla., de cedida en casos exclustvarn~Ïarnen·
Barcelona., va quedar constitulda en presos en les prescrte,c2~:.'ctó de ralassemblea general ordinària eelebra-- tàrles que regulen 1cla el dl& 31 dol que som. de la ae- ludit organisme.

U::

la humanitat
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ESPECTACLES PUBLICS

•

GRAN TEATRE DEl LICEU
D1Joua, a. lea 11 de la. nlt. EXTRAORDINARI

BALL DE DISFRESSES

Maja de Goya
La
organitzat per l'ABSOCIACIO DE

LA PREMSA DlARJA DE BAR-CELONA • 500 V&lU0601 premta -

:a

premJa extraorcUnarta - 10 prt.
mera premis - 15 premis d'bonor26 a.ltrea valu080S premia. - .Es
despatxen localltats 1 entrades
aen.se a.u¡ment de preua, a la. ta-.
qu111a del Gran Teatre.

··-

PRINCIPAl PAL ACE
Comoanyia do rtvlstes de

MARGARIDA CARBAJAL
Director gerent:
LLUIS CAMPUA
Avul, el sorollós Wt:

LAS DE
LOS OJOS
EN BLANCO
DlUuns· Uebut de la Comp:r
nyla VILA .. DAVI amb l'éz:lt:

Ort~n

AvuJ, taJ.·c1a., • lea t'l5. Acte
aegon de LAS TENTACIONEI 1
LOS MARIDOS DE LIDIA. NJt, a.
les 10'15. Butaoa platea, 2 ptes.:

S MARIOOS DE UDIA
lO
Tarda J nit, per Perlita Crtoo,
Huertu, Murlllo, etc. Ela ba.ll&rina NA YA I TO MAS 1 lee 30 vlDemA tarda 1 nit.
ce-.ttplea -

Teatre
COMPANYIA
REDON~O

Nou

LIRICA
• A. PALACI08

LIDI A.

NOVETATS
TEATRE
Gran ComDanrla d'operetes
I reviat.. de CELlA

LA RONDA DE
LAS BRUJAS
per CELlA GAMEZ, PIERRE CLA·
REL Càndida Sulrez, Caatrlto I
.loan Riba - Vestuari de Max

Weldy.

TEATRE

A la tarda., començarà l'espec-:
les

populars

OLYMPIA

e 1Re
lnauauracu) tl dia 16 de març

BENEFICA

OALA

obres.

REVUE-RAOIO
RECLAM

Orquestra PAU CASALS
PALAU MUSICA CATALANA

Teatre Fi omea

cló de CONCEPCIO BADIA D'A•
CONCEPCIO
GUSTI, soprano;
CALLAO, eon\ra1t; BONAVENYURA DINI , tenor RICARD FUS·

Dl ConCf'rt avui a un Q.ttar\ de
ala

Telèfon '22028
Companyia tiltular de la. quB.l

formen part Antbnia Herrero, Ra·
fatl Bardem. dosel) Balag~er.
Elies SanJuan, Llu ls S, Torrec111a.
Carme Cuevas, Maruia Cuevas l
Adela Calderon, - A les 3'30, 80
representació do l'obra. de Quintiro i Guillén:

ORO Y MARFIL
per Antònia Herrero, genial erea.-

<:16 de tot& 1& Compo.nyta. A J..,
a 1 t. les 10'15, el !on>:::taOle éxlt

de Navarro 1 Tor"';..ào:

20.000 DUROS
Un nou triomf d'aquesta Compa»Jla.. Grac1osis61mes aventures de
•Taooncitou, cTaflletn 1 •CharoUn» - Demà 1 cada dia, a. lea
6'80.1 t. les 10'16: 20.000 DUROS.

TEATRE BARCELONA

f

I

I

Companyia de Montlln - Rollt
Director: Emili Thuiller

.Avul, d1umellite, a les a'SO l •
I• a 1 oli, a un quart d'onze,
el poema eacènlc de Marian To-.

I mlu

Santa Isabel
de España.

de la tarda, amb la coHabora,..

TER, banton; oRFEO CRACIEHC
Obree: "Le1 petita rienu, Ballet¡
~obertura Suite», de MOZART
laNOVEHA SIMFONIA
de BEETHOVEN ~ Direcció: PAU
CASALS • Locallt.nts 1 entrades a
la taquUla del PALAU.

TEATRE

CATALA

Al'Ui, tarda, • les 8'30:

EL BE I EL MAL

A les 6, centeno.r1 de

MA DAM E
l LA T!TA, LA GALLINAIRE N1t, t. lea 10: TETA. LA GALLINAIRE I
NECESSITEM SENYORETA

VICTORIA
TEATRE
QRAN COMPANYIA LIRICA

f-----=:a....:n~t'-a=-=s'-'-i. : :. o
Avui, MATINAL_, a les 11. Tar-

Ca de 3'30 • 5'4o. A lea 6, numerada 1 nit, a les lO; PATHE
tiOURNAL • REVISTA FEMINA •
DIBUIX .. DOCUMENTAL 1 el

¡ran èxit de Buater Grabbe en el

m•• atractiu

MATINAL, 10'SO. TARDA, Pri•
NU·

mera sessJó. de 3'16 a 5'i5.

MERADA, 6. N1T, 9'46: ALICIA
EN EL PAl$ DE LAS MARA•
VI LLAS, en espanyol. LA SOPERREVISTA EL CRIMEH DEL VA•
NITIES - Dem!\, esdevenlmeut:
lnmeno Ara:entina en la suparproduool4 eapan~ola; LA HERMA•
HA SAN 8ULPICIO, amb Miquel

Paul Munl en ............ ?

Liaero -

QUE HAY, HELLIE?.

o=-..::.1-'l___;:_s__e__ U_l!l

C.::_ __

Avui, tarda, dues sessions. A
les 3'30 1 a Iee 6, ESPECIAL. Nlt,
a lea 10. Darreres oroJecctons cl'a.quest proça.wa: EL SOCIO (Cc>
mica), per Charlta Chaae • RE·

VISTA PARAMOUNT • ISLANDIA

ADELA
LA MAL CASADA

Protagonistes: SANTPERE, KLElN

1 EMILI VENDRELL. Nlt, a. les 10.
Primer: TOT PER LES DONES
1 el aJ.net llrlc en d05 a.ctee 1
quatre quadros:

ADELA
LA MAL CASADA

Titola del8 quadros. Primer: Nit
de .Caramellu al Poble Seo. Se-d

Sant Miauel e
r.a n:Ba.roeloneta.deQuart:
Tercer: Al moll
El teo de
La Fira

de Bar11elona.
bodu - DemA., dilluns, tarda. a
1• 6. Totes lea loeaJJtata reg~
dOl; R O D A E L M O N- I

TORNA AL BORN.Nit,

a lea 10; TOT PER LES DONES
1 EL ORANDIOS JalT: ADELA.
LA MAL CASADA - Ee deapatza
a t.ots ell Centre. d• Loçaii~at&

d'Atracctons.

Frontó Principal Palace
Avut, diumenge, tarda: ARGA-

RATE - OOITIA contra. ffiiGoYEN ID - l.BARLUCEA. Nit: lSIDORO ll - GUlLLERMO contra
ITUARTB - UGARTECREA. - DedJlluns, tarda 1 nlt, ara.oa
mà.
pa.rUta 1 Q.Ulnlelies.

FRONTO NOVETATS
Avui, diumenre. tarda, a. lea 4:
SOWZABAL - JAUREGUI contra.
AMOREBIETA - QUlNTANA ll.
Nit, a. les 10'15: ZARRAGA - PEREA contra ARAQUISTAIN Detalls per carUNAMUNO. tell8.

L...--

BRAUS··ARENES

6

Niño del Barrio
Torerito de Triana
Solórzano
.ENTRADA, 1 75

(C)tfi1 ~I~ ;J C!J ~
Telèfon 34851
Palau de Ja Dansa i de l'Esport
AVUI, tarda, BALL SELECTB
NIT, d.aneea continues - &XIT
del JAZZ per le& Orquestrines
COPEY I GRAN PRICE

QOI..J).

de F.sl)afia•.

Tarda I nit: Sta. laabel

Coliseu PomDeia. -

A lee S'SO: QIUI
met 1, rel de Xaua:a.t. A lea 6 l nit:

cLUJ, vol viure•.
Cbm1o. - Taraa. 1 nit: c.Loe mart
dos de Lt<lJa».

Tarda: «Aquesta nit

Eapannl. -

m.a1 més» 1 cAdela¡la. mal casadaJ.
Nit: cAdela, la ma CMada».

Tarda 1 nlç: La ron4a
brUjas».
c.Lo8 de Araaón.t. c.La
To.rda.:
Nou.
verbena de la pl\loma» 1 d'r&J Je1 rónimo». Ntt: cFray Jerónimo».
Novetats. de las

· Poliorama. - Tarda, a lee 3'30: dl bé
1 el ruaJ..t. A les sls: cMadam.e.t. NU•:
cNecess1tem eenyoreta».
•u.u~ de los ojoe
Pr111cu~a1 t'a1ace.
en blancot.
Romea. - A les 8'30: «Oro 1 marNIT
tu». A lee 6 1 n1t: «20.000 duroe».
20: Retransmissió des del local
Victbrta. - Tarda.: Dona. FrandaQulta. d.a del Boto del Parra.l». Nl~: de «La Publlcltat>, lLes emissions
cLÓ& de Aragón». cLoa Clavetes• 1 de «La Publicitat>. - Mitja hora
&La Dolorosa».
setmanal de comuntcacló radlotOntca.
20,30: La Paraula. - Emls8ló de
clos quarts de nou del 'espre. - Rea
Amèrica. - cT81'7.è.n Y su oompa.ftuaa
1 u. Cua de RodiChlld:t.
Aatòri-. - cCan.cJòn de Cu.wu 1 IBol-

CINEMES

dadoe da lt. "t.ormenta...
cCa.ncióu de cuna1 1 tEl

Avinauda. -

paso del Ocaso:t
t.Tres amorea:t 1 t.ReuBarcelona. -

nión».

BosG. -

Maryland
Urquinaona, 5 - Ttl. U86&

cLa m ajer de mJ mar1d.oJ.
ÇapltOI - d..a. Do!Ol'ue&».
CoiiHum. - c.Buaco uu mlllonario».
CatalunYL - cCrteJ.s mund..lab.
Comèdla. - aVuelan m1s canctoneu 1
&Lo que ensefian las mu.Jeree».
- I.Loa MlaerabJeat 1 cm
Comtat.

Plae~a

MatlntJ, a le4 11. Tard.a-, 1'45
1 6 (numerada). Nlt, a. les 10:

NOTICIARI BAVARIA FILMS
LA ISLA DE ROBINSON CRUSOE
CDibulxoe)

EL PRIMER PARAISO
(Documental)

per Paul Munr.- Demà, tlt,.naa

EL PELIRROIO

cUn cletto St. GrautJ, 1 &Sal~
t'ad lae mujeres.t.

Bohèmia, - c.El neKl'O que tenia. el
auna blanca;, 1 eLa. buena.ventura.J.
Broadway.- cSuce<Uó una noche• 1

U~rla.

Tarct&. • lea 8'30 1 numeradt.. a
lee 6 Nlt t. lee 10. Da.rrerea proJecciOns de lt. ma¡na producdó:

La Dama de las Camelías

aea:ona la. nove1:la d.'Aiezandrt Du·
maa (fUl), d1r1ifdt. per r. Rhtlers.

NOTA: Aqueat looal per la ae'!a

renovació oonatant d'aire ofere1x
totea Iu màxlmea a:arantlta d'hi·
cie ne.

SAlO CATALUNYA
MATINAL, a 1~ 11. Tard&, dues
aeseiona: S'SO I 15: COVAINA 1 1&
auperproduectó espanyola d.'aa:l-

blent. l.nternaclonal:

CRISIS MUNDIAL
cU.rtg14a per Benlto PtroJo 1 lnt.erpreta& per Antotllt• Colomer
Mlauel Llcero, Rloard Nútle¡ I
Alfona TudelL - Una. Jot~r. 4el ot..

d'Art

CORTS CATALANES, 613
M. Plgeu, pintura
Ramon C&Jzlna, pintures i dibuixos
Villaloboa MU\or, escultm-a.
Del 23 de febrer al 8 de març

En'ieS:ça~n ~ ~~:··oon

amora

eu
cCompalleroo <!e Juerau.
Eaalai. - &La prmce&l4 oe la Czantu

1 cEl pec¡ueAo re¡-a.
eLa consentldaJ I cuna
Ex.çel&lor.
eem.ana -de feUcld.ada.

Fènuna. -

c&nora caaadt. necealk

Nou. - &La Ca.aa de BOdschud a 1
Foo
IWOnder • Ban.

SYRA
Telèfon 11710
Diputació. f82 ART I ORNAMENTACIO

.oBJECTES

PER A PRESENTS

Mi\rlua VUatobà. pintures
tamil Flbngues1 Escultures
i dJbuixos
P1na el 8 de març

Ui o eo:v nlnKÚD a.n¡eb, I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
FrNoli. r
c.EJ. crucero EmdenJ.
Gon. - l:l pe!ilcU.J.ea còmtQ"Uee.
eLa dama del club
Palaoe. lnt&m. - «Sola con w amon, •Tu Pathe
nocturna• 1 cUna lelllana d.e tell.-

eree mloa.

~orea eu Hollrwoocb,
re:v d.e los Campos Eli8806J •

Iria. -

&El

cld.ad:t.

~

d,lrlgia a aquella dlrec<:ió 1 que, en
arribar prop dels esmentats lndlvl·
dus era Intimat per aquests a posar
les 'mans enlaire. Amb tota celeritat
la força esmentada es d,lrl¡¡l als referits Individus invitant-los que ea
rendissin. Seguidament un d 'ells engegà diversos trets de pistola, un
dels quals atravessà el capot del c,..
pltà senyor Hemàndez. Contestada
l'agressió, va caure un dels atracadors mort. L'altre se1 va veure caure
1 aixecar-se tot seguit sense poder
detenir-lo. Al soroll dels trets feren
cap a l'esmentat lloc dues parelles
de la guàrdia civil. que feien el mateix servei a les fàbriques dels voltants, els quals practicaren una revisió per aquells llocs, sense poder detenir l'atracador, que es féu escàpol.
El mort no ha pogut ésser identificat. Representa tenir uns 22
anys.
Per la prompta intervenció de la
força, els atracadors no va.ren poder
agafar la quantitat de 1.621'15 pes.
setes que portava. l'atracat.
Al lloc del fet !ou trobat un revòl·
ver Smith, callbre 32, amb cinc càp.
sules acabades de disparar 1 altres
del calibre 9. Assegura. el senyor
Goyta, amo de la fàbrica de rajoles
«La Bòbtla» testimoni presencial del
fet, que veié com l'atracador que tou
mort, llançà una pistola moments
abans de caure. la qual referèncl.a.
ha estat comprovada per l'individu
atracat.
S 'ha donat compte del !ot al Jutalt competen$.

El famós alpini sta
Lluís Trenker, a
Barcelona

ATRACAMENT FRUSTRAT

Durant el termini de quinze dlea,
a contptar des del següent al de la
inserció del present a.nunct en el
cButlletl O!lclal de la Generalitat>,
estarà de manifest al Negociat d'Q.
bres PUbliques de la Secció ad..m..in1strativa d 'Eixampla. el projecte de rasant de la zona. limit&da pel Passeig
de Maragall i carrers Fresser, R6
gent, Provença, Igualtat i Mutualita~
amb l'objecte que els propietaris
afectats per aquest projecte pugutn
.formular en l'indicat te.rm.in.i, les reclamaclons 1 observacions que. ~
gum Pertinents al seu dret, m1tjan~
çant lnstàncta que hauran de presentn.r al RegiStre General de &>er-etarta d'aquest Ajuntament.
I!!!Bao!!!r!!c!!e!!lo!!na!!!.!!22!!!!!d!!e!!f!!e!!b!!re!!r!!!'!!d!!el!!!!!l9!!$'!!).!!!

En pas.sa.r ahir, al mati, pel carrer
Agustl MUà, Josep Martlnez Faura,
en arribar davant del número 31,
del portal de l'escala sortiren tres
subjectes que se U tiraren al damunt
pretenent furtar-u la. cartera, en la
qual portava una respectable quan~
titat.
El ro!:.4t es defensà coratJosament
dels lladregots, 1 una dona que passava per allf, donà. crits d'attxill la
qual cosa contrtbui que els nad.re-gots es fessin escàpols sense aconseguir el! seus Propòsits.
El aovernador general ba recompensat amb 150 pesseteg el Q.Ue anav~. a ésser atracat, pel seu acte de
ClVlSln.e, 1 50 pessetes pel matelx mo..
a la dona que donà els crits
ttux
d'&Wdll.

ANTONI
ADYOCAT

Ahir, a la tarda, a un Quart Ilo
cinc, arribà en avió, llroceQent Ilo
Berlfn 1 Estutgard, el conegut alp~
nlsta Uul8 Ternter, el Qual tou ro.
but per una nodrida COlnl38ió <lel
Centre Excursionista.
A les set de la tarda, el oen
Trenker visità el domicili del Cenflll:
on !ou rebut pels socis de l'entt~
Avu~ al mati, a Primera hora
traslladarà a la Vall de Núr¡,.' .,.

LA REGL.~
~USP ESA
tornara rtpldament 1 sense D&
rW amb «Perles FEMI».
Producte mOdern d'acció segu.
ra; no per Judica ta salut
Rebutgeu lmttactons sense resu ltats postttus. Oe Venda.:
Segalè. Or 4ndren etc.. etc.

Projecte de rasant

Uegiu LA HUMANITAT

PEL.:EGR I
I

PERIT

MERCANTIL

BALMES, 84, segon, primera

Telèfon 77667

•

G E L I Impresso r
La Granada, 1

*

BARCELONA

*

Telèfon 71083

Hotel RECTORET Les Planes de Vallvidrera
TELEFON

119119

Dinars, des de e PIIHtes -- Especialitat en Danquetr,
Noces, Ito., des de 10 pessetes - Acurat servei a la carta Habitacions amb aigua corrent compl:~tnment reformades
I amb tot oonfort
BARCELONA
DIRECCIO: E. ROCA -

sum del que s'ha publicat als dlarla
de Barcelona, gl065at pel publlcista
J. Navarro Cootabclla. - Programa
de dlscoo oelectes.
20,55: cotitzacions de mercaderies
valora I cotons.
21: Senyals horarls. - Serve! Me.
CONSTRUCCIONS MECANIQUES
teorològic de 1a Universitat de Barcelona.
PR;::MSES
TALLADORS
TROQUELLS
21,05: Setmana Còmica. Revista
festiva en vers, en caolellà, escrita
I recitada pel popular autor 1 actor
Joaquim Montero.
21,15: Orquestra de Ràdio Barcelona: «.Marxa heròica.a. O. Saint
Mlqu 1nea de tallar, d'emboti,, de reblar 1 de soldar per punts
saens; lLa nova Vlena1 (valsos>.
Telèfon 6316'
BARCELONA
PERE IV, 179 (lnlerlor)
J. Straus.
1
1·
questra. Demon's Jazz.
càrrec de
21,20:LaEmissió
ves- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- • del l'Orparaula.a Emissió
22:
pre, directament des de Madrid, Resum de les informacions .adiades
durant el dia..
22,15: Vloll 1 plano. Recital pe<
COMPRA· VENDA DE FINQUES
Elisabet Coomans. Pianista Rosau·
HIPOTEQUES I ADMINISTRACIO
Friedeman-Ba.ch;
ra Coma : «Grave».
«La. Fòllla», Corelll; «.Berceuse:o. Stra
VALENCIA, 347, tercer, primera
Telèfon 79278
winsky¡ cTambori xinès», Kreislcr.
Despatx, de tres a nou
BARCELONA
22,45: Activitats, ràdl<rgazeta de
vida catalana.
23,15; Seleccions d'operetes per
l'Orquestra de Ràdio Barcelona: COPES ESPORT
curses
MEDALLES per
cMadame», E. Christlné; «La Prln·
cesa del dollan, L. Fall; «La Com·
tes Marizza», E. Kalmà.n; «Ta bou~
che>, M. Ivaln. - Programa de dl&cos.
24: La Paraula, emissió de les
dotze de la nit. - Darreres emissions. - Fi de l'emissió.
FI DE L'EMISSIO
BARCELONA - Telèfon
Escudellers Blancs,

I

Galeries Laietanes

Diana. - c.Un\.cwaJ, t.El. altar de l.a
moda». cCe.rceleraa».
DioramL - &Hombrea en blt.nCOJ 1

SABATE R

ENRIC

J. TOR RENTE

SALA

•* •

a

-

SEGURA

Prinoipal. - cOn cierto Sr. GrantJ
cSalvad las mu.Jeren.
eta uegro que t.oen1a el Publi Cinema, - Rel)Ott&t&e.s d.'actua..
Kunaal. «Compa.tieroa de
alm.a blanca. f
U tat.
juer¡a.a,
- cDesllcee:t, dl beso d.e 1&
D lumenge. - A les 12, obertura.,
Laietana. - &Para. alempre m.Ja», cDoll Ramblea.
muerte:t.
noc..beat I cPueroa hu.ntanOS».
!enyals horàries, música en discos.
1
Boulevarcb
del
dama
•La
Ronl.
nocb.esJ.
A les 2, mUsica de dansa. A les 3,
cEl ta'1'or1to de lt empert.tr1zJ.
Majèatio. - cOleopatra», «Gracia 7 leleot C1nema.. - cTerrorea mtcrotónl· !l de remissió. A les 7, obertura, &e·
almpt.t.iu 1 c.Paren la Prenia•.
eos», •Open. teletOntcu l c.D& Gol- nyals horàries, radiació de fragments
cCleopa.tra», IDoe corazo.
Marina. de la slm!onla de Beethoven. A les
nes f un latldoJ.
- cEl neil'o que tenia el alma 8,
lmart.
música lleugera. A les 9,15, radJa.
Maryland. - «Quo hal NeUleh.
blanca• 1 IBl paso del OcaaoJ,
camelluJ
laa
de
dama
Metropol. - •La
lpl•ndid. - .S.ombrea en bla.neo•. er. cló de fragments de l'òpera <MariMlriL - cLos 1411el'abl81» 1 &600.000
prtncest. d.e 1a 0zarc1u 1 cm Uare na>. A les 10,45! fi d'elemissló.
trancoa &1 meu.
d.el rtna•.
Ullluns. - A es 12, obertura, ...
c& pequetio re:u 1 eN~ Triomf. M&Strat. d!om.brea en blt.Dco:t 1 nyaJs horàries, música regloiW. A
ehes mO&COvltan 1 cEl dedo acuaaaWond.er-Ban, cCleopatru .(aoJ.a.. les 12,21), música lleu¡¡era. A la m4·
d.ou.
meu.' ntt).
Monumental. - eL& 1\ama dal Boul• TaliL - cll:l hlJo d.el O&rn&v&b 1 dA. slca de revista. A la 1.30. sarsueles.
yard» 1 cEl tavortto de lt. empen,o.
A lea 2, música oelecta. A les 2,30,
m.u,Jer del otroJ.
Tetuan. - dl pequafio teJ.• 1 ILI. m1r !l de l'emissió, A les 7, obertura, seM=~l. - cEl nqro que ten.ta el Jer de ml ma.rld.OJ,
nyals horàries música Blmfònlal. A
alma blanca.» l dl puo del Ocuo». Tlvoll. - cl4u1& Galant.,.
lea 8, cotitzacions. A res 9, noticies
NúriL - cCa.nctón d.e cuna•. &V1udu Urqufnaona. - cOn Uo d.e fND111u
babanera.u.
Verdf. - d>a. PrancS.IQ.uUu i dl I~ locals. A les 9,1ó, radiació de fragmenta de sarsueles. A lea 10, Jazz.
Parla. - cEl erlmen del VantUea» 1
cAUda en el paia de la mara1'1Uu•. Vofaa. cau 1 .Obucbo tl I'OCOJ A lea 10,15, notJctes de premaa des
Pedró. - cEl nearo que '-nia ol &lm& JI.Ht. - dl&.nklUlM IWJOI'Q.WD.oiJ I de Madrlcl. A res 10,30, Jazz. A lea
b...,..., 1 W. buenaventu:~
1CM6. 11 de l'emlssló.
•Onda l. ~Uu.

1..------------1_
nu:na •P&D.Jol.

ISales

buetoped d.eaeonocldoJ.

mand.oa.

Metropol
115 - Telifon 81222

*

TARDA
PrQgrama de discos.
DEL
MANIFESTACIONS
18: Orquestra de Ràdio BarceCAP SUPERIOR DE POLl·
lona: «Imperial Edwa.rd» tmarxa).
CIA
J . F. Sousa; «Reminlscèncles de l'Alta Bavièru (vals>, A. Pachernegg;
El cap supenor de policia, senyor
cMadri.gal», A. d'Ambrosia; «Javotte» Rlvas. a primeres hores d 'ahir, a la
(ba.lletl, C. Saint Sa.ens; «Serenata», tarcla. en rebre els lniormadors els
A. Amadel
donà compte que ahir, al m~tt. havia
18,30: Romances d'òperes, a càr- arribat, procedent de Madrid, el cap
rec de la sopran Vicenta. Costa: «Els dels serveis d 'Enllaç de la Direcc16
PeJ.lassos&, Lconcavallo; «Manon», General de Seguretat, capità lie.OYOr
Massanet; rLa Wallp, Catalan!¡ Vicenç Santiago, el qual, des la
cRuy BlSSJ, Marchetti.
Prefectura Superior de Pollcia, es
19: 8elecciona de Barsueles per traslladà a la Generalitat per tal de
l'orquestra de Ràdio Barcelona: eLa celebrar una conferència. amb el goPicarona», F. Alonso; lLa Ooloro- vernador general de Catalunya.
aa», F. Serrana; eLa Generala.J, A.
El senyor Rivas informà als perioVives.
distes que el senyor Portela 11 havia
19,30: Recital pel baríton Fortuny donat compte que la guàrdia clvU
Bonanova: «Tona d'es ba.tret (popu- del lloc de l'Hospitalet havia fet di-·
lar camperola mallorquina) ; IMon versos dtspars <:ontm dos atracadors
amour est daus la. tombe», Bonano- 1 matà un d'ells.
va; «Els remers del Volga• <cançó
També el sen:>·or Rlvas man1lestà
russa). popul&r; «Pot che mou ya ?» que ahir, al mati, havia estat vlsl·
(cançó síngara. russa). popular; CS&- tant els locals del carrer Ample.
renata. cartbe.l anònim.
20· iñïñ8iiíi.Sió des d'Hollywood
UN ATRACADOR MORT
Bar "oa.nclng, ballables per l'Orques..
PER LA GUARUIA CIVIL
tra. Demon'a Jazz.
A la Pretectura de Policia facili21: Senyals horaris. - Programa taren ahir, a la tarda, la nota sede discos selectes.
¡¡llent:
21,30: Reportatge pintoresc per
cComWlica por teléfono, a las 13'30
Ferran Bara.ng~olls. - Continua,.. horas, el comiS&I"io de Hosp1t.alet, secló del programa de dlscos.
flor Tarragona, que a las 12 horas
22,45: Secció d'Escacs a. càrrec del del dia de hoy, y al pasar por el
del Club d'Escacs de Barcelona.
puente cdel Capó», en las cercanlas
23: Fi de l'emissió.
del cementerio de Hospitalet, el mozo
Vicente Lasalle Cortina, que lleve,..
FI DE L'EMISBIO
ba un paquete contenlendo el lmporPROGRAMA PER A DEMA,
te de los Jomales de los obre.ros de
fàbrica de colorantes aita en la
la
DILLUNS
12: senyals horarl8 de la Cat&- «BóbUa de Guita:&, propiedad del se..
dral. -- Secció Femenina. - Música flor Cardener. fué sorprendido. por
un individuo que, pistola en mano,
selecta en discos.
!e exlgló la entrega del dinero, al
propio tiempo que advertia a otro
EMISSIO DE SOBRETAULA
13: senyals horarla. -- Programa desconocido que tuvtera cuidada con
un carretera que pasava por aquede discos diferents.
llas inmed.i.actones. Casi al mismo
13,55: 8eoci6 Cmematogrà!lca.
14: Actuallta.t8 teatrals 1 musi- ttempo, este segundo Individuo daba
voz de al.a.nna. de que habia una
la
cals.
14,30: Butlletl Oficial de la G&- pareja de la guardia civil a la vista,
gua.rdando los dos atracadores las
neralitat de Catalunya. Sumari del pistola.s
y dejando ma.rcha.r a La.sanúmero publicat avui - cEl fet del
pero la pareja, que ya tenia
dia» per Joan Ala.vedra. - Contl- lle;
Jo que sucedJa, d16
nuaêió de les Actualitats. - Borsa conocimlento dea los
atra.cadores. los
la voz de alto
de Treball de E. A. J. !,
obedecer, emprende
vez
en
15: 5e<:cló Radlobenè!ica. - Dl&- cuales.
que los guarlo
por
fuga,
la
dleron
cos escollits.
dlaa dlspararon contra ellos, matan..
16: FI de l'emissió.
do a uno mJentras el otro logró desaparecer.
TARDA
Basta el memento presente. se
18; Senyals horaris. - Programa desconoce el nombre del atraea.dor
del Radlolent. - Discos a petició de muerto, ast como el del que ha hui¡¡enyors subscriptors de RADIO do, al que se està buscando por aqueBARCELONA.
lles Jugares.»
18.30: Suplement de la Paraula,
Pel capità de Ja força concentrada
dedicat a la 6eccló InfantU de RA· a l'Hospitalet, ba estat comunicat
DIO BARCELONA. Rondalles, con· al governador general el que segueix:
tes, consells úttls, ete.
A dos quarts. de dotze d 'ahir, el
18 45: En Carles Cortina Giner capità de la guàrdia clvU, senyor
cap' del Negociat de Pollllca Social Hernànd... acompanyat de tres I!UAr·
d'aqueot Ajuntament, expllcarà els
més, mentre es trobaven en serserveis al &eu càrrec 1 la concepció d1ea
vel de vlgi!Ancla pe< tal d'evitar pos.
de Politlca Soclal Munlclpal que ha aibles atracaments, amb ocasió d'ésde desenvolupar la Ciutat de Bar- ser dissabte, als pagadora de les
celona a l'esmentada obra.
fàbriques, es donà compte que a
19: Senyals horaris. - Continua.. l'entrada. del pont que travessa. Ja
oló del programa del radloient.
via ferrada I el canal del Torrent
19,20: La. Paraula. - Noticiari es.. Capó, prop al cemintlrl muntctpal
porti u.
d 'aquella població, es passejaven
19,30: Conversa de català, amb dos subjectes en actitud sospltooa,
el «MUlU>, pel profes80r Artur Ba· per la qual cosa els varen observar.
lot.
Serien les dotze quan varen veure
19,4ó: Cotització de monedes.
passa:" un individu ben vestit que es
11,30 :

DIJOUS GRAS, tarda, TRADIINFANCIONAL - C~RTAME.N
TIL O.r.l VEb'l 'lTS - NIT. L'ano..
menal. 1 luxóe BALL PARE et
DE
DISSABTE
TRAVESTI CARNAVAL - ORlGl.NAL BALL
MULTICOLOR, convertit ell Parc

cnovlllou

6ecció de Ràdio benèfica -

16 : Fi de l'emissió.

A TODO CAS,
Deml, tal'da.:
per W. C. Flelds 1 UN SECUEil:TRO SENSACIONAL, pe¡o Dorothea

¿QUE HAY NELLIE 1

~ OBRES, 2 • 2 GRANS ~TS. 2
5 ACTES, 6. Prlmer: AQUESTA
NIT I MAl MES, amb la. deaf1liloda de Manlauia • El tomia .. La
Baldomera, et.c. etc- Segon: L'èxlt
més 1ran de la temporada:

15:

Discos escollits.

TEATRE NOVETATS

TEATRES

Wieok.

Avul. dlumena-e. to.rdat..!_les 4.

boneys.

AURIGEMMA

Barcelona, -

L'ORDRE
PUBLIC

Secció Cinematogràfica.

14: Actualitats teatrals 1 musicals. - Actuació de l'orquestra 81-

CINEMAAnael,PAR I S

WYN) .

ESPANYOL
TEATRE 8ANTPERE
GRANCOMPANYIA

13,55:

Espectacles per
a avui

11 I 13

Via Laietana, 49 l 61 - Hospital, 36 1 38 - Fontanella, 17 Sa.hneron. 11. - Nou de la. Rambla, 8 t Carme, 73.

lament pel senyor Francesc Cambó.

amb Ida Luolno

AVdl PtL.

Programa

EMISSIO DE SOBRETAULA

Braus del CONDE DE
LA CORTE

PA~
PA~
PA~

• CUSA.RDEIIJ

Transmissió des del Teatre Tarragona, de Tarragona. - Par-

film esportiu:

________T_o_l.__to~ ~·=·M~·~------

celona.

Bar· ¡

12,15:

FESTIVALS

Campeones Olímpicos

legats dels Grups Escolars de

de discos selectes.

Varietats

TALS. YIATCES, etc.

SA.BRElJ FER-HO!

13: Programa de vtscos dllerents.

magn1!1ce

APROFITEU COM MES AVIAT MILLOR LES EXCELLENTS OPORTUNITATS QUE US OFERIM

',":.

tinenc. - Gra.n acte de COoperació
Escolar. - Parlaments pels nous de- 1
MIGDIA
12: Senyals horaris. -

de Zarate

I:Scs3Jó con1.mua. 1:5elent UNA PES

Stone. t Producc1ó METRO

A't'ul COMIAT de lA Compa-.
11118 , Ta.ntt. a les 8'30. Tea.tre
4'lnt.nts· 'QUIMET I, REl DE
XAUXA. A les 6 1 D1t, a lea 10'15.
Ja rra.nc:uóe hit de Llufa Ellu:
L I L I, V O L V I U R E

AllUSTI llODOY
lntèn>ret del uCennà Rafael n eu
la I>eHicuJa. LA DOLOROSA, el
qual dedicara\ al pubila de Barcelona. selectes romanaea acompa..
nyat' pel dlatln¡it mestre Ortlz

SEl'A. NOTICIARIS· DOCUfd'EN·

BUSCO UN MILLONARIO

Comaanyla VILA • DAVI

Demà., dJlluna : Presentació peraonal de l'ezceUent tenor basc:

Publi-Cinema

per 11ean Harlow, amb Franohot
Tone, Lionel Barnmort I Lewis

COLISEU POMPEJA

Capitol Cinema

6

QUE OFERIM EN TOTS ELS ARTICLES AMB MOTIU
D'EFECTUAR LES OBRES PER A L'AMPLIACIO DE
LA NOSTRA Cua CENTRAL, ACABARAN A PI DE MES

Bar·

JoLa ruua1ca1 del mestre Sernno al

GRA..ND!OBA CORRRGUDA

Cinemes

(Documental) 1

I

La Dolorosa

Avui, diumense, tarda, a loa 3'30:
tnaufS;uraciO de la temporada

Sempre tl proarama

POliORAMA
TEATRE
Temporada ollclal de

~rtca.:

OE MOSTR..EB DE BARCELONA

LOS DE ARAGON l LA VERBE·

NA DE LA PALOMA,

tarda a les 3'80 1
especial numera-da. a les 6. Nit.
a les 10:
LI\ pellicula netamiUlt

Els formidables descomptes

PROGRAMA PE RA AVUI,
DIUMENGE
7 15 · Primera edició de la ParaU·
la 'dlàrt radiat de RADIO BARCE~-•
LÒNA. - Discos.
8: senyals horarl8 de la Cat=~·
- Discos.
8,20: Segona edició de la Parau·
la, diari radl&t de RADIO BARCELONA. - Discos.
9: Senyals horaris.
11: 5enyals horaris. - Servei Metereològlc de la Universitat de
celona. - TransmisSIÓ des de la Cooperativa Escolar Ateneu Obrer Mar-

Ma.tlual, a les

CU~HClAL

Qran esuectacle a orotlt del•
hospitals
lnlormes i detall8 al P&.!8eia ~e
O.rà.ua uum t7.

Prtnclpa1e lntérprets: MARC
REDONDO, Viceno Simón. Cecflla Qubert I Eudnia Gal1ndo..

AVUIu

fA..~

t

DONEU-VOS PRESSA

Emissió Ràdio Barcelona

AL

Avui liL lee 3'30 de la tarda J

tacte amb

GAMEZ

AvuJ, tarda 1 nlt, el gran ~zit
d.e l'opereta en tres actes., de
Franz Lehar1

nit, a 'tu 10, el gran è:l:it:

FRAY
JERONIMO

LOS MARIDOS DE

Darrera de

LILI, VOL VIURE

MARC

RADIO

•

10~

10 -

EAJ-39 • RADIO BADALONA

-"'•·

~

PA~
PA~

*

Teatre
Còmic
ComDanrla et. revistes

1tlt

•L

UNIO RADIO, 8. A.

Teatres

01U fol

o•

DIUMENGE, 14 Dl FEBRER

OLIS I SABONS

*

gd
Servei acurat a domlcill
Telèfofl 11

Colomlnes, ~- Telè!on 21432- Plaça Sant Agustf Vell, 9 -

VANCELLS

BARCELONA

FREDERIC
FONERIA

taeman:c·

Pujades, 81

DE

Telèfon 54973

FERRO
BARCELONA (P. N.)

.la ·humanttcil

DE FEBRER DEL 19:11

pASTILLES ASPAIME
pASTILLES ASPAIME
rASTILLES ASPAIME

9

PASTILLES ASPAIME
PASTILLES ASPAIME
PASTILLES ASPAIME

•

COMPOSICIO:
$ucre llet b., 6 cgr :; ·extraclé de regalèssia, 5 cgr. ;
extracte de dlacòdio, 3 mmgr. ; extracte de meduHa
de vaca, 3 mmgr. ; Gomenol, 5 mmgr. ; sucr:e mento·
anisat, quantitat suficient per a una pastilla

pASTILLES
pASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
pASTILLES
PASTILLES
PASTILLES

ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME

TILLE
~.

~·-. ~:

PA I
'

'-'

•

•

•

.

._·

!'•·

l~ ' . . -

~~-

. . . .., . '

·-

.·.: ... :;-."1

..

•

PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES

ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME

PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES

ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME,
ASPAIMEI

GUAREIXEN RAD ICA LME NT LA

TO S
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES

I

r

PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES

PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES

ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME

ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME

ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME

. perq uè com bate n les sev es cau ses:

Cat arro s, Ron que res, Angines, Laringitis, Bronquitis, Tuberculosi pul-·
mon er, Ofe c i tote s les afeccions en
gen eral de la Gol a, dels Bronquis
i dels Pu mon s

Les PASTILLES ASPAIME superen totes les conegudes per llur
composició, la qual no pot ésser més racional i científica de gust
agradós, i són les úniques en les quals està resolt el transcendental problema dels medicaments balsàmics i volàtils, que es conserven indefinidament i mantenen íntegres llurs meravelloses propietats medicinals per a combatre, d'una manera constant, ràpida i
eficaç, les malalties de les VIES RESPIRATORIES, que són causa de TOS i de sufocació

les PASTILLES ASPAIME són les receptades pels metges.
les PASTILLES ASPAIME són les preferides pels pacients.
Exigiu sempre les legitimes PASTILLES ASPAIME i no
admeteu substituctons interessa des d'escassos o nuls
resultats.
Les PASTILLES ASPAIME es venen a UNA PESSETA LA CAPSA,·
a les principals farmàcies i droQueries; juntament, es lliura una
mostra molt còmoda per a portar a la butxaca

I~Delialitat farmalèDiila ~ella~oratori ~okatar~

I

PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES

ASPAIME~

PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES
PASTILLES

ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME

ASPAIMEI
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME
ASPAIME

Oficines: Carrer del Ter, 16- Telèfon 50791 • BARCELONA
,

NOTA IMPORTANTISSIMA:
PASTILLES ASPAIME
PASTILLES ASPAIME
PASTILLES ASPAIME
.)

Per a demostrar. i convènce~ que els ràpids i satisfactoris resultats per. a guarir. la TOS,
mitjançant les PASTILLES AS.I~AIME, no són possibles amb llurs similars, i que en l'ac·
lualitat no hi ha altres pastilles que puguin superar-les, el Laboratori Sokatarg tramet
~atuitament una capseta·mostJ:a de PASTILLES ASPAI~E als ~ue ens trametin aquest
iinuncl retallat, acompanyat d'un segell de correus de cm~ cèntims, posat tot dins d'un
amb dos cèntims
franquejat
sobre
.

PASTILLES ASPAIME
PASTILLES ASPAIME
PASTILLES ASPAIME

la humanltal

10

· LA CULTURA ·

D I UME NGE, U

193!

•
E l S ES P O RT S

•

.... - ~

'·

Els estudiants
política

la

:&nca.ra. que aquest tema és molt
déi.)R.tut, no per això deixo. d'éss'ér d'actualitat. Moltes vegades
h em sentit a dir per la gent
d 'ordre»: els estudiants no han de
fer polittca, han d 'estudiar, 1
prou! Magnifica teoria; seguint aixi,
aquesta. lògica., el paleta ba de fer
cases; el sabater, sabates; 1 a ixi
succesivament, 1 per tant, de IX'
Utica no se n'ha d'ocupar ningú,
sols els polltlcs professionals, sense
f\ltre control que els mateixos poIftics professionals del costat contrari.
Altres persones, ja més liberals 1
comprensives, diuen: l'estudiant no
ha de ter polftica. dintre la Universitat.
Nosaltres creiem, per contra, que
l'estudiant, com a membre que és
d'Una societat organitzada, ha d'ocupar-se de poltticA. DINS I FORA
DE LA UNIVERSiTAT. Entenemnos bé: en dir politica no volem pas
dir atxllfar bancs, trencar vidres 1
aixecar adoquins dels carrers, en·
cara que en moments excepcionals,
això sigui l'Unia possible, 1 de vegades, no sempre, de positiva eficàcia, com ho foren els aldarulls estudiantils que acceleraren la caiguda de Ja Dictadura i l'esfondrament de la Monarquia..
Fora de la Universitat, l'estudiant ha d'enrolar-se en Associa~
clons afiliades als diversos partits
poltttcs, cada u al que sigui més afi
:\ llur ideologia; creiem que són completament inútils aquelles Associaclons que no estan adherides a un
partit polftic determinat, car això
les fn perdre continuïtat 1 eficàcia.
L'entusiasme constructiu i renovador de la joventut escolar troba el
seu marc adequat dintre els parpts, als quals presta un suport 1
un reforç considerable. No sols representa el planter on créixen els
homes de demà, els futurs dirigents,
sinó que mentrestant pot prendre
part activa. en els treballs _d'organització i propaganda, preparació de
Ronències per als COngressos, et-

AHIR, A LA UNIVERS ITAT

Manifestacions del Rector
lnterf - Curset complementari a la Facuitat de Dret
En rebre ahir el Rector interí els
periodistes els mani!està que s'ha~
via organitzat Ull curset complementar! per la Facultat de Dret. El
doctor Boix Raspall que és a la vegada el degà de l'esmentada Facultat explicà detallament als representants de la premsa, l'abast 1 l'eficàcia que tenia aquest curset per
la formació jur!dlca dels estudiants
murant--los ensems el corresponent.
programa. amb què s'han de desen~
volupar.
A preguntes dels perlodlstee el
Rector tnteri manifestà que no tenia cap noticia de Madrid. Creient,
però, que l'arribada del doctor Mur
seria molt prompte.
Un periodista preguntà al doctor
Boix si l'informe elaborat pel Oo·
mtssart dimitit, senyor Prieto Barnes, seria vèlid. El Rector contestà.
que ignorava en absolut la determinació del núnistre respecte a
aquest extrem.

CURSETS
s emina ri d'Estudis Pollt ics. -

El pròxim dimarts, dia 26, s'lnlclarà
elcurs de Treballs de Seminari sa.

bre «Les idees polltiques de Rousseau. El contracte social», sota la
direcció del professor Josep Xlrau.
Les sessions tindran lloc cada dimarts a les cinc de la tarda.
El pròxim divendres, dta. 1 de
març, s'iniciarà així mateix el curs
de «Lectures de la IR.epúbliC&J) de
Plató», que dirigirà el senyor Domènec Casanovas. Les sessions tln·
dran lloc cada divendres, a les cinc
de la tarda.
El cicle de cursets monogràfics
sobre Història de les Idees Polftlques, començara el vinent dimecres,
dia 27, amb el curs «Les transformacions de la democràcia atenesa»
a càrrec del professor P. Bosch
Gimpera. Les conferències tindran
lloc els dimecres i divendres, de set
a vuit de la tarda.
Per a informacions 1 inscripcions
a aquests cursos l als que s'anunciaran posterionnent, diriglu·vos al
Seminari d'Estudis Polftlcs-Universitat de Barcelona, de dos quarts
c~tera.
d'Una a dos quarts de dues de la
Això no solament és un gran be- tarda.
pefic1 per al partit on és afiliat, 1
per tant, per a les seves idees, sinó
UNIVERSITAT
A,Ue representa per a ell, per a l'estuNouo bat xillers. - El Rectorat ba
Diant una escola de ciutadania, 1 el
prepa'ra per a la vida en general, expedit els Utols de batxiller ,._
l'estimula a l'estudi dels pr oblemes gUents:
Institut Balmes, Bareelona: Isaque afecten a. la humanitat, l ra
d't'U un bon dirigent de masses amb bel Garcia Martínez, Jacint Calslna
preparació i experiència, o sl no té Glspert i Ignasi Bar!os Calvls.
Institut de Lleida: Miquel P ortuprou aptituds o aspiració, almenys
gués Hemando 1 Teresa Vilà Cornes.
bon ciutadà.
Institut de Tarragona: Ignasi J o,. Però creiem que dins la Univer- sep Bach Cuchillo,
Ramon Ixart
~ttat també ha de fer polittca, en- Alonso
i Jaume Soldevila Vall.
tenent el mot polítiC!' en la més
Insttt·.tt de Palma de Mallorca:
·lloble 1 alta. significació.
Eduard Echevarria Ozcàriz, Josep
En el contacte amb els altres Roses Montls, Alfons Mateu Gacompanss, en la fiscalització de les cias, Ramon Morey Manera, Emili
tasques docents, en les juntes de les Tramullas Moyà, Joan Vaquer Mar:l.ssoctactons professionals de les t! 1 Lluls Juncosa Igleslas.
Institut d'Eivissa: Joana A. EstelFacultats, en les representacions a
Claustres, en les peticions coHecti· rich Ferrer.
Institut
de Maó: Bartomeu Mer\.·es a les autoritats acadèmiques, en
Fedelich, Ramon Cavaller
~t, pot 1 ba d'Imprimir una signl- cadal
ncacló polftica, sense que això vul- Triay 1 Ferran d'Olives Beltran.
gui dir que hagi de fer politica
de ran de terra, de cultivar la llui( eJéfOnS rjO
ta. fratricida i violenta dintre la
Universitat.
En ~ proper article continuarem ocupant-nos d'altres temes
semblants.
tmoremta : 1444r

'm

LA HUMANITAT
Redacció : 221 22

JOSEP P . BAVE

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·==~~~~==::::::::::=:=::=:::::::::::::::¡
'-.·

BALANÇ DE LA NA TAC I O I NTE RNACIONAL DURANT L'ANY 1934

·---

Ore1em Interessant en aq_uests moments que s'està operant una reac·
ció entre el$ elements directius dels
nootres clubs de natació per tal de
recuperar la supremacia de la natació Mpanyola, donar a conèixer el
balanç de la natació Internacional,
comparant les marques dels mlllors especlall.ste& mundial• amb la
dels ..panyols.
Vegeu a continuació els temps
assolits en el curs de la p assada temporada pols deu mUlars b omes del món 1 compareu-les amb els
rècords m"J.ndtals, europeus 1 naclonals:
108 metraa orol :
1. p , Fick <Estats Units), e6"
8-10. Rècord del món.
2. Yusa (J apó), 58".
3. Oelk (Hongria) I Llvlngstone
(Estats Units) , 58" 6-10.
5. Plschor (Alemanya) i Hlghland (Estats Units), 58" 8-10.
7. W. Spencer (Canadà), Takahasti (Japó> i Sakagaml (Japó), 59".
10. Toyoda (JapO), 59" 8-10.
El rècord europeu pertany al doctor Barany des del 1931 en 58" HO,
1 el de catalunya 1 Espanya, a Angel Sabata, en l' ~" 4-10.
200 metres crol:
1. Bhlma (Japó), 2' lO" t-10.
~. W . Sponcer <Canadà), 2 minuts 11" 6-10.
3. Llvingstone (Estats Units), 2
minuts 12" t-10.
t. Medica (Estats Units), 2' 12
segons 6-10.
5. Kataoka (Japó), 2' 13" 4-10.
6. OUhula <Estats Units>, 2' 13
segons 7-10.
7. Jusa (Japó) 1 Sakagami (Japó), 2' 14".
10. Oyokota (Japó i Pllchta <Estats Units), 2' 15" 8-10.
El rècord del món és de J. Weissmuller, en 2' 8"; l'europeu és del
francès Taris, en 2' 12" 2-10, 1 el
de Catalunya I Espanya és de V.
Ruiz Vilar, en 2' 24" 8-10.
400 metres crol:
1. J. Medica (Estats Units), 4
minuts 38" 7-10.
2. Yokobama (Japó), t' t5" 8-10.
3. lshiharada (Japó), t' t6" 2-10.
4. Maklno (Japó), 4' f6" 6-10.
5. Negam! (Japó), 4' 47".
6. GUhula (Estats Units), t' t8".
7. Shinma (Japó), t' 49" 6-10.
8. Kataoka (Japó), 4' 54".
P. Kitamura (Japó), 4' 54" 4-10.
10. Horl (Japó), 4' 54" 8-10.
El ncord mandlal de Gllhula en
4' 4.0 ~10, passa a Medica en la
primera. marca. El rècord europeu
és de Taris, en 4:' 47", 1 el nostre
pertany a V. Ruiz Vilar, en 6' 20
segons 2-10.
1.soo metres crol:
1. Negami (Japó), 19' 16" 8-10.
2. Medica (Estats Units), 19' 20".
3. Makino (Japó), 19' 38" 6-10.
4. Honda (Japó), 19' 33" 4-W.
5. Kitamura (Japó), 19' 51".
6. Isbiharada (Japó), 19' 57".
7. Taris <França), 20' l" 5-10.
8. Nagaml (Japó), 20' l" 6-10.
9. Ryan (Austràlia), 20' 25" 2-10.
10. Pirie (C&nadà), 20' 28" 2-10.
El rècord mundial pertany des
del 1927 a Ame Borg (Suècia), en
19' 7" 2-10, I, por tant, és el rècord europeu. El rècord de Catalunya t Espanya és de V. Ruiz Vilar, en 22' 4" 2·10.
100 metres dors:
1. Van de Weghe (Estats Units),
1' 'l" 4-10.

t:.any a Maestenbroek, 1' lG" 8--10, 1
el dt catalunya l Espanya " O..rme Sorlano, en l' 12'' 8-10.
200 metres braoa:
' l" • 10
¡, Wachata (Ja • 8
•- · •
L Dennts <Aus ràlla), 1 Genen·
(Alemanya), 3' "'"·
' · Dreyer (Alemanya). 3' &"
e. Engelmann (Alemanya), I 8 ·
e Ke.stein (Holanda), 3' 6" 8-10.
Holzner <Alemanya), 3' 8".
8 Hessel (Holanda), 3' 8" 8-10.
Brouwers <Holanda), 3' 8" 6-10.
10. Jacobsen (Dinamarca), Stromber¡ (Holanda), I Wollschalager
(Alemanya), 3' 9" 8-10.
El rècord mundial pertany a la
japonesa Maehata, en 3' 0" &-10;
l'europeu a Jacobsen (Dinamarca),
en 8' 3" ~1 0, 1 el de Catalunya i
Es
En I t Soriana en
S' ~P,Y3'~10~
r que a
'

rn)

cer

UNA ESTADISTICA INTERESSANT
~.

Klyohawa (Japó), l' 7" e-10.
8. Kawazu (J apó), l' 8".
4. KUppono (Alemanya), l' 8 ...
¡ ans 8-10.
e. Dantzler (Estats Unita), l' 8
segona 9-10,
8. Kleffer (Estat• Units), l' 10
aegons 2-10.
7. Irye (Japó), l' l O" 8-10.
B. Bolden (Noruega), l' 11" 4-10.
P. Bes!ord (Anglaterra). i Yosida (JBllÓ), l ' 11" 6-10.
El ricard m undial és de Van d e
Weghe, amb l' 7" 2-10; el d'Europa.
de K üppers, 1' 8" 8-10, 1 el de Catalunya i Espanya, de Ricard Brull,
1' 17".
200 metr,. braoa :
1. Kolke (Japó), ~· 36" 4-10.
2. L. Bpence <Canadà) 2' 43" 5-10.
3. Schwarz (Alem.> ~· 43" 8-10.
4. Sietas (Alemanya), 2' 44".
5. Hamuro (Japó), ~· 4~" 4-10.
e. Kasley (EE. UU.), ~· 45" 8-10.
7. Dde!onso (Filipines) 2' 45" 9-10
8. Kellner (Ailstrla), ~· 47" 1-10.
9. IDggine (Estats Units), ~· f7
segons 4·10.
10. Arasad (F!IIplnes), 2' t8".
El rècord mundial pertany a Kolke, sl bé en 2' 39" 2-10. El rècord
europeu és del francès Cartonnet.
en 2' 42" 6-10, 1 el de Catalunya i
Espanya, de R. Sapés, en 3' 2".
NATA CID FEM ENI NA
100 metres crol:
1. W. Den Ou den (Holanda), 1
minut 4" 8-10,
2. Mastenbroek (Holanda), l' 7
segons 2-10.
S. Zimmermann (Holanda), 1' 8
segons 8-10.
4. Renée Blondeau <França), l'
9" 2-10.
!5. Arend (Alemanya), i Lenkei
(Hongria), l' 9" 4-10.
7. Andersen (Dinam.), 1' 9" 8-10.
8. Dewar (O&nadà). l' 10".
9. Pirle <Canadà), l' lO" 3-10.
10. Selbacb (Holanda), l' 10" 9-10
El rècord mundial 1 europeu pertany a l'holandesa Den Ouden, l'
4" 8-10, I el de Catalunya I Espanya, a Carme Soriana, l' 14" 1-10.
400 metres crol :
1. Den Onden (Holanda), 5' 16".
2. Maestenbr<Jek (Holanda), 5' 27
segons 4-10.
3. Kight <Estats Units), 5' 30".
4. Ma.akal (Africa del Sud), 5' 36"
5. Petty <Estats Units) 5' 38" 6-10
6. Andersen (Dinamarca), ó' 42
segons 6-10.
7. Selbach <Holanda), 5' 42" 7-10.
8. Zimmennann (Holanda), 5' 42
segons 8-10.
9. Dewar (Canadà), 5' 45" 6-10.
10. Cooper (Anglaterra), 5' 49''.
El rècord mundial 1 europeu pertany a W. Den Ouden, 5' 16", i el
de CataJanya 1 Espanya, a Carme
Soriano, 6' 8" 9-10.
100 metres dors:
1. Maestrenboek (Holanda), 1'
16" 8-10.
2. Holm (Jarret> (Estats Unitsl,
l' 19" 2-10.
3. Den OUden i Overlvort <Holanda), l' 19" 8·10.
5. Arend (Alemanya), l' 20" 4-10.
6. Harding (Anglaterra), 1' 20 segons 9·10.
7. Teresa Blondeau (França), J
Bridges (Estats Units) 1' 21".
9. Marecta. (lugoesiàvia), 1' 21
segons 2·10.
10. Senff (Holanda), l' 21"
El rècord mundial 1 europeu per-
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L'A VIACI O A CATAL UN YA

Vols gratuits- Barcelona-Aiacant-Barcelona, a l'Aero
Popular.

Ahir es jugà el segon i únl ,
partit dels Campionats Un·0•
versitaris -· Ha quedat ca~i
P!ó de Catalunya el de Medi~
Cina en vèncer el de Dret, pef.
3 gols a 1
~

MATRIMONI, MOLT GRAN

l

Venda al vestíbul

.
,
No saldo .... Sí OCOSIO

!1

HOTEL DE VENTAS Pelai, 8 • Tel. 14370

SEGO NA DIVISIO

Segona vo lta. - Sise na jornada
Primer grup:
El Ferrol (Inferniño): R. FerrolCelta de Vigo, HemAndez Areces.
Avilès (Arobias): Avilesina-.Valladolid, Isaac Femàndez.
Baracaldo (Lasesarre): Baracaldo..
Sporting de Gijon, Iturralde.
Segon grup:
8-Io.¡ Barcelona (Creu Alta): SabadellOsasuna, Balaguer.

Ahir, a la tarda es jugà al e '
del Polo, l'únic 1 darrer Partit 'J"~
Aquests campionats començaren eta
jous amb un partit entre Dret
qultectura. Aquest equip no es 1 •
sentà i això donà lloc que l'equi Pre.
Dret es classifiqués per a la
d~
que es jugà ahir, dissabte co~
Medicina.
' n'-' "
El partit començà amb una g
rapidesa. de Jc.x:. durant el qual~
hagueren penlloses trunersions
Medicina dintre el terreny de de
0
Als quinze minuts de joc Medic~et.
per mediació de Farrere.S, tnarcà
primer gol en rematar aquest
centre de Ferrades, i amb aquest :
sultat acabà la primera part enilll
d'una torta pluja. Es va re'prendr\
el partit, malgrat de la pluja i a)¡
deu minuts de joc, Farreres 'mar à
nova,me~t per a Medicina. Reaccfo.
nà 1 eqmp de Dret fortament J du.
rant un atac a al porta de M~tct~
na, un xut des de fora d'àrea en
rebotar en l'«stick» de Luna es ficà
dintre de _la porta sense que 'Marto.
ren pagues !er-ht res.
.Davant d'aquest gol, el PB.rtit 8·1.
nunà i es veieren uns còrnes tirades
per ambdós costats fins tres minuts
abans d'acabar, fins que en una van.
çada de Medicina, Terrades acon.seguetx el tercer gol per a Medicina;
en rematar una passada de Farreres:
Es distingiren per Medicina: Sal~
Cabrera, Mussons, Terrades ¡ Farrés
1 per Dret, Ferrater, Bofill, Planell~
Busquets 1 Palamo.
'
Els equips taren: Medicina: Mar~
torell, Cabrera, Sala, Calvet, Mu~
sons, Fàbregas, Terrades FarrereS:
Coll, Casas i Salsalvador:
•,
Dret: Trias, Ferrater Bofill T.•
Rosa, Coll, Agustf, Pl9.nells, 'B~
quests, Paloma, Luna i Calvet.
T

1{

a 16'so ptes.

Partits i àrbitres per a la jornada
d'avui:
PRIMER/I DIVISIO
Segon a volta. - Segona jorna da
Barcelona (Les Corts): BarcelonaBetls, Vallana.
Bilbao (5ant Mamés): Atlètic-Espanyol, Torres.
València (Mestalla): València·Arenes, Cruella.
Madrid (Charnartin): Madrid-Donòstia, Medina.
ant:"ander (Sadrinero): RàcingAtlètlc Madrid, Jàuregui.
Sevilla: Sevilla-Oviedo, Escartin.

Pi

Sab

LLANA SUPERIOR

Com a partit decisiu,
destaca el que jugaran, a Les Corts, el
Barcelona i el Betis

NQ

EL CAMPIONAT DE
0mn resul~t d~n acord convmLUNYA DE LA
C~ TA,
IUt pol president de l'Aero Popular
CAT EGORIA
SEQONA
de Barcelona 1 la companyia. de no.Matgrat.Dertusa.
vegac16 aèria cAir France», a parCatalunya Vllndccnns·Gl
tir . 4e la ..tmana vinent entre els
Vic-Casal Esports.
111nàstlc,
aocls del nostre primer elub a.eroCatalà-Gràcia s. c.
ntmttc es sortejaran viatges d'anada 1 tomada en avió per Espanya,
LES EL IMINATOR
a Africa 1 diverses capitals europees.
Per ésser la prtmem vegada que
CA MPIONAT DE ~~8 D E~
NY A AMATEUR
TA l U.
es concedeixen gratuttament vols
d'aquesta. importància als associats
Els partits que hauran de
d'Un& entitat local, el fet ha pro- se avui:
celebrar.
d.utt un rran enrenou, 1 ja són
Primer grup: c. o. Alnè
molts els que ban expressat el de- Santlverl.
rica-e,,_¡'
ol¡ d'tnscrlure's por tal do prendre
Segon Grup: Ràpids-cou
part en el sorteig dels primers vols
Tercer grup: Abadessenc R8 )anc.
1Poll,
Q.tte es faran, els quals seran de
Rocamora-Europa de
Barcelona. a Alacant l tornada.
Provençalenc·AmÚ:s de TadeU.
Totes les persones que desitgin InHarmonia de Terrassa·Batebe
rrassa,
rà, , ,
formar-se aobre aquest:; v1atges, po- Sabadell.
den fer-ho a- la secretaria de l'Acro Popular de Barcelona. (AvinguHOQUEI
da del portal de l'Angel, ~3, pral.),
de vult a no-.1 del vespre, on es donara.n tots els detalls que solllcltin.

Flassades

El Campionat de Lliga

El T OR NEIG DE
CL ASSI FICATS
LS
Reus-santbolà.
Bant Cugat-Mollet
Poble Nou~Anota., '

Girona (Vista Alegre): Girona-Badalona, sense designar.
Irún (Estadi Gal): IrUn-Saragossa,
Zabala.
Tercer grup:
Alacant (Estadi Bard in): Hèrcules-La Plana, Hidalgo.
Elx: Elx-Recreatiu de Granada,
Sollva.
València (Camino Rondo): Llcvant.Gimnàstlc, Sànchez Orduña.
Màlaga: Ma.lacitano - Múrcia, R.
Alvarez.
iQUIP6 CAT ALANS P ER A
AQ UESTA JORNADA
Baroelona r Nogués, Zabalo, Arana,
Pedro1, Berkessy. Lecuona, Vantolrà,
X, Escolà, Ramon i Pagès o Cabanes.
Espanyol: Fourniés, Ara ter, Pérez,
Martf, Espada, Cristià, Prat, Edelmira I, Iriondo, Manol(n i Edelmira U.
.
Sabadell: Massip, Morral, Blanc,
Argeml, Font, Castillo, Saugüesa,
Calvet, Gual, Barceló 1 Parera.
Girona: !borra, Farró, Torredenor,
Balmanya, Prieto, Madern, Sanjuan,
Clara, Serra, Bestlt 1 Pequerul.
Badalona: Navés, Güell, Martin,
Camacho, Mena, Schild, Betancour,
Cases, Fargues, Serra l Torres.

ALIM
fftn OIUEJIC! I DE Rf~ll

Cosa~
ESTOMAC I

.INTli:STrNS

DIABETIS - ALBUMINuEL T ORNE! G DE CL ASSI•
RIA - INFANCIA - ETO.
FICA CIO DE LA PRI ME RA
CATE GORIA B
Sants-Sant Andreu.
Martinenc-Horta.
<entre Consell de Cent i Aragól
Terrassa-Calella.
SALMER ON, 221
Europa-lluro.
Tàrrega-Granollers.
MANSO, 72 (davant del Merce.~\

CAR RER LLURIA, 62

PRESENT A OTRA
CARACTERISTICA
BASICA EN SU

•
Una nueva característicà
de ventaja.-LA CENTRA Ut~ ClON
•

DELANTERA DE LA CARGA
(a), que hace mas uniforme la acc1ón del freno y el desgaste de los neum6ticos; (b), que aumenta là e stabilidad.
'con la consiguiente.....proíeéción para la carga lragil y I¡·
~eJora de rendimiento en el coniunto del camión; (e), que
con su·aumento de 1b Y2 centrmetros de espado de carga.'
'
entre la .cabina y el centro del eje~ trasero, fa cilita el
v1ra!e en las curvas cerrados.,.
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MALS VENTS

Pi i Sunyer1 els seus companys
en llibertat

I DE MADRID ESTANT t
Actitud de

(Vo do la V pàglnat nades, .M&rUnez CUenca Hurtada.·
Dr. Carbonell, Dr. Cort:i!s, Esco!et,
edla.tament que fou coneguda Pla, Codó, Hilari Salvador. Oliva,
~a cteclstó, els advocata defen~ Dr. Cordoml, Dr. Glspert, Altaba.
cuitaren a fer efectives les Dr. Mori,~· Dr. Pumarola, Rosen 1
1aq
ors ces 1 foren esteses les corre~ Montaner, Granier-Barrera 1 Junyent
nto ordres de llibertat. La prl-

persona.l, que va rebre'a a la

1at0ria del senyor Rey Stole fou
~ al conseller senyor Granier·Bar-

ELS
ALLIBERATS
SON
SENYORS JOSEP MARIA
ESPANYA I JOAQUIM
DAROALLO

pel wlmit

1

SOTA L ESTAT DE GUERRA
GUERRA
OE
CONSELL
SUSI'ES PER NO HAVER
DE·
EL
COMPAREGUT
FENSOR

per ahir al mat.t. al saló c;S:actes ne
Dependències Mlllt.ars1 estava. anunclada la celebració ael Consell de
ouerra., per tal de veure i resoldre
la cuusa lnstrJ.ïda pel comandant
Jutge senyor Martínez Iñiguez, contra els paisans Salvador SOler Montfort, Valentí Botin~ Josep Sola
Creus, Francesc PUl&: Bassa, Joan
romlnes., Josep Pons Dalamasses,
re Vendrell, Ramon Prat Vidal i
dre Soler Creus, tots ells sometentstes, de Sant Martí de Sasgaloles,
processats pels fets ocorreguts a
l'esmentada localitat el passat mes
d'octubre.
El consell fou suspès per no haver
comparegut el defensor, que era el
lletrat senyor Angel Ba.mblanca.t .
Aquest Consell Ja va haver d'ésser
suspès fa unes tres setmanes, degut
a la malaltia d'Uns vocals, 1 amb
aquest no-J. ajornament es produeiX
un perjudici als proce::;sats.

truelx pels tela do sant Pere de
Ribes, si bé hagué d'ajornar aquesta yrova. Ahir, al matl, el senyor
Peñalver retornà cap a Manresa, per
tal de continuar lea dlllgències que
Instrueix amb motiu deia !ets ocor.
reguts en aquella ciutat el passat
me~ d'octubre.
CLAUSURA I SUSPENSIO
DEL C. A. D. C. l.

SO VIS

Cr()nloa del no1tre redaotor a Madrid Alard Pratl

El lletrat senyor Pere Coromines
. é a l'Auditoria MWtar 1
estl~
&bit
gran
an ésser complimentades amb
visità el ¡utge senyor Araujo, per tal
Za.ptdesa. l a primeres hores de la de constuuir la fiança personal de
'í'rda - les tres l minuts - els com- 25.000 pessetea o favor del diputat
;,nenta de l'Ajuntament ~!e Dilrce-- al Parlament català senyor Josep
lona detingut. d'encà del dla 7 d'oc- Maria Espanya, que ha estat pro.
tubre baixaven lea escales del vat- cessat 1 que estava detingut a bord
'J'eu-presó ·
del «Uruguap. Acomplert aquest re-quisit, !ou decretada la llibertat pre>ELS ALLIBERATS vlslonal del senyor Elipanya. En el
KJs olllber&ts són: alcalde, senyor mateix cas, 1 d'acord amb el mateicarles Pi 1 Sunyer, 1 consellera S&- xos tràmits. fou alliberat el senyor
ll.)'Ors Ventós, Duran Reynala, Ber· Joaq,ulm DardaUó.

~ tormalltats exlgides

•

-

q••

Sl alxb dura &aiN no quedarl ,.. ....-.
(Per Nello)

EL REGIM TRANSITORI.

Tol <U J)Tompú I'<~C~Uen el• perilli I ell augutil tund4to •obro
posstblu esdeveniment• políticl
entorn <U la 1ltuació J)Telent. En
un 7n07J1.ent aembla q~ la jaUiàa
da l'et.% de la terra va a éuer un
fet La- Ceda l%fgetz Vn4 COI4
lm~nunt. Ell agraril ata..
(ltUln la Ced4 I al mateu tempt
e1 ct.Jen•en deU atac~ radicaU.
D'avui no pct.114 -u sent a dlr-.
Ell que ac08tuman a atempere~r
el •eu criteri a Iu utgèncle1 del
rigor lóa!c. upo1e11 ell 1ezu 1udCcú peuf1nt1te1. Peró ht ha quelcom
IUI)er!or a la lògfctS: t• la t>Oiuntat « lo necu.!ltat de viure. La
polltlca rtf!Ua, com tot, l'horror
al bull. 1 automdttcament el bull
aobre. .e en la coalició governa...
7nental e• flaqueja 11.na mica. El
per at.xó qvo eU oontltctu ea salven. a cada hora t a ccu.ta minut.
El teiJ:e!J: I deatetJ:etJ:. El
aembla un Jet en un moment d&termtnat. u Queda un tnrtant de.tprú en una tímida. temptativa.
La polltlc4 otere!J: moltes contradíccion.s. Ara e1 bat el rkorà en
aquest aapecU. SalvaU tots. el
bloc aegue!J: en peu I sobre ell el
Govern. La 001a trista I poc airota é1 conr.entar o senzUlament
~n/orm4T dc tot el que ocorre. Per
molt bon4 (!tUl •• tini/Ui la lntez..
Ugèncla I molt vtu l'lnlt!nt de cap.
tacló I d 'Interpretació, el tracàl
de tota J)Tedtcactó ha de descomp.
tar-u per endavant. Hem d'e.z..

El Tribunal Suprem

Queda suspesa en les seves funcions va reunir-se ahir per a exa·
de
la Comissió Mixta de traspàs de ser- minar quatre sentències ha
mort, entre les quals hi
veis i se'n nomena una altra per a la de Teodomiro Menéndez
Madrtd, 23. - A les onze del
revisar els traspassos efectuats
ea reunf el Tribunal Suprem sot& la
presidència del senyor Dldac Medi·

pretBar-nOJ per lfmpleJ interroga..
cloni. QuA passarà acl1 Ja anunciarem l'acord de la Ceda I <tell
agrartl del sen¡or Martine& df
Velasco en relacf6 G l'assumpt4
<UI oonlTaban d'arme• I Iu
clucclonl polltiquu que l'intentm
4'eztnure'J'- Ell radicall Jan. for111
davant del qu.e ell ceàl&tu t ell
a.graril estan disposata a reali:.
&ar. Segon~ .sembla. aro., d'acord
amb el que ha ma-nifestat el &snr,or Lerrou.r I el matei.:r Gtl Rob e.s, ell radfcal.J han abandona.t
lJur actitud. De tavil és canvfar
d'opinió. Potser Jeguei:ten ell rCId!calJ l4 teoria del m4l mt1wr
-mal menor per a ells, per delcomptat- J es decideixen CI 1i ·l fr
llurs forces a lu del1 agraril t ·-edtltCI.

e»

Llegiu LA HUMANI T tH
Les circumstàncies manen. t CJ
que no t.~
cosa important ú
trenqui el bloc. Pesi a lu C¡.Jt&-o
tradíccUm.8 Que .t'observen a co.
da moment, sembla que no ~~
/clcll (!tUl el bloc s'esberli fina q!l4
no acabi la seva. mfutó o en ella
nwrt amb el temps. St u Ji.xa u-n
crttert per part d'all/Un dez. e1e.
ment.s integrant. cte la Bttuació,
.l'eamena. St sorgeixen di/tcultaü
u realitzen tota clas3e de sacn.
!tell per tal cl'ellmlnar-le•. En un
govern no homogeni cal contempofittar i i• at.ro l'úntca cosa que

ea ta.

Pel comandant jutge instructor se
nyor Enric Bibiana, ha estat decremat~
tada., en la causa que instrueix pels
nia l'acció d'Eiipanya a Africa. S'aCena
del
fets ocorregut:.s a l'estatge
comet sobre basea meditades 1 prutre de Dependents el passat mes
Madrid. 23. - La f(Gacetu d'avUl calea propietarioa Y suplentea que na. president do l'alt tribunal
dents la defensa de la revaloració
d'octubre, la clausura l suspensió de publica un decret de la Presidèn· la representab&n en la Comlsión
Es va tractar de les sentències de deia productes de la terra, obrint
l'esmentada inst1tuct6.
cia del Consell de núniatres, que Mixta encargada de la lmplantaclón mort recaigudes contra. Teod.omlro canú a les collites, ben cimentades
diu:
del Estatuto de Catalufla, y del ..,. Menéndez, Manuel Garcia. Lu.ls Gar- lea manufactures. La. prudència serà
«El articulo tercero de la ley de cretario y personal auxtllar de la ela Alonso I Anlbal Races, sense D'APEL.LACIO
RECURS
la meva norma en l'aspecte econòEl Jutge senyor Enric Bibiana, ha 2 de enero de 1935 impone al Gir expresada Comisión.
mic 1 en el de les obres públiques.
dictamen.
caure
elevat a l'autoritat Judicial el su- bierno el deber de nombrar una
Articulo cuarto. - Para. dar cumAlguna periodistes aconseguiren Un ritme lent 1 segur, 1 al compàs
car·
su
a
tener
de
ha
que
comis1ón
mari per a la resolució del recurs
plimiento a lo dispuesto en el arrebuts pel senyor Dlcl&c Medi- del ritme el despertar de la zona.
d'apeHactó contra els autes del pro- go la revislón de los serviclos est;ata,.. ticulo tereero do la le7 de ~ de en&o ésser
que manifestà que la Sala de Oo. fent C08el que no ea rectifiquen i
cessament dictat contra Lluls Estra-. les que ban stdo iraapasados a la ro de 1935, se nombra una Oom1sión na,
vern no havia adoptat acord de cap allumenar riqueses. però amb tal
da, Melcior Boada, Joan Cases, An- Generalidad de Cataluña.
que estarà presidida por el subsecre- mena, i ea reunirà novament el di- efecte que no es produeix una eleva-toni Molina, Tomàs Sentis, Jordi - En el presente decreto se hace tarto de I& Presldencl& del COnseJo lluna
ció prematura del oost de la vida.
ELS ESTUDIANTS FAH Dl~
al matL
Arquer, Ramon Serradell, Josep la designación de la.s personaa que de Mlnlstroo y do I& que seràn VGo
Vull ara atendre al remet de la
MITIR ALS MINISTRE.
del
bavla
bl
que
preguntà
ll
Se
Joan, Robert Glbert, J oan Núflez, Integrau d.icho organ1smo, se esta- calea el subsecretarlo del mlnlst&- traspaperament de l'expedient rela- necessitat de l'empresa urgenttsslPUBLICÀ
D'INSTRUCCIO
EL SR. SAMBLANCAT VI• Mart! Capdevil'!, Ricard Hernàndez, blecen las bases fundamentales de rto de Justicla, los directores genera.ma que en matèria de comunica·
'
I DE COMERÇ
SITA L'AUDITOR
Teodor Pinyol, .Josep Mas, Joan Car- su funcionamiento y se define el lea de lo Contenciosa del Estado, de tiu a Manuel Garcia (&) «Almlreztt, clons, lnstaY.acions
assistència,
senyor
El
clvU.
guàrdia
un
matà
que
·
conseqüèn;
A
23.
L'Havana,
se
que
revisora
labor
la
de
alcance
Ahir al migdia, el senyor Sam. ner i Benet Samper, en la causa
cavo d'advertir en el meu recent
Seguridad., de Caminos y loa .seño.
la vag
conegu- le encomienda, atendlend.o la natu- reo José Marta Fàbregaa del PUar Medina confirmà que dl~ expedient viatge a I!nl l altres apartats terri· de la ressló exercida
blaocat visità l'Auditor de la Divl· número 87 de l'any
de proressors l estudlan~ ban pr..
s'bavla traspaperat, però es reprodul
stó, pertal d'excusar-se de no haver da amb el nom de a eeneral pelJ ralesa Jurtdlca del Elitatuto do Ca- J Edu&rdo Lópes Barroso.
a
subjectes
d'Africa,
espanyola
toris
mlnlst.U
els
dimisSió
sentat la
talufla 1 I& sltuaclón do derecbo
l es tornà a sl¡¡nar a Sevilla. Afe¡!
comparegut al Consell de Guerra s-uccessos d'octubre.
Articulo quinto. - El presldente c¡ue tots els expedients passaran du· la Jurtsdlecló do l'Alta Comissaria. d'Instrucció PUblica I Comerç, ael
creada en cuanto a el por la citada
que s·havta de celebrar el mati
en
designa
se
que
Mar·
al
dia
Comlslón
un
la
quan
de
que
11.
en
Vull,
nyors Capeto Dlaz 1 Santos Jlmo!'
año.
presente
del
enero
de
:¡
c;le
ley
rant els dies d'avui i demà, als domt...
DE CAUSES
MOVIMENT
!
Las propuestas que formule la ~ el articulo anterior, serà sustitufdo, cUls deia presidents de Bala del Tri· roc es recordl la. meva gestió ea di· nez, respectivament.
DE CAUSES
MOVIMENT
Ha estat sobreseguda la causa lnscuando por cualquier motivo no pue.. buna! Suprem. i reiterà que demà BUI.. amb n:ntat: cEra un home de
El Govern es troba preocupat pet
Han passat per al seu assenyala- truida contra Josep Oliva. Tamb6 m1si6n que se designa, daràn lugar, da
bé, no ¡artict ista. Féu obra espa· la situació que dites d.imtssiona
ejercitarlo, por el subsecretarto passat es reuniran per a resoldre.
ment per s. vista t resolució les cau· han . est.at aprovades lea sentències cuando se consideren procedentes y
1
creen al Oovem.
mlnisterto de Justtcta.. y, en deses instruïdes contra Francesc Raez recaigudes en els Consella da guer· aegún su naturaleza, a acuerda& del del
Respecte els sentenciats Anlbal Ro- nyolu.
maJor
de
vocal
el
por
éste,
de
tecto
I
1 Antoni Torres. A l'arxiu ban pas- ra. celebrats darrerament contra Ooblemo acomod&doo a la l.eglslael
abandonà
1
civil
guàrdia.
era
ces
su car- seu lloc per a unir-se a la rebeHió, l tes negoci:1cions comercials
TOTS ELS ESTUDIANTS 1
sat les causes ntlms. 280, 235 l 816. contra Joaquim Mas, Andreu Olive- clón vlgente o a proyectoo de ley quo anttgüedad en el ejereiclo de
Comistón.
dtchl\
constltuye
que
go
PAlS
DEL
PROFESSORS
res I Miquel Utgés. Ha passat a as- habràn de ser sometldoa a la dellGarcia Alonso, era agutzil de
Loa vocales nombrados, en razón LlUís
EN VAGA 11 DEMANEN L'A.
a;'lb França
DESIGNACIO DE DEFEN· senyalament per a. vista 1 resolució beraclón del Parlamento.
l'Audiència d'OViedo.
serà.n
admlnlstra.tlvo,
cargo
au
de
UXILI DE LA POBLAGIO 1
constderacionea
la.s
a
atenclón
En
SORS
la causa instrulda contra Josep Brtexpuestas. a propuesta del presl- sustltufdos cuando por cualquler cau-- L ' ALT COMISSARI DEL MARROC
Josep Martorell VlrgU~ conegut qués.
L'Havana, 23. - La vaga de prOtDE•
LES
REUNIR
Y/.REN
ES
AHIR
dente del COnsejo do mlnlstroa y sa no puedan ejercer su functón.
per l'«Enemic Públic núm. b 1 JoLEGACIONS ESPANYOLA I FRAN· f.,..ors I estudiants dels Instituta,
sep Serrana Cas:tro Vtejo, han ens'ba eotés per tots l'lli& de CUba,
INHIBIGIO de acuerdo con este, vengo a decr&- por el director general, subdlrector
CESA
o jefe de secc16n llamados a reem- Un atracament important a
carregat la seva defensa al lletrat
L'Auditoria militar s'ba lnblblt a tar lo Slgufente:
El total do vaguistes, ascendeix •
Madrid, 23. - Al ministeri d'Estat 800.000.
Articulo prtmero. - Como ~ pla.za.rloa en la de caràcter perma.
&enyor Medina. Qitant a Josep Mo- favor de la. jurlsdicctó ordtnàrla en
Santander
Deleles
de
es reuniren els membres
cuencla de lo dispuesto en la. lel de nente, que por razón de dtcbo car¡o
Han publicat un manifest demarales, complicat en el mateiX afer, 1& causa núm. 37.
2 de enero de 1933, quedan suspen· les estén encomendadas.
1ut. designat per a la seva defensa el
Santander, 23. - Aquest mati un gacions espanyola l francesa per tal nant al poble cubà els secundi ¡ 11
negoles
de
l'estudi
continuar
de
que
COmlslón
la
do
presldento
El
d'&COllSegulr que dlmltelxl el CJo..
lletrat senyor Barriobero.
QUE dldas de derecho, laa funciones do la
OETINGUTS
ELS
Individu de regular estatura, abffiat
vern, objecte de tot el moViment.
RESTEN A BORD DEL cU• COmlslón MIXta nombracl& para la se nombra. por este decreto. queda amb una gabanUna, es presentà en ciacions comercials.
reunir-se
de
abans
moments
los
Pocs
entre
de
destgnar
para
facultad.o
Catado
Elitatuto
d~
lmplantaclón
LA CAUSA eELS FETS DE
RUGUAY a
uno parada de taxis de l'Avlngucl& un membre de la. Delegació, el senyor
SANT PERE DE RIBES
Ahir a la nlt, ela perlodl3tes, com luña, de conformidad. con lo estf... vocales pro¡lletartos 1 suplentes do do Galàn l Garcia Hernàndez. Con·
El oomandgnt jutge instructor ~ de costum, visitaren l'Auditor de la blecldo en el articula únlco de las la anterior Comls16n MiXta, 108' qua tractà el xofer Braullo Marttn per a Pan de Soraluce, mn.nlfestà que ex.. LLEGIU CADA DIA
nyor Angel Mart1nez Peñalver, cr..1e Divisió i en el cura de la conversa dlsposiciones transitortaa de la Iey hayan de sustltulr aéeldentalmente fer \ttl viatge al poble de v marcayo, posaria als seus companys la conveera a Manresa. arribà ahir a la nos-. manifestà que el nombre de detin· de 16 de noviembre de 1932, Oomi- a José Maria l"àbregas del Pilar }' de la provincia de Burgos. Pujà al niència que, en acabar, fos facilitada
nota a la premsa, oper tal de d~
tn ciutat, per tal de fer unes pro. guts que re!taven a bord del cUru- sión que venia funcionando según Ricardo López B&rroso.
i ordenà al xofer que el por. una
Articulo sexto. - La COmlslón quo cotxe
ves d.c plenari en la causa que tns- gu&YJ eren encara una clnquantena. el decreto de 21 de dlcbo afio 193~
nar compte del re8Ultat de l'entrede
l'Ajuntament
a.
primerament
té!
y sus dispoaiclones complementarias. se crea por este decreto, revisarà los
vista. No obstant, en acabar la reArticulo segundo. - La suspenslón aeuerdoo adoptades por I& Comlslón Santander. Allà hi havia un altre unió, al gavlnet de premsa manifesI
taxi,
al
pujà
també
que
Individu,
de las funciones de la Comlslón Mix- Mixt& que tuvo a su cargo l& imtaren que la Delegació no havta del·
ta, que se decreta en el articulo an· plantaclón del Estatuto do Catalu· ordenà al conduct-or que els portés xa.t cap referència.
a.rr:lEn
Guartlco.
de
carretera
la
a
terior, subsisttrà mientra.s esW en 1\a., y bari. al Oobtemo la.a propues.
Després es va saber que els comi.svigor la cltaèa ley do 2 do enero tas a que haya lugar par> adaptar bo.r prop de VIllanueva, sorgiren al· slonata havien reprèa l'exàmen del
amenaçant
que,
subJectes
tres
tres
de 1935 y se considerarà subordina- dlchos acuerdos a la sltuactón 1&conveni verbal aobre ampliació de
gal creada por la ley de 2 de enero amb pistoles el xofer, 11 prengueren bases -per al nou acord comercial.
da a sm dispostciones.
cotxe.
el
fueran
que
aqueUM
todaa
y
Articulo tercero. - En uso de Iu de 19",
El dilluns tornaran a reunir-se per
Els atra.c&don marxaren al poble tal de tractar del tema que es re;.
d'Agramunt, Oh.l que
P..
A.
atribuclones concedldas al Oobterno procedentes para que aquél la.s ej&por el articulo tercero del decreto cute por sl m.lsmo y en cuanto fue- de Saron. Una vegada allà s'en~ retx a les partides de compensaciol'lS. en saber..se la noticia de la condem..
na dels diputats socialistes Gonzà!es
de 21 de noviembre de 1932. quedan ra de au competencl& y para. que sl minaren a la sucursal del Banc de
Peña i Menéndez, es posaren a rerevocados los nombra.m1entos de vo. lo considera oportuna pueda presen. Santander. Al seu despetx b1 havia
collir signatures per tal de sollicltar
ta.r a las Cortes los necesarios pro. el director, Caslmlro Garcia Rufz.
l'indult, i, en poques borea, se'n reyectos de ley.
A les oticlnes, davant la finestreta..
colliren 4:32. Hom demana que a totfl
Articulo séptlmo. - La COmlslón bl bavia el calser José Saro, altres
El millor servei
els ~bles es fac! l¡ual, puix quo
encargacl& do loo servlclos traspo.- tres empleats 1 un cobrador.
éa l'única manera de defensar
sados a la Generalldad de Cataluña.,
Trea pistolers entraren encanonant
aquests condemnats.
se reglràn por las dispostciones de la ela empleats. El director I alguns emBANC NISPANO COLONIAL
ley de 2 de enero de 1925 y por el pleats escaparen per una porto del
En la Junta Oenera.l ordlnirta
•
dissabte
A Begur de l'Empordà
presente decreto, y como supletorio darrera per tal de demanar auxw. d 'acclontstes d 'aquest Banc que s'ha
de ellos, por el contenido del decreto quedant únicament el dependent Ra· celebrat avul, s'ha acordat. a p~ passat la guàrdia clvU traslladA el
EL SENYOR LERROUX DONA de 21 de novtembre de 1932 1 sus mon Llrorente. El cap dels pistolers, poota del seu COnsell d'Administra- ciutadà Josep Jofre a Ja presó dl
COMPTE DE LES VISITES QUE HA dlsposiciones complementartas en amenaçant--lo a mort, el commtnà ció, el repartiment a cadascuna de Glrona, per tal que compleixl la concuanto sea. compatible con JU na- quo obris I& catxa. Alxl bo !éu l ela les accions en clrcuaci6 d 'un dlvt- demna d'un any que U fou imposada
REBUT
pistolers s'apoderaren d'unes 80.000 dent de Ptes. 7'60 pels beneficia cor- pels fets d'octubre. Aquest tra.slla'
turaleza.
AJ·agó, 270 I 272
pessetes, 1.000 en monedes de 5 1 :1 responents al .68è. u.erctct socieJ,
ha caasat molta estranyesa, puix que
Madrid, 23. - EI cnp del Govern
Loo gastos se Jmputaràn a la sec- pessetes.
Ràpidament tornaren a
passà el maU al seu despatx de la eión 18, capitulo 1, articulo 2.•, AgruL'alludlt dividend ea !e.rà efectiu la condemna era condicional.
i Passeig de Gràcia, 45
Presidència !l'abandonà a dos quarto paclón única, del presupuesto vi¡. agafar l'automòbil 1 marxaren amb ala senyora aècionl.stea a partir del
molta velocitat cap a Santander.
A Cruilles el masOver de cCan Tade dues de la. tarda.
primer dl& del pròxim Març, prèvia
gente.
Sortiren en un altre cotxe a la deducció
Telèfon 11550 1.11559
El senyor Lerroux conversà amb
dels corresponents lmpos- llada» denuncià que U havien assal!ebrede
21
a
Madrid,
en
Dado
cobrador
1
director
el.
persecució
seva.
ela periodistes l els digué que no ro do 1935. - Hlceto Alcalà LamotoB, contra presentació del cupó nú· tat Ja casa i que ll prengueren 371
tenia noticies d'interès a com.unt- ra y Torres. - El Presidenta del del Banc. Prop del P!lllt de Saron, mero 60 i mitJançant factures, que pessetes 1 estris de treball. Fou d•
els pistolers es donaren compte que seran facUltades &I loca.l social, ttngut J oaquim Torres, que bavi.&
car-los.
eren perse¡¡uits l bulcl&ren a la carAlegi quo l'bavi& visitat el capi· conaejo, Alejandro Lerroux.»
treballat a l'esmentat mas, el qual
retera un saquet de tatxes. acons&- Rambl& dels Estudia, núm. 1, l tam- ea confessà autor, i s'excusà dient
ze ampolles d'esmalt per a les un- tà Sed.iles per tal de fer-U una ges-OrAgències
nostrea
les
totes
a
bé
¡ulnt Inutilitzar el cotxe deia persegles.
tió d'indult i parlar-11 d'altrea assump
banea l Sucuraola, l al domlcW dels que, durant el temps que treballà a
guidors.
A més, la COmissió organltmdora tea particulars.
del Banc a provinclea. I& !Inca, no 11 bavlen abonat mal
corresponsals
Ahir s'estava enllestint la mag· ha rebut un premi extraordinari, i
rees
succés
d'aquest
motiu
Amb
També rebé la dlputacl& socialista
Les acciono diSm.lcllladea a Ma- cap Jornal.
n1fica decoració amarada de llum i de veritable riquesa, de la. fàbrica senyora Matilde De la. Torre, per tal
corda que aVui precisament ea com·
•••
de colors que ha d'ésser digne marc de perfumeria cMyrurgi&J. Aquest de fer-I! lgua.l petlcló d'Indult l be
plelx l'aniversari dels atrac:amenta drid podran presentar ela seua cuA Bcrsonyà !ou detln¡ut Pere &>.
del ball de «La Maja de Goya>, mà- premi consisteix en un sumptuóa es- tingut amb aquesta senyora - afeperpetrats al poble d'AstWero a lea pona ~ cobrament al Banc Central, ver, com a s-Jpo.sat eompllcat en ela
sucuraala del Banc de Santander 1 Carrer Alcalà, núm. 57, abd com !ets d'octubre.
xim esdeven1ment del Carnaval bar. tol¡ folrat d'esplèndid vellut de ..,. gt - una interessant 1 emocionant
celoni del 1935.
A MADRID Mercantil, deia quals s'emportaren també a 1.. dlversea Agències Urda 1 susceptible d'ésser convertit en conversa.
Fa una dJes morf la nena Ma.
blmes que l'alludlt Banc posseeix a ria- Mongay
Ense1n3 va comc.nçar·se la lnatal- estoig de tocador d'alta qualitat, 1 Despr~ dlgu6 el senyor LerTOUJ:
Poste. El nostre condol
Madrid. 23. - A l'Atlàntic existeix més de 40.000 duros.
El Bano de Santander tenia con- la- ca,Pltal, J les que es trobin a pro- al s seus pares.
:ctó del servei d 'altaveus ampll1lca- ha estat expressament crea.t amb el que aquesta tarda U havien anun- una Intensa borrasca que produeix
or;:, que coY.oca uPhllips Ibèrica, fi de destinar-lo a la mWor disfressa ciat la seva visita els senyors Osso- a tot Espanyo. venta de l'Oest de certada una assegurança amb una vfnciea, a les o11c1nes dels correa•••
ponsala respectlua del nostre Banc.
~· A. E.1, per tal que la música de que._ amb la seva indumentària, ba- rlo I Ga.llardo, Albomoz, Sàncbez a0o bastanta força. A Madrid, el ven~ companyia. contra. el robatorl
A Sort han estat nomenats pretJI..
es orquestrines 1 «manubris qae gt sabut Interpretar més bé la eMa- màn, Femando de Ioo Rloo lla seny0o ha aconseguit una velocitat de 6t.i Els atracadora. abans d'entlllf al Barcelona, 23 do Febrer del 1935. dent
1 secretari. respectivament, de
El Director General
reta VIctòriA Kent.
amenitzm el ball emplenin l'espaiosa ja de MyrurgiaJ.
poble do Barón, tallaren lea lfnleo
«Cooperativa Lletera del Pallars»
Els ll"rtodlstes ll preguntaren sl quilòmetres per hor&. La tempera. telefòniques 1 telegràfiques. Alxb
EDUARD M.• BUXADERAS )a.
Sala, ela passadissos, salons i altres
La casa cMyrurglfu. amb el pro- assistiria
els $enyors Ramon VIdal d'Olp I
aquest& tarda a l'acte or- tura és molt suau a tot Espanya: la. segurament ho verificaren ahir, Cal'
gependêncies del Gran Teatre i el pòsit que el ball do «La Maja de
Felicià Pla.
estat de 23 graua a Múrau no perdi en cap moment la con- Goya» pugui classlftcar-6e, amb raó, ganitzat pels funcionaria c1vlla com màxima a min\rna
necessitat
hagué
hi
avaria.
una
per
- Ha presentat Ja dlmlssló del Bell
de 5 graua sobre
dlctó de tal, tot oferint la seguretat del ball del perfum, oferirà a cadas- a homenatge al Govern per les ml- cl.b., 1 la
de comunicar amb Madrid, 1 s'Utllitcàrrec de Jutge municipal l Jutge
Qleue, Per damunt de la gatzara 1 cuna de les senyores I. senyoretes que llores que els ba. concedit. El senyor zel'o a Burg06, Sòria l Segòvia. A oà el circuit de Bilbao l OVIedo.
de prlmera instància interí, el sea grla naturals en una festa car- a ssisteixin al ball de la Premsa, sen- Lerroux contestà que no estava. en Madrid, la màxima ba estat do treo
A la carretera. s'han trobat ela
nyor Alfons Raba ssa.
~valescab dominin les alegres no- se llmitar el nombre, un bonic estoig aquests moments en condiciona d'a&- ¡raus, I la mlnlma de vult graua.
utllltzats pela mal!actors per
- Es molt convenient el comença..
El vent, que ahir començA a. bU· estria
~ dels alls més moderns. Per a amb una ampolla de «Jungla», de slstlr a determiats actes.
pala.
ala
pujar
a
ment d'obres, ja que acl el probleMES VISITES far amb violència sobre Mad.rtd, h&
:,'lucsta lnstaHacló, el ball de la preu superior al de l'entrada.
ma de l'atur forçós pren força inMadrid, 23. - A les cino de la taren intensitat en el dia
rernsa. estrenarà un «Supen ampilcrement.
Ja s'han posat a la venda les in· el& arribà a la Presidència el cap augmentat
~
ha
parla
bombera
de
Avello
servei
El
Rico
d'avut.
senyor
El
~~Hor tramès expressament des vitacions.
•••
Falsa alarma
1
del Govern. En saludar.lo eb perio- but nombrosos avisos per a desmun"' oanda.
A Vllarrodona un grup d 'aficioobra
seva
la
de
do
res
tenia
no
que
digué
els
distes
etcètecartells,
d'anuncis,
valies
tar
s'obri
augvent,
del
rebuts
efectes
Anlt, per
La Ulsta d'obsequis
nats representà, amb molt èxit., eLa
nou a comunicar-los des del que els ra, que amenaçàven de caure per te.
rnenta cada dls. en nombre i es~
Madrid, 23. - L'Alt COml.8sarl una do les portes do l'establiment mort civlh.
havia manifestat aquest mlgdfa, Ja violència del vent. Al carrer del d'Espanya. al Marroc, senyor Rico «Cristalleria Mecànica B. A.a quo lll
<'i.alznent, en qualltat. La CorÍeguda
-S'estA procedint a la recaptació
que marxà a casa seva, on esmorzà, Conde de X1quena va caure amb AveUo, ba estat lntervt.mt per un ba establert al carrer do Perlandl· do tona destinats a engrandir 1a
casa de mantons de Manila i mant des del seu domlc111 s'havia enca- gran terrabastall la valia d'una periodista. Heua acf les sevea pa- na, 3G.
~es «C . .Font, S. en C.» ha ofert
subscripció de LA HUMANITAT per
En obrir..., !unclonà un timbre d'o.- ala amics emprt?sonats.
magnífic Ul.antó de Manlla, de
minat a I& P residència. Després dl· obra, i accidents anàlegs es regis- raules.
tons IJlaus de gran bellesa.; els Wgué que anava a rebre les visites traren a diferents tndret8 de la capi- Al Marroc !alg una verttablo lanna que bl ba lnstall&t I com 6o
suposar ocasionà la natural alarde
tnacenes El Agulla, s. A.», un bonic
A Vilanova 1 tA êeltrt.i s'ba oonaSON RETIRATS ELS NOMS anunciade!!: i a passar una mala es- tal A dos quarts de set del vespre polltlca de protectorat, amb I& c¡ual
~S~tg, amb peces per a tocador seres demanà a la Direcció de Bombers he aconseguit aglutinar, amb el sol ma entre el veinat.
tttult una Associació do la Prem.sa..
DE PAU I GLESIAS I MAR• tona.
podo
!arces
acudiren
Begufcl&ment
el complet, d'argent; la 'casa
esperança.
mateixa
la
amb
esforç,
El senyor Lerroux, en parlar d'a- el seu servei per haver-se declarat
GARIDA NELKEH
S'lla ele¡lt Junta Directiva l s'ba
UI. Blanca Bañeres, s. A.:t, una c·squestes v1sltes, es volgué referir a un tncendl al poble de VaJdetorres vers la mateixa. consigna. l sota una lleia i una aaanta que porueren cona- protestat de l'absurdlta~ de la Llei
l>lèndlda làmpara de cristall, nmb
Ov1edo, 23. - Els regidors mel- les que havia anunciat dels senyors del Jamma. L'incendi s'originà al impressió única, tots els qui al Mar- tatar l'extrem que deixem exposat.
de Premsa que vol aprovar et Gof~ taU& de pergam!; la fàbrica de quiadtstes, d·Acció Popular i alguns Ossorio i Gallarda, Sànchez Romàn, patl d'una casa i s'escampà ràpida- roc viuen. L'obra. espanyola que s'invern de Madrid.
ce Pares del senyor Lluls Frau suc- independents ban soH.lcitat que s'a- Fen1.ando de los Rlos i d'altres per ment per la violènc\n del vent. Els tenta és abans que tot, una obra
A Arfa (Lleida) s'ha obert no\·allibertat
En
rassor de J . Sàbat, \UU~ altra làmpa- cordi retirar els noms de Pau Igl~ a demanar-li l'indult del diputat so- bombers no arribaren fins a prime- de convivència humana, d'apropament l'escola de nenes que. dea del
80
llibertat
en
posa.ta
estat
Han
la: ~Questa de metall i de sobreí.aU· sias l Nelken dels carrers d'aquesta cia~to. Teodomiro Menéndez, con- ra hora de la nit, perquè el poble ment de races, de coHaboracló easetembre estava tancada.
E • a fàbrica d'articles de pell capital.
demnat a mort per un tribtmal mi- està 38 quilòmetres de la capital. Les treta i cordial dels elements ctvlla Individua Prooedenta de la preoó
- El dta 15 d'aqaest mes. el caça-rodelictes
per
d'ela
alguno
Cellul&r,
ni I:oew, sucursal de BP.rcelona, l!n
per
per tal d'aconseguir
dor senyor Jesús Vbquez va matar
litar d'Ashirles.
últimes noticies rebudes és que el al mUltara,
esd&o
cl&rren
pela
d'altres
I
muna
la a~à.. de peU per a fotografies; de
tndea.l'adhesió
i
l'amor
Espanya
un diexò» de grans proporcions. Foa.
PER UN CAMP D'AYIACIO
Després de dos quarts de sis de foc ha causat danys materials d'im· tructible del molt noble poble mu- ventmenta.
vrica «.Arlis del Mono» del sen
molt !eUcltst.
Passaren abana per Prefectura
Ovledo, 23. - L'alcalde visità el la tarda començaren a arribar a la pprtància, però que no h1 ha hagut sulmà. La divulgació do l'ensenya..
de BadalÓna, uns.
Vicenç
.\. SAllent, segons ens comunica la
tlel a, amb dotze ampolles de litre comandant militar, coronel Arando, Pres.idènC>ia els senyors Botella Asen- a lamentar desgràcies personals.
ment, l'assistència penetradora,. el per tal d'enll..tlr I& tramitació cor- Junta Directiva del Sallent P. o.
OssoGallardo,
1
Ossorio
Barcia,
si~
responent.
«Ro re~~tnenat licor; la fàbrica. de per tal de parlar de la forma. d 'hadesvetllament de les seves pos.sibillhan arranjat el camP. de futbol que
d.o n .uucarctt, S. A.», una caixa, amb bilitar locala per a escoles. També rlo I Florln, Clrilo del Rlo, Balbon·
hi ha en aquell loce ~~at. L'autor ~
A VALEHCIA tats econòmiques, la lleialtat, la JU~-o
na~e ampolles contemnt el re.nomc. li parlà de 1& construcció d'un camp tin. Jimênez de Asúa, Serrana Bataticia, só.n lea nostres normes; la conla reforma és el direCtiU. Industrial
Acusat d'un robatori
València, 23. - Regna un vent hu. quista única, que, segons el savt. no
de !On de la seva marca; el taller d 'aviació a Llanera, on restarà (le nero. Victòria. Kent, Fernando de
d'aquesta. localitat., senyor Andrec
HA ..ta\ reoonegu\ per la policia Claret.
\'B.~~P~Od.Uc(;lOUS &r!OlStiques de Oio- servei permanent una esquadreta d'- los Rios. Mignel Maura. i Sànchez racanat. L'avió que fa el servei a produetx pesantor, la conqu1Bta 8Q..
• ••
rep t abbrl, un retaule, en pasta, vions militars. L'Ajuntament es pro- Romàn.
Madrid retornà des d'Utiel. Els val- bre la Ignorància, per tal de con- un lncllvldu !ltxM oom atracador t
R'Udructucció d·una de les més cone- posa contribUir • ~b• 75.000 pessetes.
A Arenyt de Mar l'alcalde geste."
Pasas.ren al d~patx del cap del xells ancorats al port han reiorçat querir per a Espanya l'amor perctu. acusat d'baver-ao apoderat de prop
Obres de Bellmi; Marcel A.
de 3.000 pessetea que bl havia al ca.- ha re~t e1s ~~lora Josep Ma.ña
Govern f s'entrevistaren amb ell per les amarres. Les comunicacions t;.e.. r abie dels homes del Marroc.
ala seua càrreal
EstJ.c satisfet de la meva estada lalx del Sindica\ do cec. do Oata- Amau 1 Blai IJ
«l'iei:~· en representació de la casa
Han estat murats 125 volants als a demanar-U l'indult dels condem- lefòniques i telegràltques amb Ma"'!!!::!!I<> de Cevennes:t, de Paris, dot-. obrers de la fàbrica de Vega.
do metge I !annacèutlc oficial, ~
nats a mort pels tribunals militars. drid-Barcelona es presten amb mol- 1 de la meva gestló a Africa, 1 du· lunya.
~
rant en ella s'1n1cià la politica abana
pectlvament, malgrM q-Je !oosiD
El ~enyor Lerroux rebé els nom- tes düicult.ats.
xata cessants I sep>rata dolO
1 senyalada.. Realitzà el coronel Ca.
desapareix
que
Auto
brosos com1s3ionats al seu despatx
d'expedl""'
virtut
en
del
cArreca
Govern
del
lniciatlv&.
per
paz
SEBASTJA
SANT
A
Especialista dels rluspllals
oficial i d esprés d'escoltat··los aten·
5enyor Lerroux i a proposta meva,
Ahir, Joan Dura.n Vallès deuundA per l ' Ajuntamen~ pop uJar._,, _ _
de Parla · Varioe! Llagues
tament els prometé que donaria
sant Sebasti.a, 23. - Aquest mati l'ocupació pacitlea d'lCnl. Deaapa. a la pollet& que davant d el eeu do- Ha esta\ enterrat el•~
a Iu cames • Malalties de
Govern
sl
viSita
seva
la
de
compte
D1reec.16
la
de
supressió
la
amb
reix
.imponent
granissada
una
ha calgut
nen Joan Paltuvt. t Ul de 1ex-t
l'Anus . Reçto .. Pèrdues de G uareJr. sense operar en un pròxim Consell. L'entrevista amb pedres del tamany d'avellanes. General del Marroc una dualitat mlelll, Balmeo, 115, 11 ba'rla desa¡>aP. da Gràcia , 106, pral.
~e~t l'automòbil el& la ....,. propi&- d'alcalde do !Dqufr:'.;\lf~
sang · Fisure~S Eczemea
SENSE DOLOR
dm-à fins prop le!i !i:is:. lie la tarda. L•a.qoect;e del mar ha millorat molt. burocràtica que asfiXiava 1 estabof'oo
mon. Pl>ltuvl. El ooo
W.. l!.dnl~ 8!:.~-B.
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L'ACTITUD BEL·LICA D'ITALIA

Mussolini envia grans contingents de tropes a Somàlia i a Eritrea

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o

ON VAN ELS ES1A7S UN/1Sr

Una civilitzaci6?

Els nazis alemanys han decapitat amb destral dues senyoretes
No ta. gaires dies publicàrem la fins als darrers moments en què el

noticia de la decapitació de dues se- botxi, vestit de frac 1 amb guants

nyoretes alemanyes acusades d'es- blancs, féu rodar el seu cap dins la

pies, però donàrem la. nova. d'una.
manera. su.:.c: lli. perq uè ens m anca-'l'en detalls. Avui, conegut més l'afer,
ampliem la nostra informació.
Les executades són la senyora. Beoeta. Van Berg i la senyoreta Re-.
Data Van Nutzner.
Els prolt!gòmc u ~ d Pl d rama, com
p!rebé tots els d'espionatge més o

menys real en què intervenen dones, si aquestes s6n joves i txmiques,
.on d'amor. Beneta Van Berg de
molt jove es casà amb Van Falkenhain. COm a bona e.rtstòcrata, es
~entla molt atreta pels balls 1 festes. En una festa d 'aquestes és on
,.., conèixer el polonès Sosnowski, una mena de don Joan que cultivava
l'aristocràcia alemanya. El polonès
eembla que sabé despertar una gran
passió al cor de l'aristòcrata. L'amor
d.el polonès era interessat. La baroDessa s'havia divorciat del seu pri·
mer marit 1 havia fet coneixença
amb l'enginyer Von Berg, de qui
portava el nom en morir, un dels
directors de la casa SiemenS i que
amb l'enginyer Von Herg, del qual
l'havia ce.sat amb ella.
Von Ber:_' llav.a descobert un motor
que era considerat molt interessant
e el4 medis directius de l'Estat, 1
Boanowski volia fer·se amb els plans
cSel motor. Goering havia honorat
ela Von Berg amb una festa íntima
per a indlcar la importància que
Ckmava a l'invent, 1 aquest fet el
feia. més preciós als ulls de l'agent
d'espionatge. Això passava a oomencaments de l'any passat 1 al cap de
poques setma..'1es la senyora Von
Berg era. detinguda.
La senyoreta Von Nutzer, l'altra
a.ecutad& també fa pocs pies per
(\eeapita.cló amb destral, era mecanògrafa del inisterl de la. Guerra.
L'acu.sactó afirmava que era ella la
.que fornia plans i documents a la
eenyora Von Berg. Els hi donava. a
-.sa d 'un an tiquari on es trobaven.
6osnowskl és fill de la Galitzl.a
aust.rtaca. i havia fet la guerra euroa l'exèrcit austríac. L'any 1919
naturalitzà a la seva pàtria, ja.
re, 1 sembla que immediatament
ressà. al servei secret polonès. No
ha. dubte que st el procés s'hagués
ebrat immediatament d'ésser agaJa-t. no hauria salvat la vida. Lla~rs Alemanya no tenia per què saUifer els desigs del Govern de Var·
ilbvla.
5osnowskl tou detingut al maig de
l'any trenta-quatre, en acabar una
festa que ha.via donat als seus aIDics i a la qual assistiren moltes
personalitats nazis, entre altres el
que pel juny havia de morir assaslina per ordre de Hitler, Ernst. L'ap!aren a temps. L'endemà mateix
havia de sortir cap a Varsòvia. en
m1 a vió especial que tenia preparat.
El Govern alemany ha. volgut do-nar exemplaritat a. l'execució de les
dues condemnades, 1 el dia en què
litngué lloc foren fixats per tot Ber}ln uns ca.rtells que en donaven
fiOlllpte. En haver-se portat a terme,
Je féu saber al pals que l'alta tra'ició
bavia estat castigada.
La senyora Von Berg sembla que

panera, on el segui tmmediatament
el de la senyoreta Von Nutzner, tin~
gué fe en el seu amant. Aquest,
però, mentre les seves còmplices morien ana.va. a presidJ, on pot tenir
l'esperança que un dia les necessitats à1plomàtiques l'arrenquin del
turment dels treballs forçats a perpetuïtat a què ho. estat condemnat,
junt amb una altra senyoreta alema nya, Von Jena, la seva secretària.
No es pot negar que el Govern
de Polònia ha !et tot el que ha pogut per a sal vnr la vida a les dues
dames alemanyes. Hitler, però, que
uo ha dubtat, en atenció a l"amistat
amb Polònia, a salvar la vida de
Sosnowski, es negà. resoltament a
perdonar les seves cl.mpllces. Aquestes eren alemanyes 1 ningú no podia
tenir prou força per a salvar llur
vida. .Hitler, que no dubtà Wl. dia
a complicar els seus millors amics,
no podia sentir la més núnima. com~
passió per unes espies, per més que
una. d'elles pertanguês a l'aristocràcia. berlinesa.. No es tractava de cap
general de la Reichwerl

~

Va ésser adjudicat
per majoria de vots
al llibre «Variacions
líriques», de Josep
Maria López-Picó

{

~~

lirt~

EL GOVERN FRANCES ENVIA MES FUNCIONARIS
PER A FER INVESTIGACIONS

Paris, 23. - Davant els informes
buts d'Argèlia. sobre la delicada
tuació en dit territori, el Govern
a. decidit trametre alguns funcio,parls de la sev~ confiança. perquè
realitzin una m.muciosa enquesta.

t

MANIFESTACIONS OE REBEL.LIO
Paris, 23. - La situació a Argèl1a

preocupe. lieriosament el Govern, ja
que les notiCrles que es reben acu·
1
1Ul major gravetat ce.da. dia.
Es tenen noticies que en diversos
'-"drets, natius d'Argèlla han atafat els llocs destacats francesos, 1
ba estat necessart trametre molta
tUcia per a restablir l'ordre.

La lliura esterlina baixa
Londres, 23. - Als cercles fina.nrs b.1 ha alguna inquietud ¡Sel fet
'accentuar-se avul a Borsa la ba.l·
de la lliura. que s'inicià ahjr,

!ixen en 10.272.000.000 de dòlars. El
va..lor de les acciona emeses per companyies de gas en el mercat era superior a 1.000.000.000 de dòla.ra abans
de la erlai, 1 aW successivament per
a no cansar el lector amb tanta mi·
•
Es notori que el cNow Dea!» ha llons.
A grans trets hem ressenyat l'es~
perdut l'a¡resolvitat que do bon prin·

exterioritzar-se a la ment de mólts
milions de persones que a tot el món
són Yictlmea d'interessos similars als
que condemna el civiame de Mr. Lebman.

••

després de tres eliminatòrles molt
disputades.
Això confirma les impresisons que
es tenien 1 que recollirem en la nOStra edició d'ahir. De !et, tal oom tot
ho venia. indicant, la llUita s'ha locallt:.zat entre les due8 altíssimes fi~
gures de J. M. López-Picó i J. M. de
Sagarra.
L'Ulustre autor de lLa rosa de
cristall» ha quedat classtficat- dlriem en termes esportius - en segon
lloc, amb una vote.ció honrosissima.
1 digna dels seus mereixements.
Han compost el Jurat els següents
senyors: Josep Carner, president;
sebastià. Sànchez...Juan, Clementina
Arderiu, J. V. FoiX 1 Octavi Saltor,
secreta.rt. Les obres presentades han
estat vint-1-una.
Ultra elo poetes López-Picó 1 Sagarra, han obtingut vots Josep IJ~
nart, A. Esclasa.ns, P. Quart, Joan
A.nls, Janés 1 Hiré, Joan IJacuna..
Mart! Ferreres 1 Màrius Torres.
Per malaltia del voca.l J. V. Foix,
la deliberació 1 veredicte tingueren
lloo al domic1ll d'aquest, lloa·ble actitud dels components del Jurat,
que, per consideració al company
malalt, prescindiren de l'aoo3tuma.t
àpat.
Ratifiquem al poeta. López-Picó la
nostra més efusiva enhorabona..

Els egipcis consideren gairebé impossible
una solució amistosa ••• En canvi els angle.
sos esperen una inteHigència ••• Surten va¡.
xells amb tropes de molts ports italians
MOLT
OPORTUNAMENT,
ITALIA
RATIFICA
ELS
PACTES COLONIALS AMB
FRANÇA, ANGLATERRA I
EGIPTE
Roma, 23. - En el dia d'avu~ Ità.!l& ha mtUlcat els acords colonials
concertats: amb França, el 7 de gener del 1935; amb la Gran Bretanya,
el 22 de novembre del 1933, 1 amb
Anglaterra 1 Egipte, el 20 de juliol
del 1934.

Aquestes ratificacions tenen especial importància. en moments com
ela actuals, en què es tem que esclati la guerra entre Itàlia 1 Abissinia.

enginyers, embarcaren antt a
del paquebot cVulcànla» amb la b<Jf<l
cosa es produïren escénes de qua¡
entusiasme.
gran
El cVulcànla» ha arrtbat
mati al port de Messlna 1 haaquest
al seu bord el primer desta Pr,.
de la dlvlsló denominada Pel~ent
Anit, abans de salpar de Nà na.
pujà a bord del vaixell el PI1Jl0~.
hereu Humbert de Saboya el nceii
revisà les tropes formades Ó¡ po,lual
AVUI, MALGRAT ES
DIUMENGE,
CONTINSJ~
RAN ELS EMBARC AMEN A·
DE TROPES
TS
Messlna, 23. - Demà., dl

ES QUE !TALlA ATACARA amb tot l la lestlvltat del ~eng~
TAMBE ABISSINIA PER tinuaran a aquest port els em.I!:~
eaments de tropes per a A
~
ERITREA?
Roma, 23. - De font oficiosa. es Aquesta tarda és esperat el tra!rica.

puntualitza que els obrers que dies
passats embarcaren a Nàpols i
Messinn., 1 els 1,300 que bo feren ahir
a Gènova. surten vers l'Africa Orien·
tal italiana per dedicar-se a la eons
trucció de barracons que serviran
d'allotjament a. les tropes d'operacions. Seran utilitzats també en altres treballs que hauran de fer·se
en els campaments.

DOS VAIXELLS AMB TRO•
PES I OBRERS VERS ERI·
TREA
Roma, 23. - L'agència «Stetani»

~r~mi fol~u~ra
t~l~

França i les seves IJosep Maria Lóper
Picó, vist per
Oblols
eoI òni e'Af
s .del Nord i Picó,
ra 1934 l'eximi poeta J . M. Lópezpel &eu lllbre cVe.riacions
ques>, que ha obtingut majoria abd rrca
soluta de vots en la darrera votació,
Els algerins ataquen diver·
aos llocs militars francesos

Una Ltuita que afecta 120.000.000 de pel sones. ·· La p10testa s·estén. •· Què és el "lobby"?

eLa munlelpalltat de Nova York.
establirà tnstaHacions pròpies per a
produir electricitat amb destinació
als consumidors de la ciutat.» Darrera d'aquêstes paraules, transmeses
amb la brevetat del cable als serveis
intonnatius europeus, s hi amaga Wl.
episodi de la. lluita que estan lliu·
ra.nt les companyies classificades eom
cpubllc-utllities» -electricitat, gas,
a1gua. 1 telèfons- per tal d 'oposar-se
a la competència que, segons sembla,
es proposa portar a eap el cNew·
Dea.l» en algunes de les seves reformes. Es una lluita que s'aguditza
amb el transcurs del temps; l'entestament dels grans interessos per a
continuar dominant al seu albir i
augmentar els capitals que formaran
en el seu dia la tèrbola història d'un
nucli de capitalistes, la influència
dels quals en la marxa del govern
nordamericà ha merescut els quali11catius més durs per part dels historiadors més destacats i prestigiosos
del pals.
No podia. mancar en elS nostres
reportatges con van els Estats
Units?», en referir-nos als cpublicutillties». En el seu aspecte purament
humà afecta a. 120.000.000 de persones que comencen a preguntar st,
en vista. dels assaigs eiectuat& amb
resultats satisfactoris, no seria millor
que els serveis d'ús públic fossin explotats pel Govern federal, estat individual o municipal, en lloc d'ésser
dirigits pels mateixos elements que
el President Roosevelt en el seu discurs inauguraJ, aviat farà dos anys,
condemnà amb frases vexatòries. En
el seu aspecte econòmic, era inevitable que el cNew Deab, l'única virtut
del qual fins ara. ha estat la de poaar en evidència. els defectes vitals
del sistema que regnà. fins al 1929,
'DOSés sobre la. taula les activitats de
les indústries que, com l'electricitat,
recapten a l'any ¡airebé 1.500.000.000
de dòlars. Ajunteu a aquesta xifra gegantina els ingressos dels altres serveis públics controlats per companyies privades, 1 no és dificll imagi·
nar-se la influència adquirida pels
twmes que dirlgeLxen aquestes grans
empreses en els cercles governamen~
tals; influència. que en alguns casos,
Finalment ha quedat aclarida la l'Estat de Califòrnia és un d'ells, ha
incògnita. Ha estat proclamat gua- arribat a rrendre el caràcter de ~
nyador del Preml JoaqUim Folgue-- der feuda. que mediatitza tots els
mitjans moderns amb què compten
{---.. ;:- .
els ciutadans per a expressar i llegir
les seves opinions. Bennett L. Wtlliams, redactor del diari cTrtbune»,
d'Oakla.nd., Califòrnia, presentà el
dia. 13 d 'abril del 1934 una documentada. protesta davant els tribunals
per tal d'impedir que la. «Pacific Gas
& Electric Co.J arribés a. un acord
amb la companyia del ferrocarril
després que aquesta no s'havia mostrat conforme amb una. alça en el
preu del corrent. Catorze hores després~ ~· Wllliams era acomiadat del
perioa.ic, donant-li a entendre que
«la companyia d'electricitat veia amb
mals ulls la intervenció del periodista». Prova diàfana. del poder tentacular que Coacciona els drets més
elementaLs del ciutadà.

fi
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En em ics del ((New DeatJJ
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comunica que els vaixells «Argentino» i cOange», que condueixen tropes a Eritrea, segueixen feliçment
la seva ruta vers aquella colònia.
Ahlr el cGange:t féu una breu escata a Port-sald.

•••

el pi sembla va ésser la seva mUlor cena que ofereix la lluita iniciada
caracteristica per als que velen en entre l'opinió conscient dels Estats
ell una forma democràtica per a mi· Units i el poder econòmic dels grans
llorar la situació general dels eon~ grups capitalistes, formats per hosum.idors. Aquesta. a¡ressivite.t ha. es- mes que si bé han sabut donar al
tat cada vegada més minsa a mesura pafs un progrés r ealment extraordique el Govern s'ha enfrontat amb els nari, no han evitat que les doctrines
nuclis bàsics de la indústria 1 finan- democràtiques reconegudes a la Cons
ces del pafs. Els interessos creats, titució no existeixen ja moralment i
que en temps de Coolidge 1 Hoover materialment, per a molts milions
-per rererir-nos solament a la pre- dels seus compatriotes.
crisi-, mereixien completa elogis de
JOSEP ESCUDER
llavis dels dos predecessors de Mr.
(1)
El «lobby» és una esoècle d't.naRoosevelt, han assolit controlar la. ritltucló QUe, amb la manera tra.nca 1
quesa nacional 1. és clar, com a con- reconegUda
ez.J.stetx als Estats
seqüència. fatal, han reblanit la me- Units, no escomconelx
a la resta del
dul:la del sistema polltico-democràtic. món, encara que nu-ribl
als m a teixos
E1 «lobbY» (1) és l'instrument que resultats. Consistellr: el clobbu en què
ln!luencia diàriament lea voluntats les iJra.ns companyies o b6 eect.ors de
la. indústria, c!orces vives». mantenen
dels governants.
un o més representants a Wfl.shingtan
Per a donar al lector un ràpid es- encarre¡M
d'actuar prop dels represenbós de la potència adquirida per les tants o senadors
auan es d18cuteix un
companyies de cpublic-ututties», ens proJecte de llet que
s'Interpreta com
limitarem a les següents xUres:
a lesiu als interessos d 'aqueflta o d'aEl «Bell System», que enclou 25 quella altra rama de la IndUstria.
companyies, valora el seu actiu en Aquests clobbtes. s 'encarreguen d'in5.000.000.000 de dòlars. En 1930, les fluenciar també l'opinió 1 la premsa,
emissions de valors fetes per les per mitJà de memòries, entrevistes,
El conreu d aQuesta modalitat de
companyies de ferrocarrils sumaren etc.
• ••
relacions entre el capttallsme 1 el
La protesta s'estén. El doctor Eu- més de 900.000.000.000 de dòlars. Les Govern té moltes 1 variad.lssimes ma..
gene H. Lehman, en una. carta adre- inversions de la indústria elèctrica es neres de pot•tar-se a cap,
çada al president de la cCOnsolidated Gas Co.», s'expressa amb la mà-xima franquesa. Diu aixi:
cUs heu negat a concedir la re-f
ducció del 20 per 100 que us dema~
nava l'alcalde de Nova York. En un
principi temíem que assentissiu a
aquesta soHicttud, com a mitjà perquè el nostre públic, fàcil de satisfer.
s'adormis una alt.ra vep.da. Però feliçment, heu anat més enllà del que
crèiem en llegir la vostra resposta,
la qual ens ha convençut que viViu
encara amb idees del segle passat, o
si&, que vós, com a director d'una po.
En la nostra edició d 'abans d 'ahir moderada, pero a.bierta a tod.as las
derosa. companyia, podeu dictar les publicàvem
una informació - que aspiraclones sa.nas que alientan en
tarifes que creieu convenient sense ha estat recollida
per diversos col- Cate.luña. Al empezar habremos ya
ni tan sols consultar-nos ... Com ês
legues
relacionada
amb els pro- superado en dinamisme a la. I.Jiga.
de suposar, no volem que ens oferiu
jectes
de
la
Oeda.
en
relació e. Ca- Y la habremos deja.d.o atràs.•
una rebaixa, perquè sabem que els
serveis de ¡as controlats públicament talunya.
y mecUos económicos, coConfirmant el que nosaltres dèiem, moImpetu
poden ésser rendits a preu molt més
se ve, no les faltau a los cediabaix del m.1n1m que ens brindeu. Nos- escriu a «El Sol» el seu correspon- tas. ¿Esperaràn los de la I.Jjga que
altres estem determinats a. operar sal a Be.rcelona:
eLa Ceda. se propone adquirir un se descongelen los valores de Bélles nostres pròpies centrals malgrat
de que hablan los perttos !1periódico y un eclificio en Barcelo- gica
vós.
nancieros para aventajar en dinaPerb encara aquest propòsit oconò· na.. Desd.e ahora puede decUse que mism.o,
en impetu y en desprenclimlc, amb l'Important que 6s, no oons- en su campaña de penetración poUtuelx, després de tot, la nostra únl· lítica en Cataluña, la ceda les lle- mtento eoonómico a los ced.istas, o
ca idea. Nosaltres sabem la gravetat va la delantera a los agre.rios. Estos se decidiràn a hacer una prorrata
del mal que estan fent les o:publlC"' no aventaja.n n1 superan en espa- que desnivele el presupuesto de los
utllitles». Les vostres corporacions re· fiollsmo a los radicales. Ni en el pudientes para ponerse a tono con
laxen, mitjançant autlls mitjans, la centro ni en la 1zqu1erda enoontre.- los cedlstas?»
vida pública del pals, corrompen rà.n campo abonado para que su
ela funcionaris públics l per tant, es siembra fructifique. En la derecha
converteixen en enemics de la co-- y en el centro los propletarioo agrlmunitat... Ela monopolis amenacen colas, a pesar de la asl.steneia del
la Integritat democràtica dels nos- señor Martinez de Velaaoo a
la
tres governs...»
La transcendència simptomàtica asamblea en pro de la patata temd'aquests conceptes, vessats per un prana., celebrada en Mataró, encon~
HONGRIA EN SOFREIX
ciutadà. que representa la. classe mit- traron toda el terreno vedad.o por la
LES CONSEQUENCIES
Jana t1pica.-Mr. Lehman és mestre Lliga y la Ced.a. Los cedistas por
d'escola aJ poblet de Terrytown, prop participar en el Poder es poslble que
Budapest, 23. - Igual que a Iude Nova. York-, no pot deixar-se en logren inclinar en su favor una par~
silenci. Es la protesta que pugn~ per te de los elementos derechistas agri- goslàvia 1 altres paXsos, a Hongria.
ha
produït general consternació la
cola.s. Pero de su poder de captaclón no podrà hablarse con fW1d.&- declsló del Govern italià do reduir
mento basta. después de la Asa.m.- a ~ mlnimum. el tràfic de mercablea. convocada para el dia ~7 en el denes amb l'estranger, amb objecte
mantenir l'estabilltat de la moInstituto Agrlcola Catall.n de So.n de
italiana..
Isidro, porque cierto es que dere- neda
L'inesperada
mesura ha paralitzat
ehistas neutros y agricolas aoostum~ tota l'exportació
òran en buena pa.rte aoercarse al hongarès a Itàlia.. de bestJar bovl
sol que màs calienta.
L'esta.cló tronterera italiana de
No puede dee.t.rse que fuera un Postumia
es troba abarrotada de
èxito el vla.je de exploractón del ae- bestiar bovi per impedir la eeva enñor OU Robles. En ca.mblo puede trada a Itàlia. les autoritat, duaneafirmarse que el via.je del señor Ro- res italianes.
yo Vlllanova ha sido un traca.ao, 1nEls círcols exportadors hongarecluso entre los aragoneses resl.den· ""'! s'han dirigit al mlnlstro d'Hontes en Barcelona.
gna a Roma perquè intervingui
Supenm en lmpetu los C<!dlstas a prop del Oovern !tallà..
Una. delegació ha estat al Minis-los a.grartos. Y ouenta.n con mà.s
medios. Asi nos lo ha dicho un des- teri d'Agricultura per tal de protest.
a r contra la imprevista mesura
tacada elemento de la Ceda., que
precisamente por no ignorar que re- italiana, que es troba en contradJecogemos sus m.anlfestaciones en cEl cló amb el contingut del Pacte TriSol», nos ha expuesto su opinión s1n partita. signat a Roma, l'any passat.
veladura alguna, en estos términos:
«Estamos ya en ca.mpaña. Ese esELS ANGLESOS I AMERI·
piritu de eontinuidad. de que tanto
CANS CONTRA LES MESU•
ala.rdea la lJiga vamos a superarlo.
SURES DEL GOVERN ITA·
A los treinta afios de actuadón poLlA
lltica. la. I.Jiga sólo d.lspone de un
Londres, 23. - cEl Dally Teleperiódico de tirada reductda. y de un
local alqullado en el Paseo de Ora- graph» diu que el decret del govern
eta, a pesar de las fuertes cot1za- italià. referent a les restriecJ.ons en
c1ones que parece se han 1mpuesto la importació a Itàlia ha causat
en algun.os momentos a ~us afilia- pèssima impressió als Óepartaments
de les Ambaixades 1 Le-dos pud.lentes. Nosotroe esperamos comercials
estrangeres a. Roma.
disponer pronto de un periódico y gacions
Amb dit decret queden a.tectats
de un magnitloo ed1f1CIIo en el que tots
els països europeus, però el perinstalaremos nuestro órgano 1 nues- Judici
· major serà per als cotoners
tro cuartel general
nord-americans, l'entrada a Itàlia
Piden por el peri6d.1co 1 por el quedarà reduïda al 26 per 100 de la
edificio 2.400.000 pesetas. Nosotros xifra. importada el 1934.
ofrecemos 1.700.000 pesetas. IJegareEl representant comercial britànic
mos a un acuerdo.
està fent determinades gestiona porp
Y con una base tan firme como del govern 1tallà per tal de trobar
1& suscripclón, haremos de este pe- una fórmula més equttaUva per al
riód.1co un gran órgano de optnión carbó amzlès

ELS PrtOJEC I S Df t.A CtDA

Vol tenir un diari i un edifici
a Barcelona

Les mesures econòmiques d'ltàlia

Messina, 23. - Aquest mati ha a.r·
ribat a aquest port el paquebot
cVulcània», requisat pel Govern per
al transport de tropes a Eritrea..
Anit prengué al seu bord, a Nàpols,
cUversos centenars d'homes, 1 a Messln& ha prosseguit l'embarcament de
altres contingents.
A la una. de la tarda ja es troba~
ven a bord del cVulcània» 2,500 homes, pertanyents a la Vigèsim.a~no
vena. diVisió. D"un moment a l'altre
salparà l'esmentat vaixell amb rumb
a l'A! rica Oriental italiana.

làntic «Conte Btancaman 01 rnsat,.
sat en el port 1 demà emba;ca:U1·
dos R. tres mtl homes més.
de
A EGIPTE CONSIOE~
LA SOLUCIO DIFICIL EN

El C&ire, 23. - Segons noticie
darrera. hora rebudes d'Abdis s de
be ba, les negociacions ttalo-a.bissí ~b
per a l'establiment d'Una zona ~ee
tral, han avortat definitivament :
gut a la negativa Italiana a pe~m
tre la partlctpactó en les negoct!:_
clons de representants estrangers
Davant aquest fracàs, es cons¡d
ra. que la situació és molt diffcu. eUNA AGENCIA ANGLESA
EN CANVI, CREU QUE S'HÀ
ARRIBAT A UN ACORO
OE PRINCIPI
Londres, 23. - Lo Britlsh U!tited

Press, rep lnfonnes que constdera
autoritzats, en els quals s'afirma u
els governs italià I abissi han ~r:
r:ibat a un acord de principi per a
l'establiment d'una zona neutral en
el territori en lltlgl.
La informació de referència procedeix d' Abdls Abbeba.
EL JAPO NO AJUOA~A
ABISSI NIA
, Londres, 23. - El corresponsal rie

1 Agència Reu ter, a Roma, comunica que el Japó no ajudaria Abissini&
en eas d'un conntcte annat entre aquest pafs 1 Itàlla. Aquesta afirma~
HAN
ESTAT AVANÇATS c16 ha estat feta al corresponsal de
ELS EMBARCAMENTS OE Reuter per l'ambaixador japonès a
Roma.
TROPES
Nàpols, 23. - Els embarcaments de
L ' AS NEGRE OE L'AVIAtropes que s'havien anunciat per a
CIO HUBERT JULIAN, CAavui, dissabte, s'iniciaren ahir, a la
Ml D'ABISSINIA
nit. El comandant en cap de les forNova-York, 23. - A bord del paces afrtcaaes, general Graziani, 1
800 homes dels Cossos de Sanitat 1 que~t alemany «Europa», navega
en aquests moments amb rumb a
Europa el famós aviador negre R"ubert Jullan, conegut als .Esta.t.s
Units amb el renom d'«Aguila Negra d'Harlelll».
Hubert Jullan fou instructor de
l'aviació abissina 1 és coronel de l"f'xèrclt etiplc. Va. a abfssfnla per ,
enrolar~se voluntàriament i lluitar
HI h41>1a hagUt un WmPI en
en cas necessari per a defensar la.
qUè nosaltres havtem tingut Ra.integritat del territori ablssf del que
mir de Maeztu per un home se..
és ortund l'«AguUa Negra».
riós. A desgrat del salt que ha,..
Allargà alguns dies la seva sortivia jet: un salt de Jundmbu!
da. a. f1 de fer propaganda antüta·
que, d el'acràcia, el jeia caure CI
llana entre els habitants del l :-. rrl
A B C. L'e:c-dcrata Maeztu hanegre d'Harlem, de Nova..York. Els
via esdevingut u.n escriptor à'ulfruits de la seva campanya ja s'han
tradrete&, la prosa del qual ja
produït, car els negres de Novapudor de sagristia i de .:rim-xtm
York com els d'altres indrets de lA
de Marcha de Càdiz.
Unió, ban boicotejat els comerços
propietat d'italians.
Av ui, però, Ramir de Maez..

CARNET

tu ens sembla. un pobre home.
Naturalment, com tots el.s po..
bres homes, també té l'obsessió
de la francmaçoneria.
I a la
francmaçon eria, des del troglodític AB e, ha dedicat un ar..
tiele que és una cosa de le3
més divertides que hem llegit
darrerament.
En aquest article que el pobre senyor Maeztu ha dedicat CI
la francmaçoneria, diu que ·O.
bre el Diccionari Polítc de Her...
re i Jagow i tria, per a desacre..
ditar-los uns quants jrancma...
çons: Mirabeau, Marat, Dan...
ton, Robespterre, Arissot, l'abat
Gregoire. Obre després el pobre
1en110T Maeztu un llibre de René Fülop.Miller, Poder 1 secret
dels jesuïtes, t troba que els
homes de l'EncicLopèdia: Mon...
tesquieu, D' Alembert, Diàerot,
Helvetius, Voltai re, també eren

jrancmaçmu.

I pensa el lector# lògicament:
Sí aquests homes, molts del.s
quals mereí:cen amb justícia el
qualificatiu de grans, f or en
francmaçons, la francmaçoneria
deu ésser una gran cosa.
I per af.xó es comprèn que no
en siguin A.lbiñana, Maeztu f
altres pobres senyors per l'estil.
Dies enrera, a Za Catedral,
repartien un jull de paper co.
lor de rosa que. naturalment..
no tenia. altra jtnalitat que la
d'atacar la butxaca dels qui
creuen escoltar la veu de Déu...
i es troben amb la desagradable sorpresa que només escolten
la veu del capellà. Es allò que
diuen els castellans: «Detràs de

la cruz està. el diablo».

En aquests Julls de color de
rosa es demanen diners per a
escoles catòliques. A això no hi
tenim t'el a dir. ¡Què hi tarem
li hi ha gent que, com a preparació per la vida, creuen QUe
en comptes d'aprendre història.
gramàtica, geom~tria, hi.!tórta
natural, geografia, han d'apren-dre a resar credos i salves!
El que ens sembla francament
Cntolerable, francament vil, é8
que en. aquests julls s'insulti el
nostre poble i pugui dir-s'hi que
les barriades del Clot i de sants
16n ccaus de crim í de vici».
A le& barriades del Clot i de
Sants, com en les altres baTJ'ia..
des obreres de Barcelona, hi viu
gent d'una honorabilitat C d'una ·
hcnradesa absolutes. A les barriades del Clot i 4e Sants, com
.n altres barriades obTeres de
Barcelona, hi viu gent que no
wl viure amb l'esquena dretao da, de les caixetes de les dnimea i dels JulLs color de rosa-,
ltnó treballant, que és l'úntca
m4nera digna de viure.
Ahir u.s reoomanàvem U114
uran obra: Camins de França,
clel ?Wstre Puig i Ferreter.
Avui volem recomanar-vos-en
un.a altra: Maria Antonieta, ae

Sf.efan Zweig.

Segueix l'estat de guerra ... Continua l'estat d'alanna ... Perdura l'es·
tat de prevenció ...
D'això el Govern en diu pacificar
els esperits i normalitzar la vida
ciutadana.

• ••

L'Angioltno ha trobat una solució
al problema de Catalun"lfa:

«Basta de catalanismo, pero bast&
también de españolismo. Basta. de
hablar de libertad y de reivtndice.·
clones.»
Ja veteu si és senzilla la

•••

cosa.

La poltcia segueix desconei.Unl
les llets aprovades pel Parlament de
Catalunva. I quan hom vol acollir·
$'hi, diu que cestas leyes son mon·

serga.s».

El senyor Portela, sortosament,
dón.a la raó als catalans.

•••

Hom diu st Pérez Madrigal anirt\
a parar a la Ceda.
Si at.xi fos, felicitartem de tot cor

el senyor Lerroux.

• ••

Davant les queixes unànimes del&
diaris. la censura ha acordat donar
facilitats a la Premsa.
Suposem que els nostres lectors 1tJ
les hauran. llegtdes.
e
Però no 1ttannuen descontents qu
opinen que amb unes quantes facl·

la

E

lttats més e! plegar e• fard obii!J4-

torl.

• ••

El senyor Bau ha jet interessants
declaracions a Madrid. Recomane~
als nostres lectors que no deixi
d'assabentar-se'n.
· uf
En aquests moments cal que ~~g
coneguda la conducta de cadasctJ..
1 prendre•n nota.

•••

Al senyor Cirera li ha sortít.er~
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Rú&Uca per tal de protegir-lo cU
atacs de la Lliga.
.
e'lt
Aquests procediments la Lbg4 s
coneix de memòria.
Per atxó somriu.

•••

Els cedistes barcelonins volen un
diari.
... .......nsegúU'
Amb pessetes es pot '""''"'

tot.
Men11s lectors.

•••

Llegim

a Renovaclón: rnl

I

f!no
<le

ro·

801

<le

so
el,

te:

A¡
Al

Pe
Y J)OO

cl.o clerto es que COdo u. e de
Esteban Sala pueden despedifS aon·
sus respectives negocies. Y e~. pena
que lamentable bien vale
solu·
de ser sacrtncado si podernos
clonar lo del Clinlco.».
uests se·
No ho entenem. St aq oci pe!
n.vors han de plegar el negettre ets
manca de venda, no sabem vic

beneficis que lli farà el cu~,.;.,_
Miaterh "'e l'econom.ta ~·

ta:

ab

