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liL TEMPS. - A catalunya el col en general ulà cobert¡ oela•
ment estk serè per Andorra, vall de Ribes, pla de Lleida, oonoa de
Barbera 1 part del oamp de Tarragona. Els vents dominants són en
oalma o flu ixos. generalment de component Oest. Ha nevat lleuge-

I
144 -
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LLU IS

rament a la Vall d'Aran I s'han registrat pluges també do poca Im-

portància pel Plreneu. El gruix de la neu existent a Envallra és de
!.20 m.¡ a Ransoll , 38 cm. I a Angolaster, 21 cm.

Barcelona, dijous, 21 de febrer del 1935
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LES JORNADES D'OCTUBRE
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El T. S. ha informat favorablement dos expedients

o~~~~~~~~

Guió del moment LA BATALL!'

d~in:e:pretocions Un dels dos diu el s:nyor
DE LES DRETtS La pos1c1o de la Lerroux-- és el de T. Menendez

EL DECRET SOBR E SUSPENS! O l 'ENTAULADA A l'INSTITUT
D'AJUNTAMENTSACATALUNYA DE SANT ISIDRE, ENTRE lA
La transcendència que atribui.m al Decret relacionat e.tnb la. situació lLIGA I LA CEDA HA ESTAT
f
delS Ajuntaments de Catalunya, ens mou haver-ht d'lrlB1st1r novament.

Al pas

minoria parlamen~
tòria d'esquerra

Irn anumJI~~

Els expedients sotmesos a informe del Suprem són quatre

Madrid, 27. - Com estava anun- entre ells figura el de Teodomir MeEn relació amb la nota feta pública el dia 23 per la minoria par- clat avui s'ha reunit, a la Presidèn- néndez.
Per últlm, se U ha preguntat s1
lamentdria à'esqu.eTTa Catala71:a, de- cia, el senyor Lerroux amb la coa.ssistirta a l'homenatge organ1tlat
gu.dament autoritzats i rortm~ al misSió executiva del partit radical.
tP fia Al j
pas de comentaris t interpretacwns,
e h e e.nA dos quarts de dues ha acabat al seu honor per 1a
Ahir al mati tingué lloc l'Assem- podem afirmar que ni en l'esperit

GUANYADA PER AQUESTA

h

~o Ur~

I 1
a aua.

(

!c~~~·r~d?·~~~~~·r~.!~:~··•or

,fna;t';:t! deenla~~st:nte¿!a s~~;%-:ne::.

tàrfa. Els assumptes que hi na
sobre el tapet i que suscitaven en

No coneixem encara el text, però l'enuncint trasllueix clarament l'abast
els últims dies un enverinament
1
ont!ngut 1 aquest indubtablement implicarà per una part la
evident de les passtcns, han percle seu e
dut molta influència en els grups
derogació de preceptes de la. Llei municipal catalana L dels supletons de
parll!-m.entartts. Qilestió tedd'alc¡ohol& I..Jei municipal espanyola que exigeixen per la suspensió 1 destitució, blea general de l'Institut Agrlcola de ni.etnl:_a Jorm!:,A~ l'esmetntadot '!.'!.e~ la reunió 1 poc després ha abando- ~ra~» ~eg~J:fm~~~ Govern a cone conlers' viticul ors; a.ssump
..usa motivada. ja prefixada 1 per altra donarà lloc al fet que no podent-se Sant Isidre, que tan esperada era e71S e~ ~ t"~ cteremcteoa ..1!!u.e,..,.dw nat la Presidència.
traban d'annes; P.enes de mort
El cap del Govern ha mantingut
sv1I.Kiw el
·d 'I per molts elements El «.clou» d'a- d tnsolldanta ni
•1
t
liti t , ·t
com.pe.Tnbunals
pels
dictades
als
declarar expressament Ulegal un partit po e, nCl amen se consl er questa Assemblea er~ una proposició que ha ~'ésser, com a norma fona- una. conversa amb els pertodistes
tents. Les veus sorgides a l'enton'
•• 1
l' ·
U
presentada per significats socis de mental 1 bàsica de la 4emocrdcfa quals ha dit:
tora. de l.Jei, apartant-lo de la. governació municipal.
de tots aquests problemes, s'han
na po IIICG mUftiCipO
~m ja. sabeu, be rebut \Ula coNosaltres baviem tractat el problema, assenyalant la. solució que l'Institut que, de tet, anava contra catal~na ~·esq.ue?"a, un •en«t rígid
apaivagat una mica; indubtable...
b bona politica naturalment - calla i re· el senyor Cirera i la politica que de dtsetplma ' d unitat, Que, si sem- missió de companys de la Directiva
_
t 1 llti
·
ment, cansats de raonar. Sense
ell representa. A dos quarts de dot- pre h~ es.tat necessàrta, avui res cir- de l'Assodadó de la Premsa madri.
, '
arn
po ca
Juridlcamen
voler dir que hagi d'ésser constde ..
• ,
coneiXem que homes de L.llga Catalana 1 havien judtcat tam be prop..t.g- tz.e, enmig d'una gran expectació, cum.stanc¡es ~ttfalS fan absoluta- lenya, que han vingut ~ interessarTat seno.sament. als centres /t&e per «Heraldo de Madnd» 1 cEl so..
nant idèntica o semblant solUClÓ a la nostra 1 la. prova que ens asslS- s'iniCià l'Assemblea, la qual fou pre- ment imprescu~ibre. .
~~~r~:f ¡:/::J'iJfat!~ !g;s~~~~~
d:J.é clallsta». Jo els be dit el que b1 hat1a la raó és que el Govern, no trobant carni legal que pogués condUU'·lo sidida pe~ l'esmentat senyt?r Cirera. m::Zia~t ~g1~~:n:i:
na parlamentàrta de les Corts ac•
•
~n~:~è~~
~
:~~~t
::m~~:t.
la
e.wminar
en
que
reJerèncta,
~~~
J~;;ehi:u:e~~~u1~~er~
nu~~f~t
tran~
règim
de
Llet
diferent solució, per lmpedir·ho la Llei, lR. pròpla
tuals no ha començat amb lin
litori, ha ha¡ut de decretar una fórmula. que qualifiquem de dictatorial seguit s'entrà en l'ordre del 'dia. On noTia .r,rlamentària d'esquerra la cia que aquesta qüestió foa tractada
=~~~inméckk~,~arde.:o;~: ra~
s:Ve:!'t~~:~ meanne~~ amb prudència 1 cautela perquè s'ha
1 contradictòria amb la doctrina exposada reiteradament pel president del soci volgué fer algunes observacions ~~u=d
gr.esta naturalesa. Es molt passiConsell de Ministres que signa. o signarà el que la Llet de règim tran~ abans d'aprovar-se l'acta de la ses- gropóstt' d'una actuació a fons so- de tenir en compte que jo no sóc el
representant total, sinó el que va
¡
d'·
cte ¡•
.
sió anterior i A.ixò donà lloc al
e que el plet qu.e van a dirimir
expe "'nt A ar~ conduint el veWcle.
primer «aldarullet» de l'Assemblea. re e1 testimoni
&tori no va poder dir.
els alcoholers i viticultors es reS'ha reunit la COmissió executiva
Aquesta fórmula _ diem-bo clar - no ha satisfet alguns elements A grans crits la majoria_ que pel cotèn, .tramdèstadla Cdoambra, i lets s~
sense un danv irreparable
mogut
d
rreramen pe'4'
nCI.es 1c a es
e· •
•
t
.
. 1·
i definitiu pel ministre d'Hisenda,
Hem rebut del Banc Hispano Codestacats del partit radical. a Madrid, es dm que no es mos rava pro- que es veu, era del senyor trera - Tribunals militars d'AstUries, qües~ del partit radical 1 hem tractat e
encara que el senvor Marraco~
plci amb aquesta. ei propi senyor Lerroux, volent-se fer creure que el r,~~r: J'eml~ ~s~~~e~~~~~r df~ s~P~r~ ttrions sitdoodt~~ cteen un primert _, ll~ multitud d'afers relatius a les orga- lonial la memòria corresponent a
1 mamen :POlil"" rrttze.cions provincials 1 locals. Ens l'exercici del 1934, que recollil'em en
home d'una entesa inflexible~
ans~~ ~n '"'·
d
·te · ue ha prevalgut és l'imposat per determinats elerr..ents de la
faci tot el que pugui per a fer
ct'avu.' 1 Jdènttcament apreciades no hem ocupat de la conveniència d'or- detall a la nostra secció correspoa.
e li d e m1~ vaSeguidB:ment,
CJ'l n q
prevaldre el seu criteri. La labor
el secretari general solamént dintre la minoria parla- ganttzar una intensa campanya de nent de finances.
CEDA. L'indiscutible és que 1. fórmula fou acordada en onse
de la Comissió d'Hisenda dictami·
Si recollim l'aparició de l'esmennistres amb el beneplàcit d'un ministre radical que ha estat a Barce- de l'Inst\tut, seny~r Espona, donà mentària, sinó en ela organismes í propaganda 1 s'ha nomenat \Ula ponarà en un o altre sentit; s'tl3se~
. amb gran complaença del senyor Pic, amb vistes naturalment a lectura1.a la m~ònal, quefl, P~taqut e es personalitats representatives de la nència. que red.aotés el convenient 1 tada memòria en aquest lloc és a.
I
gura que en contra del projecte
s'estudiés en una propera reunió. La l'objecte de destacar un dels seus
que democràcia catalana d'esquerra
va sen lr, no tema a tro. na
1
ió
1
ona,
En aquest cas el
governamental.
l'Ajuna
referència
fa
que
capitals
pora
per
pla
del
tractarà
ponència
·
Gela
de
Govern
del
mal
l'Ajuntament d'aquesta ciutat, ja que no tenien a tra preocupac que e no- la de dir
Govern declinarà la seva posició,
que
Barcelona
de
popular
tament
campanya.
aquest
cap
a
tar
<:ata.de
P~rlament
d.el
i
neralitat
meniUJlent d'una gestora. De totes maneres, nosaltres no exculparem pas el
no .tosttnguda molt fermament.
He rebut la visite. del senyor Bes- presidi carles Pi 1 Sunyer. Els terA Manresa
del Govern encara que se'ns hagi dit que opinava de diferent manera, lunya, afegmt-ht, és .clar, 1 elogi
El su m ar¡ del contraban d'armes
la
del senyor
teiro, 1 j a podeu suposar l'objecte mes d e 1a m emòr!a r,roven • una
arribà _pertexel qual CU"era
seva actuació,
u.a. d e- .constant
uix que des del moment qu.) el Decret port1· la seva s 1gna t ura •Pcap
de
prop Ha
la Cambra;
la d f
ha
vegada més,
.
vtsttar-me
l'ha portat
que
t tual - «fins a exposar la vida en
de paperetes.
cúbic
metre a
migan·ibat
la capi-1
tingué pera aserietat
que l'encert,
l'eficàcia
l'ambaixador
m'ha avisitat
També
e cnsa d e l'Estatu.
caigut una vegada més en allò que sustentava de
estat installat en una caixa, cus' de França per a tractar de qüestions tal de Catalunya la gestió ad.minis·
l'Assemblea de Madrtd». Després de
Per nosaltres pot continuar defensant-lo d'aquesta manera.
todiada per dos guàrdies civils
relacionades amb algunes petiteses trativa de les esquerres coallgades
i ui un tret directe contra nosaltres 1 e&- bescantar el Govern de la GeneraUarmats. Vuit dies és el termini
en el nOIStre Municipi, els inte~essos
tat, el Parlament de Catalunya 1
'
La fórmula, encara. que s g
dintre del qual el sensacional dopendents a Estat, stngulannent re- del qual foren una de les prrmorpecialment contra el dret de tants regidors companys nostres, no ens d'elogiar el senyor Cirera, la memòcument podrà ésser examinat pels
dials atencions de la majoria consiS·
!erents al Marroc.
perjudica irreparablement. Al contrari, és possible que sigui de gran riJ. féu referència als fets del sis
senyors diputats. No serà difícil
També m'ha visitat el doct(Jr Tà- torial.
d'octub_re, i acabà amb un cant a
tilitat om a lliçó per l'esdevenidor.
que aquest termini sigui ampliat
Diu a.iXl -traduïda,- la Memòpla smb un notable cirurgià holadn·
,.
u Sóncels part!'" de dreta, els partits conservadors, els que més neces- i'EximmèrCeltd.latament després de llegid•
en consideració al jet que per l'e:r;..
referència: tradidonal de les
de cordialitat
lllurat un document e- ria«La
dès 1 m'han
""
tri ta la memòria, el senyor Florensa, dlé
tensió t el volu1n de la documen~
mostratlu de què s'ha organitzat una
liten no sorttrwse per cap motiu de la. Llei escrita. 1 de la m s es e
tació del procés, vuit dies no és un
l'Ajuntament
amb
relacions
nostres
de
Internacional
d'Institut
espècie
conA
telèfon>(per
27
Manresa,
l'Insti~ut,
de
s~i
i
Lliga
la
de
Juridicita.t. El sentit històric de tradició que és la seva justificaci.ó no puta~
temps suficient per u.n examen
rtes truculències 1 quan personifiquen una funmó de va ~ que estava d acord amb 1 es~ seqüència d'Unes denúncies, segons reeducació de ferits. Tenen la. pre- de Barcelona, s'ha. mantingut du~
nifi
t
detingut Si aixf ocorre, s'assolirà
pent de la memòria, però qae pot- ha manifestat el cap de Serveis s&- tensió d'instaHar aquest Institut In- rant el passat exercici.
rt
.ó
car ce
po persa
per part dels interessats que l'asAmb tot l'entusiasme hem prestat
govern, el seu mèrit que ha d'ésser precedent per a una actuact pa i- ser se n'havia fet un gra massa. S'o- nyor Gual, la nit passada han estat temaciona.l en territort espanyol.
sumpte segueixi sense ésser disdista, radica precisament en haver mantingut l'imperi de la Llei, malgrat riginà en aquesta ocasió !lfl se~on detinguts l'alcalde de l'Ajuntament compten amb tota. classe de mitjans el nostre ajut a l'obra econòmica
cutit àmpliament ¡ clarament, í
no haver-los pogut ésser convenient al seu desenvolupament, perquè és «aldarulletl>. El senyor Crrera 1m- popular d'aquesta ciutat, senyor 1 no demanen ni una sola pesseta; de sanejament desenrotllada per
deixi d'ésser una amenaça, ta que
a prtnclpis
quan aquestes posà ordre. El senyor Florença po- Francesc Marcet i els regidors se· només volen que el Govern autorit- l'Ajuntament. constituït
d 1
jora. d'aquest abast no en pot te..
gué continuar parlant però no tri- nyors Lluis Vila, Marian Hams, Ma· z1 establir l'Institut a determinat del 1934. La cooperació del ~anc
.
la defensa que tenen contra els avanços e es esquerres
nfr cap altre, segons opinió no
atenen més al sentit huma.msta de la. vida que a l'estricta legalltat creada. garen a reproduir-se ' leS protestes rian Morelló 1 Jaume Valls. Segons lloc d'Espanya. M'he reservat la. res- no sols s'ha manifestat en facilitats
nostra, stnó dels juristes que han
Des del moment que partits anomenats conservadors i d'ordre en la Vin- dels amics ~el ~enyor Cirera, 1 el referències seran posats a disposició posta :ttns que exposi el cas 1 cone- de crèdit, com de costum, sinó atxi
examinat el testimoni Alarcon i
mateix en l'aportació del nostre
gu1 el critert del Govern.
1 .6 d'una !unció de govern decreten fórmules d'actuació governa- diputat reg10~ahsta acabà, final- del Jutjat.
l'acusació de la Ceda, el text de
t t 1 Comissió concurs a la coUocació pUblica dels
litza.r ment, el seu d1scnrs. Parlà el senyor
t
d
•
cu act
la qual ta és conegut per l'opintó
Presel
amb
d'acord
emesos
títols
a
a
visi
m'ha
També
l
silenci,
gran
d'Un
enmig
Cirera.
ura
esna
.!"
arriben
que
creades
Llets
amb
mental contradictòries
pública¡d. No ¡obtestant, totbelel que es
~elJo~~:r:=pt~~y}:~~tn: :~ supost extraordinari de liquidació
les. truncant; d'aquesta manera una legalitat constituïda fl alte,trant ~1 la JI_lóemòria fou tapro,vad.lt per aclarcer pro ma que
ir, e
pugu
el de crèdits; ooHocació que es realites troben les obres respectives
cepte de tradició que és raó de la seva existència, no an a ra. cosa. maCI , sense¡ na ura men que cap
1
hem anunciat al pnncipi sembla
zà. smb èxit complet.
tua ion dels socis e ements destacats de la
1
i
· d
.
con
també en vies de
estd
que
ésser
l'any
de
des
que
Banc,
Aquest
ferrodels
un
e.cabar
per
manca
que
e s I.Jiga, hi 'res cap més objecció.
1\ue assenyalar noves orientaciOns al sentlt e govern a es ac
solució. Ja s'ha jet pública, per
També «La Veu» es queixa. En la carrils, a1x1 com també de la con- 1906 ha. vingut prestant sempre al
A continuació, i seguint l'ordre del
tutores que nosaltres, homes d'esquerra, en el dubte que podria burxar-nos
boca autoritzada del president, la
veniència d'acabar-ne un altre. Tam- Municipi la seva coYaboradó decl~
quan es tracti de fórmules d'humanització de la vida, també les tindrem en dia, va ésser n~menat soci de mèrit seva edició d'ahir diu:
proposta d'indult del Tribunal
«Volem creure que el censor ens bé m'han parlat de la conveniència dida en l'exercici transcorregut ha
el senyor Garnga i Massó. Aquest
Suprem, a favor dels tres condem~
acord va ésser precedit també d'-Jn ho deixarà dir. Altrament, ell, rer- de renunciar a l'acabament del fer- sentit encara una. major satisfacció
·t
é5
ó
compte.
Suprem, a favor dels tres con.
sonalment, és segur que no h té rocarril Noguera-Pallaresa, donant- en rea.Utzar~ho, perquè arn~ això
Les fórmules de govern de les esquerres sempre s n m bum~~ es petit incident.
demnats a mort. Els que es.
El resultat de l'Assemblea queda- cap culpa. Les ordres són les ordres, se per bo fexecutat fins era a Es- facUltava l'obra de restauració e~oque legalistes; sempre estan basades més en un factor de senslbihtat
peren que aquest assumpte trenhumana que en l'estricta IJei; marquen un sentit dinàmic contra l'es- va ja prej.utjat amb la manera amb i nosaltres ens en fem càrrec, since- panya. Aqu~st ferrocarril arriba a nòmica tan encertadament lnlc1alA HUM ANI TAT
1 l~nterès està en què arri. da per aquell Ajuntament, com a llegi'U
les de comoditat dels menys. Quan se'ns par- què s havm desenvolupat llns ales- rament. que continua passant amb Balaguer
fó
11
tat!
d 1
addepuració
de
la
de
complement
reportaperquè
Segur
de
Pobla
a
bi
el
Però
hores. Hom Uegf una proposició rasme e es ve es rmu
1,
U de truncaments, sempre podrem allegar com a precedent, que es- tificant la confiança. a la Junta. de la censura, a Barcelona, a desgrat rà grans beneficis a la comarca llei- minlstrat1va empresa.
qui la sítuació política pre~
Els contractes de Tresoreria 1 de
tricta Llei que el concepte absolut de juridicitat potser no importa massa Govern, i, d'.una manera especial, de totes les protestes i reclamacions, datana, i és de creure que els fransent, segurament quedaran dejrau.
Reforma interior han seguit execu~
que s se~ti una mica malparat des del moment que partits conserva- al seu President, senyor Cirera.. posa els nostres diaris en una situa- cesos s'avinguin a això. •
Qualsevol exageració de po..
dats.
He rebut el ministre de Justfda tant-se amb tota regularitat.»
Aquesta proposició la defensà el t.e· ció d'inferioritat que arriba a ésser
indi n
ta bé
e
der de l'Estat, a aquestes altures$
el qual m'ha donat compte otlclal
nyor Ferré Vidal i fou aprovada vexant.
e ···
en presc
dors d'ordre i de tradició. algunes vegades m
segons sap sobrerament el Govern,
- - ~ - ---Un dia i un altre dia se'ns p.rohi- dels acords del Tribunal Suprem retambé per aclamació.
no seria ben a.coUida per la ma,..
Després d'això va llegir-se la pro- beixen noticies que la premsa de la.cionats amb les quatre sentències
joria d'opinió. La Ceda sosté la
posició que fa referència. a la in com- Madrid publica amb tota l'extensió de pena de mort que s'enViaren reposició ja coneguda. Possiblement
No s'aclareix, naturalment, el panorama pollttc de Ja República. St patlbilitat d'ocupar la presidència i que U plau. I no és que la prohlbi- centment al seu informe.
no està basada en una gran força.
VI'
vicepresidència persones que ocupin ctó afecti solament el període d'boEls radicals únicament sostenen
no hem insistit i senyalat els fets que s'han anat produint darrerament càrrecs
--8ón favorables?-ha preguntat
politics. Aquesta. proposició res que els diaris de Madrid triguen
la seva, de posició. Qualsevol tie-el lector ho naurà suposat- no és per culpa nostra. Dies enrera pu- fou combatuda pel senyor Jove No- a arríbai." a Barcelona. Hom arriba un periodista.
ciSió que portés ejectes irrepara~
-Es favorable -ha contestat el
blicàvem unes «instruccions» del gabinet de censura que donava idea neU, el q:Ial wéu l'apologia del se- a prohibir la publicació de noticies
bles, no compta amb la simpatia
1
expedients
dos
a
Lerrouxsenyor
d'aretallades
donar-se
podrien
que
l'Assema
Adreçant-se
Cirera.
nyor
del rigor amb el qual s'exerceix aquest important element del que se'n diu blea, preguntà «¿Creieu que pot dis- quells diaris, perquè ja han arribat
radical. El senvor Gil Robles ha
estat a Ovfedo. El seu discurs ha.
.
suspensió de garanties.
cutir-se una proposició d'aquesta a la nostra ciutat.
estat interromput per espontants
Es una manera de fer que no té
No solament no s'aclareix sinó que, per contra., tendeix a enfosqurr-se mena ?>l
no molt d~acord segons sembla
mena.»
cap
de
justificació
resla
fou
majoria
la
de
«No»
Un
1 a complicar-se més i més. Estem encara en el curs ascendent de la traamb determinades prescripcions
Si ens és permès, hem d'a!egirwhl
posta, i el senyor Fortuny, en nom
del Decàleg, A!xó ha t?npressiojectòria del conjw1t politic oficial, governamental, iniciada el 4 d'octubre dels signants de la proposició, la alguna cosa més.
nat el lider de la Ceda. Es consiDies enrera fou tramès a les reamb el r misteri radical-cedista, 1 en el segon temps dc la trilogia imagi- retirà, tot dient que en tenia prou
dera, no obstant, que peT cap par.
nada per Gil Rabies 1 públicament manifestada p;::.r la c.. E. D. A.: aju- que constés en acta. Seguictament daccions dels diaris una nota d'lnsttt no deu ésser grat nt conve- eren dos quarts de dues de la tar- truccions, en la qaal es prohibeix
dar, coHaborar, substituir. Ja veurem si s'entra algun dia en el tercer da - el senyor Cirera aixecà la deixar blancs. No obstant, cada dia
nient el detxar el Govern amb el
Uns discursos recents de dos dtputats carztns de Catalunya, el
pretext d'oposició, l'exercici de la
tenim ocasió de veure blancs a les
sessió.
. .
.
temps de la tàctica..
jet veure
ptetat. Diputats radicals, entre
Assistiren a l'Assemblea un miler pàgines d'altres coHegues, mentre tortost senyor Bau i el lleidatà senyor Sangenísl ens han
L'expedient Alarcon -sumari integre- Ja està dipositat a les COrts.
ells el senvor Basili Alvarez, anununa vegada més que el carlisme català té dues branques: una
In
de
hores
altes
a
nosaltres,
que
esl'Institut
de
local
El
persones.
de
entorn
seu
Al
moment.
del
Aouesta és avui la peça polittca fonamental
cien llur propòsit de pregar al
ta va completament ple i passà el que nit, hem de fer les pàgines noves de relativament autonomista, i una altra d'essencialment unitària.
Par.lament en ple que intercedeixi
-Ja veurem aviat amb quines conseqüències - gira tot el problema mi- acost;..Ima a passar en aquesta mena per no mancar a la. consigna severa Els senyors Bau i Sangenis pertanyen de ple a aquesta última.
per tal que la gràcia de l'indult
nisterial. En un altre aspect~. de mes dramatisme i de gravetat sem- de reunions, en les quals el secret que ens ba estat notificada.
stgu.i exercida. Les coses plantejaLliga
la
amb
coalició
de
candidatura
una
dins
dos
tots
Elegits
ocasiona
ens
naturalment,
Això,
més.
cridar
saber
a
està
l'èxtt
de
blant, les possibilitats immediates es polaritzen en les sentències ~els
des d'aquesta manera, la situació
Resulta, però, molt divertit que els una gran extorsió 1 importants per- Catalana, són tanmateiX els més exaltats adversaris dels principis
aparetx força clara. Algun dels
Consells de guerra celebrats a Astúnes. No cal insistir sob~e aquesta ques· dos bàndols en disputa acw.stn mú- judicis, més de lamentar quan sem- catalanistes . La lloca pairal cova sovint ous de corb.
sectors que sostenen posicions
tió, el sol enunciat de la qual és suficient per a dtscemrr-ne el volum 1 tuament de !er politica quan, en bla que altres co:Hegues poden imputradicionaPer les tdees i per la conducta, aquests intitulats
contrdrles cedirà. St no es cedú
realltat la lluita està en el fet que nement mancar a les esmentades
la profunditat.
per alguna part determinada, els
listes són fills esptrituals del canonge Montagut. Llur tradició carLa resta, compta menys en el moment politic. En la realitat comp- cada uh d'ells vol imposar la seva. instruccions.
ejectes d'aquest acord no es falina no va ésser cap destorb per a servir la dictadura sota AIespera1·. Però és molt el que
rien
tarà. decis 1vament, però avUi la màxima atenció queda centrada entre
tons XIII. Però aquest canonge, consagrat un dia a la seva vearrossegaria una decisió d'aquesta
els dos elements de referència.. Mentrestant, el pals es remou inquiet en
naturalesa. Ja ú sabut al molt
hement campanya anticatalanista, no ha tingut mai amb la Lliga
el marasme .i en el silenci, que trenquen, sense rèplica de ningú, les veus
que obliga el sosteniment d'un
contactes tmp1trs.
Gabinet de concentració represen.
múltiples .i cada dia més audacioses dels oradors i propagandistes de la
• • •
tatfu de sectors profundament dt~
monarquia 1 de la. dictadura.
L'existència de catalans que sentin i pensin com els senyors
jerenciats. Un sacrijict més, potFinalment -factor de primer ordre en la vida 1 en el !u~ur de la .Reser algú estard disposat a fer·lo.
Sangenis t Bau és per als catalans nacionals un mottu de trtsPública- a la Presó de Madrid uns homes esperen el judici dels TnbuLa fórmula de conciliació sorgtrd.
tesa. No és, però, un motiu d'estranyesa. Tot té tradició en els
nals i de l'opin1ó pública ...
pobles. I l'existéncia d'un sector esgarriat és 1a molt vella a Ca• • •
talunya. Els senyors Bau i Sangenis tenen una gran colla d'antePer a la democràcia catalana d'esquerra, imposslbllitada de moure•s
cessors espirituals.
1 ~tuar normalment com a força politica organitzada, aquesta hora anEls qui han presentat el carlisme del segle dinovè, sobretot
guniosa ha d'ésser de cohesió moral 1 espiritual, de vigilant i atenta .~~
al Pats Basc i a Catalunya, com un moviment de caràcter repera. Les portes de les presons van obrint-se als homes, milltants i dingionalista, en defensa de les velles llibertats, sovint anomenades
gents i aquesta precària llibertat ha de constitUir, per a les esquerres
cturs., amb més o menys raó, no ho han encertat prou bé. A. Cacatalanes Sl eltra cosa no l'auguri de jornades futures centrades pel ser
Com els nostres lectors record.f...
talunya encara més que al Pats Basc, hom pot destriar en el
metiment' a una consigna 1 per la consciència d'una clara 1 precisa dicarlisme les dues branque · de què havem. parlat. I aiXí veiem ran, la delegació catalana de cl$recció.
que hi ha carlins catalans, en el segle passat i en el present, que qu1erda ~publicans» Iéu pública
Ja que no l'activitat material d'una organització estructurada, j~ que
mostren tendències en certa manera catalanistes, i uns aliTes n'hi dies enrera una nota de caràcter
no la tasca. de proselitisme i de captació, ja que no l'aportació indiVIdual
ha que es mostren anticatalanistes radicalment. La primera guer- polltic que comentàrem adequada·
1 pública als diferents sectors dels orgamsmes polítics. de les esquerres
Ta carlina ens ofereiX ja, entre altres casos, el cas de Lluts Maria ment, cUsconformes amb ella.
catalanes el militant ha de fer-se a la Idea que seguelX vlvlnt sotmès a
Res no tlndrfem a afegir si no
de Moxò, tm de Cervera, que escrivia entusiastes elog·is de la
UnR. disci~lina moral i a uns deures i uns interessos superiors a tots.
política de Felip V a Catalunya i es sentia orgullós que el seu se'ns haguessin adreçat els autors
En 1~ fecunda meditació del silenci actual, cal tr~bar·bi 1~ reserves I
avi i el seu besavi haguessin tingut una participació decisiva en de l'esmentada nota en un sentJ.t
IniJlors del patriotisme al servei d'una idea, d'una disCiplina 1 duna ban·
el primerenc borbonisme cervert.
de cordialitat republicana, que no
dera.
podem desoir, per a ter-nos present
• •
que l'esmentada nota. Òo contenia.
Amb el temps, la branca catalanista del vell carlisme s'ha intenció polèmica contra. ningú 1
cessos revolucionaris d'octubre del
anat assecant. Aquells carlins que sentíen el patriotisme català que per al President i ex-consellers
LLIGA CATALANA
1
passat any, la. minoria ha ~resentat
han estat atrets gradualment pel catalanisme de dreta. Són en de la Generalitat, empresona:;
una. proposició de lle~ solllc1ta~t. un
aran nombre els catalanistes de la primitiva Unió i de la Lliga igualment que per a E. R. C. 1
Demana un suplement de crè· crèdit
extraordinari o.e tres m1lions
QzLe tenen un origen carlt. Seria ben fàcil de citar-ne un Tengle seus homes representatius la delega.~
pessete3 amb destinadó a la readit de tres milions per a re· de
lització d'aquelles obres.
llarg. En aquest sentit, el catalanisme drettsta ha fet un gran ció catalana de d. R.» té tot el
construir les esglésies des- La proposició diu aixf:
\
servet a la causa liberal de Catalunya.
respecte, tota. la consideració 1 tota
Article primer. - Es concedeix: un
El carlisme d'avui, malmès per les divisions, les desercions la cordialitat.
truïdes a Catalunya
de
mllion3
3
de
crèdit
de
suplement
i els contactes polítics, ha perdut gairebé del tot la branca r eAixí wteressa !er-ho constar -ens
Madrid, 27. - La minoria regiona- ¡:essetes per l'extraordinari atorgat
1 lativament catalanista. Encara vol presentar-se, de vegades, sota diuen les a.l:ludides persones- solbta ha presentat una proposta sig- per llei de 4 de l'actual, amb impunada en primer terme pel senyor tació a un article addicional del
' un color regionalista de mat!s pdUid. Peró és més visible cada dia bretot en aquests moments en el&
Joaquim Nadal, en la qual es diu pressupost en vigor, de la secció
la sinceritat del seu unitarisme essencial.
quals l'anòmala i dolorosa situació
Que com a complement de les ges- primera d'ObligaciOns dels departaLa dèria del.s darrers carlins que resten a Catalunya -o de dels homes representatius dels par~
tions que vénen realitzant prop del ments ministerials, Presidència. del
quast tots- és de posar·se a l'avantguarda de la host antica ta- uts d'esquerra obliga. a tots a una
Govern, amb el n d'atendre, amb la Consell de mini3tres, amb destiDa.ció
lanista. Senyal clarl.ssim que la causa nostra es un~ causa de fraternitat cada dia JDéS i:~~~
Possible urgència a la reconstrucció a satisfer les despeses que origini la
1. reparació de les esglésies i edifi- reconstrucCió i reparació de danys 11 .enyor rrontera aloalde de L'Hospitalet, açompanyat dels seus ram i- llibertat.
Per la nostra. banda. ens P
1
cts que !oren objecte, a Catalunya, ocasionats a Catalunya amb ocasió
liars, mome nts després de la seva sortida de l'oUruguayll
A. ROVIRA I VIRGILI
ho constar aixi.
de desperfectes amb ocasió dels suc- dels successos revolucionaris.
.

I

1

¡;:xt:J,'ia

a

.:¡traz,

seJ!

mi-

RestauracJOeco•,
d
nòmiCQ I epuraciO
adm"•n"lstrat"ava

1

Han es tat det'lnguts
el darrer alcalde PO•
pular senyor Marcet
quatre regt'dors

=

1

lA

eENsuRA

AqUe St nU, mer O ha

EL CURS D'UNA TRAJECTQRIA

es tat

sat per la
censura

Els darrers carlins

Aclariment a
una nota

I

.
l
¡

•

DIJOUI, 1t D. ,.......

COMERÇ I FINANCES
~A BORSA
'
.•

Impressió

puJa de quatre enters. Les Montserrat, també assoliren una puja lmportant, la qual millora és deguda a
noves falagueres sobre l'esmentada
empresa..

El mercat de cemptat, a la sese\ó de Borsa d'ahir, es mostrà queldesigual 1 amb tenMncia mes
viat fluixa en tots els sectors. Els
utes de l'Estat (per exernpleJ, han
dut una cèntims, 1 pel nombre de
pessetes nominals cotitzades es veu
e la cotització fou d'ínfima imporancla.
Les Obligacions Municipals, Dlputtaclons, Provincials I. Tresoreria. de
¡la. Generalitat de Catalunya, amb
•més operacions que altres dies, però
¡'sense cap modificació important en
1
els canvis. Al sector de ferroViàries,
industrials, el negoci .tou limita.[d!ssim 1 perderen quelcom de ter-

Borsa de la tarda

Operacions a. f1 del mea de març:
Montserrat, 70'00, 69'00; Colonial,
45'00; Cha.de, 364, paritat; Chade D,
71'40; Chade E, 71'40; Filipines. 335,
paper; Ford, 221; Sev1llana. d'Electricitat, 76 00, p aritat; Marroc, 88'00,
paritat.
Operacions a f1 del mes de març:
Nord, 53'55, 53'70, 63'60; Alacant,
40'50, 40'60, 40'50; Explosius, 106'00,
106'25, 105'75, 106'00; Ford, 221, 220,
222 221'50; Montserrat, 67'60, 70'00;
Aigües, 174'25; Petrolets, 5'25; Chade 371.
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ES·PECTA CLES PUBLI CS
----------------·----

Teatres
GRAN TEATRE DEL LICEU
Avui. a lea 11 de la. olt EX·

T~AORDlNARl

BALL DE DISFRESSES
vies Ordinàries, 33, 0'20; ,'1)'8.0lvles
'l per 100 Preferents, 47, O2a; Colonial, 225, l'lO; Rio de la Plata, 85,
0'50· Docks 160 l'OO· Accions Gas E,
n7 • o'55· Óhades A.' B, c. 37o, 1·2s;
Chàdes 'sèrie D, 360, 1'25; Chades
sèrie E, 360, 1'25; Aigües, 1'14, o·yo;
Filipines, 330, 1'20; Hulleres, 48 00,
025; Explosius, 525, 2'25; Mines Rlf
(portador), 270, 1'30; Sucrera. OrC!Jnària, 30, 0'20; Espanyola. PetroliS,
25 0'25; Ford, 100, 6'00; Aslnnd, 61,
o3o· Maquinista. Terrestre 1 Meritima,' 31'00, 0'20; Indústr1es A~ricoles,
200. 0'90; Accions Cros, 128, O60; Ac-ClOns Telefònica. ordinàries, 102, 0'50;
Aeri de Montserrat, 310, 2'10; Obligacions Alaca.nts 1.• hipoteca, 53,
0'25; Foment d'Obres, 160, 0'80.

MERCATS
DE CATALUNYA

Maja de Gova
La
or¡¡anlt:Gt\t per l'ASSOCIACIO DE

LA PREMSA OIARIA DE BAR.-

CELO,<!A - 500 valuo.-;oe premis li ¡¡rem!s extraordinaris - 10 prt.

m:;rs premJ.s - 15 premia d'honc.r25 aHree va!u~ preml1. - El
despa~aen localltate i entrades
ll<'Dse augment de preUI. a la taquilla del Gran Teatre.

ESPANYOl
TEATRE SANTPERE
GRANCOMPANYIA
Avui, dijous, TARDA, a les t'SO.
Segon 1 tercer acte de la bonica
obra de gran espectacle:
AQUESTA NIT I MA& MES
Be¡on. EL E'ORMl.J.)ABLh! !:>Al·
NET LIRIO CATALA:

ADELA
LA MAL CASADA
creació de Santpere, Klein I Emili
Vendrell. Nit, a les 10, A?.m MOTIU D'BAVER-HO DEMANAT
MOLTES FAMU.I.ES,

EMILI VENDRELL
cantarà la seva darrera creació;

La reina ha relliscat

Demà, divendres. tarda,~. a les 5.
TOrES LES LOCALITAT;:, REGALADES: R O D A... E L M O N•••
I T O R N A A 'L B O " Jl.
Nit. a les 10.: EL SOMNI DE LA
INNOCENCIA I ADELA, LA MAL
CASADA - Lle¡lu el8 cartella de
dissabte l dlumenKe on oJosep
SantDert vol acolll..ladar-se del públic de Barcelona, en sortir per
primera ve¡ada de Catalunya, deaprès de trenta an¡>s de trebalL en
català. - Es despatxa a tota ela
Ceo tres de Locall tats.
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MERCAT DEL DIA 25
En el mercat celebrat dilluns passat a aquesta vlla, regiren els preus
següents:
Blat, a. 48 1 49 !)eSSetes els 100 (folllos; farines, a 63, 64 1 'lO pessetes
tO- els 100 quilos; ordi, a 36'50 els 100
11- quilos; blat de moro del pafs, a 42
pessetes els 100 qullos; patates, a
11'50 ptes., el quintar; patates cte
sembrar de muntanya i bufet, a 16
1/- 1 20 pessetes el quintar; ous, a 2
pessetes dotzena; cunllls, a 7 ptes.
parell; gallines, a 17 ptes. parell, 1
pollastres, a 14 ptes., el parell.
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Dobles de fi de mes
Interior 5 per 100, 73, 0'2625; Amortitzable 3 per 100 1928, 79, 0'275;
Nords, 265, 1'20; Aiacants, 200, 0'95;
Andalusos, 12, 0'10; Orenses, 16' 0'10;
Metro Transversal, 10, 0'125; Tram-
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o .........,.

•

•

CANVIS DE MONEDES

40'40, 40'411; Montserrat, 115'00, 87"75;
Ford, 219, 218Ford, 219, 218. 22{); Colonial, 45'00; Petrolets, 5'25; Chade, 370.

Borsl del mati

Dobles
Norda, 53, 0'27 1/2; Alacants, 40,
0'20; Andalusos, 12, 0'10; Orenses,
17, 0'12 112; Transversal, 20, 0'13;
Tramvies 0., 33, 0'18; Montserrat,
Gol, O'U; Bons Or, 242, 1'05; Traro\ics P., 48, 0'25; Filipines, 334, 1'50;
Sucrera. O., 30, 0'17 1/2; Al¡ües de
Barcelona, 173, 0'80; Banc Hl~pano
Colonial, 45, 0'22;>; Ranc Rfo de la
Plata, 18, 0'125; Crèdit i Docks, 16,
0'1125; Felgueres. 35, 0'20; Chade
sèries A B i e, 370, 1'67 1/2; Chade sèrie D, 74, 0'35; Gas E ordinàrics, 117, 0'55; Explosius, 105, 0'50;
Mmes del Rlf, 54, 0'28; Hulleres, 48,
.-eny.
0'25; Companyia Espanyola de Petrodia
el
mes,
de
fi
Als rotllos de
5, 0'05; Ford Motor Ibèrica., 217,
lis,
aquests
Foren
dobles.
de
'ahir fou
uelcom més barnts que en mesos 1'00; Aslats i Portland cAsland»,
nter10rs. Les usciHa.cions no foren 163, 0'35.
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MERCAT DEL DIA 25 FEBRER 1935
Fruits
Avellana gra 1.•, a 110 pessetes els
41'600 qullos.
Avellana gra petit, 100 ptes., ld.
Avellana crosta negreta, a 60 pesstes els 58'400 quilos.
Avellana crosta comú, 57 ptes., ld.
Ametlla molla., 58 ptes. els 50'400.
Ametlla gra llarg gs., a 330 pessete~ els 100 quUos.
I(. id. id. propietari, 300 ptes., ld.
Id. id. esperança 1.•, 270 ptes. fd.
Id. id esperança 2.•, 260 ptes., id.
Id. id. comú pais, 255 ptes., id.
Id. fd. comú Aragó, 255 ptes., id.
Id. id. ma.rcona grossa., 315 ptes. fd.
Id. id. propietari, 270 ptes. id.
Vins
Vi bia.nc camp, a 8'50 rals.
Vi negre camp, a 8'50 rals.
Vl blanc Conca. 1 Urgell, a 8'25 ld.
Vi rosat, a 8'25 rals.
Vi negre, a 8'25 rals.
Vi negre Priorat sec, a. 11 rals.
Vi negre Priorat amlstelat, a 11'50.
Vi blanc Ribera Ebre, a 9 rals.
Vi negre Ribera. Ebre, a 9 rals.
Vi blanch Manxa, a. 9 rals.
Mistela blanca., a 13 rals.
Mistela negra, a 14 rals.
Most blanc ensofrat, a 8'50 ral.!.
Most negre ensofrat, a 9 rals.
l'reus per grau i càrrega de 121'6
litres, franc Reus.
Alcohol Industrial 96-97•, a 258
pessetes.
Alcohol Refinat v1n1c 96-97o, a 248.
Alcohol DestUat 95-96•, a 240 ptes.
Preus per hectòlltre franc Re'..u.
Cereals • Farines • Despulles
Blats de força, a 57'50 pessetes els
100 quilos.
Blats comarca, 53'50 ptes. 100 q.
Farines de força, 67 ptes. id.
Farines corrents, 65 ptes. fd.
Farineta, 41 ptes. fd.
Tercerillo, 31 ptes. id.
Trits, 31'50 ptes., ld.
Segó, 31 ptes., fd.
Ordi, 36 ptes. fd.
C1va.da, 34 50 ptes id.
1
Faves, 46 ptes., fa.
Favons, 43 ptes., ld.
Moresc (blat de moro), 44'50 ptes.
Guixes, 44 ptes., fd.
Vesses, 32 ptes., ld.
Erp, 43 ptes., ld.
Garrofes
Garrofes, a 6'75 pessetes el quintar de 40 quilos.
o lis d'oliva
Reus superior 1.• de l'O g., a 170
pessetes els 100 quilos.
Id. id. 2.•, 1'5 g., 160-165 ptcs., fd.
Id. id. fluixos, s·o g., 157 ptes. id.
Urgell superiors, l'O g., 170 ptes.
Tortosa corrents, 5'6 g., 160-165 ld.
Aragó fi, l'O g., 170 ptes. fd.
Arròs, oli de remolta I sabons,
sense variació.

La unificació de la recaptació d'impostos municipals
Després de vit dies d 'haver-ho promès el senyor Ple, ahir va. ésser donada la següent nota oficiosa referent a la. recaptació d'im~tos:
«El contribuent que tingUi compte corrent se 11 atorgarà un premi
d'un 3 per 100, a base del sistema
de rebaixar-li, en una quantitat que
representi aquest tant per cent, el
valor total dels rebuts, com venia.
fent-se amb els tribunts municipals
per a tot l'any, en els qua.ls s'atorgava un 6 per 100 de bonit1cacló.
Quan el compte corrent es refere1x
al pagament de tributs anuals, s'atorga. també el dit 6 p er 100.
El roentat premi ha. de constituir,
per tant, una. nota de gran interès
per ai contribuent de Barcelona., el
qual haurà. de produir sens dubte
que siguin molts els qui obrin llur
compte corrent a la Corporació Municipal.
A fi de facilitar els dipòsits, es fa.
públic que s'establiran un ritme per
al pagament dels diferents impostos municipals, que serà el segllent:
El primer mes de cada trimestre
s'aplicaran al compte corrent els
rebuts de tots conceptes que es satisfacin també per trimestres, com
són inquilinat, conservació de clavegueres d'Interior i d'Eixampla 1
Solars. A més pel que afecta als
r ebuts anuals, en el primer trimestre s'inclouran juntament amb els
anteriors, els arbitrls que afectin
la. propietat. En el segon 1 tercer
trimestre, els que es refereixin a
establiments industri&ls o mercantils.. I en el quart trimestre, es sit uaran els conceptes imposats que
no es refereixln aLs extrems abans
dits.
A base de l'Rnteriorment indicat,
s'invitari. a tots els veina de Barcelona, per mitj~ dels Bana oportuns, a què constitueixin a l'AJuntament de Barcelona 11111'8 comptes
correnta, a f1 de poder ~rganitza.r
el funcionament deLs dlp0s1ts corresponents, amb la major rapidesa
pOSSible.
Per l'Alcaldia s'aniran dictant lea
dlsposlciona oportunes per al compliment d'aquest tan important servet a la ctuta.t de Barcelona que representa. un canvt total en el s1stiJ.
ma de la recaptació munJ.dpa.l fins
avUi objecte de tantes crft1quea pele
detectes que presentava.»

TEATRE CATALA
PRINCIPAL PALACE

Nou
Teatre
COMPANYIA LIRICA

MARC REDONDO • A. PALACIOI
Avui, àljous, tarda, a Iee 4'30:
pN

EL CANTAR
DEL ARRIERO
t>er Maro Redondo. Butaquea
tr11 ptea.
Nit, el gran èxit llrlc:

Teatre
Còmic
PALAU DE LA REVISTA
Tard& a les 5'15. Nit, a les 10'16
(Butaca, 2 ptes.):

DE LI DIA
MARIDOS
lpe¡OSPerlita
Greco, Huertas, Murlllo, 40 beiiL«stmee girta. Els dansarins NAYA-TOMAS. Gran presen
tacló - Demà, tarda 1 nit: LOS
MARIDOS DE LIDIA.

Teatre
P.omea
Telèfon 22028
Companyia tl~ular de la Qua!
formen part Antbnia Herrero, Rafael Bardem, oJosep Balasuer,
El1es SanJuan, Llula S. Torrecllla¡
Carme Cuevas. MaruJa Cuevaa
Adela Calderon. A les 5'30. les
butaQues a 4 ptes.:

20.000 DUROS
A les 10'15, ESTRENA del aa1.
net en tres actes de Carles Arniches:

doce en punto
Las
Protagonistes: Antbnla Herre·

ro i Rafael Bardem. Decorat exprofés de Martlnu Oarl. - Demà. tarda I nit: LAS DOCE EN
PUNTO - Diumenge, a lea 3'30:
20.000 DUROS. A lea 6 1 10'15:
LAS DOCE EN PUNTO

TEATRE

BARCELONA

Comganyia de Montlln • Rosea
Director: Emili Thulller

Avu1, dljoue, tarda, a un Quart
de s1s 1 nit, a un QUILrt d'onze,
el soroll6a èxit Cle la comédla
d'Antoni Casaa:

Tu gitano y
yo gitana
TEATRE POLIOR MA
Temporada oflolal de
TEATRE CATALA
Avui. dijous, tarda:

EL BE I EL MAL
Nit . .fertuua. Catalanl.ata:

LA SENYORETA OEST

a

La Borsa de Treball de l'Ajunta-

ment de Barcelona. (~selg de la
Indústria, 11), prega els senyors estrangers: Alfred E1serving Glovanna AlEma, Richard P . Ho!Í'man, Olga Spies, Conxlta. Ambroslo, LucUa
C Espinosa., Allce Klenover, Herbert Friedenthal, Dainel Delcourt,
Ricard Beller, Rodolf Hnppel, Wa.lter Welmann, Marll Denise, Pere
Ma~re. René R. Vandrat, Hermann
Steickardt, Joan Wagner, es serverxin passar per les oficines de l'esmentat organisme tots els dies laborable, d'onze a. una. del ma.tf per a
tractar d'un Important assumpte r&laclonat amb la seva. C"arta d'identitat professionaL

El Comitè de la Fira de Mostres visita el senyor Pic
L'Alcalde senyor Pic 1 Pon ha
estat complimentat pela senyors David Ferrer, Rodergas 1 Vllardell, del
Consell organitzador de la Pira de
Barcelona, els quals 11 han parlat
de la celebració de dita Fira.

Treuen la rifa I no cobren
David Vicaino ha presentat una
denúncia, junt amb sia més, contra un venedor de parttctpaclona de
la Loteria, del qual adquiriren diverses partlclpaciona d'un número
que resultà premiat 1 quan ea dJI..
posaren a cobrar.lo t~wren la de.ta¡ra.dable sorpresa. de veure qu. e1
venedor havia desaparegut.

Pub li-Cine~

··-----

Frontó Principal Pala;
....,
Avut, d1Joua, tarda·
CEAOA • lBARLUCEA 0 u . .o.
OSA 1 • OOITIA. Nit: ~ntra
CAlN • GOMEZ contra p:o~
•u"""
\'EN In - OAZALlS U.

VICTORIA
TEATRE
GRAN COMPANYIA LIRICA
'l'arda, a les 4'30: LA DOLOROSA • UNA MUJER V UN CAN·
TAR. Nit, a les 10: EL NAUFRA·
GIO . El ¡randlós èxit de R. Martfn I meijtre Marató:

LOS LEONES

E8plc.1dtda prtst!ntacló. Gr8ll orQuestra - Demà, tarda: l.OS DE
ARAGON • LOS CLAVELtS • LA
DOLOROSA. :Ht: LOS LEONES

NOVETATS
TEATRE
Gran CompanYia d'oueretea
I revlatea de CELlA GAMEZ
Avu1, dijoue, no tu ha 1uncl0
pet ~al de donar lloc als tra<11Clo.
ball8 de <llsfresses cAURIGEMAt.
Demà, dlvendres, tarda 1 l'lt, el

nals

¡ran èxit:

-

FRONTO NOVETA TS

-

Avui, C11Jo\lli, tarda a 1
AMOI.l'.:Bit;·rA - ELORIUo ~~t ~=
SOLO.GADAL · CAMPOS NI~ f&
10'16: :GARRAOA. PEREA • a les
IZAOUUt.RE • QUINTANA ~ntra
· Det.alla per cartells.

...

'--·

Festivals AURIGEMMA

al T E A T R E N O V I T A T a
AVUi, UlJOUS GRAS, tarda, Ta.A
DlCJONAL CERTAMEN INP
T1L DE VESTIT~ - L'IIT l' A.N·
dttat 1 lux6s ball PARE it ~U:·
VESTI. • DJ..t:>bA.I:ITZ ll8 CARNA•
VAL • ORiGINAL BALL MULTI.
COLOR, convertit en PARC o·4 "
.
'J.'.RACCIONS.

de Kalaff
Mercat
Tota ela barcelolllns
deatt~ren

e 1Re

uststir a aQuesta eran feata de
Carnaval, la millor Qua s'ha~
vist a la nostra ciutat. Tln~
lloo divendres vlnent, dia 1 de
març. al GRAN PRlC.Ii: (Abans
Bonèmla Moderlllsta).
Recoillu com més aviat 1111llor
la vostra lnvltaciO 1 localitat a:
Francesc La.yret. 103 (estanc), VIa
Laietana. 51 !estanc), Cam¡¡o s.,..
;rrado. 22 ( p.ratge), Salmeron. 164
(estanc), Passe!¡ de Gràcia, 60
(esta nc), 1 a tolo8 ela hotelS, calès, restaurants de Barcelona 1 al
GRAN PRICE.
Doneu-vos preesa sl voleu 911Slatlr al MERCAT DE KALAFP I a
ID. seva Festa MaJor.

lnausuraoió el dia 16 de maro
OA.LA BENEFICA COMERCIAL
DB MOSTRES OB BARCELONA

Gran ball de disfresses

LA RONDA DE
LAS BRUJAS
per Ct<LIA OAMEZ, PIERRE CLA·

REL Càndtda Suàrez, Cast rito I
oJoan Riba - Vestuari de Mn
Weldy,

OLYMPIA

TEATRE

REVUE-RADIO
RECLAM
e~pectacle

a profit deia
hospitals
llltorm~s 1 detalls al Passe!¡ ce
Oràcla num. 47.
Gran

Cinemes
Fa n

t as

o

Avw. tarda, a les 4. Nit, a lea
10: PATHE .JOURNAL • RIEVIS·
TA FEMINA - USE SU IMA·
GINACION (atracció). Gran èxit
ue Custav Fro.llch eo :

El fugitivo de Chicago
amb Lli Daaover

1

Louise Ullrich.

CINEMA PAR I S
t3
Avda. Pta. An&el, 11 I

T etèton 14544
--- - - - -----

lemare al uroarama més atractiu
Tarda, a 111 4'30. Nit, 8'46:
REVJ:.YES PATHE 1 FEMENINA •
Paul Muni en QUE HAY, NELLIE'l • RATON VOLADOR (dl•
bu1xo¡) • lmDerlo Argentina en
la super-produccJO espanyola: LA
HERMANA SAN SULPICIO, amb
Miquel Llaero - DlUMB!'<úE, MA
'1'1NAL, 10·ao - Oespatz de loca.Utata a taaullla per a la numerada de d1ume11ge, tal'(lt., 6. - UtllWll vlneut.: RAPTO 1 LA TRA·
VIESA MOLINERA.

e-_o__l

m
__:s:__::_e_~_

....:...¡

Avui, tarda, a les 4. Nit, a les
10: REVISTA PARAMOUNT • A
TODO OAS.~, per W. C. Piaida I
DORuTHEA WJECK
en

Un secuestro sensacional

amb Bebe Leroy I Aliet Brady.
(SOn films PARAMOONT)

Maryland
Placa Urauinaona, 6 - Tel. 21981
Ta.rda: (contillua.) 3'30, 5'30 1
7'30. Nit. a les 10:
LA 8ERORITA DE LOS CUENT08
DE HOFFMAN
per Anny Ondra
(UFILMSJ

PELIRROJO
per Robert Lynen I Harry Baur

'
CFlLMOFONO)
Butaca: 2'20. A les 7'30: 1'85

de Vidal • .Jov6

Crida d'estrangers

•

Seell16 continua. Seleni~
SE'l'A. NOTICIARIS. DOCU l'lf:a,
TALl, VIATQla, etc. t.lltt.

Varietats

FRAY JERONIMO

Comganyla VILA • DAVI
Tarda, a les 5'15. Teatre d'lnfa.nts: QUIMET li REl DE XAU·
XA. Nit, a lea 0'15. L'éldt de
Llufa Elles: LILI, VOL VIURE.Demà. tarda popular. Darrera r~
presentn.ció de L'HOSTAL DE LA
GLORIA - Seients d'una a du11
Pessetes.

V1ceno Simón I

,..

~------------~

DOLOROSA

LA

Dtl

Metropol
115 -Telèfon 81222
~lurla.

Avui, tarda, a lea 4 1 nit, a lee
~~: bonica coméd1a I. B. I
DAMA DE CABARET

1 la lllallDillca Producció FEBRER
I BLAY:

LA CODICIA DE ORO

una de les obrea més artfstlQuee
Qua e han 'POrtat a1 lleno.

-

Capitol Cinema
AVUI
di ious
tarda i nit
Una peUicula n~
tr.meot Ibèrica

,La Dolorosa
6'30 tarda 1 12 nit: AOTUAClO
PERSONAL de l'exceuent tenor
buo

AGUSTI GODOY
el Qual cantm selectea 1 escollidll romancee, acompanyat pel
maetre Or tl.r de Zarate
Davant la Lmposailitlltet de
prorro¡ar per quarta setmana per
lnall.udiblll comproml608 de l'Empreu r.mb altres al.¡natures clnematoaTà!IQuee, diumen¡e, DARRE
RES I'ROJECCIONS .

crnnltzat per la
Llln de Corredora 1 Viatianta
(secció Mutual de la Cambra) Que
tlndrt. lloc avUi, a lea onze de
la nit al 11816 GRAN PRICE. •
SO vamo.;oe premia 80 - Exqul·
slta obsequl.a.

Espectacles per
a avui
TEATRES
Barcelona. - I'arda I n1t: cTu gttaoo
y yo gltanall.
Comio. - 'l'arde. I n1t: eLOI m.arldoa
de Lldla».
E.panyol - Tarda: 8efll)n 1 terDIII'\
acte: «Aquesta olt 1 DlA1 mésJ
cAdela Ja mal caBI<dal. Nit: eL&
relon ha rell!scata.
Nou. - 'l'arda: eLa Ooloro&u l dl
cantru del arrlerot. Nit: &Frt.J J&r6nlmoll.
Poliorama. - Tarda: cEl b6 1 el mall
Nit: eLa senyoreta O ~·Btl.
Prmcipal Palace. - Tarda: •Qutme'
I, rel de Xaux.all. Nit: ILIU. vol
vluro»
Romea. - Tardu: c:.!O.OOO duroS». Nit
•La.& dOQe en punto».
Victòria - Tarda: eLa Dolorosa» I
cUna mujer y un cantara. Nit: cEl
naufragtot I «Los leonest.

CINEMES
Amèrica. - cA.scslnato eu la t.erraz:l
I IM! amigO el reJII.
Astbria. - lK1 cumeo del Vaoltlest,
al·e Qutero J no se Quleo erest .
Avm&uda. - cE! crtmen àe1 Vao1tlca
1 cTe Qutero y no se QUien eres•.
Bareetona. - •.FuKIUvosa, cY allora
aue111, cldllio en el Cairo•.
Bosc. - cValbllll de VIena•. cAman.
tea tugtttvoea.
Bohèmia. ·- cY a.hora que?a, cLoa az
ricoe»
Broadway - cEl Arrtlbil!l~_ ~Padrl e
b.IJOll, lLas ocno ¡oloourwaat.
Caaitol. - eLa Dolorosa.a.
Collnum. - cUc eecuestro &e.Q5sclollab.
Catalunya. - eLa. partera de la
br1cat
Cèntric tlntma - cAlma de ballarlna», «El b!jo tmprovlzado».
Comèdia. - I.Pecactore.J al.o c>U"etaJ
cvuetau miS canclonl!lll.
Colom. - cEl oi.O.o de ¡a¡¡ colcet, dl
nuésped aum. 13•.
Comtal. - cLos Mtserablesl, c600.000
francos al mes•.
Diana. - «La mundann, cLos seia .m1J-

!.,_

L~r1osoa. L cS:~tanàllll.

Diorama. - •Oro en la moota6.a», cA
casarse. mucbaeban.
Entenoa - cJuetlclu, ccueeta abaJO•
i «La ferla de la vt<!a1.
Esplai. - cEl negro Que tenia el »ma blanca1, eLa C&ll8 de Rod.ICllUd».
Excelslor. - «La novia de la suert~•
cCaprlchoea.
FanU11o. - c.E.l tu¡r1tlvo de Oh!_~'·
Fcmina. - cSeflora. casada Il.,._.~
martdoJ.
Poo Nou. - •Asealnato en !a terraz&1
L cM! nDllgo e! re:y1,
Frècoll. - «El ne¡ro Que tenia eJ al·
wa bla.ncnJ • acaroltnall.
Oon. - eLa àama del Boulevard»
«Amoret. en HollywOOd».
lntlm. - cEscàndaloe romaoost, cPaiO
a la Juvtntud».
Iris. - cEl 1.\ltar de la moda» i eLa
buenaventura».
Kuraaat ·- «Vuclan m18 canclonetu,
cDcóCile de CnndUeJasl I cAIUlT•
" el
Anoy».
Laietana. - cOt'OJ, cEl ParaiiiO "
f
AmOfll, «Marial .
MaJèat1o. - cOJeopatrall, coracta
&1mpatiaJ, cQue pare la prens&•·
Marina, - cCanc16n de cuna.t. •V1udas hnbanerns» 1 cMuJeree o1v1dadas..

U'eurrulo»
Mar.•and.
Metrapol. - eLa Cod!cla d1.e oro». ....._
Mlria. - d.IOII 1141&erablee», cEl nu-de
pec! db5CollOCidOI.
M1stral. - «StlnKaree», cuu.slonesen..t.
gran dam.at, eLa senda del crun
Monumental. - cHollywOO<l couQul&ta-

M ~~d,ia~:-~rcloi~;:;~~:S~oU)'Woo<l•
cli:l
eLa novia dei reKlm1ent.o•.

Núria. - cAmorea en Hollywoodt .
cruneo de! VanJtlcs».
Paris. - «Quo llay. L'lelllye?t, eLa net·
rimana San Suip1clo».
Pedró. - cY ahora Que?t, cr.o.s es

Pa~C::· Palace.

- eLa novla da 11
c.Aillall
suerte» cCaprleboBJ.
PrinciDal. - cValses do VIena»,
d·IIC~~
tes !u¡rltiVOII».
Pobli Cmema. - Reportat¡es
eLa
Htat.
Rarnblea - •CucJttaU de
ch1ca del Dora.do Oelltel. . tsdo•
Royal, - cHoU ~'WOO<l conqUI.I!
de~
cAmor y cuartUlas».
Select Cinema. - cEl. maeetro
ttvet, cHeunl6n» I .NotJctarull. varà~ 1
1
Smart. - eLa clama. del .80 e
cLuna de mleJ para tres». ood• lli
·
Talia. ~ Cll.moree en HollfW
1 ,vtupe:¡uedo rey».
Trlomf. - cPaz en la tterrs•
H Uywood' I
das habanerasll.
Te~~t'tc~ !~gtooS:. 0:Mndu1a trtoglca».
Tlvoh. - •El lllJo perdldo:t.ilnJ,Ltal.
Urquinaona. - cUll Uo ete t 1 Mi a1Jl1
1
Volga. - 11Ft.cll ete amar•.
t! ra» 1 c'Sl 91
ta muJen.
xue. - cPaz en la er
de en bo ller1u.

beSOS'·

i•

la humanttdl
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Una baixa entre els treballadors

'

La lluita contra el La verborrea de Git ' Diferència de tracte La coalició en perill
Hi està cnda dia., naturalnu!1: t;
Tlerr& deàfca e! aeu editorial
Robies
feixisme
perqtre certe3 cose& hi e.rtan aem•
alo mon4rqufcl de VUI<I Clmero.o
L&

Panaït lstrati, feixista, traïdor
a la classe obrera

ISolldaridad. Obreru del diumenge p...,.t, publica un edltor!al titulat «L& verdad.era lucha contra el
tascl.smo•, en el qual J'elvindica, per
ala elements de la O. N. T., l'exclusivitat de la Uulta contu el felxlame, 1 diu:

I.& Veu de Catalunya. comenta

d to# com ~3 Ióaucursos d<nntnfcals <le! !t-

-"na mtca agre
~¡,

au

de. la Ceda. Veritablement. en
un home tan ca.tòZto com GU B~
ble3, aquests discursets de cada

t a Portugal í a oom /oren trac.
tats a Portugal.

cA B 01 de hoy ataca al aefior Aza..
na y ae revuelve IJ.rado contra cEl
Llbera.ll. No nos extratlan, en verd&d,
n1 una n1 otra. cosa. Pero el ex prealdente del Consejo, que puede ser ata,..
eado por tantc» errorea como comettó
durante eu .ctuactón -Y no tu6 el
menor deja.r en pte toc.1aa laa organJ~
zactones reacetonarta.e--, no le comba.te el ór¡ano alfonatno por nnda de
esto alno por un aspecte de IU labor
en
QUe nosotroa, qU& tanto le hemoe combatido, tenemoa que aplau~
cUrle. Y en cuanto al periódico republlca.no, ea obJeto de sue lra.s porc¡ue
atlrmó que tambi6n los monè.rqutcos
portugueses refuglados haee atlas en
Espatla -conspiradores en la. época.
harto breve en que el vectno pals go.z.O
de Ubertades democrè.ttca&- hablan
tenldo a.yudaa J apoyos en loe dias
tristes en que nuestro pnis pa.deda
baJo la, monarquia. del 'tlltl.mo de los
ae.6or1toa Bourbon.
cAB 01 nlega muy tnd1gno.do esta
aupoalctón, aunQue &dmite que ¡oza..
ron d& al¡ún auxillo econ6m1co que
c~ntàn.ea y Ubremente les brinda..
ron Plaunost..no muchos, monàrqutcos
eepatiole.e1. l"OfiOtros vamos a admltir
lo que c11ce cA B 01 J que fueron po..
coe loa monè.rquicoa eapatloles que
brlndaron a aus &mlgos de Portupl
ayuda económlca, porque todavia no
olvtd.amoa a cterto c¡rande de EapaAa.» que, oomo muestra de au des-.
prendimtento, dtó mil pesetas para
una consplraclón contra la. RepUbllea.
Pero nosotroe no creemos que aea precl.ao remontarse mucbos &lloa atràa
para encontrar, a La inversa, caaoe r
coeas paroctdos a. 106 que provocau
la tra del ór¡:ano alfonstno.
Pa.ra cA B 0», para los monlrqu1C06
todoe lo m&.s ind1KDO e 1.ntolerable de
1& aciuac10n de Azatla. fué c¡ue prestara. ayuda. o apoyo a. los rsvoluçionarloa portugueses que pretendian de-rrocar la. dictadura de IU pats. Y se
olvlda., deliberll.damente, de que algo
parec1do, 1ólo que al revés, pudiéra.mos dectr y a.chacar nosotros. Pero todavia està rectente el caso de los monàl'QulCOS espaft.ole&- para al.aunos
de Jas cuo.les se lba a pedir 1& Ultima
pena en Oonsejo de guerra -que tugadoe de vma Clsneros, encontraran
ayuda 7 apoyo en tlerras de Portuca.l. Si los revolucionartos portugueses
con.sptraban contra. la. dlctaduro esto.bleclde. en au paia, los monàrQ.ulcoe
eepatloles con.splraban contra la. República estableclda en Eapafla. Y nos
hemoe cansa.do de leer, en la propi&
Prenea monàrquica, la eerle interminable de &Jt8.S&Jos, de distlncionea Y
de am&btlidade& con uue los monè.rquicoe hubteron de ter rec1bidos en
el vectno pala.
¿Han olvidado loa monArquloos es.pa'lioles. que tanto ehlllan ahora este
eplaodto harto rectente? Pues convendrta que 1o ttntert.n muy presente.
ue recordaran lo aucedldo e inClusa
que leyesen. la colección de aus pr~
ptoe perlódlcoe. de ese mlsmo cAB C».
donde queda. constanci& de las facllldadee que en tterras portugneSil.B
tuvteron los que de tan perellT1na manera. logrnron evadlt'Se de V1lla. Ctsne-

pre en perill. Sembla, però, que la
inestabilitat l'ha accentuat aquesta
dlel. Lo. Publicitat lw comenttl

al3;!:

•Concessió de supllcatorts, llet mu..
nicipal, llet d'arrendaments, problema
alcoboler: cap d'aqueatl aaaumptee
tractaa al saló de aesalons no ha ~
con.segult desvetllar l'lnterM dels l&o

dtumenae no •6n pas una manera
de aant!Jfcar ~~ fester.
Panaït Istrati era un irreverent, forma part deia tres que dirigeixen
dNCOMPRENSION
DE
LAS
IZun iconoclasta. La Socleta.t es portA l'organftzacló terrorista. Tenen un
g'laladors que, en nombre molt eSCàs,
cBegons diuen les lnlormadona que
QUIERDAS
aasistlen ala debate pollttcs.
amb ell amb extremada duresa; per periòdic com a òr¡an del ¡rup, tipubliquen ela diaris, el aenyor OU &o..
Ela diputats pensaven, en erecte, 81
Hay
que
c:ombaür
el
fasclsmo,
blea ha pronunciat aquest die1 tres
tant, Istrati no podia. respectar res tulat eLa Ctoisade du Roumanl.sme»,
valia la. pene. de prestru· atenció a semd 'una Societat que tant martiritzava. el qual ha dedicat alguns números llbrar a la humanid.ad. de ese flar- dtacW'SOI; un a Balama.nea, un altre a
blants dh¡cUBSlOna quan està oberta.
1 un tercer a Ovtedo. Aquesta
els homes de cor mentre protegia els a Panalt Ist.ratl, l aquest b& escrit ¡elo, volver al eamino del progreso, OlJon
una gran tnterropctó pollttca. Quan
màs o menos lento, pero al progreso. trea d.18curll08 són ben bé tlptcs, és
tirans, els rics i els botxins. Aquest en ell nombr08os artlcle§.
durarà. aquesta. elutacló? Quin desencUr-'
representatius
de
la
mentalitat
llaç tindran els esdeveniments que
Al diari telxlsta «Universul» del No debiera ser lnterés excluslvo 1 ae la manca de pensament de ¡oera, en aintesi, el seu llenguatge quan
nuestro, debiera afectar a todos Tern del Oap de la cCeda».
s 'apropen?
el conegueren Romain Rolland. HenEls diputats de la Ceda. &emblaven
aquellos que ee ttldan de liberales,
El dlacurs de Salamanca es referia.
ri Barbusse, Martin Maurice du
aquesta tarda els més 1nqu1ets 1 prede elementos progreslvos, de port&- al problema del blat. Doncs bé. El lecGa.rd, que el presentaren al mOn liocupata. Formaven grupeta en els pas.
voces de \Ul avance bacla formM tor no ht trobarà cap referència cou..
terari i al món proletari. Al món
sadiS808, comentaven els temes dol
sociales, económlcas y mora.les màs creta aobre aquest problema. Po.re.udl& 1 no amagaven llur pessimisme.
literari h1 féu entrada com a a:ran
per!ectas. Podri&motl dlsentlr enton- Jea 1 paraules sense en.sopeaa.r, a tot
Persones ben a.a&abentadea attnna.vcn
el llar¡ del dlacura, amb una sola
escriptor, acompanyat, en les seves
ces sobre los métodos, pero todos 1c1ea
que no trlga.rten a manlfeatar~e lee
el fona del problema. del
primeres passes, per Romatn R<r
juntos constitulrlamos un bloque in- blat aobre
dlscrepàncles fonamentals que sobre
1
lea
&evea
possibles
aoluclons.
Uand, Martin Maurice du Oa.rd 1
alguna problemee de aovern d'aprevencible a.nte las manlfestaclones S'ha fet aovlnt l'observació que el eealtres personalitats literàries de
mlant actualitat existeixen entre ce-de la reacclón, de la retrogr&dadón. nyot OU Roblea no parla mal aobre
Cistes 1 radicals. Cal relaetonar aque.
França.
un problema concret. com fan ela
¡l'fo es así, y esta es la tragedia1
ta.
preocupació dels amlce de OU Ro.
Rolland, també, i Ba.rbusse, l'abra..
Hombres y pa.rtldos que frente a ¡overnanta 1 ela polltlcs de tots ela
blea amb el to dels darrera d18cur8ol
çaren en nom de la classe treballala. Dictadura militar y a ia Monar- pal&Qa europeus des de la. Gran Bredel
cap de la. Ceda, els quals o són
tanya • la. au.sala aovlética.. El discurs
quia nos parectan progresivos, se de
dora en nom dels oprimits de tota
l'anunci d'una 1mmedio.ta DTesa del
Salamanca n'es una. prova. decte1~
han convertido en defensores acèrrl- Ya.
els Països 1 li oferiren un lloc ala
poder o el començament d"Un:t. cam·
Parlava a Salamanca., on el p~
PaJU"& d'oDOSicló. A Judicar per certa
mos del cste.tu quo»; soctallstas y blema preocupa ¡reum.ent. Parlna del
rengles del proletariat per tal de parCetalLB. m6s aviat cal optar per creurepubllcanos babfan cretdo llegar al blat t dels confllctea que 1uacita un
ticipar en le!S aspres lluites que s'aaOPTIMISMO
re això darrer.
llnde flnal de la evolución buman~t.¡ excedent transitori en la prOduecló.
-Puea yo no plenso morirme aln propaven.
Hom coneix el motiu prtnclpal dl
No po41s 68ser un problema méa viu,
y
en
lugar
de
aprovechar
eu
fuerza
Era
!"&ny
1924,
després
de
sortir
la. dlacrepànctn dels ced19tes amb e~
.., ta raparto de la auacrlpclóno~
un problema m68 concret. No hi ha
y
sue
recursas
del
momento
en
c&
d'un
seus
hospital
&llata de Govern. '11 oorrellg1<1
de
Niço,,
convalescent
(De cYao.)
en t.ot el dilcura &lnó els tòpics de
rrar t&nto màs la:s puertas del retor- aempre,
narta de OU Roblea afinnaven aQuea.
d"un tall a la gorja que ell mateix
la. pompa mitlne6C8 del prota tarda que Uur poslcJó és trreduo
no del pasad.o abrlcndo lo mà.s posJ. papn<111ta t del partidari. No ht ha
es .féu amb intenció de suictdar-se,
tible, 1 a.tealen que el seu cap poU~
ble las del porvenlr. e dedicaron nl un tol pensament n1 una. sola tdea.
car estava tip de sofrir privacions
ttc tornarl de la aeva ucurstó a Ab
n1
una
aola
e.
dictar
dada
leyes
de
¡overn.
contra
¿Com
todo
avance
1 xurriacades, el pobre I.strat1.
tiu'lea disposat a mantenir aquem
màs allà del Jlmlte por ellos con!l- vol resoldre el senyor OU Roblea un
actitud amb totes les seves conseo
A Pana.'ít Istratl s'aproparen una
problema que nl coneix ni fa cap ee.derado
insuperable.»
Q.üénc1ea, 1 l'Or¡a.n nocturn de la Ceda
munió d'homes lntellectuals 1 trebaforo aerlóe per conèixer?
en
donar compte de l'arribada. a lt_
11 al d.t.acurs de Salamanca
lladors manuala que, exila.ts a PaNo volem entrar en discussió amb noPero
Cambra de awnart pe contraban d'ar.
b1 ha. ni una. sola idea nt una.
ris, lluitaven per la lllbertat de tots
mes,
aaeenyala la posslbilltat que lea
l'òrgan de la O. N. T., sobre les a!lr- sola xllra n1 una. sola conS1d.era.ció
els pobles, junt amb altres a:ermans
vlclsS1tuds polltiques lmPeàelxin qu6
mactons que ha escrtt amb relacJó aobre el problema. c::oncret del blat¡
aquest ater ea tramttl par:lamentàrta,.
francesos: Francis Jourdain, George
a la lluita contra el feixisme, però hi ha la. relncldéncla, en un prejudic
dlent, d'acord amb el programa. pre.
VIdal, August Labayru, Lluis Hausens dol, car això demostra o que vulgar, lndlgne d'un aoverna.nt, que
vlet. Com que aquest afer, segons ell
mai
cap
polltlo
1101vent,
nl
de
la
sard Pere FoL"C -aquest traductor
no llegeixen el nostre diari o que,
term.lnls convlnQ'Uts, havia. de dt.scumonarquia. n1 de la Repúbllca, no
castell& del rebel de Bra.'l.la- 1 molts
llegtot,..lo, no diu la veritat als seus e'havla
tlr..se
a les Corts dJntre vult dlea, ét
atrevit a reoolllr. H1 ba aQUest
d'altres.
lectors car acf tenim a disposidó pobriMtm
evident que ela ln!orma.dors del diari
prejudici contra 1& tndóscedlsta
creuen poeslble que aquestes
Com sigui que a més a més Istrat1
de tothom la coHeccló de LA HU- Uia catalana que ha vtacut -diuvtclasltuds polftlques tlgutn e!ecte atenia el culte a l'amistat, esdevinMANITAT i de eLa Ciutat>, per tal IIUklee a la proteectó de I 'arllllZ8l. Hl
BARBUSSE
bans de oomvllr..ae tan breu termlnJ.
que es pugui nure la nostra tasca ha baaut aQ.ui!Sta. a.Husló W bome&
gué el germà de tota. Però això !ou
Tarnb6 el mateU: perlòdlc anunc11
persistent, diària. P<ldriem dir¡ que de la Lliga: cPero que no noa •engan
els primers anys. Després ... els franque Gll Robles tntcta.rà aquesta dlee
a
dlaeutlr
los
de
un
partl.do
polltico,
19
de
¡ener
d'aquest.
any,
hi
publica
aquests
dos
diaris
han
menat
mecesos
a
França,
els
estrangers
reuna
ca.mpaova Ue :.nft!ngs 1 ronft'rên·
•LA ENFERMEDAD RE I NANTE
Ist.ratl un article t.ractant de de- nen -ara LA HUMANITAT- con- Que han tenldo a su carao lar. reproeles tan intensa oom la que va rea-eentaelón de una industria que ba
--81, ya estam os todoa blen; pe: ro integrats a les lluites del seu respec- mostrar que el nacionalisme anti· tra
el fetxJsm.e, en totes les seves Y1v1do al amparo del a.ranceb, deia.
lltzar amb 1~ Conatttuenta¡ allò que
atempra con el temor de oogerla de tiu pals hom notava un petit canvi semita 1 els progroms, alhora. que el man1festacJons.
no diu el diarl en Q.üestto b 81 n..
el eeDJOr OU Roble& a Salamanca. Poen l'actitud de Panalt Istratl, el qual
t.uevo.
questa campany& tJndn\ el matel:r to
terrorisme
organitzat
contra
ques
el
mo-.
paraules,
Nosaltres,
però
ben
més
representatigenerosos,
con!1-Ciaro. 1En perpetuo .. tdo 110 declarà que ell mal mé• no tomaria vtment obrer, en realitat serveixen derem que en la lluita contra les ves d'Una mentalitat! En pr1nler lloo,
d 'agitació opostctonleta que aquella,
a Romania mentre no tos alllbera.- els grans interessos de la
puix
que això equivaldria a declarar
atannab
nega.eló del dret a. la discussió, a
Huma- brutalitat.. felxlsres, hi caben tores 1&
que GU Robles pensava realltza.r~la
da del jou que l'esclavitzava..
<De clnformacione9.)
lt\ controvèrsia, Que és l'essència del
les
persones
liberals,
pensln
com
nitat.
alliberat
ja. de Iee responsabtlitata de
El 192'! coHaborà. amb Barbusse
rig1m
cQue no noa
Fa constar Barbusse que Panait vulguin, celebrant sempre que com vengan representatiu.
la eeva parttctpactó en el Poder.
a discutir». En eeaon lloc.
1 Rolland' a la creació de cMonde:t,
Ela
rocUcals,
per la seva banda., e&o
més alguem, millor 1 més dtwlga.da. l'atrlbueló de la deteuaa d'una ea.teque havia de menal', 1 menà, una Istrati usa de la mateixa fraseologia serà l'cobru febdsta.
tan alarmats per les declaracions que
eorta.
econòm1ca
a.
que
un
els
altre
Oustaus
pa.rUt.
Hervé
1
altres
exemUulta ferma 1 constant contra el
ha fet OU Robles a. Ovledo abans
Acabarem dient que, per a comba.- uuan la. pròpia agrupació s'anomena
d'emprendre la seva. tornada a Mafeixisme. Abans, el 1925, indignat plars vivent. de la t.ralcló I de la t:re el feixisme, sempre estarem al ca¡ràrlal. cLoe de un parttdo poUdrid, que oonrtrmen 1 donen més vaper l'empresonament del seu traduc- covardia.
ttco
que
ba.n
tenldo
a.
su
carga
la.
segurament que quan cEl Debate» nostre lloc 1 lluitarem per la lliber- representación de una. Industria». La
lor all que na dit en ela seus discur..
tor castellà IDelaville», escriu cada
tat amb la plome. 1 amb la. paraula, Ueaenda que el senyor Cambó qualisos anteriors. No semblen disposats
se
n'adoni
el
nomenarà
corresponsal
setmana una carta a la presó de
com sempre ho hem fet, sense es- nca.va durament en el seu ma.gnUlo
els radlcàl a detxar fàcilment el pas
Barcelona malparlant de la dictadu- a. Romania. Pot formar la colla.. Deu perar alllçonaments n1 mots d'ordre diacure
lliure a la Ceda nt eotmetre'a a les
de Tarra.gona.. com pre886nseves tmposlctona. S'adonen, pel que
ra de Pr1mo de Rivera. 1 féu prome- ésser -pobre Istratll- un criat més de ningú. Per aquestes batalles, sem- tlnt el parlament que a la ma.tetsa.
de
la.
Lupescu
1
del
seu
amic...
el
veu, que en aquests moments ee
ses de lluitar mentre li resti un alè
pre a•establelx una solidaritat eepl- hora pronuncta.va el e.enyor OU Robles I'OI!IPero, como final n. Q.u111éramos es
ta seva pròpia extaténcta oom
de vida per la lllbertat de tota els rel.
rltual, sense necessitat de pactes n1 a SeJamanca. En tercer lloc. lar. temp. 1eft.alar un pequeft.o contraete. Los mo- Juguen
a
partit
Per això hom concedeix gran
Panalt
lstrati
és
baixa.
en
el
movitatlva
J.mprbpla.
d'un
10vernant
l
nAr.Quloos espatl.oles hablan eon.stan- lm.portà.ncta.
pobles. Els seus primers llibres .són
convenis,
amb
tota
els
homes
1
es.
a la reunió Que cohv~
d'Un Poatto aolvent, d'oposar els In- temente de patrla. Sln embargo. ha..
tramesos, per ell, per mitjà del seu ment proletari 1 dels que lluiten per taments lliures.
cada
pel
senyor
Lerroux. celebrarà deteressos 1 ela eent1ments d"wla regtó een arma de un eplsod1o que ¡mede,
la
lllbertat.
el Comitè Executiu del partit ra.
traductor, als presos de Barcelona,
Que no ho oblidi <Solldaridad espanyola als d'Una altra 1 d'OPQ68r al tneponer lu tronteras, provocar mA
dlcal
amb
l'obJecte
d'examinar el moals quals dedica sentides frases.
els tnteressoe de l'agrtéUltura ala de oomplteacJottP, erlertores. Y ellos que ment polJtlc.
Obrera.».
Ja indústria., Benae cap 'rlsió de la rea- MU!ar'On e.tempre a AznAa. de separa~
El 1929 obllda els seus traductors
Dintre
el
partit
radical
ha. duea
lltst n1 del conjunt de l'economia del ttsta coneentra.n SUI ttroa preclsa.- tendénelea: una. Que oreu n1
1 dóna eis llibres a altres editorlals
•LES DRETES
que el Popa.ia. I, flnalment, l'atac a l'economia menie en aquet upecto en que reait.
que
l'afalaguen
i
U
omplen
les
but-Nola... 1Quins pelltloa tan I,...
der,
en
ca.a
de
Produlr-ae
esdevenLo
catalana, com • repreeàlla, Impròpia zó una poltttca netamf>nte pen1naular menta politlca, antrta. a mans de iA
nada .•. l Jo tm orela que aerla una xaques de diners. Ell, Istratt, a•a.d'un
eatadlata, del tracàa reconegut Que er& la ner¡mclón de tod.o senara-.
costa als tlrans 1 els seus traductors
a ltra cosa.
de les seves propa.pndes a Ca.talun.ya: tlsmo. A noeotros, hè.gala qulen la Ced.a, la qual cosa ha. d'e'rltar~ tran..
amb tot ftbanl d'obrlr là. po&o
•una Industria. que h& vlvido al am.- baga, la obra. de atnl.ecl6n sobre el stgtnt
-La culpa no 61: nostra; 6s d'al- continuen fent estada a les presons;
paro del aranceb. I a.lXò hO dota, Pr&o ale hermano: ta tares d.e t>ropugnnr stbmtat d'aquests esdeveniments, 1 uF
l .. ~ 1 393 d 1 Tract t de
I b del oontraban d'•nnes.»
però Ja no els escriu cartes ni els
er llU es
wc ecreà la Societat
e
a les
clsarnent, parlant del problema del a màrlma. cort11alldad en lo.s relacio- na altra que confla que s'encarrega..
Versalles,
<De eLa Publlcltab.)
de
blat
tramet els seus llibres.
del Poder una coaltdó republtca.
de ambos pueblos y la mà.IIrnn t1- rt.'l
Fa un viatge a Romania 1 els fei- Nadons 1 l'Oficina Internac.lona~
na, en la qual el lerrouxisme conserA 1GlJon 1 a. Ovledo, el senyor ou nes
bertad
para
los
dos,
nos
pa.reeerà alem· varla lo. preponderància 1 que :oodrla
xistes volen assassinar-lo. La csigu- del Treball, determina que s'ba de Aportació de l'Editorial Proa Robi... davant un problema tan con- pre MTJltro>hte . Por ~ es este uno de
elet com el d.e la rurna t la. neces- los aapecto8 de la obra. de Aza.fta. que inlelar una obro de pac1f1cacJ6 1 de
ranzu de Bucarest ha de protegir-lo ter una. Classlficacló per tal de conorma.lltzactó poUUca.
'l ell, gairebé fugitiu, torna a Parúl. néixer els vult peJsos de major tmDesprés de la Lliberta central, ~éta!s <1~ ~~~~:'1::1~~·=~ :~ noeotros. que le combl!._t1In08 tanto, no
Altres elements, ultra els racUcala,
1
Però ja no és el mateix IstratL
portAncia 1ndustrtal del mOn.
l'editor!e.l Proa ens ha. tramès una rtca.. Aquells
discursos el mateix po- eombatlremos nunca.»
han recmprês. en vl.eta. de tot això,
Amb mires al compliment de l'es. colleccló de llibres seleccionats, tots dien pronunciar-ee a QlJon t a Ov1eAquell Istratl que de l'anonimat l
ela treballs que reali tzaven la setmade la misèria passà a adquirir popu- mentat article, el COnsell de l'Oti· de ifaD interès, que passen a Ja Bi- do que a Puerto de Santa MAria. I Catalunya és posltlvament anòmal& del na pa.ssd.da per tal de preparar aquescoallc10, treba.lla que vaa
lar renom, ¡audint de benestar 1 cina. Internacional del Treball, de blioteca per als obrers que estem el aenyor on Robles s'oblldava que d
d'octubre eocè.; a1 reaJ.ment b1 ba ta eventual
8\18pe808 en fer-ee pública la
1nterè8 a restaurar 1a. norm.allta.t en la ésser
respecte, gairebé glorlflcat per la cri- Ginebra. ha publlcat la lll.sta dels organitR;ant. Heus ac1 els volums 1eu partit és al Pod.er i parlava com 6
untó
de
cedi.etea
1 a&raris. Una altra
tica de tota els pa!sos; aquell docker 20 prtnclpals paisos del món per or- de la Proa: dos volums de iRes de et encli.ra. fe& a l'oposició. Mentres- vtda pública c::a1 regularitzar el tu.n- vega® tornen a ésser els agraris
la
tant el
de encara.
MinistreselaperUon~ ona munl ..
nou a I 'Oes t », d'Enrl e M ar ia. Re m!U'- ¡ava'
perConsell
un mes
del port de Brolla; aquell Intrèpid d.re de llur 1mportànda industrial.
estats clonamcnt <te 1es corpora.....
clau de tots els proJectes, encara que
Fins a l'última reunió de l'Oficina que; dos volums de Lleó Trot.sk.l, d'excepció, e•· eatats <l'alarma. 1 de ctpt\18, començant per la de Barcelo.. hom no anp (.fi definttlva quina se.rl
aprenent de confiter de la pastis"' è •A tota laelsseatló
Munlclpla
perUlóa la seva actitud, El que no pot precl·
seria de Kir Nicolàs; aquell misera- Internacional del Treball, els VUit '""u
u.a. p••••t?
__.. »; dos vo1ums de auerra. a tot - el territori de la. Repú- na.
conttar~ne
a lea és
1n1c1at1vea
a.vul és Sl ela esdeveniments u
ble fotògraf ambulant de Nlça, es- principals paisos estaven class10cats «Catalunya sota la. Dictadura.», d'Ar- bllca després de més de quatre m.e. personals, modalltzades seOlPre per les sar.ae
precipitaran en tornar
Robles d'Asdevingut un home de fama univer- alxi: Alemanya, Bèlgica, França, tur Perucho; prtmer 1 &egon volums aoe de nnçuda la subversió violenta. exJgénciea de la pol1t1ca de partit; a túries 1 després de la OU
reunió dels ra..
«-Gil Robles ha dloho qua us sal gràcies a Romain Rolland, a Anglaterra, !tAlla., Japó, lndia 1 Ca· de «El Bé 1 el Mallt, de J. Navarro 1 autoritzava. el aovernador aeneral d~ Bal'celona, però, &Questa per1lla prenen dicals de demA, o sorrtran alguo reCOStabell&; primer, segon 1 tercer CatalUDJ& per a. deatttulr alcaldes
unes proporcions exorbltant.B. El fet tard. Molt menys pot pred.!r-Ere el destusto que vlvamos todos en plan de Henr1 Barbusse 1 a altres lluitadors nadà, que eren e:IB que ocupaven e la 1volums
de cPickwlcb, de Charles Ajuntaments 1 nomenar Com18slons que l'autonomia haat estat euapesa uo enllaç
l&ualdad polltloan.
que tot. això tindrà. Per
de la classe obrera, s'ha convertit llocs permanents del Oon.sell.
Dickens;
prtmer,
segon,
tercer
J
1estores.1
juatl.Oca la cailiUda d'una llet que no ena lhn1tem a explicar QUina 6s laavui
sl·
-¡Quo bromlstab
clarament al .feixisme.
Però
ha
estat
neceMarl
fer
una
quart
volums
d'cAnoa
Karenlnu,
•
ha
estat
derosa.da,
n.t
la
m.odltlcacló
tuacló
1 & assenyalar Iee poestble& ao( De eLa Tierra».)
Però ha fet més encara. Barbusse
luclons.»
nova classlflcadó, amb motlu de de Lleó Tolstol; «Tolstol>, de Stefau
t.:.=m~~~~ ~ ~ti'..~t~~"'.;::.'¿
ens ho explica.
l'ingrés a la Socleta.t de les Nacions
profundA t cal veure qutnee reJ>ercus..
Començà per sentir gelosia de Mà- dels Estats Units I de la U. R. S. B., Zweig: cC8m.i.ns de França», de Joan
Puig
1
Perreter;
cFl
de
jornada»,
o!ona tindrà en ta realltat. El decret
xim Gorkl, car no podia 1SOfrlr que oosa no gaire fè.cll de fer tenint en de R. O. Sherrtf 1 Vernon BarUett.
de referéncta. erta"etx el Governador seli dlguéssln el cGorkl romanès». compte que hom ha d'estar d'aoord cOu aón els pobres», de Joan Pwg
neral en t.rbtt.re de la Ylda muntctpa.l
c¡Per què no diuen el Panait Istratl amb les normes a seguir. Posat
a 1 FeiTeter; cEls cors purs•. de Josep
La Publltitat en el aeu t!ditorlal :;~a.n!hr:~à: ~~~pl~~'!n~. ~
El panorama polttic és cada dia
ru.s en parlar de Gorki I» deia el discussió es eonv:lngueren les seKessel 1 •Els ex:ll1ats acusen». de
cl'ahlr dtu el que aegu.et:t:
responaabUttats morala que h1 ya.n
méa dens, m.éa tèrbol~ méa espèa,
nostre home.
Ramon Xuriguera.
cEl Governador general de catalunya aparellades eón conslderablea. Hem dit
Hi ha cosea que l'han de resoldre
Malparlava de Oorki també per- eüents normes:
Primera. - La xifra de les conTotal de voluma: 21.
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Bosch Barcelona, Va.lcncia, donde el espiri•
naires a Lupenl, Panait Istratl pren
En la primera ocupa el novè lloc.
Güell, 2.649'22; Bosch 1 COmpanyia, tu pübllco vibra y se ext:.er1ortza con
part en una enquesta governamenEn la segona l'onzè amb un 1'20
-La. Junta. Directiva de la Socle6.1558'33¡ Josep ca.pdevlla, 805'83; Al- lndudable lndcpeudencia, no esth:nan
tal com a enviat especial del diari per 100 de l'actJvitat industrial del tat de Fotogravadors, convoca per aJ
PAGAMENTS PER A AVUI bert Fàbregues S. c.. 633'43; H. de E. ~:e~gre~~U:~t~~~~~u e~!:.a.· :
cLupta». El viatge el fa en unió món, precedida pels Estats Units. dissabte vlnent, dia 2 de març, a les
<TANTEANDD EL TERRE NO
Mlguel, 6.011'6~; Suïssa segurs Vin· tzq\tlerda.s han obtontdo stempre sue
-,Entonoes no han empezado ut- dels delegats del Govern. Doncs bé: Alemanya, Anglaterra, França, Rús~ 6 de la tarda, els seus associats a la
Ramon M. Dou, 6.272'76 pessetes; terthur, 22.27145; The Royal Baner., vawu•..lonee ..JoUB~s.-mta Claumrotecles a gobornar'l
en aquella vaga minaire es produi- sla, Itàlla, Japó, Canadà, TxecosloJaume Ferrer, 975; Josep Garica, 137.458.62; Vermut Martinl Rossi, 'l'
...... 1
-No¡ 'stoa son llgeros GSI'Arceos.» ren violències 1 moriren fusellats sen- vàquia 1 Indi& 1 seguida per Bèlgica, reUllló general extraordinària que 3.264'60; Celest! Julià, 128'74; An- t.474'70' Llorenç PeraJ.s. 84'48; Ad-...t~~.u..u.u..:Ja. l'.w ••-uvJ.~a.rla
<De cEl Liberal».)
se formació de causa dotze obrers Holanda, Suècia, Sulssa, Austràlia, tindrà lloc a l'estatge social (Fer- toni Molins, 354'06; Antoni Martinez, m1ntstr8.ctó de Loteria número 2: ~~.re~:'· eat :s;~:a ~r:O~o~a'Ï,
minaires mentre que d'altres foren Polònia, Argentina, Austria 1 Bra- !andina, 67 (Be.r).
69.360'28; Josep Núñez, 619'25; Ra- 65.000 pessetes.
Men~ed. & 61 , la. Ceda
tos ag:ran ,
martirttzats als calabossos de les pre1
08
!!!!!~!!!!!!!!!<'!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
por ejernplo, que n1 pJnehan n1 cor..
&OllB. Panatt Istrati no solament &oo sll.En la tercera ocupa el 17, eegutda I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!
l'
t.au en Barcelona., pueden aa.llr airosos
provà el Govern. stnó que escrigué
I B asil A tri 1 P l...
por m.lnoria.s o conseguir en ellas el
r
• us a.
o v.¡. I
. I
A
.¿
cque la responsabilitat dels accidents .!iOlament pe
¡.
bene!lciO que por el proeedlm.1ento
nt&, Ja que la vàlua que la Societat
mayorltarlo ,,. aer!a 1nJl<)61b!e.
era. del Slndicat que declarà la. vaga.» de
les
Nadons
atribueix
al
comerç
A las zonas usrarlas, a los burgoe.
Barbusse cita altres fets: El 1932, espanyol d'exportació t importació
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INFQRMAC IO DE l'ESTRANG E R

LITERATURA ARAB

Poetes i prosistes contempo·
ranis siri-libanesos
Un extena treball que signa Victor Hakim, notable poeta del p~
Xlm Orient, ens asabent&, extensament, del moviment literari del seu
pafs d'origen. Creiem que serà plaent
il.a lec'Gon de llengua catalana n...

BECH ARA

KHOURY

Youssef-Ghossout s'e.rrecera eo lea
seves obres als clàssics !rancesos. Un
ass&ii seu sobre la societat del seu
paia, uoaràctere 1 retrata», prologat
per Khalil Moutran, va obtenir un
gran èxit de llibreria. En ell s'inspirà en Teotrast 1 La Bruyère, sempre en dir de Victor Hakim. Són
molt notables «La gàbia deserta».
aplec de treballs curts, una nuca
secs 1 arids l¿influèncla atàv1ca del
desert?) 1 «El comboi roig», de ritme desbordant 1 caire orglà,stic.
Ohafik Illo.alouf - flll de l'erudit
Issa. Scandar Maalouf, de l'Acaúèmia. Reial d'Egipte - va fer-se un
nom, al Brasil, amb «Abkar» i «ELs
somnis», on vesteiX la poesia e.ra.biga amb tots els recursos feènca
imaginables. A Beyrouth, és Amu1
Naltllle, «el poet.a de la joventut»,
el qui e:> fa escolwr a.u.1b c1ara tend'eucia slmboli~ta, mentre Boulos SQ!a.me, .3alall NaoUDI Labak1 1 Sald A1tl
s'apropen mult a l'escola surt'l!a!l.ata.
A Ji:11es Ab1-Gllaokè el titula Vlctor
HaiUill «el poe~.a de l'oosessió 1 de
les Vl.')l.Ons èp1que..». Hom li deu una
traducció de li.Jocelyn».
Ve a continuació la plèiade deli
neo-cla.s31cs. La consbtue1xen Salahedctine Labadldi, Hab1b Tabó¡t,
I:halil Takieddine, EdWQrd Bustanl
i Michel Abl-chahla. Entre eLs novelllstes es destaca Karam Melhem.
RaJy Rahl 1 Lallib !(.iacny poleixen
«originals sentencies». ¿Voldrà dir
V1ct.or Halum que redacten ugreguena.s» del tipus Gómez de la Serna?
Al DJébel Ame! prepondera a El
Houmani; a Dan1asc, Maarouf Arnaout, Mohamed El-Bozom 1 Jamll
Sultan; a Hama, Badreddine El Ha.med; a Homa, Anwar El-Attar.
Cal reg1strar un ampli grup d'assag¡stes 1 critica que curen d'encarrilar les noves àdqUislclons estètiques. Els sirl-libe.nesos no són, ni de
molt, tan intraDSigents 1 dogmàtics
com els egipcis 1 posseeixen un m&jor poder d 'ass1mUació.
Amm Rihani alterna les funcions
d'escriptor de llengua anglesa- corresponsal com és de les millors publicacions anglo-saxon"s- e.mb l'esotensme de l'Extrem- Orient, que ha
recollit en «Ei cami dels vident&» 1
«Kl cant mistlc». Ha traduït cLuzumiyats», poema filosòfic d 'Abul-Ala,
de Moarra. El seu llibre «'l'he Book
ot Khaled» és una reacció del seu
esperit mediterrani contra la civilització cl'Ul~rama.r. cJ:¡a re&a àl'abu e.

ver esment del que oonté aquest treball.
La regió geogràfica de S1ria-L1ban
ve exercint en el curs de la Història, de reguladora d.el pensawent
prbxim<H>rlental, s'ha apressat a occidentalitzar-se literàriament. Ala
lèus escriptors es deu bona part de
la renaixença de la llengua àrab, espe.cialment a Egipte. Pel que fa a
l'element jove, la uva permanència
a les universitats europees, havia de
produir, forçosament, un canvi en
1~ forma d'expressió que ha respectat, però, les essènoles patriòtiques.
A'ncò ha determinat que el desert, el
càmell 1 la llança, temes ¡¡eculars del
cançoner del pafs, hagin cedit el
lloc a. altres fonts d'inspiració mes
adients al ritme actual. H4 contribuït al !et que la llengua, esdeverrtnt més elà.&t1ca 1 rica, pugui abas~r nous horitzons. Avui els poetes
*1tl-libanesos saben descriure, en el
teu peculiar estil, la. joia de viure.
El poema dels antics, difús, mixt
d'erudició, de passions contingudes 1
.creences ostensibles, es disciplina 1
~justa sota l'impuls de Bechara
ury, fundador de la revista «El.. k», 1 els llrlcs de la seva generució: Chebli Mallat, Anim Tak:ieddine, Nicolàs Fayad, Radrld Sélimel.Khollry, etc., etc. Bechara, en iniè'ar l'any 1909 la seva acció, va reeiXIt a t!ltpressar, a la manera dels
r<>tpàntlçs francesos del 1830, el caiacterisbo 1dílli de la tractició orlenfai. D'aquesta fórmula nasqueren
«Orwat 1 Afra», «Omar i Noam». La
~a narració en vers «El tísic» empeltà, però, un esllanguiment premeditat al vell fons elegiac de la .
&ei'lsibil!tat nacional.
Amb «El fals escut» reflexa l'autor les sofrences dels libanesos en
el curs de la. guerra. El tema és emocjonant: Una dona es lliura, a canvi d 'un escut per tal de portar pa
il. la seva filla extenuada. ¡I l'escut
ês falsi
En K.halil Mardam Bey trobem
un intimista-aixi el qualifica VIctor Hakim-més accentuat. Excessivament descriptiu, però. Es tracta
d'un home de lletres, membre de
MI KHAEL NOUAIMY
l'Acadènua Arab de Damasc. Soleyman Bustani tradui Homer i va fun- la seva obra mestra i ha estat tradar multitud de periòctics i rev1stes duïda a. diversos idiomes.
~ntre els emigrats &rians d'Amènca.
Sanu Kayali és mtellectual 1 puUna agrupació neo10rquina, «El Ra- bliCISta a Alep, «plonmer» notablllSbltha-Bl-Kalaminga» (Fraternitat de sim de l'alliberament naciOnal. Es
lo. Ploma) va exercir una influència fundador de la revista «Al-Hadlth»
d ecisiva en l'evolució de les lletres que té per norma la tus1ó del noÚ
eiries, sota la presidencia de Jé- espent Slnà amb la tradició orlenbran Khalli Jébran, autor de cEl tal Tè e3crits molts contes 1 nunuOlOSOS estudis soc1als sobre la nova
Profeta».
D'aquest equip en fou imc1ador Turquia.
Cap1taneJa. els joves Omar FakMJ,khaêl Nouarmy. Hom li deu les
ni'èditacions estetlques «El Tan:us» 1 houry, de Beyrouth, de gran finor
-Les Etapes». Aquest escriptor no va d'esperit 1 dots assimiladores. G1de
pas in¡¡pirar-se, com diuen, en la i Valery han exerc1t e11 cu UJ.a br~.os
tñú¡tica americana, u1compatible amb sa mfluència. Crit1c, prologuista 1
1_1 seu esperit, sinó que mes aViat se home de gran ascendent personal
1fenduu el geni turmentat dels es- ha estat puntal de molts escnptors:
Fu&d Ephrem Bustan1 es, aJXl mact}lltors russos. Una llarga residèn'èia a. Poltava explica força satisfac- teix, una figura assenyaladlssuna
tòriament que sigui aixi, per tal com dintre el movrment Slrl-libanéa. Secretan de Reclacció de «Mas.1:1r1~
allà va saturar-se de GogoJ. Dos- reviSta
que porta trenta anys llw~
to~wsky, Tolstol, Nekrassov 1 Beltant en pro de Ja CIVilitzacló asiaDisky.
tlca, tradueix a l'arab els SllVlli euroElya Abi-Mady és, per contra, un peus i servelX d.e lligam entre aquests
devot del dinamisme exasperat de 1 els seus compatnc1s. Possee1x la
' 1~Ç>ccident. A Eg1pte va publicar un solida tormac16 crltlca dels <ll'lenta,recUll, el prlmer. Segons Hakim, h1 hstes 1 ha dedicat gran part de Ja
an-ancaven hontzons. Es en desem- seva actiVItat, tom a prol~r de la
bncar a Amèrica que es redreça po- Facultat de Lletres Onentals, a. resderosament la seva personalitat 1 tudi del medl humà que varen preevoluciona sense temença. La saba sictir els cames.
\rova ihspira. en part, el seu «Diwan»
Lea lletres sill-libaneses pot dlr-se
~ls nerols..
que v1uen emancipades d 'El Caue 1
;Es troba aquest autor enmig d'una de Bagdad, 1 s'han creat una slgru.oruïlla, però ell manté el .seu to amb fiC&eló ben deternuna.da ctintre l'aca energia que enamora. Res no tual red.reçament de l'arabisme. La
ftlrobustetx com les experienc1es literatura àrab - conclou Hakim ~oroses. Busca com Diògenes un una 1 universal, ha viscut 1 donat
1
home 1 frace.ssa en el seu intent. lloc, en poblea ctiierents, a modaliLluny, però, de rendir-se, fulnuna tats d'expressió que, malgrat la couna sàtira , «No he trobat nln¡u», munitat de la llengua, accentuen lea
,que ve a ésser una exaltació d'ell particularitats ètniques.
tnatelx.
F.

~

ECOS
Níngu oo zgnora amb quina ob.fessió Oscar Wtlck tenia cura de
'l'estil en totes le1 seves obres. Tre"llttllava la prosa amb l'amor à'un or·

febre.

P~

a ell tou ell pecau em-

J)allídien davant una tra&e jncorreck o un vfci de dtocfó.
Es per això que, en ocasió del seu
famós procés, el lflcal va donar leoJura a una lletra 1eva i, en ac4bar,
va dtr-lt:

-No
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CJ(luesta eptstola é1 Immoral.

-Es pitjor que alzò -va ,.,. WU. Es mtJl eacrlüz/
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1 el mée unportant assortlment
de GRA V A T 8 de Barcelona
Expotloló I venda a preUI JnverMmblanta a
METROPOLITANA
Llibreria vella I Nova

Canuda, 11

(baUOI Sala

Mozart)
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EL SARRE
EL SENAT FRANGES EXAMINA
ELS ACORDS DELS cTRES» 11 UN
SENADOR DIU QUE LES MINES
HAN ESTAT COBHADEB A M.fNYS
DE LA MEITAT 1 1 PROT1!8TE8
PEL PAGAMENT AMB MATI:HIE8

Paris, 27. - Encara que ordinàriament no &e celebm sessió al Senat.
avui s'ha reunit amb caràcter excepctonal per a discutir un projecte de
lle1, Ja aprovat per la Cambra de
Diputats, per a la ratificació de.la
acords de Nàpols, de 18 de febrer,
relat1ua al lhuramen\ definitiu del
Sarre a Alemanya.
El proJecte tracta d'acords com la
cessió deia bens immobles francesos
al S.arre, entre ella les mines, a Alemanya; regim de dreta i interesso¡¡
de l'unça al Sarre, deaprés de la
seva reversió a Alemanya.
Després d'una àmplla discussió,
en la qual intervingué el mln1stre
de l'Extertor, Mr. Lava.!, que donà
al¡unes explicacloD.I aclaratòoes, e.1
Senat ha aprovat el proJecte de llet.

•••

Paris, :n. - En el oura del debat
d'aquesta tarda al Senat per a l'a.provadó del projecte de lle1 sobre
la reveraió del Barre a Alemanya, el
senador Baz1.11 ha declarat que el
preu de 1160 mlliona de trancs, ass&nyaJ.at per a lea minee de carbó de
l'Estat francès en aquell terrtton,
era molt 1n!erior al seu ve1·1table
valor, que s'estimà en 1.800 nlilloDJ
per la Comissló de Reparacions. Ha
dit també que era molt de lamentar
que part deli crèd.lta de França sigwn pagats en carbó, l)uan les mines
franceses travessen una greu crisi.
El m.ln1stre d'Afers Estrangera,
Mr. Lava!, contestant al senador B&z1le ha dit que en cap cu es passarà
de dos mWons de tone. anuals d'importactó de carbó del Sarre.

El Japó no accepta la intervenció d'Anglaterra i els Estats Units en les seves reia·
crons amb Xina
'l'oquio, 2'1. - Els rumors que v&nien circulant en els medis politics
sobre l'actitud d 'Anglaterra 1 els Estats Units, sobre l'apropament amistós de Xina 1 el Japó, ha originat
una declaració oficial del ministeri
de l'EXterior japonès, en la. qual diu
que els esmentats pai'sos podrien intervenir únicament com a components del pacte de les nou potències.
La declaració del ministeri afegeix
que la cooperació xino-japonesa ha
començat com a resultat de les doctnnes de Sun Yat Seh, que preconitzava la Gran Asla unida.

El règim interior d'Alemanya
s'agreuja
NO ES PODRA MALPARLAR DE
HITLER NI DE CAP DELS SEUS
ACOLITS

Berlin, 27. - Avui s'ha publicat
un decret en el qual es disposa que
els atacs a determinades personalitat:> del Govern 1 la politica. del
Reich. seran castigats amb severes
penes.
Es determina que les ctites personalitats són: el Führer i el Canceller; tots els nunistres del Reich· governadors dels Estats; els secretaris
dels. m!ni.sterls; els governadors provinClals; els caps de districtes dels
naClonalsociahstes, 1 els membres
del& Consells del partit governant.
s~

i Amigó. VulgaritzaclOns Clentif1ques. Prou sang!. .. Gener-mosaic.
U'ESPORTS
CLUB
MUNTANYA

DE

Sota aquest titol segueix ectitantse la reVISta mensual que reflexa els
anhels, les ~spiracions 1 les inlciatíves dels excursionistes oatalans que
s'aixopluguen, fraternalment, al ca-sal del_carrer de Petrttxol.
El numero de gener, ultra w1a bella coHece~ó de !otogratles artlstlques, contè el sumari que ~gueix:
Pòrtic: Comentari del moment
Tni:lut d'homenatge a. ApeHes Me;
tres. Reporta.tges: Viatge de nit de
Barcelona a Tarragona per Pere
Pérez. A l'ombra dels monuments·
Sant Cugat del Vaile3, per Frances~
Sabatés. Guia de les sortides. Fèmlna: Salutació. Minyons. Biblioteca 1
~tudis. Fotografia 1 C1nema. Crbmca del Club.
BUTLLETI DEL FOMENT
DE LES ARTS DECORATI·
VES

En els cercles hisde la Societat de
Nacions es produeixen els més diversos comentaris 1 opinions sobre
la pròxima sessió de l'assemblea que
ti'Mt-arà de l'aplicació de les. sancions al Paraguai, emergents del
seu retir.
S'estableix, per descomptat, que el
Consell ha fixat una norma per a
les futures deliberacions, pel fet
d'haver tramès la seva resposta categòrica al Paraguai, en la qual eltant l•article primer del pacte, 'delxa. veure clarament que la seva actitud és completament contrària 1
disconforme 1 que la Lliga estaria
disposada a deixar que calguin sobre
el Paraguai lea responsabllitats de
l'article 18.
Existeix el criteri d'apreciar que
111. majoria de les potències europees
estan decidides a ter valer els seus
drets 1 el prestigi de la Lilga, mantenint el seu punt de vista, 1 decretar el boicot econòmic i diplomàtic
al. Paraguai. S'aHega que, per a l'aplicació de les sancions al Paraguai
que tant Bollvia. com aquest pats'
han contret obligacions serioses amti
la Lliga i han ofert la seva coHaboracló per tal que ella intervingués
en la solució del conflicte. després
que les gestions pacificadores de les
nacions sudamericanes havien !racassat, principalment degut a la. intra~slgèncla paraguaiana.
8 aprecia que coHaboren a l'actitud enèrgica de la LUga tots els
instruments pacifistes que ha signat el Parn~rual, 1 que declaren fóra
de la llel el pafs que no es sotmet
a les decisions 1 recomanacions de
la Llie-a, aue coincideixen i reforcen
els esmen~ats pacte!! pacifistes.
El Princ¡pal obstacle amb el qual
ensopega la Lliga, per tal de portar
a terme les seves decisions, són els
treballs actius aue realitza la representació, are-entlna, la qual vol despl~tçar lincldP.nt promogut pel Paraguai fóra de la Llll!'a 1 que ell
slgul sol•1cionat en virtut d'acords
signats per les nacions sudamerlcanes QUe es concretaren en el pacte
de Saavedra L11mas. Encara que el
princ!pi d'aquest monro!~me hispanoamericà sembla completament
inòquo, en ell està. tancat el veritable nus de la oUestló. L'Argentina
es troba vinculada esttetament amb
el ParaR"Ual eronòmicament. f tracta
d e defensar els quaptio~os Interessos
dels seus súbdits al Chaco, de tal
manera, que una ruptura de relnclons com~rci:>ls amb l'esmentat pafs
repercutina, en forma perjudicial
e;:¡ les seves esferes econòmiaues i
f1,nanceres D'acf la seva tendència
d arrossegar a un grup de països
sudamerlcans per tal que fracassin
les temptatives de la Lliga d'aplicar
el boicot al Paraguai.

Ginebra, 2'1. -

pano-am ~!:~ans

LA COMISSIO ES REUNI·
RA EL DIA 11 DE MARÇ

Ginebra, 27. - La Comissió de
l'Assemblea de la Societat de Nacions, encarregada d'ocupar-se del
conflicte del ChRCo. ha decidit reupir-se el dla U de març, per tal
d estudiar la situació creada per Ja
retirada Ctel Paraguai de l'org~ntsme
1ntemaclonal

La situació d'Algèria
A ORAN ESTA RESTA·
BLERTA LA TRANQUI L·
LI TAT

Oràn. 27. - Després dels successos de què vàrem donar compte la
'
tra~qu!Hitat és absoluta.
Fms ara, els tribunals de justlcla
que han examtnat la situació dels
detinguts no han condemnat a cap
indígena.
Escamots de gendarmes patrullen
per la Mostaganen. on alguns comerciants jueus segueixen amb els
seus comerços tancats.
LA VAGA D'ALGER SEM·
BLA QUE ACABARA AVUI
Alger, 27. - La vaga general de

descarregadors del moll declarada en
senyal de protesta per la utilització
de vaixells-tanca per al transport
de vins, cessarà probablement dema.
El vaixell-tanc que està carregant
vi, es troba en disposició de salpar
aquesta mateixa nit.
Els vaguistes varen promoure ahir
greus disturbis. Desatracaren un vaixell, el qual quedà durant algun
temps a la deriva 1 llançaren a l'al·
gua una gran quantitat de barrils
1 bótes. Hi hagué d'intervenir la
tropa, la qual, sense fer ús de les
armes, aconseguí dissoldre els vaguiStes. Aquest diuen que el nou procectiment d'utilitzar vaixells tancs per
a transportar vins, a més de no reunir les cond1clons d 'higiene dels
barrils, provoquen la ruïna de la
indústria botera 1 també la dels descarregadors del moll, el nümero del
qual queda enormement reduït al
carregar-se vaixells per mitjà de
bombes.

La silnpatlca pubhcac1ó que recull
ela anhel& culturals dels noetret
amtc.s sa..ntfehuencs, comença de reVe6ur una relativa veterarua. Ha asaolit ja el seu numero 31, Ja qual
cosa cal re¡p.strar en e!og¡ deüs
IAmies», donaaes les dlliCUJtats que
suposa en lo. practica el mantentment de la regularitat, de la qualitat 1 del to en empreses d'aquesta
naturalesa. El número que tenim a
la V1Sta contè el seguent suman:
Editorial. De la reunió general
Del 1).1bre de poesies de Francesc ca.-

Dimarts, Dimecres, Di¡ous
(Dies 26, 27 i 28 de fe..)rer)

RES DARRER SOIES

0

vel'll
EL GOVERN ANGLES DE· l es seves mstitucions mllitars o s1 de Berlin l'ordre de tornar
LIBERA SOBRE EL VIAT· Alemanya pel contrari està dispo- ma11ya, lluny d'obeir ha ta .Aie.
ug¡t ,
sada a negoc1ar promptament sobre SuiSSa.
GE DE SIMON

Kl Govern britànic no es
Londres, 27. - S'anuncia que el linutac1ó.
mostra optimista en el que es reGovern ha de deliberar prop del fereix
al resultat del viatge.
viatge de Slr John Simon a les capitalS de l'Est d'Europa i tamoé
S'ACCEPTA LA INVITACIO
sobre les objecciOns fetes pels prlnDE MOSCOU
ceps indls contra el projecte de reforma constitucional de l'Indla.
Londres, 27. - Avui s'ha reunit
el MiniSteri anglès a fi de decidir
LA PR.EMSA POLEMITZA sobre l'acceptació de la invitació ofiSOBRE EL V IATGE A MOS- Cial soviètica per a la visita d'un
C'OU
mmistre anglès a Moscou.
Londres, 27. - La polèmica a la
Els mirustres acordaren per unaPremsa. és vivissima en examinar ním.ltat acceptar la invitació del Gola qüestió del vtatge de Simon a vern rus.
RUSSia.
Tambe han estat rebudes invitaAls circois ben miormats es de1a clons semblants dels Governs de
probable
mes
el
que
aquest mat!
Txecoslovaqwa 1 Polònia. El Govern
és que el Viatge a Rússia es deci- anglès ha cregut que poden èsser
deixi al retorn de Simon de Ber- ut1ls les entreviStes directes 1 és prolin.
Mentrestant, en altres circols ben bable que tambe accepti al soillCltat
informat.s, s'afirma que Sil Johu per Praga i Varsòvta.
Durant la seva estada a Londres,
Sunon anirà a Berlm, amb tota
els senyors SChussmgg 1 Berg Walprobabilitat, el dia 6 de març.
denegg invitaren també el Govern
ES DONA COMPTE OFICIO· anglès a trametre un ministre a VieSAMENT DE PART DEL na, però no és probable que s'efecPROGRAMA DEL VIAlt.E tu1 tal viatge, ja que és massa
Londres, 27 - El ministre de Re- recent encara el canVi d'impressions
lacions exteriors, sir J ohn Slmon. realitzat a Londres.
acompanyat pel capital Anthony
SIA SIMON NO ANIRA A
Eden, sortirà cap a Berlin el dia
BERLIN FINS HAVER PAU6 de març. Els dos DlllliStres, junLAT AMB PARIS
tament amb l'ambalXador de la
Gran Bretanya a Berlin, sir Eric
Londres, :n. - Als cercles polltlcs
Phipps, celebrarà unes conversa- anglesos hom diu que la data del
cions que duraran tres dies amb el viatge de Sir Sunon a Berlin serà
canceller Hitler, 1 el ministre de decidida després de la seva Visita
Relacions exteriors d'Alemanya, ba- al
Govern francès a Paris.
ró von Neurath.
Hom insisteix que la missió de la
El gabinet britànic determinarà si
la visita s'estendrà a Varsòvia 1 Mos- visita de Sir Simon al Govern del
cou o sir J ohn Simon retornarà a Reich éa tan sols ln!ormativa, 1
Londres per tal de conferenciar amo creuen que malgrat que Alemanya
el Govern abans de continuar !a ~rà grans Obstacles a les proposiciOns .tranoo.angleses, no es negaseva excursió per Europa.
Un dels principals objectius del rà rodonament a negociar, per la
viatge de s1r John Simon a Berlin qual cou. bom creu que, en aquest
és aclarir sl Alemanya desitja ajor- cas. les entrevistes del ministre annar les negociacions per a una con- glès amb els Governs d& Moscou
venció sobre limitació d·armaments, Varsòvia t Praga tindrien gran in:
amb el f1 d'augmentar mentrestant terès.

EL DESARMAMENT Els conflictes d'Itàlia
(Ve de l!l pàgina 8)
ELS PAISOS NO ESTAN D'ACORD
A ACCEPTAR LA PROPOSTA DE
CONTROL DE NORDAMERICA

Ginebra, 27, - El delegat de Xina
senyor Tang-Ch.e ha dec4arat que el
Conveni per a reglamentar la fabricació d'armes «no pot ésser eficaç
seuse la prèvia institució d'un control internaciOnal molt estricte»
D'aquesta forma, el delegat xinès
s'ha adherit al projecte nordamericà.
Abans de parlar el delegat xinés
ho ba fet el representant francès
senyor Aubert, que també s'ha adherit a la proposició americana d'institució d'un control internacional.
Pel contrari, el projecte ha estat
alacat pel delegat britànic Lord
Stanhope.
El representant de la U. R. S. S.
general Ventzoff, ha declarat que el
seu pals acceptarà el Sistema de control proposat pels Estats Unlt.s únicament en el cas que les grans potències 1 els països veïns de Rússia
l'acc-eptin també.
El3 representants d'Espanya. rxecoslovàquia 1 Xina s'han adherit a
la Idea del control lnternaclono.l.

Un fet misteriós al Banc
d'Anglaterra
UN VIGILANT HA ESTAT TROBAT
MORT

Londres, 27. - Avui ha estat trobat mort d 'un tret un dels vigilants
del Banc d'Anglaterra, anomenat
Baker, el cadàver del qual fou trobat
al seu lloc.
La Dtrecció del Banc ha declarat
que el fet és completament mister iós i que és el prlmer cas que s'ha
donat des de la fundació del Banc;
però que tot fa creure que es tracta d'un s1ïcidl, ja que és impossible per a un estrany entrar al lloc
on ha estat trobat el cadàver del
v1gllant Baker
UNA EXl!OUCIO A AU8TRIA a·a
MES CONDEMNAT A MORT

a Messina, a bord del vaixell cLe~
nardo de Vinci» 1.300 homes
En l'expedició figura el general
Pavone, comandant de la Dlvisló de
Messina.
Avui ha sortit de Nàpols un vaixell amb tropes 1 material de guerra, que es diriglgeix vers l'Africa ¡
hl ba un altre vaixell que porta'rà
400 homes més, q-ue a viat sortiran
també.

LES AUTORITATS MILl·
ITALIANES PRE•
TARS
GUEN ALS CORHESPON·
SALS QUE NO COMUNI•
QUIN ELS MOVIMENTS
DE TROPES

Roma, 27. - El Govern italià ha
insistit davant el d 'AbiSSinia sobre

Sobre tots els LLIBRES

ART, HiSTOR A, liTERATURA
Petritxol, 3
Clausura definit~va dei negod

5

EL GOVERN DE IUGOSLAVIA
LA SEVA PROPAGANDA, Al'A~H
ELS PARTITS I ELS AU rO NOM A
I~
TES CROATES

Bel¡1ad, :n - Amb motlu 11
llli
elecClOUb parlamentaries que
lebraran el dl& 6 de ma1g r etel Uovern lla dlng1t al po~eoxun,
cnda que han ractiat totes les e~
......,..
sores d~ !'.t..stat.
El text ha estat lleg1t davant u
nucroton pel cap del Govern
nyor Jeftich. .tia dit que tota ui. s.
Cló iugoslava na.via de demostra
motiu de les proximes elecc10ns Quo
es troba disposada a defensar en
tots els terrenys la «gran obra rea.
litzad.a pel creador d'Iugoslàvia el
malaguanyat rel Alexandre 1J •
Al manifest es diu que «mmgü
ha d'obligar la mes petita esperança
d'aconseguir tan sols la unitat
n•
cional de Iugoslàvia.»
A la crida es fa ressaltar QUI
mo han de ressusc1tar mai els a.ntics partits politics.»
Amb re!erènda al programa ¡¡e>
vernamental, · \ crida declara Qut
el Govern considera d'imperiosa n•
cessltat procedir a una orgamtzaCió
racional de l'economia nacional d&dlcant especial atenció a l'agrtcul·
tura.
Afegeix la crida que «el Govern
considera un primordial deure combatre cnèry¡cament la crisi moral
que regna a Iugoslàvia, que anihila
•
les energies nacionalS».

s!

S.:

Moscou, 2'1. - La fàbrica nacional
de llapiS de Moscou ha quedat semJ.
destruïda. per l'explosió d'Un compr&o
sor d'alta tensió. Entre lea !lamtl
han mort 29 treballadors.
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la seva proposició referent al fet QUI
les negociacions entre ambdós ~
sos han d'ajustar-se a la clàusula
de concUiacló i arbitratge del traotat d'amistat del 1928, que han d'aplicar-se quan fracassen les negocia.
clons directes, la qual cosa el QUI
succeeix ara
Les autoritats militars han pr•
gat als corresponsals estrangers qut
no trametin detalls de la mobilltz&o
ció de tropes a Itàlia, ni els seua
moviments.

Flassades llana grandíssimes
al preu de

16'so pessetes
Venda directa al vestíbul

HOTEL DE VENTAS
Cal~at••• Moble· ••• etr.
StiV&.--Kf OCA)1 0N)

• ••

Oent cJ.rittuanta-tlèi6setea cada. mes

1, d& tant en tant, una grattticacló
de dues mU pessetes seria U1'la cosa
molt plaent i acceptable per segons
quina mena de subjectes.

Robatori a Santa Coloma de
Gramanet
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;:nany

u.

Esel

Ocasió

Les proposicions que
s'han fet als agents
de policia de la Generalitat

1oDescompte

!nterroga.t pel CI'elegraf» b
clarat: «Els nazis no tltÚbe~ deper tal d'assaS8.Ular-me en Jara¡¡
prop1 ~a1s. Per això valg a reelt llleu
Uglar.
mo a. Sul:ssa»
El te'l'elegral» diu saber Que
nyor Von Tshl.rsicy es troba jel &&.
fug1at a Sllli>Sa on s'ha dr a rtalt tuncwnan wplomaL.Ic ~git un
al qual el Govern de Berbn
Clln11at la ~ó a.e posar-se en
te amb el tug1tlu per tal de COntacamb ell i ev1tar que pug\U t Pac~¡:
11denc1es sobre el regun naci;r conCialista .!, especialnient, sobUal-eo,.
sasnants successos de! 30 d/e ell
deüs quals fou testunon1 Prese~~

MES I MES SOLDATS CAP VINT·I·NOU OBRERS MORTS EN
L 'EX PLOSIO D' UNA FABRICA A
A L 'AFRICA
Roma, 2'1. - Avui han embarcat
MOSCOU

Viena, 27. - El Tribunal espec1al
per a la defensa de l'Estat ha condemnat a la pena de mort per tenença d'explosius, el dependent de comerç Emmerich Burg&taller, de 3'1
anys d'edat.
Un a ltre 1nidivldu anomenat Anton
Pnbauer que havia estat condemnat
a Igual pena fou executat ahir, a les
sis de la tarda. Pribauer assassina
el mes de setembre darrer un guàrdia
dl NottèiP i> "d-àhir vespre pumunicipal ciclista amb l'exclusiu objecte d'apoderar-se de la bicicleta. El blica la nota següent:
reu tema solament 22 anys d'edat.
«Parece que por parte de los exagentes de la plantUla de policia
EL GOVERN LITUA DESTITUEIX de 1~ Generalidad se habian hecho
EL GOVERNADOR DE MEMEL gest10nes cerca del jefe de la secKowno, 2'1. - El diari oficiós lituà Ción de Enlace de la Dirección G&«Lietuvos Aidas» anuncia que el go- neral de Segurtdad para consegwr
vernador del territori de Memel, se- su ingreso en la plantilla de Viginyor Navakas, les ctiferents mesures lancla del Estado.
Posiblemente, el señor Santiago
del !lual, contràries als estatuts garant¡tzats per les grans potències eu- al •...!r últimamente en Madrid,
ropees havien provocat indignació a trató de este asunto, regresando a
la ~o.blació alemanya del territori, Barcelona con instrucciones concresortlra de Memel el primer de març tas, que reclentemente fueron comu' nlcadas a los 1nteresados.
en ús de llicència.
Se dlce que estas mstrucciones
Encara que s'han desautoritzat les
diferents versions circulades segons consist!an en la admlsión de unos
les quals era imminent la dimissió diez Y ocho o veinte ex agentes,
del governador, hom admet com a escog1u. .. los cuales pasarian a forprobable que el senyor Navakas no mar parte del grupo de Información,
sueltorn~rà a encarregar-se de les seves en Barcelona, percibiendo un
150 pessetes mensua.les.
func1ons, tant més quant que l'òr- doEsdeposible
no
interesados
los
que
gan oficiós no indica la durada de s~ avinieran con la proposiclón menla llicència.
cionada y que, por lo tanto, quedaran interrun1pidas las negociaclones
que venian reallzàndose.:t

que formen el fons de Sa1a Parés-llibre ria, per liquidació total
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La guerra del Chaco Sir John Simon no farà els viatges a ~:o~~T :L~~~:~~R~sD~iA lE.
ELS CERCLES AFECTES Berlin i a la U. R. S. S. fins després de ToRNri~es~~:EAus;A~:.:::c:o:
A LA SOCIETAT DE NA·
CIO NJ DIUEN QUE LES
de la 14.
:n. - L'agregat
VIena,d'Alemanya
POT EN C lES EUROPEES
Co nsultar amb Paris
a Vien
gació
A
DISPOSADES
ESTAN
'i'shlrky, que na rebut del ~ Vor¡
FER COMPLIR ELS A·
CORDS AL PARAGUAI 1
PRESSIO·
L'ARGENTINA
NA A FAVOR D EL PARA·
GUAl

C

EL

•

El govern anglès accepta la i nvitadó de Moscou
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Hem rebut l'edició de felJrer d'aquest important 1 luxós Butlletí, que
no delXa pas res a desitjar quant a
pulcritud 1 interès en comparança.
amb les exceHències de !"anterior
El número d 'aquest mes repfodue!x fotogràficament magnifiques
puntes al ooixl. Cada una d'elles és
una veritable obra d'art. El tema inexhaurible de la Llum 1 la Decora.hi tè, aixi mateiX, unes belles
_
pàgmes.
PUBLICACIONS REBUDES ció
Foment de les À$ Decorà'ttvea
s. o. .J. A. (ButlleU del sm- amb
el seu Butlleti, alegeu una n~ ANGLATERRA PROTESTA DE LES
Oleat Obrer de Joieria 1 ArMESURES ECONOMIQUES
ta més de dignitat 1 bon gust al seu
genteria,
D'ITALIA
artístic.
hlstori&l
brillant
But'aquest
d
numero
El pnmer
Londres 27. - Oficialment s'alleti, pel seu mteressant couungut 1
nuncia que l'amba1xadur de Ja Gran
el bOn gust de la seve. presentac1ó,
C. J. T. (Organ oficial d3 la Bretanya. a Roma ha protestat t•'l
parla molt a favor del Sindlcat
Confederació de la Indústria nom del seu Gover;t, prop de 1'1tà.
Obrer que l'edita.
del Taxi)
lia, per les restricciOns provisionals
Consta de dotze pàgmes 1 una arEns arriba aquest full que, dintre imposades a Itàlia a les ImportatistJca coberta, bellament impresa
cions estrangeres.
per la casa G. Cortacans, del Clot. una limitació d'espai, serveix a basA~ma ha contestat l'ambaixador
El text ea amè i variat. Ultra !es tame.nt la nece&s1tat de crear un en- bntamc
que el Ministeri italià de
secc1ons que podríem anomenar ofl- llaç entre els sooa 1 assabentar-los Negocis Estrangers
tindrà molt preClala hi ba unu dlscretes notes 11- de tot allò que ell interessa bO 1 sent la reclamació de la Gran BreteràritlS 1 una educativa seCCió tèc- tenint en oompte l'expos.Jció d'idees tanya 1 examinarà de nou, detinguruca molt uLil per ala assoc1atB. Fe- i suggestions d'1nterês.
dament, aquesta qüestió.
licitem els redactora del S. O. J. A.
AMIC. O. ..... Ali'tl JOE
LES LLETRES (BuUietl). Sant Feliu de Llobregat

AUTOGRA.l<S, DIBUIXOS.

LES CONVERSES DE LONDRES

Dimarts, a la nit, en un estanc
qúe h1 ha instaliat a l'Avinguda de
Garcia Hernàndez, a 1<> barnada de
Cases Barates del vei poble de Santa
Coloma de Gramanet, establiment
propietat qel senyor Lluis Marti Cas-

CARRER PELAI, 8
Te l è t on 14370
Lellvl, s'tu prC!it:ntaren tres rndlVi·
dus, ela quala, pistola en mA exigiren que els tosstn lliurats ê1s dl·
ners que h1 hagués al calaiX. SOls
varen poder endur-se quaranta pessetee.
Un cop realitzat el robatori sor·
tiren de l'establiment d 'una manera. precipitada, actitud que cr1<ià
l'atenció a un indlvidu del cos de
Mossos d Esquadra que per &lll passava, anomenat Francesc Forest
Ob1ols, el qual manà als tugltlus qgàue
s'aturessin. No éssent obe1t, enge
uns trets contra els maUactors. ell
quals varen poder fer-se escàpols.
després d 'haver fet tambe alguns
dispars contra el seu perseguidor.
Relacionat amb aquest fet, ahlt
al mati tou detingut a Badalona
un 1ndlv!du de vint anys, anomenat
Joan Torres Anglada, el qual tou
seguidament interrogat pel jutg]a.El det1ngut és conegut com a
dre professional 1 sembla que ~
participat anteriorment en tets sem
blnnts ni que motiva aquesta nota-

!!!!!!"

Una minyona de caràcter
. llil

Maria Hodngueo~ 1 López. mlll>u r·
de servei, es personà ahir. .a la 1taal,
da, a la Comissaria de l Bo.~P ~os
per tal de denunciar el tet. seg fet
sembla, !"acollida que se li va com
no fou pas de les mes cord1als, ual
correspon a U1'la autoritat, a Ja ~ri
recorre un c1utadà, I el com gué
de resmentat centre 11 res~~um·
que allò no era de la seva
J'll()bénciP
.~w.¡,.!perada, sena dubte. per b el
t1tud poc en consonànciS alll trOf
càrrec del comt.ssarl, agat:;t dl
de totxo que tu nav~a d 111 pare'
la taula 1 el llançà contra 1ssarlo
en senyal de protesta. El co~ys.dl
o1ès, la féu detenir i acom posada
dl
de l'atestat corresponent
senYor
a disposició del jutge .
gràrdla que ho era el tinent despret
Josep Òiez Colom, el qual, va dei·
de prendre-U declara.cló, la
xar en llibertat

:Jhw
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--El c~ntre de La Begana», en-1:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:~============::::::::::::::::::::::::::::=:::::=:::=:::::::::=
tttat ad.hertda a la Federació e~ f•
mareal de Catalunya, celebrar]. re-BARCELONA
urúó general extraordinària de socis

~L CAMPIONAT DE CATALUNYA
DE BASQUETBOl
,
1
(

5

el d1jous, dia 28, a les 10 de la

'

Entreactes

vetlla a l'estatge social, Passeig de
Gràcia, 35, entresol, per tal de tractar de les t~tures actuacions de l'entitat 1 procedir a la renovació reglamentària del Consell Directiu.
També amb el mateix objecte, el
RESULTATS DELS PARTITS
De uoma.nce» qualifica el seu au- na 1, per tant, més poètica.: 1&. del
... que, per a aquesta nit, a•anun·
«Centre del Pallars:&, entitat adhertda a la Federació Comarcal de Ca- oia, al Romea, l'estrena de o: Las do-- tor aquesta obra.. I en efecte, és un camp, com exemple, on fa no massa
SEGONA CATEGORIA
urom.nnce» que ens recorda. aquella anys eb obrers cobraven ctne rals
talunya, celebrarà reunió general ex· 01 en punto». de carles Amtches.
... que alxl, doncs, tot allò de l'è- que, en la nostra adolescència, PU· de Jornal 1 l'oli per al cgazpacho».
traordlnàri& de socia el proper dijous, dia 28, a le:s 10 de la vetlla a xlt apoteòsic de «20.000 duros)) com blicava. u.Blanco y Negro~. iHustrats Si Andalusia fos tal com la pinten
(Primer grup)
queda? En aolts de comptadurla, ae- per Huertas o Méndez Bringa. Això els autors dramàtics espanyols fóra
socla.l.
l'estatge
2&--16
AUètlc- Ripollet.
ens dol perquè l'&utor d'aquesta ~ un poble menyspreable, d'una abso¡urament
Pràctics
d'Ideallstea
-L'As.soclacló
1&--13
l)nló Manresana - C. E. E.,
mèdia és jove -nosaltres no recor· luta 1nconsclència, d'una poca-solta
• • •
el proper diusortida.
una
efectuarà
23-13
Jllventus ·C. C. Hospitalet,
...que una publicació teatral cata· dem el seu nom de res més que d'a.- absoluta.
men&e, dl& I de març per tal d'a,..
La senyora Ntni Montlan hauria
nt.l' al CaateU d'Ara.mprunyà per Ga.- tana ha convocat un plebiscit entre questa comèdia- 1 els joves ha.n de
(Segon grup)
L'esmentada sortida serà a les els seus lectors, per tal que aquests fer ooses de més ambicd.ó, de vol de fer una altra mena d'obres,
và.
9-20
t1 o. E. Badalona · Calella,
sia del mati pel Baixador del Pa.ssei¡ dictamin in quina comèdia de les pu· més alt que «romances» estil «.Blanoo menys fàcils al latigulllo, a l'afecta-9-:!6
E.icletxes- U. S. Cornellà,
bltoades voldrien veure representar. y Negro». Amb «Yo,gltano; tú, gita- ció, a engolar la veu i «fer teatre».
de Gràcia.
39-15
!~;les· Aeronàutica,
... que hi ha més d'un autor que na», és molt poc el que ens ofereix Quu.n parla en to planer 1 natural,
-A l'A&semblea general celebrada
pel Club dT.Acaca Novetate, s'acordà ha publicat comèdies, però que no aquest autor jove. Que no té més 1 la senyora Nin1 MontJan és una acTERCERA CATEGORIA
anar a la reorganització d'eU. 1 a tal ha estrenat encara, que va de quloso ens ofereix el que té? No sabem triu molt acceptable. D'altra mane3-22
o. c. Garcia- Martinenc,
fi es va nomenar la següent Junta en quloso per tal d'adquirir exem· fins ~ quin punt sigui això. Hem de ra ,no. El senyor Roses ens confi r.
9-18
/l.. c. Mollet- Ateneu B. C.,
plars del número en el qual hi oons- judicar per ded.ucló, però sigui com ma la bona. lmpress16 que em: fé u
Directiva :
c. Prat de la Riba- Rubí, 11- 10
President, Enric Cl!uentes; vice- ta el butlleU plebiscitari, a l'efecte, sigui ens ha semblat -a través d 'al· en «Santa L'iabel de España». L'' se38-- 4
plúnplc - S. E. Comtal,
president, Au&USt del Valle; secreta.- es creu, d'emplenar-los 1 veure de gun moment de l'obra- que l'autor flor Perchicot, j ust 1 graciós.
LLUIS CAPDEVILA
pot atrevir--se amb obres de més
rt. Carles de Pombo; sots-secretari. guanyar el concurs.
: La segona categor ia ha quedat
. .. que de tot això no se'n bena- nervi, de més envergadura. H1 ha
Manfred Kühn; tresorer, Virgln1 O~
·aQ.uest any, igual que l'any pass<It,
ba.n.a; comptador, Carles IJetget; vo- flc larà ningú més que l'ed itor, el en «Yo, gitano; tú, gitana» algun
'tr.~rm ada per dos grups de sis clubs.
cal pri.mer, Joan Gazeau; voca.l ~ qual a hores d'ara ja deu haver es- tipus ben apuntat, alguna escena
~ primer grup hl ha tres clubs progon, Ollvert Gonzà.lez Pala.cto; vocal gotat l'edloló en la qual hi havia el constr uïda amb una certa discrec1ó.
cedents de la primera categoria, t:ls
algun vers que sona bé. Les primebutlleU esmentat.
tercer, Antorú Pérez.
quals són el Juventus, Unió Manres obres dels autors joves, però,
• • •
- La. Soolet&t de Radiologia 1 Elecresana. 1 C. C. Hospitalet, la seva
... que com autors d'Imminent es- han de tenir quelcom més que això:
trologia de Catalunya celebrarà sesy.ltua cal reconè1xer que és supe·
sió cientit'ica demà, divendres, dia trenes s'a'Ssenyalen Mlllàs·Raurell, recordeu «Tararb, de Valent1n A
xtor n. la de la. resta dels equips del
primer de març. a dos quarts de Fages de Climent, .Joan Mlnguez, Alvarez; «Ma riana Pineda», de Gar·
UNIO RADIO, S . A.
'grup, i a més, compten at?-b la pre·
vuit del vespre, al Casal del Metge, Pu ig Pujades, Albert Piera Ignasi cia Lorca; «Proa al sol», d'Angel
paració que representa 1 haver Jll·
bombres»,
los
Y
Làzaro; «Margarita
en la qual es presentaran les se- AgusU 1 J. M. de sagarra.'
gat un Torneig de Promoció. E:ls
Emissió Ràdio Barcelona
... que, d'entre aquests autors, n'hi d'Edgar Meville.
güents. comunicacions:
altres tres, però, no creiem que siEl senyor Antonio Casas ha esexem·
per
Agusti,
Ignasi
algun
ha
cComenDr. J. Bremon-Masgrau:
guin vençuts sense oposar resistèn·
tari sobre un cas d'inversió total de pi&- del qual s'esperen amb verlta~ crit un «romance» el pitjor defecte
PROGRAMA PER A AVUI,
eta, i la prova la tenim amb el C.
del qual és la mediootitat. Tot, tn
DIJOUS
visceres», 1 ors. Josep Maria. Vllase-- bl.: Interès lea seves coses.
E. E. que diumenge passat a Man·
... que la raó d'aquest Interès és aquesta obra, resulta tronat, usat,
ca 1 Pere Ba.rceló : «<rregularitats del
7,15: Primera edició de uLa Paresa ~u b&tut per l.a Unió per 15 Slr Maloom Campbell, l'home dels grans Ñcords de velooltat, Intentarà diafragma
perquè Agustl és un autor jove, 1 ranci, de segona o tercera mà. El raula», diari radiat de RADIO
en els asmàtlcs».
• 13.
batre un nou rècord, aquesta vegada sobre motocicleta.
A contmnuactó, tindrà lloc Junta a un autor Jove sempre se'l deuria senyor Ant.onio Casas, que versifica BARCELONA. - Discos.
El Juventus que per c1:1.uses que Ac& el velem a la platja de Daytona durant un dels seua entronaments
General Ordinària de segona .convo- esperar amb Interès. .. 1 amb ets amb una certa. facilitat -i això tes
8: Senyals ho rar ls de la Cateja. havem explicat en diverses ocamés de les vegades no té res a veu- dral. - Dlscos.
braoos oberts...
catòria.
(Express ·Foto.)
sions es troba. a la segona categori~,
re amb la poesia-, ha agafat uns
• • •
- L'«Associa.cló d'Auto-taxis Da·
8,20: Segona edició de eLa Pacreiem que és el que té més posst.. .que demà, al Mar:l Isabel, de quants tòpics, uns quants llocs CO· r aula.», dian radiat de RADIO BARvid» posa a coneixement de tots els
bilttats malgrat ésser al primer grup,
socis, ex-soots 1 del públic en gene-- Madrid, estrenen «tPor qué te ca- muns ~ «mocit.o» que vol ésser CEWNA. - Discos.
de cla.sstflcar-se primer, i l'únic que
«torero», la «moctta» trianera, la.
ral que, ja ultimada la seva nova sas, Perlco?n
9 : Senyals horaris.
al nostre entendre pot' molestar-lo
Servei
... que aquesta obra és de Ramos guitarra, que, com és natural en
11: Senyals horaris. va orgarutzació, a partir de demà,
és el c. C. Hosp1talet, i aquest ja
s'esno
comèdies,
de
mena
de la Universitat de
nquesta
nova
Meteorològic
Mayral,
L.
Josep
1
castro
de
dia primer de març, quedaran f.ns..
fOU Vç.ç\1!_ per ell diumenge pasla
«corriu,
la
invocació,
d'una
capa
Barcelona.
valent...
de
apreta
que
social
raó
l'Avi.ngu.
a
oficines
seves
les
tallades
sat.
Giralda, la Torre del Oro-, ho ha
da del 14 d'Abril, 368 tenda. TelèLa. Untó Manresana no es preremenat bé 1 n'ha fet «Tú., gitano;
• • •
MIGDIA
La jornada. de diumenge, en la güent forma: Equip C, 68 punts; fons números 53842 1 '53870.
senta amb molta preparació al Cam... que dissabte, a Madrid, s'estre- yo, gitana», o e.l revés, que no recar·
- La Catalana de Gas ens prega
secció
Senyals horaris. 12:
pionat, és veritat que per ara els qual es disputaren per tercera vega- equip A, 67.
En el grup B el partit de water· que fem constar que l'incendi ocor- narà «Morena clara>>, de Qulntero I dem ben bé com va, oosa, pero, que Femenina. - Música selecta en disdos partits que porta jagats els ha. da els equips correspon~nts totes le5
en el fons no té gaire tmportàncta. cos.
guanyat, però esperem veure'l jugar proves estipu:ades dintre el regla- polo fou també molt mogut, ja que reg-\lt al seu magatzem de desferres, Guillén.
... que Qulntero I Gulllén formtJn L'obra passa a Triana, en un pati
contra. els altres equips per tal de ment d'organització d'aquest interes- la victòria es decantava ara a un 1 caixes i embalatges, no tingué la lmEMISSIO DE SOBRETAULA
de Triana, lla decoració és com un
d'empenles
de
social
poder formar-nos U!l& ~a ~t~ santisim c::mcur3, fou pròdiga en rostat. ara a l'altre, i finalment l'e- portància que hom 11 dóna a jutjar un!l altra raó
13 : Senyals horaris. _ Programa
emocions. Referint-nos a les curses quip A acon3egui marcar, poc abans per la Premsa d'ahir. Solament cre- ta, però que ara pensa descansar crom de ventall o de caixa de pande la seva vàlua.
EI c. c. Hospitalet és el mateix podem dir que aquestes no tingue- d'acabar el partit amb un empat a maren uns encenalls en un lloc que una temporada. El cert és que ses: un cel molt blau -en la Sevilla de discos variats.
13.50: secció ClnematogrAflca. _
conjunt del Torneig de Promoció. ren res de particular; en canvi, no un gol, el de la victòria, i es classi- es troba isolat de la fàbrica de gas. aquests dos autors han treballat de del teatre mat no està núvol-, una.
Els danys produïts foren de poca fenn aquesta temporada, I amb es· parra., uns rosers, unes parets molt e 0 n ver s a Cinematogràfica. per
exceptuant J. Vidal que ocupa el passà. .igual en el partit de water. ficà. així «leaden de la classificació
ble.nques. I al lluny, naturalment, J . Cuesta Ridaura
lloc ,·e Pujol. Guanyà el primer par- polo, que donà. lloc al3 comentaris general per bon marge de punts. Es tr_nportància i sel}se la més lleu pos- plèndits resultats.
14 : «La Paraula». - Emissió oe
la Giralda. Ela personatges s'ho pre·
• • •
.tit d:-.•¡a.nt del C. E. E., però va. per- més apassionats que hom pugui distingiren Brull 11, Perrier, Torres stbilitat que el !oc pogués propagar.. .que Olvldo Rodrfguez, a Madrid, nen tot a la valenta -en aquest les dues de la tarda. - Informació
"dre et segon davant del Juventus, l~reure. Diem aiXò perquè sl de bell t Tey, pels guanyadors, i Boadas, se a la fàbrica de gas, als gasòme«romance» tot un equivalent de de Barcelona. - Actualitats teatrals
tres n.l a cap dipòsit de matèries tn~ té les maletes a punt.
cosa lògica, ja que la vàlua i el antuvi ja es va veure un domini per Me.nylk. 1 Aguilar, pels vençuts.
tremp de l'adversari eren força. di· part de l'eqUip A damunt el C en
, .. que espera que l'avisin des de rès-, parlen dels «azahares», de la 1 musicals.
~ els ~00 metres, Aguilar i se-- ~~mp~~l~ r~rn:a~:tà!~~f~:g~~
ferents. Li queda, però, el partit de les curses, la poca diferència. de gala es disputaren pam a pam la qüèncla del susdit lnslgnl11cant In· Barcelona per a agaf9.r l'exprés.
14,30: «ButlleU Oficial» de la Ge«jaca», de la «faca», de la «mejorala segona volta al sea camp, mal· punts existent en finalitzar aques- seva vàlua, que es resolgué a favo r cendi, com també són lmaglnar·•s •ls
... que l'avis vindrà d'un teatre del na». del «fandanguillo», de la «man- 1 neralitat de Catalunya. - Sumari
grat tot 1 haver dit que són els te5, féu que el partit de water-polo del segon, per 1-10 de segon. s. Tor- aetes d'heroisme per a sufocar-lo~
zanilla», diuen versos a la guitarra 1• del número publicat avui. - «El ret
Paral·lel.
ünlcs que poden molestar el Juven- es presentés molt competit i !ou dis· res. en els 100 metres dor 3, féu tam... quan en aquest teatre deixi d'ac-- -1 tenen sort, perquè la guitarra del dla», per J oan Alavedra. - Contus ja diem ara que en joc no po- putat o.mb alguna violència per bé una bona performança si es té
no QPt contestar-, es barallen, cri· tinuació de les Actualitats. - Borsa
hJar-hl Pepltn Huertas.
derÍ guanyar-los, nl al camp de ambdues parts, la qual cosa motivà present la. categoria de debutant.
den, pateixen molt per culpa de de Treball de E A J·l.
-~
j
L'Hospitalet. L'empat que aconsc· en algunes ocasions l'expulsió de di15: «La Paraula». - ~issió de
que Glòria Guzman es troba a l'amor, ploren, s'esgarrapen i estan
A m és d els gi· les tres de la tarda · - D••ectament
--·
guiren en el T orneig passat, no fou versos jugadors. El públic, integrat
No e.::tiguêrem desencertats la set- I
.....
carregats d e mtw.ues.
tel
y lè ·
però, tj tancs pur sang intervé en l'obra una des de Madrid. - Ministeris. - Rena.
a ncla, sense
tal r.-mpat, presenciàrem el partit t la. major part per nedadors particl- mana. passada. en pronosticar una
marquesa a!1c1one.d.a a la g1taneria 1 sum de la «Gaceta». - Sessió Ra·
ja el que aleshores diguérem demos· pants, exterioritzà el seu apassiona- lluita aferrissada entre els equips A
corii~~:te.Giòria Guzman,
trava que fou vencedor el Juventus. ment manta vegada en forma brus- 1 C, i no creiem avançar-nos massa L.- - - - - - - - - - - - - - ' ·
diobenèfl.ca. - Discos escollits.
... que un dia d'aquests vindrà a això és causa de molts disgustos.
16 : «La Paraula». - Emissió de
Però tot això no interessa l'espec.
I
B
El Ripollet, l'Atlètic i el C. E. E. ca acompanyada d'una cridòiia ex· a renovar altra vegada la nostra
Informales quatre de la. tarda
·ta
~·
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d
El
tad
ona.
arce
lluitaque
equip3
els
envel's
opinió
lluitaran entre ells per a escapar-se traordinària. L'arbitratge fou una rau el proper diumenge, els quals,
. rama e .....gi no; yo,
or.
que a la nostra crutat el dia •
gitana•, com que és de cartó i Paper cló general. TAR DA
hi fa escala l'o: Ati"gusfuu.
de la cua.
mica desencertat, ja nu_e si en algu- tot i no arri!>ar probablement a l'ex.
¡ · bll
rrt~
· tat
rà
...
pm , no a VD a pu e 1 es QUe·
... que Glòria Guzman embarca
Al segon grup, també. hi ha tres nes ocasiçns les ,sentències
CORTS CA'tA.I.:.4~. 613
fmen ra- cês dels prime....., seran suficients
18: Programa del radioient. amb destl a Buenos Aires on té da entre el oortó 1 el paper pintat
...
tlubs, ·et Cornellà, Calella t Atles, vorables a l'equip e, en altres ho
un contracte magnlflc per a actuar de l'escenari. L1 manca humanitat, Discos a petició de senyors sabscrip..
M. Plgeu, p.inturl)
que són els que amb més prepa· !oren per a l'equip A.. 1 en aques: per a mantenir l'entusiasme del
de RADIO BARCELONA.
tors
lt
estar esc
gran nombre d'aftctonat3 que acu· Ramon calzlna, pintures t dtbutxos al M 1 ú
11 manquen -èmcla1grl a t tè
Ne\6 i cobejança han començat el cas hem de ressenyar una j ngada deixen
18,15: Impressions d'una dona a
el ~.'u
• • •
aP ....
t
cada festa a. la pllictna del
Campionat, els altres tr e~ solam~nt dubtosa de l'equip A: després de xu- c. N. Barcelona.
del món. _ «A través del
través
•
J.IV"'
s.
n
po
a
n
ess
versen
VIllalobos Mlflor, escul ura
en el cas d 'una sorpresa podnen tar un dels seus jugadors a ln por... que la setmana entrant veurem ques. Tot queda massa. convenclo- món amb els sentits 1 el cor obertsJ,
Del 23 de febrer al s de me.rç
J. BRAU
avançar-ne algun dels primers, però ta contrària 1 detenir la pilota el
nal, massa fals, massa tronat, massa conferència per l'escriptora Aurora
teatre valencià a Barcelona.
no ho creiem. De no desinflar-se en porter, aquesta anà. a parar a poca
... que podria molt bé ésser que de «Blanco Y Negro». Amb música Bertrana.
el curs del Campionat creiem que distància de la porta.; el porter acon18,30 : Suplement de «La Paraula baixa d'Ernllia Climent, de la de Moreno Torroba o de Guerrero.
CLASSIFICACIO GENERAL
dels tres darrers el que mUlar pot seguí agafar la pilota. al mateix
companyia 'tel VIctòria, tingués al· 1 amb intervenció de coristes. sego- la», dedicat a la. Secció Infantll de
Primer grup :
èlasstficar·se és l'Escletxes.
guna relació amb aquesta tempera.. nes tiples, un tenor ctnrtc, una tiple R ADIO BARCELONA. _ Rondalles,
Equip e (dos partits), 1J8 punts.
temps que ll entrava un davanter
còmica i dues tiples cantants, «TT.. contes, consells útils, etc.
Telèfon 18710 da de teatre valencià.
Diputació, 26'1 EqUip A (dos partits), 133 .
A la Tercera Categoria, l'Ateneu de l'equip contrari, que l'agafà amb
18,45: Conferència pel senyo1:
gitano; yo, gttana», podria. tenir un
• • •
B. C., Matlnenc 1 Ollmpic, són els les dues mans, li prengué la pilota
ART I ORNAMENTACIO
Equip B (un partit), 66.
més destacats per a disputar-se el i marcà un gol amb tota naturalitat
Eduard Batalla i Canillera, presl·
... que avui embarca cap 8 Mallar- èx1t r elatiu al ParaY.el.
OBJECTES PER A PRESENTS
EqUip D (un partit), 65.
prim er lloc, però que comptin amb que l'à.rbitre donà per vàlid, quan
El que és llastimós és aquest nom dent de la Ponència de CoRocactd
ca la companyia de Marearida carSegon grup:
infecte 1 cursi que d'Andalusia ens Obrera de Catalunya, el qual explll'A. C. Mollet, que és un equip de lògicament era. un o:faub. Això mobajt-.1.
Màrius Yilatobà., pintures
Equip A (dos partits), 124 punts.
molta voluntat i que pot donar sor· tivà. un aldarull considerable i hem
... que debuta demà, al Lfrlc, de donen -r epetidament, amb una mo- carà a l'opinió la poUtte& d'obrea
Camil Fàbregues: Escultures
Equip e <dos partits), lll.
preses. Els altres. pel fet d'ésser de suposar que l'àrbitre e3 trobà un
Palma, amb «Las de los ojos en notonta desesperant, els comediO- municipals que ha estat desenvolU·
1 dibuixos
Equip o (un partit), 57.
nous aquest any, no són prou cone- xic Cdhibit en la resta del partit, degrafs. Tan sols ela Mac-h ado amb pada per l'Aj untament de Barceloblan ca''·
Fins el 8 de març
Equip B (un partit), 45.
guts i no pot donar·se una opi·
d'acord amb la Genera.
puertos» s'a- na,
a los
fué del
se xic
Lola un
::::::=::~~~~~~~~~~~~~~¡
nió definitiva respecte a llur rendi- gut
es produi.
quegeneral
de Catalunya.
a !'escàndol
lltatsempre
crom.
partaven
~ - - «La
~
augmen- ~~;~~~~~~;;;;~;;;-;~~::~=::~~~~~::
una protesta
Fou
ment i possibilitats
19 : Senyals horaris. - Continua·
La resta, incloent-hi els Qu1ntero,
tada en gran manera per aquells
és paisatge de «pandereta», de caixo cló del programa del radlolent.
M ES D E F E B R E R
N O US
M ES D E F E B R E R
que formaven part de l'equip al qual
19,15: «La Paraula». - Emissió
de panses. Es a dir: cu r3ileria ele-M O O EL S O E
acabaven tlc marcar-li un gol per a
CLASSIFICACIONS
d'Un quart de vuit de la tarda. vada a la quinta potència.
ells injust; a més les veus seguiren
Déu haver·h1 una altra Andalusia I6nt'ormació de l'estranger, Barcelopujant en un «crescendo vivace»
SEGO N A CATEGORIA
molt més inter essant que la que, na, Madrid I provincies. - Obert"J·
quan l'àrbitre en una altra decisió
tan adornadeta i ensucrada, ens pre. ra de la Sessió de Corts. - Conti·
expulsà del camp un jugador de l'e-(Primer grup)
senten els comediògrafs. Una Anda- nuació del programa del radioient.
qUip A. En sorgir una divergència
J. Q_ E. P. F. C. P . entre un jugador 1 l'àrbitre, aquest
19,45: Cotitzacions de monedes.
lus1a sense tantes guitarres. sense
2 2 o o 58 35 4 su.:;pengué el partit quan encara
tants fandanguillos, sense tanta - «Los progresos cientffl.cos», conJ uventus
2 2 o o 43 28 4 manceva una bona part del temps
.Manresana
manzanJlla Una ooesl• mès h uma- ferèncla. en castellà, per l'enginyer
Q
2 1 o 1 48 35 2 reglamentari. Nosaltres, com a jut;..
. senyor Vidal Dspaño.
Hospitalet
2 1 o 1 40 44 2
Atlètic
~.
....-SALDO
DE
PREU
A
VENDRE
A
PER
EXPRESSAMENT
fABRICADES
memorable
NIT
d'aquest
imparcials
ges
2 o o 2 38 60 o
Ripollet
no volt-m esbrinar qui té
20: eLa. Paraula». - Noticiari es2 o o 2 25 50 o encontre,
C. E. E.
raó i ff'm ....v.ul:i_..,. solament que tant
portiu. - Programa. de discos se-de la col·lecció de
l'àrbi +re !:101fi els jugadors po3aren
lectes.
de la cal·lecció de
(Segon grup)
llur re per a poder realitzar tot el
20,30: Servei informatiu dea del
PREUS BLAUS
PREU S BLAUS
J . G. E. P. F. C. P. m-.::
PQS&ible l'empresa que a ca-diari «La Publicitat».
4
9
38
o
o
2
2
Cornellà
ú....:tú havia estat confiada: però
20,40 : eLa Paraula». - Resum
2 1 1 o 58 34 3 qu~. degut a un nerviosisme que anè.
Atles
del que s'ha publicat als diaris de
2 1 1 o 39 28 3 augmentant gradualment en el trans
Calella
Barcelona, glossat pel publicista
2 1 o 1 31 45 2 curs del partit, 1 la dissortada acEscletxes
J . Navarro Costabella. - COntinua.200218420 tuació de l'àrbitre en alguns moBadalona
ció del programa de discos.
200215410 ments, malgrat de posar·hi tota la
Aeronàutica
20.55 : COtitzacions de mercadeBox-calf
ries, valors 1 cotons.
seva voluntat, no pogué deturar el
TERCERA CATEGORIA
que a passes gegantines s'anava
5ervel
21: senyals horaris. Box-colf
morró
J. G. E. P. F. C. P . apropant, fins a esclatar com una
Meteorològic de la Universitat de
i
morró
~ 2 o o 45 14 4 bomba. Esperem de tots els jugadors
Ateneu B. C.
Barcelona.
camell
2 2 o o 47 16 4 -la majoria d'ells internacionalsMartinenc
21,05: Emissió a càrrec del bari50
2
2 1 o 1 51 32
ton Eduard Brito.
~ . C. Mollet
que sabran demostrar-nos en altres
2
35
24
1
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1
2
21,30: Concert a càrrec de l'A·
P. de la Riba
ocasions la seva provada. vàlua sen1 1 o o 38 4 2 se terúr nece3Sita.t d'emprar la vioOlimpic
grupa.ctó «Tàrrega» d 'instrumenta
2 o o 2 15 38 o lència en un joc en el qual tenen
Rubl
de pua 1 pulsació. - Director: Rade la cai·lecció de
2 o o 2 18 80 o palesades tan destacades qualitats.
Comtal
fael Domènech: «Sangre gitana»
1 o o 1 3 22 o
Garcia
tpasdobleJ, J . Vàzquez; «Nlña Pan...
SObresortiren per l'equip A, GamPREUS BLAUS
ctla» (havanera), Romeu Valverde:
per 1 Borràs, a la defensa, i Cruells
cAlborada asturla:la», O. Pola.
davantera, el qual, tot i no es·
Agrupació de Basquetbol ·de atarlamolt
22: eLa Paraula». - Emissió de
enc-ertat en el xut, fou en
les deu de la nit. - Directament dea
tots moments l'element més perillós
Catalunya
Madrid. - S essió de Corts. de
de tot el seu equip. Cal anotar un
Resum de les informacions radiades
dels gols fets per aquest jugador,
durant el dia.. - Continuació del
que fou d'una. classe digna d'un veResultats
concert: «El cant del gondolen,
Molt
internacional.
vegades
cent
terà
2D-17
Martinenca· Allgues Blaves,
F . MendelssObn; «Don GU de Alcamorró
4D-30 bé, perè molt, Castella a la porta;
Renaixement. Badalonf,
là» (pavana), M . Fenella; «Moment
12--13 malgrat haver-li passat cinc gols,
Montgat. Monts<'rrat,
«Venècia»
CENTRE EULALIENC mustcab, F . Schubert;
deturà pilotes veritablement difícils
El vinent diumenge, a la tarda, (marxa ), Arned.llla.
Com ja. digucrem en el primer co- i s'acredità de posseir unes cond.l·
22,45 : El conte castellà cAnéeper
entitat
aquesta
en
lloc
tindrà
mentari que publicàrem de l'Agru- cions envejables per a aquest di!i·
l'elenc que dirigeix el senyor Gut. dotas», del popular escriptor Vlcenv
pació, no va aquest any tan llis com cil càrrec. A l'equip e, Puig realitPTEs.15
llem Brugueres, la segona funció de Dlez de Tejada, llegit pel seu autor.
l'anterior Sl bé el Sabadell i el Re-- zà una defensa notable, secundat ad23,55: sessió Granados, a càrreo
Teatre Selecte. Es posarà en escena
de ta coi·lecció de
naixement esLan empatats a vuit mirablement per Mansilla; Navarro
la comèdia en tres actes d'Emili de l'orquestra de RADIO BARCEPunts per al primer lloc, no creiem tingué un bon dia 1 féu gala de les
Graells Castells eCem s'enreda la trc>- LONA: Dansa gitana, Berceuse (de
PREUS BLAUS
que puguin estar molt segurs de seves facultats; Mora se'ns presentà
ca», en la qual prendran part les cEscenes poètiques»); Eva. 1 Walter
l'estabilitat dels seus llocs. Les sor· un mngnific xutador a gol. Un dels
senyores Font l Sabadell l els senyors (de «Escenes poètiques»); Dansa de
Preses hl han estat 1 segurament go~:; que mé3 entusiasmà fou l'aconFontgibell, Brugueres, Navarro, Bor· la roaa (de eEscenes poètiques»)
no seran les darreres. El Renaixe· segu it per Sabata en una mitja vol1 Marcllles. Ha promès la seva En el jardi (de «El lllbre d 'hore~>:
des
ment 1 el Sabadell són els que amb ta dii;cilissl ma.
Dansa espanyola núm. 4 (VillanesaasLstènçJ.a l'autor.
tnés regularitat s'han produït, no
ca) . - Programa de discos.
En 1!:~3 curses, A . sabata es cla.sstB.ix.1 els altres que han tingut nuc· ficè. en primer lloc, en els 100 me·
24.: eLa Paraula». - Emissió de
tuacions força desconcertants. El tres lllureJ, seguit de Canela U , que
les dotze de la nit. - Darreres tn·
Montgat l el Montserrat sembla que féu una. bona cursa. Sampere, en els
formacions.
marró
són, seguits d .! la Martinenca els 100 metres dors, s'emportà. la victòFI DE L'EMLSSIO
que tendeixen a millorar la seva ria com ja hom preveia. En els 4
COMMOVEDOR
ORAMA
UN
classificació. El Montserrat sembla per 100, l'equip format per Gamper,
EAJ 39 • Ràdio Badalona
I APASSIONANT
que finalment lograrà acoblar els Canela I, Canela. n 1 Cairol, confirAvui, dijous. _ A les 12: Obertu·
seus elements, amb la qual cosa !e- mà la seva supremàcia en rebaixar
MOlA
~
PTEs.15
ra; senyals borarlB; m~il?l variatrobarà la moral que l'havia portat
OOYA
a;QMOZ
Destacà
torneig.
'aquest
d
ècord
r
el
da en discos A les :¡: Musica selec·
al Campionat dues vegades consecuta. A les 2,3ó: FI de l'emissió. A _les
tives i demostrarà en les actua- Gamper en emprar 2 m. 45 s. en el
t'a
de
des
d'estar
després
relleu,
seu
7: . Obertura; senyals horaris; n;¡usl·
clons futures el que el seu historial
ca slm!òntca. A les 8: CotitzaciOns.
temps retirat de les curses de na.fa esperar d ell.
A les g· Notlcles locals. A les 9,1~:
Per ara la cua se la disputen el tació. En els 200 braça, Navarro m-Concert' selecte pel <QUartet B,..
tenta el titol d'imbatible, si bé hal3adalon1 i les Allgues Blaves.
dalonu el qual interpretarà: cSygué de forçar m és que diumenge
b1l.llt u8.ntasia), Jacobt; cVaya. v..passat en trobar un Zwlller ple .de
Classificació
rónicas» (pasdoble), Alemany; cr4aque, pot5er amb una nuca
nervi
J. G. E. P. F. C. P . més
rusa» (fantasia), Vives; cJo t 'aln'l~
d.•entrenament, 11 hauria pogut
Renai.xement 5 4 o 1 120 99 8
1
cvalB), Walteufeul; Poupurrt de ~
Sabadell
5 4 o 1 97 85 8 donar algun disgust.
rea anda.lucesJ, Gómez; ~gNc>
Carles Cairol, sense emprar-se a
Montgat
530~106706
ctantaala), Wagner. A 1el 10, id. A
Martinenca
5 3 o 2 87 86 6 fons, :s'emportà la cursa dels 400
Uclea de Premsa des de10~Fi de
M:un~..;ez-rat
5 2 o 3 70 76 4 metres, seguit de Ollé, que féu una
• ·
les 10,30: «Jazz». A les
AUgues
6 1 o 4 87 1~ ~ ~na cursa. La puntuació resta,
l'emissió.
BR.ri::tloni
6 1 o 5 98 140 ~ doncs, en aquests equips de la se-
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Passeig de Gràcia, 36
Fontanella, 15

Solmeron, 29 ol 33

MODELS ESPECIALS PER A CARNAVAL

en

LA MAR I L'AIRE
VAIXELLS ENTRATS
De Palamós, amb càrrega. general,
vaixell espanyol «Ampurdàn»; de
Les Palmes, Tenerife i Càdiz, amb
torreu, mercaderies 1 20 passatgers,
el motor postal «Vllla. de Madridll;
de Palma.. amb correu, mercader~es
l 60 passatgers, el motor postal cCmdad de Palma>>; d'Alexandria, amb
càrrega general 1 de trànsit, el valvell noruec csvein Jarl»; de Cardiff amb carbó mineral, el vaixell
d3 i·esmentnda nacionalitat «Llsken
Jarlt· de Londres i Anvers, amb càrrega 'general 1 de trànsit, el vaixell
noruec cEinar Jarbl; de Gènova 1
Marsella, amb càrrega. general,. i de
trànsit, el motor espanyol cTúrla.».
AL DIC. - Ha pujat a netejar
fons el tancque espanyol cCamprodón:t, de la matri<::ula de la Campsa.

,1

NAVEGADA
DiSTANCIA
DELS VAIXELLS SORTITS
AHIR
I<'órll. d'horitzó es troben els espal\YOls «Betisll, en llast. cap a Vallcarca; el rLmolcador «Formentera»,
de trànsit, cap a València; e~ «Robcrlo R.», amb passatge i carre¡;-a
general, C'\P a Cartagena; el correu
«Ciudad de Pa.lma». amb passat ge
1 càrrega gPneral, cap a Palma ; el
nordamPrlcà t!Cardonia», amb càt'rcga ~rnc tnl i de trànsit. cap a No·
V9. OrlPans I escales, via Gènova: el
suec «Osman». amb potassa. cap a
Anvers; el «Virgen dc Africa», amb
càrre~a general , cap a Castelló I esca!Ps.
VELA - El «Galia na», a mb ciment. cnp a València; el «Cala Contesan, umb cà rrega general, cap a
Palma ; el «Malvarrosa», amb carrega general, cap a València: el «ComPrcio» nmh càrr~a general, cap
a Sa nt Feliu de Gmxol~.

Sort!, a les 8'50, l'avió postal alemany «Jtmkers D-Ahlh», per a Estutgard amb escales a Marsella 1
Gènova. amb correu, mercaderies 1
vuit passatgers.
Borli, a les 9'45, l'avió postal espanyol «Fok.ker 10 Ec-Ama:t, per a
Madrid, amb cotreu, mercaderies I
vult passatgers.
Sort!, a les 14, l'avioneta de turisme francesa «F-Amjy», per a. València, pUotada per M. Dcvallés.
Sortf, a les W30, l'avioneta de turisme francesa tF-Allic», per a Perpinyà, amb un passatger i pilotada
per Mr. Artlgnnc.
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CARRER LLURIA, 62
<entre Consell d ~ Cent 1 Aragó)
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f'allercla (Don;ènK de Bellmunt)
;1 ha traslladat el aeu despatx d'advoJJ cllt (divorcis, qüestions civils I ori·
nsinals, afers administratius I me¡o.
cantlls, consultes, etc.) a la Ronda
Sant Pere, 44, pral. 1.o Telèfon 13909
(de 4 a 7 de la tarda)
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PRIMERA SECCIO
Davant el
Parricidi frustrat.
Tribunal del Jurat es celebrà ahir
la vista de la causa instruïda contra
Agustí VIu. acusnt del delicte citat.
El processat, segons les conclusions del sumari, clavà a la seva muller 4.2 ganivetades dels efectes de
les quals trigà 125 dies a guar1r.
El processat en la seva declaració
digué que havia estat a França
treballant, i en retornar, la seva
dona, en un dels dies que discutiren,
el culpà d'haver estat l'autor de la.
substracció d'unes quantitats a una
rellogada alemanya. En sentir-se dir
que era. un lladre el que havia estat
treballant tota la vida per als seus,
agredi la seva dona en un moment
d'exaltació.
Declararen la muller, diversos familiars 1 alguns coneguts, i la prova. tesLiflcal fou completament favorable al processat per la qual
cosa el jurat, en el seu veredicte,
dictà la culpabilitat del processat,
però amb dos eximents i algun atenuant, per la. qual causa el Tribunal
de Dret condemnà el processat a la
pena dc tre.o; anys de presó.
SEGONA SECCIO
Homicidi. - A la secció segona
començà. la vista de la causa en
revlsló, davant el jurat mixt, de
l'homlcldl de Rita Bertran, ocorregut a la població de Sant Joan de
Me<liona, contra el processat Ramon
GumA.
El proce~t manl.fe:;tà., a preguntes del fiscal, que tenia relacions
amb la interfecta, i la familia d'ella
s'hi oposava, arr1bant a no delxarla ballar amb ell. El dia 27 d 'abrU
del 1933, en sortir del baU. la trobà
amb el seu germà, 1 en ésser 1nsultat, u donà una punyalada, que li
causà la mort.
Declararen diversos testimonis 1
avui es continuarà la vlsta.
Actuà de fiscal el senyor Marquès,
d'acusador privat el senyor Garcia
Tornel l està encarregat de la detensa el lletrat senyor Roda Ventura.
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VIES URINARIE~
AvarlosL - Matriu. - Blenorràgia. - Tractaments moderns. Impotència. - Dlntèrmia. - Alta
freqü ència. - Raigs X. - Anàlisis clinics <sang, orina)
Consulta de 10 a 1 I de 4 a 8
Dlumenae, de 10 a 1

tiARCIILONA: Vla Laletaua, I
LINIA RAPIDA DE ORAN LUXI BARCELONA· CADIZ- CANARI ES
el ~erve1 Iee motonaua
Efectuaran
SOrttdes aetmanala ela dl.Mabtes, a 11111 doue
•CIUDAD DE SEVILLA• I •YILLA DE MADRID•
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA· PALMA DE MALLORCA
Bortl<lee cada dia (llavat ell dlumen.r11111 . <te Bareetona I Palma, a lea 11
lloree. per 11111 motonaua
•CIUDAD DE BARCELONA• I •CIUDAD Dl PALMA•
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA. VALENCIA, ALACANT I PALMA
MALLORCA. BARCELONA· MAO I BARCELONA· El VISIA
~L\ COMERCIAl. AMB ESCALJCS A lOTS ELS PORTS OE LA MEL>l·
TERRANlA, NORD D'A.FRlCA 1 CANARlZS. - Sort1<1811 Qulnzenr.la de .eaz.c..
lona ela dJJoua WNlA OOMEROlAL BILB40 • CADIZ • OAl'iARIES, AMB ESCALA A roTS ELS PORTS OEL NORD D'ESPANYA - Sortldee QUinzen&la
C1e I!Ubao ela dJJoua.. WNlA RAPIDA REUULAK &N'ta& KSPANYA l TCRR1TORl.S DB LA GUIN&A BSPANYOLA CF&RNANUO POO!. - Sortldee el C11a
l'l <te cac1a mee, amb eeca1ee a Vat6uC1a, Alacant etac:ultattvr.l. C&naaena
ctacuuattva). CAdlz, LM P&lmaa. santa cruz de Tenerue, Blo de oro uacwtatln)..t._ MoQIÓVIa 0 Preetown (f&OUitatl't'a), Santa laabel de P'erll&UC10 Poo,
U.ADRID: Puselc de la Outeuaua, lt. -

VENDA I CLINICA
D'ENCENEDORS

El primer de març

CASA SUBIROS

6aló Modern de
cPedlcura» regentat per
11

Hospitai, 42. Tel. 13651

J~an ~~~~eñeyl i ~eny~1 a
VIES URINARI ES
DEFECTES SEXUALS

FARRE PIJUAN
Metgo espeolallsta
RAMBLA CANALETES, 11, ler.

•••

Amb et mateix programa ja esmentat, l'Orquestra Pau Casals o!&ri a l'Associació Obrera de Concerts
la. seva tercera audició matinal, que
consUtui un enorme ~devenlment
al qual els components de la. popular associació no deixaren lloc on
encabir una ànima. L'Orquestra
Pau Casals, l'Orfeó Gracienc, els
aol1stes Concepció Badia d'AgusU,
Concepció Callao. Bonaventura DinJ, Ricard Fuster 1 els mestres Joan
Balcells 1 Pau Casals, !oren objec~
d'Imponents ovacions en acabar 1&
magna audic.!ó de la. «Novena Blmfonia:t, de Beethoven, que causà en
l'enorme auditori un veritable entusiasme.

L'Associació de Cultura Musical
presentà, dilluns passat. el magnilic cOrup Instrumental de Brusselleo, compost dels eminents artistes
Germaine Schelling's, viollnlsta; Juliette Craps, arpista; Gaston Jacobs,
viola; Marcel Rassart, violoncel, 1
Herlln van Boterdael, flauta.
Aquests famosos artistes interpretaren amb una fusió impecable 1
depurat estil unes dellcloses «Peces
de concert», de Rameau, per a violi
violoncel 1 arpa; «Quartet» per
flauta, violi, viola 1 violoncel de
Mozart; «Variacions lllures», dê Gabriel Piemé, per a flauta, violi, viola, 'fioloncel 1 arpa; «Variacions
pasrorals:t, de Rousseau, per a arpa
1 conJunt de corda, 1 el cConcert•
de Josep Jongen. En totes les obrelÍ
e&mentades, a les quals calgué afegir una fora de programa, els
artistes belgues obtingueren càWdes
ovacions, amb les quals, ela components de la. Cultural premiaren la
ma~ca tasca tan actençadament
:reah t.zada.

a

•••

que el nou Comissari, senyor Alvarez Rodrfguez. no arribaria. fins d'oel dos o tres dles per tal de prendre possessió del càrrec que el Govern ll ha conferit.
El doctor Boix acabà la conversa
amb els periodistes dient -los que
quan vingut el senyor Mur ja haurà
acabat la lleva tasca al Rectorat i
que, per tant, tenia el gust d'acomiadar-se dels representants de la
Premsa.
La. «Gaceto.» d'ahir, entre altres
disposicions, publica la següent;
cOtra dlsponlendo que el Claustre
Juntas de Facultades. Junta Unl~
versitarla y demàs organlsmos de
qué depende el réglmen y dlrecclón
de la Universldad de Barcelona, quedau integrades por el personal docente que conserve la plerútud de
sus funciones, o sca todos los que
son actualmente catedràtlcoe numerar1os de la referida Unlversldad.:t

L'ORDRE
PUBLIC
*

ELS SERVEIS DELS MOS·
SOS D'ESQUADRA
Del Govern General de Catalunya
hem rebut una llarguissima nota
en la qual es dóna compte de la
detenció d'un individu que es diu
August Navarro, fill d'Almeria, que
estava en una taverna del carrer
del Migdia amb un revòlver la butxaca per a l'ús del q_ual no tema
permts. A Santa Coloma foren detinguts Pere Llabrés, Marià Diaz, Pere
Ponce, Antoni Sànchez, Josep Parra i Antoni Martinez, que no varen
voler pagar el que havien begut en
una taverna d'aquella barriada.
Un altre gran servei dels Mossos
d'Esquadra, segons l'esmentada nota
és que agafaren una serventa q:.te
havia pres 475 pessetes al seu patró.
UN PROPIETARI QUE FA
EL QUE LI SEMBLA
Nota del Govern Genet'Sl;
«Al poble de Berga ha. estat denunciat al Servei Forestal de la Generalitat pels Mossos d 'Esquadra, el
proptetari de la finca cComadedona»
per dedicar-se a la talla de pins en
una ex.tenció de més de quatre hectàrees, sense el corresponent permis.
Igualment ha estat denunciat a1
Servei Forestal diversos veïns 1 propietaris de Falset, per tallar més de
5.000 Pins en boscos de la seva propieta't, sense estar autoritzats.»

(tacultatl'f&l. K01r0 1 Rlo BeDJto ltac:ultat!Ya), pela Y&O<n

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI

TOT D 0CASIO
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Ferrer Batlles
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ANUNCIS PER PARAULES
Les dues primeres ratlles 1'00 pesseta
Cada ratlla de més •••••• 0'30 ))
MODES, contecelo acu.JOVE A DORMIR, es
desltJa. Cordera, 1• l 16, rada de vestlt.a 1 aonca
per a eeDJOr& 1 nena
fart. lra.
Preua moderata Roca!OI't
PART. D. MAT. lM. orat la.
PENSIO eLA COMER- o CASA
2 amlce. tot • t PeltJ.
CIAa.e - Baar~ 'I
GRAN OCASIO, menjaAboo&ment.t ee~anala 1 ~. 11er
dor modern compte~
meosuall nqueta, ao
uou per 285 otea.
ment
eeoyçz
HAB. 26 PTES.
coben.e 6U Ol.etl Tel._ &vlllJO,
.Balmee, 171, Junt Dl&.st. :IoD la.
ton 1 Bany.

·- ------

-------

·- - - - - - S'OFEREIX bOnica u.t·
ESTUDI AMOBLAT. •
Llo¡¡ana J:acrt ure a I...A oltacJO carrer VUadomat

BUMANl'l'Al" al numero
~7 m<Ucant condiciona.

'13 Ser la

coo&l.

COMPRO mt.QUlDa t~
togrtrlca oer a placa s 1
1/2 ¡¡er 11 1 acceesorla Es

criure preu 1 DllU'ca a I...A
HUMANITAT DÍlm. '7~ .
CASA PARTICULAR.
DcsJtJa 1 o :. Joves a tot
DESITJO DISPESERS. OFERTES
estar, tuútU eense bOnes .Meneudez
reler Ellsabets 6. Ser primera.. Pelayo, t3, pral.
la.
I DEMANDES
33 DUROS, SENYOR O
MOSSO O COBRADOR,
'fAMiLIAR-: SENYORA
pensió comple- ctesttJa. coliocaclò fli anys
Jeplenó tlabtLac. ç banJ
aac., bany, Caeanova, 1 bOnet relerlloeles. Es.
1 tcl6too Conaell de Cent ta,
44, (tocant Oranvla).
crture a l.A HUMANITAT
Slall. pral 2a_._ __

REGOMIR, 13. · Babl·

tac.IO amb penal6 o seoee.

PÉÑslo

11\im

534.

ESPLEHDIDA HABITA· DIVERSOS
MODISTA e·oterea a
e 1o , ualcò carrer a to'
cua 1 a domlc1.U. Preua
en pes a doe amlca DESPATX compte' YIDO
MtsnJ::;.r aa. oet, abunó .• a preu molt redult per economlca Rocafort. lM
acurat SoneU. 148 ler. uasttadar-me a tora Jl:s. prat. la.
crture a I...A SU.MANITAT
~
.JOVE TAQUIMECANO·
num 6S6
Q RAF, o.rll.cUc U.bal.LI
BONA fAMI LIA, des!ÇMITJA BOTIQA clln- onci.Dee e'oterea mt¡ ct1a
l& ]ove tot estar, prop
<te 1a t'taca d 'Espanya trlell de61tJo per a eeta. Kaalure a 1...A SUWANl·
'}'raCt8 lamlllal . Kac:. LA blll'-me COndJC1ona rao- TAT num 638.
BUWANlTAT uúm 'N

.._

nables. &scrture

a

LA

ofOVI DIBU IXANT ctelltJa oolil&borar 111 reva.
RETOLI I ETIQUETU as 1 casa ed.ltonata• .._
de t.otea menes oer apa. orture a LA UOKANITA'i
QP: 1<l l a Rosa, l'l • l'eMercadera, 86. . otun MO.
radors
Itt ' " r!>.l f>'¿ 13arcelona

ANGEL MARTI. 1atlw
U rll<Jilnderoaclò (Martt.

SUM.ANITAT DWD. 639.

CONFERENCIES

Llegiu LA HUMANITAT
APARELLS
FOTOGRAFICS

JOIES· BRILLANTS
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

CASA BAGUES

B A R C E L O NA

Ol

I!!

--...

Conferènola d'A. Rovira
Avui, dia. 28 de !ebrer a 1 1VIrglllla tarda, tindrà noc a i'Esco~s 7 de
slstència Social per a la 0 a d'-4
tercera de les conferències gna. la
rta a .càrrec del senyor A R ~~
Virgih amb el terna· «La di Ovtra 1
TmsLnmara a Catalunya» nastia dê
Per a invitacions a la. se
l'Escola, Corts, 669, Pral. cretar•a ò.e
Associació de Comptables d e C
lunya. - Aquesta Assoctactó .... _"'-·
gamtzat per a aVUI, dljaus - or.
10 de la rut, una interessant a. lea
rència que tindrà lloc a1 8 COntege .social <Duc de la Victòriaeu1 ~t
• PrL
mer> en la qual el perstiglós •ad
senyor Ferran Boter i Mauri v Vacat
sobre ; cCnràcter dlferenctal en~rt.
comptabilitat i les matemàttqu e la
es:t.

WOTICIARI
-La Societat Catalana d'U

es reunirà. en sessió clentifiear~{~ta
a
1 de març, a les 10 de la ntt
Ordre del dia. - Docror Se! 11
Mau1i; «Nou tractament de le~ll,.~
tis gonococlqucs. Doctor C _...,,.
«Contrlb..tcló a l'estudi del d~r~'
tlc i tractament de vassos anor~a,:
.._..
de ronyó».

ENSENYAMENT
A la Residència de senyoretes Estudiants - Demà, dia 1 de març a
les vuit del vesprei el doctor AntonJ
Oriol començarà e seu curset sobre
«Biologia de la forma» al local de la
Residència Internacional de Senyoretes Estudiants, Palau de Pedralbes.
Poden assLStir-hl tots els estudiants
lltjançant la presentació del seu carnet escolar.
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El PRORROGADA PER
SEGONA VEGADA ~~
D' IMPOSTOS
XEMPCID
ALS PERMISOS PER A LA
CONSTRUCCIO
L'exempció d 'tmpo:¡t als permiSOS
per a la construcció, acordada J)er
l'Ajuntament popular, i que finia. el
darrer de desembre, havia estat ja
prorrogada fins el 31 de març 1 ara
seho ha estat lndPftnídament
nyor Ple.
Per tot el que resta exposat,
aquesta Alcaldia ha resolt:
1cr. - Tots els permisos d'obres,
que es demanin a partir de demà,
dta pr1rner de març, fins el 31 de
maig vim~· , quedaran exceptuat,
del pagament dels drets que regula
l'Ordenança num. 17 del vigent Pressupost, amb les excepciOns que s·assenyalen a l'Article 2c· d 'aquest
Decret, sempre que s'acompleuin ela
seg.uents rec¡uisits: . a) Que el proptetan, en la tnstancta de solitcitud de
permís i prectSament en aquesl.:l, al·
Xl ho demani. bl Que es comprometl ~ començar les obre., 1 a1xi hO
rac1 dins els trenta d1es naturals aegücnts a la data en què sigui requerit per a reintegrar et permis
amb les corresponents pòlisses dl
l'Estat. c> Que, igualment, es cornprometi a tenir-les acabades en el
termini màxtm que s'indica en Ja
següent escala 1 les acabi i demani
el permls d'habitar-les, cas de tractar-sc d'obra nova. dintre l'esmentat termini. Escala: Obres menors,
tres mesos; v:.>res noves o de refor·
ma que afectin solament una planta. tres mesos. Per cnrla plant!l méS,
tam bé tres me.'los.
2on. - Es prorroguen J:ins al 31
de maig proper, els beneficis atorgats per l'acord de l'Ajuntament de
28 de maig del 1934 i Decrets de l'Al·
c11ldia del 13 i 23 de novembre del
mateix any l 4 de gener del 1935,
per a tots aquells permisos que es
demanin, amb els reqnlslts al , bl l
e) .assenyalats a l'ex1:rern anterior,
entre la dr.ta d'aca bament dels esmentats beneficis, segons l'acord l
Decrets abnns aliudits, i l'expressat
31 de malg de l'any actual
En referència als edtficls qur pRIsin de l'alçària assenyalada en 1'~
ticle 119 de les Ordenances Munlclpals, gaudiran de l'exempció de
drets mentre no nrn l)in a l'esmenta·
da alçària, i, pel que resta fins a la
seva tem11nacló, seran d'aplicació
els beneficis atorgats pels acords del
28 de maig del 1934 1 decrets de l'Al·
caldla dels 13 1 23 de novembre del
mateix any, i 4 de gener d'enguany.
Ser. - Cas d'incompliment, per
part del propietari, d'alguns del!
requisits b) o e), indicats als ex•
trems anteriors, perdrà automàt!CAment els beneficis que aquest Deeret li concedeix, 1 haurà de satiS·
fer l'arbitri o drets que per la coostntcció corresponi\11.
4rt. - També perdran automàt1·
ca.tnent els beneficis concedits pet
aquests Decret, els propietaris que
desisteixin voluntàriament de rexecucló de le.o; obres; 1
5è. - Amb tot, però el Servei Té<>
nie d'Edl.flcació de l'Agr..tpacló del
Pla de la Ciutat redactarà en cada
cas . el full de t.Uació de diets com·
pletament d'acord amb les tantes
contingudes en l'Ordenança núm. l'I
del vigent Pressupost, i fent. després, les modificacions corresponents
( als beneficis que u siguin d'aplica·
ció pel present Decret.

Pel

Per tal de commemorar el 250
aniversari de la. naixença de J. s.
aPLUS ULTRA• I aLEGAZPh
Bach, el jove mestre 1 VlolonceHista
UNIA RAPIDA REGULAR ENTRE B-RCELONA I VALENCIA
Sortldea <te Ban:elona ela C11Uuna I ó1Joua. a Iee 20 borea
Joan Pich Sant&$usana, ofert als
•CIUDAD DE VALENCIAm
components de l'Associació Obrera
Preu a oobartal 8'00 peaaetea. Bitlleta d'anada I tornada a preua redulte
social un
amb eacala a tota ela porte de la PenlnsUla. Sortlóee de Bareelona ela cllmec.ree de Concerts, al seu local
bell recital d'obres d'aquest aÚror
IIRYEI QUINZENAL MEDITERRANIA • CANTABRICA
~lA RllOULAR BNTN.2 lMKOELONA ·ALACANT· ORAN • MEl ,u ,LA • VIJ...l.A precedit d'un breu comentari 1 e~
ALSUCEMAB·CEU'rA 1 VlCE-V&RBA
el qual prengué part l'exce.Heot
Sortides de Bareetona cac1a <llumeoce. a tea 't'Uit nores: ct'Aiacant ela d.l.m&l't.l, pianista. .senyoreta Antònia Plch
<t'Onul ela dlmectllll, d'Oran cap a Alacant ela cU.marta. 1 d'Alacant oao a
que interPretà les obres assenyala.~
Barcelona. ela dlmecrea
des com a sol1sta, ultra aquelles en
les quals actuà com a acompanyant
Després d'un comentari sobre lf~
LA BATALLA DEL CARRER
vida i l'obra de J. S. Bach, la senyoDEL MIGDIA
reta Antònia Pich, interpretà d'una
Alexandre Jualgora i López sortia
manera justa 1 Impecable el famós
«COncert 1talià:t, durant els tres del seu èc 1icill del carrer del Migtemps del qual fou aplaudida amb dia, número 5, I es trobà davant seu
Just entusiasme. A la segona. part Jacob Bltto, individu an1b el qual
Joan Pich Santasusana, acompa.: tenia algunes qüestions a liquidar.
Bitto. gavinet en mà, interpellà el
nyat per la seva germana, interpretà al violoncel, la «Sonata en re ma.- seu contraopinant i ll inferí diverjon per & violoncel 1 piano, donant ses ferides. Un tal Leocardo BenaDE MOBLES, PIANOS, RADIOS, C.AI:XD3 DE
a cada temps la seva justfsslma in- get intentà. actuar d'home bo 1 rebé
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DE co~rpretació, que féu tncon!undible també en la trifulca. diversos talls
1obra que el gran Bach deixà escri- de ~nlvet.
em., MALETES, DISCOS, eto.
Els protagonistes de la batalla !ota sota un estil impossible d'equivofou ren detinguts després d'apedaçar-los
car. Joan Plch Sant:Alsusana
objecte d'una espontània ovactó en al dispensari corresponent i com que
1
finalitzar la «Sonata», 1 es veié obli- les fel1des rebudes eren de considegat a interPretar encare. la famosa ració foren traslladats a l'Hospital
«Ar1a», que &eabiL d'entusiasmar el Clinic en qualitat de detinguts per
nombrós auditori que ompli comple- a prOCedir al sPu complet guariCORTS CATALANES,
tament el local. Participà ben justa- ment.
ment de la forrntdable ovacló que
S'HA RIFAT UN AUTOMO·
tancà el programa, la senyoreta AnBIL, I SEMBLA QUE TAM·
tònia Plch, que acompanyà les esBE ELS QUE .JUGAVEN A
mentades obres amb un enc<'r t no
BARCELONA
Telèfon 30422
• • •
superable.
AQUELLA RIFADA
Al Teatre de l'Orfeó Gracienc l'eEls periodistes preguntaren al séminent artista senyor Mattla · Mo- nyor RJbas, cap de la poUcla què
rro, presentà alguns dels seus dei- havia passat en la rifada portacta a
xebles. en una audició representada. cnp en un «stand» lnstallat al Pasen la qual hom va oir una selecció setg _de Gràcia, prop del carrer de
de ci PagllacciJ, de Leonooval!o· la Diputació, el benefici del sorteig
una altra selecció de eLa Boheme»' del qual havia d'ésser destinat sede Puceini (primer acte) , 1 una al~ gons dèien els cartells fixats ' alli
'
tra del tercer acte d'«Aida», de Ver- per a finalitats benè!lques.
Afegf el company que l'esmentat
di. Aquestes &eleccions !oren cantades amb força discreció pels deixe- sorteig havia de tenir lloc el dia 15
bles del mestre Morro, Carme Morro, ~~~ehas:¡t ~esll de gener 1 que en
3 6, BOQUER I A,
Anroni Casamor, Andreu March
e..,. oc es rifen, actualEdu~rd ~ntalba 1 Ramon Allaga <i ment, dos automòbils di!erent!l, senTOT EL MES DE FEBRER
PaghaccJ); Elena. Vilardaga Ferran ~: 1 que ~om sàpiga. que s'ha !et
REBAIXES IMPOR'l'AN .L'S
Delgada, Franceso Llopts,' Alfred ll que 11 havia de rifar en primer
Lastres, Ralmond Allaga i Josep ~
en tots els articles, motivades
senyor cap de la policia maniper balanç
Serchs (La Boheme) ; 1 Mana del f
Pilar Sànchez, Júlia de Bàrcena Ri- a~~~ fa psr~e~~rànss cbeia tasobre aquest
a n r-se'n.
card Castillo, Andreu March 1 'Raimond Allaga (Aida).
J!!!
.
VEGEU ~REUS
Ultra aquestes seleccions, el seEspecialista elets Hospítnls
nyor Aliaga 1 la senyoreta. Roseta
de Paris - Varices - Llagues
Espin, cantaren l'ària de la calúma les cames - Malalties de
nia d'cEl barber de Sevllla», de Ros..
sinl, 1 «Caro Nom!'», de «Rigoletto» P. de Gràcia, 106, pral. l'Anus • Recte - P.èrdues de G U&re•x sense o;~erar
·
SENSE DOl-OP
de Verdi
sang - Fisures - Eczemes
Tots els intèrPrets !.:>ren calorosament aplaudits. Sobr~rtiren però
I
d'una manera ben destacada, 'tes se~
nyoretes Carme Morro, Elena VilarI
daga, Roseta Esptn, Júlia de Bàrcena, 1 els senyors Anroní Casamor
Andreu March i Raimond Allaga'
El mestre Mattfa. Morro, que dirigf
les obres executades, fou insist.entment aplaudit amb els seus deixebles i obllgnt a presentar-se a l'esPRISMATICS • BINOCLES • CINEMES
trada.
P EL·LICULE8 • PATHE• BABY • MAQUINES
•••
fONOQRAFS DIE TOTES MENES • DISCOS, eto.
!, finalment, registrarem el recital
que la pianista senyoreta Sofia. PuEl millor servei a
RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA
ché i I.Joré, deixeble de l'Escola MunJctpal de Música, donà a la sala
de l'Escola, en el qual executà
I
1.15 Variacions i fuga, op. 35», de
Beethoven; «Fantasia., op. 49; IN~
turn en ra diesi» 1 «Vals en rnt menon, de Chopin, ultra «Jardins sota
la PlUJa:t, de Debussy, i «Sant Fran~ de Paula. caminant damunt les
onen, de L1szt. La senyoreta Puché
Ai agó, 270 i 272
que POsseeix unes magnifiques con~
Carrer de Sant Pau, 6
¡ Passeig de uràcia, 45 '
dictons i acurada escola, fou a cada
obra molt aplaudida, 1 a la n del
<prop Rambles> Tel. 14137
Telèfon 11550 i 11559
t tl} extraordinàriament festejada
rec1
1 eltcltada per la nodrida ooncurè
r nela que ompHa 1& sala.
OAMIL OLIVERES
~ta

Salvà, 43, 1."- BA ,CEL0t4A

cepcíó Badia d'Agustí, COncepció
Callao, i dels senyors Bonaventura
Diol 1 Ricard Fuster, rots els quals
!oren cridats 1nslstentment a l'estrada Junt amb els mestres Balcells
i Pau Casals.
Per a començament del concert,
el mestre Casals ens oferi en~ra
w1a deliciosa. obra de Mozart, «Les
pl;)tits rien:>», que !ou e:;trenada a
París l'any 1778. com a ballet, Si bé
Mozart guardà, segons sembla, l'incbgnit, ja que arran de la seva estr.ma ningú no féu esment quo «Les
pet.its riens» fossin obra del dlvi
compositor auror del «Don Joan».
Amb tot, aquesta audició constituiria segurament un assaig, jn que
méa tard. Mozart va completar-la, i
fou executada a Viena degudament
signada. Aquesta obra, ofereix rota
la gràcia i espiritualitat que generalment es desprèn de la majoria
de les obres de Mozart 1 el públic
la r"'bé amb interès 1 veritable complaen~. Foren aplaudidi.ss1ma al final d'ella, el mestre Pau Casals 1
els seus executants.

•••

CLIN ICA GALL EGO

Cll8:t.

CALLISTA
Carrer Santa Anna, 2, primer
Telèfon 12293
SERVEI A DOMICILI

QUARTA SECCIO
Incidents. - Ocuparen el banquet
Pere Mart! 1 Francesc Pérez, velns
de La Llacuna, els quals, en entrar
en un tancat,agrediren el ¡ut.rda
jurat que els volla privar de caçar
per carèlxer de permis.
I.& pena ao!Ucltada pel flscal fou
la de tres anys, dos mesos i un dia
de presó.

--·-

Abana de ter cap compra vlaiteu

P. RAFAEL TRULLAS

El !isca! aprecià l'existència de
tres delictes de falsedat i demanà
per a cada un d'ells la pena de dos
anys, quatre mesos 1 un dia de presó 1 mll pessetes de multa.

6.LAURJA.6

TERMINIS

DIPLOMATS A PARIS

Taumateu:, l'èXit enorme assolit
dies enrera per la impecable audició
de la «Novena. Slm!onia:t, de Beethoven. féu .que el darrer ooncert
ofert per l'Orquestra Pau Casals,
fos de<licat a Ja. repeUctó integra
beethovíana. L'audició grandiosa.
fou portada d'una faisó SE>riosa, plena d'austeritat, en la qual, però, el
mestre Pau Casals Eubratllà. amb
inusitada brillanror tol.l aquells moments culminants que exalcen l'obra a les regions de la 1mmortallta.t.
Després de la «Novena Simfonia»,
hom resta amb l'esperit ple d'optimisme 1 gairebé suggestionat per la
immensitat del seu ambient elevadís31m, sense ü.
A la tasca mer1Ussima de l'Orquestra Pau Casals, cal afegir l'enorme
esforç de l'Orfeó Gractenc, que sota
la direcció del seu mestre Jo:m Balcells, realitzà una de les versions
corals beethovianes, més arrodonides 1 exce.Hentment acabades. Cal
remarcar també l'exce.Hent intervenció dels sol.!.stes vocals, senyores Con-

MAAISTAIY

Ue enviarem un aparell a prova
aelllle cobrar-voe rea
Durant aquest mes el 6 per 100
de descompte a tota ela compra-dora

l'Obrir~

Palau de la Música Catalana: Tercer Concert de l'Orques·
tra Pau Casals - Tercer Concert de l'Associació Obrera El Rectorat - Una disposició
El Grup Instrumental de BrusseHes, a de la «Gaceta» - El senyor
de Concerts
l'Associació de Cultura Musical - Associació Obrera de
Alvarez Rodríguez
Concerts : Audició dedicada al 250è aniversari del naixe- En rebre ahir al migdia. el Rector
els periodistes, ela manifestà
ment de J. S. Bach, per Joan Pich Santasusana i Antònia interi
que segons noticies rebudes de Maesperat aquesta nit el docera
Orfeó Gracienc : Presentació dels deixebles del drid
Pich
tor Josep Mur per tal de possessiodel Rectorat.
Escola Municipal de Música: nar-se
mestre Mattia Morro
A preguntes d'un repòrter, el docRecital de piano Sofia Puché i lloré
tor Boix Raspall també ma.nJ!està.

PLAZOS

8 e n a e e n t r a da ni t I a do r
concedlm lea ta.ctlltata lle paa¡v
meat que el client desitgl

la u<Hitra

•
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AUDIENCIA

AERODROM DE L'«AIR·
FRANCE»
Procedent d~ Tolosa, a les '1'45,
arribà l'avió amb correu, mercaderie.o; 1 dos passatgers.
Procedent de Marsella, a les 7'38,
arribà l'avió amb correu, mercaderies I tres pas.o;atgers.
Procedent de Casablanca, a les
12'38, arribà l'avió amb correu, mercaderles I cinc passatgers.
Sortí, a les 12'50, l'avió per a To.:\E.HUDROM DE L'AERO· Josa, nmb correu, mercnderies l tres
passatgers.
NAUTICA NAVAL
Sorti, a les 12'50, l'avió per a MarProcedenL d 'F.st.n tgarct, amb esca.les a Ginebra i Marsella, a les 14'38, sella, nmb correu, mercaderies i dos
arribà J'avló postal alemany «Jun- passatgers.
Sortí, a les 8'10, l'avió per a Cakers D-Alullll, amb correu. mercadesablanca, amb correu. mercaderies t
~ rics I nou passatgers.
Procedrnt dc Mndrid, a les 12'45, sls passatgers.
CORREU D'AMERICA DEL
ambà l'avió postal espanyol «Fok:SUD
ker 14 Ec-Aau», amb correu, mercaTERCERA SEC CIO
L'avió correu aeropostal de la comdcries t quatre passatgers.
Prncedcnt d 'Alacant, a les 13'55, panyia Air-France, que sortt de Bue-1 Falsedat.- El processat Plus Ferarriba l'avir:neta de turisme fran cesa nos Aires el dia 24, ha. arribat a nàndez fou detingut quan intentava
«F-Anie» amb un passatger l pilota-I Barcelona el dla 27, a les 12'38 hores cobrar uns rebuts falsc., de l'Impost
de motcrs.
amb correu.
da per Mr. Artignae.

~

· LA CULTURA·

la humanlt f

8

Dr. ROSELL

Al oren es

GASOLINA
I NEUMATICS
OLIS
I ACCESSORIS

Service Station,

s.

A.

J

OIJOU8, U Dl FEBRER DEL 18SI

Govern General

eoM ARQUES

EL SENYOR PORTElA HAURIA
111
DE REBRE LA PREMSA
FULIOLA
L'AFER DELS PASSAPORTS A
passa a l'Ajuntament 1 •
LA DONA ESTA CADA DIA Què
Per al senyor Governador
,·piTJOR••• FUNCIONARIS DEL
general
El dia 1g proppassat fou destitult
l'Ajuntament de Fullola IUelda) i
DEPARTAMENT DEL TREBALL substituït
per un alcalde--gestor sense aHe¡ar el més petit motiu. tota
tOUE DESPRES DE DEU ME· mesos
vega<la. que han passat prop de cinc
després del moviment d'octubre i ningú no havia pogut trobar
\SOS DE NO COBRAR, SON cap
motiu legal per a destituir l'Ajuntament.
ACOMIADATS
Ara aprofitem l'ocasió d'a.saabenAbans d 'ahir creguérem que sl el
senyor Porteta no rebia. els periodistes. després de molts dies de no ferbo, era motivat per celebrar en
¡aq·Jells moments una entrevista umb
t•ex-minlstre radical senyor Guerra
del R1o 1 que ahlr ens seria posfeible parlar amb ell. No fou aixi. Re\ coneixem el nostre excés d 'opti-

misme.

El senyor governador ta. dtr, ~-da
dia, als periodistes per mitJà del seu
eecrelnri, que no té res a dlr. Con·
\ forme. Ell no té res a dir, però el3
periodistes, representants de tota l'oplnió pública, tenen· moltes coses per
\e. preguntar. H1 ha molts assumptes
sobre els quals els nostres lectors necessiten 1 tenen un dret d'assnbtn·
tar-se de l'opinió del senyor Portela que, ¡:,er rrutjà. de la Llet dita
de Règim Transiton és l'~utoritat
1
roàxima i, gairebé, única, de Catalunya.
Dies passats, com recordaran els
n o,~tres lectors, publicàrem una nota
anunciam. que a la secció de Pas6&púrts de la Prefectura de PolicJa,
es neguen a facllltar passaports a
les dones casades que no exhibeuün
l'a Lltorttzactó del seu espós, amb la
qu al cosa es nega. validesa a la Llet
catalana que dóna atribucions a. la
dona casada per a comprar, vend!e!
viatjar, etc., sense permís especial
del seu marit.
Un ciutadà, la dona del qual na
de ter un viatge a l'estranger per
tenir-hi un fami11ar malalt, s'adre-.
cà a treure el passaport. A la Prefectura. de Policia 11 digueren que
tots els documents que presentava
estaven en regla però cana que portés un certtricat estès per un Jutjat
mumcipal. autoritzant la seva muller Així ho féu el ciutadà esmentat però, el jutge municipal, Interpretant el bon sentit de la llei a
la qual ens hem esmentat es negà
est.endrc"l, i la. policia per la seva
banda us negà estendre el passaport :;ense aquest document.
El susdit ciutadà va anar a veure el President de l'Audiència, el
qual senyor U recomanà que anés
a veure el Governador General i li
exposés el cas.
Ahir al migdia, menJre els peri~>
llistes eren a l'antedespatx de la
Presidència, aquell senyor parlà, davant dels informadors amb l'assessor jurídic senyor De Prat i amb el
secretari del Governador General.
senyor MartJ de Veses. Els esmentats senyors li respongueren, això st.
molt amablement, que l'aler el tenia en estudi la Comissió Jurídica
Assessora, i que era al President de
l'Audiència a qui corresponia ordenar al jutge municipal que estengués el document de referència fins
l tant que la CoDUSSló Jurfdica r.o
hagués dictaminat sobre aquest afer.
Mentrestant s'l'corda sl s'ha. d 'estendre o no el Passaport o el cer·
tUicat, el familt&r de la muller del
senyor lndtcat, espera inútUment a
l'estranger que la seva filla el visiti.

Trunbé veiérem a la Generalitat
una comissió d'auxiliars del Departament del Treball, proveïts del corresponent nomenament estès per
l'ex-delegat senyor Pou i Oodorl,
que des que ocupen el càrrec -fa
um deu mesos- no han percebut
ni una sola pesseta per la seva felna, ja que els fei('n esperar que ht ha
guc'Ssin cabals per a pagar-los. El
mtllor del cas és que un dia d'aque3ts han rebut una comunicació
del Mlnísteri del Treball en la qual
són destituïts.
Si és que el ministre del Treball
té facultats per a destituir-los, q_ue
ho faci sl vol, però creiem que almenys se'ls haurien de reconèixer
els dret.s a percebre els sous dels
mesos treballats.
Sobre tot uiXò 1 quelcom mês voldríem parlar amb el senyor Portela i Valladares, però com ja. hem
dit anteriorment, no ens és possible.

•••

Ahir ens fou raeilitada la nota
següent:
«Assabentat el Governador General de Catalunya, senyor Manuel
Portela, de les molèsties que als es~
panyols que han de passa:r la frontera francesa. per Port-Bou, els ocasionava. la revisió de passaports t
bagatges, per a la qual cosa havien
d'abandonar els vagons, va lniciar
prop de la Prefectura. de Policia l
de la Direccl6 de Duanes, unes gestions que han donat w~ satisfa~tori
l"esUltat t des d'aquesta data, aquest es molèsties seran evitades als viatgers, ja. que la revisió s'efectuarà,
igual p~r als passaports que per alB
equipatges, en el mateix vagó on
efect"Jïn el vintge.»

•••

El Butllet1 O!icial de la Generalital publicà ahir el sumari segUent:
«Presidència
Ordre donant publicitat al Decret
del Govern de la. República, del 21
del mes que som, suspenent les funcions de la COmissió Mixta per a.
1:\ implantació de l'Estatut de Catalunya.
Ordre donant publicitat al Decret
del Ministeri d'Hisenda, del 21 del
mes que som, relatiu a la dlmlsió
del senyor Alexandre Bosch 1 Catartneu en el càrrec de Delegat especial de l'Estat en el COnsorci de la
Zona Franca de Barcelona.
Ordre donant publicitat al Decret
del Mlnlsteri d'Hisenda, del 21 del
Illes que som, relatiu al nomenament
del senyor Antoni Montaner i Castaüo per al càrrec de Delegat especial de l'Estat en el Consorci de Ja
Zona Franca de Barcelona.
Ordre donant publicitat al Decret
del ministre d'Instrucció Pública i
Belles Arts, del 21 del mes que som,
relatiu al nomenament del senyor
Vicenç Alvarez Rodrfguez i Vlllamil
Per a l càrrec de Comissari general
<t'Ensenyament a Catalunya.
Ordre donant publicitat a la del
Gov?m de la República., del 21 del
Illes que som, fixant la data en què
lea Juntes Municipals del Cens de
les provincics que s'esmenten hauran de fer les designacions de locals.
Ordre-circular disposant que els
~Jtmtaments de Catalunya concedeixin permiSos a aquells de llurs
funcionaris que concorrin a les opoSicions que se celebraran a Madrid
Per a ocupar Secretaries de segona
categoria, d'acord amb la Llei Municipal espanyola.
Comtstaria Delegada a Girona
Clreutar relativa als preus dels
~tlcles de submintstraments a l'E""¡ rrit 1 a la Guàrdia Civil durant
e 1nes de gener proppasa~
<Sevet de Sanitat Veterinària)
Circular declarant oficialment l"e«lsU>ncia de pesta porcina al ter·

tar-loa del telegrama dirigit pel comlssart de la Generalitat de Tarragona al Govern general de Catalunya, segons el qual l'esmentat comis3ari reconeix que no té atribucions per a efectuar destitucions
d'Ajuntaments. I després d'&Jxò,
preguntem:
Per què ha esta.t destituït. doncs,
l'Ajuntament de Fuliola? Es que el
COmissari de la Generalitat de Llei·
da, tindrà més atribucions que el
de Tarragona?

L'HOSPITALET
Hem tln¡¡ut el gust d 'abraçar l'al·
calde del nostre Ajuntament popu..
lar el bon amic Ramon Frontera,
alliberat després d'haver estat detingut al vaixell cUruguay-. d'ençà del
di& 7 d'octubre. El moment ha estat
d·.! veritable emoció en sentir com
els braços de l'amic ens estrenyien
contra. el seu pit. Les alegries són
tan cares en aquest món que quan
per casualitat en rebem una no podem per menys que commoure'ns.
No cal dir que la fausta nova del
seu alliberament va carrer, en un
moment, per tota la ciutat, la qual
cosa ocasionà que espontàniament
es formés una corrua d'ami~ 1 de
simpatitzants que anaven a abraçar
1 a saludar el senyor Frontera.
Aquesta manUestació de simpatia.
ha estat tan continua com cordia·
Uss ima.
Aprofitem aquesta avinentesa per
felicitar novament l'amic Frontera
pel motiu del seu alliberament.
- Després de la llibertat provisl<>nal de l'alcalde Ramon Frontera,
resten emprec;onats. arran dels fets
d'octubre t ultra els encartats pels
esdeveniments a l'Aeronàutica. Naval, Eusevl Font, Annengol Cle 1
el sergent Morondo.
- En la nostra crònica anterlor
vàrem posar que «haviA mort la
mare del nostre amic Francesc Plera.», nom J cognom que posàrem d~
gut a una mala interpretació, quan
el veritable és el de Pere Pié. Ens
perdonarà l'amic Plé aquest moment
de distracció.

AHIR, AL PARLAMENT DE LA REPUBLICA

Una proposició d'Honorio Maura provocà
un altre debat sobre la francmaçoneria
La setmana que ve els diputats tindran vacances
Madrid, :n. - A Iea quatn I cinc
minut.s de la tarda..: donà començ
la seasló do la Cambra, amb absoluta desanimació en escena 1 tribunes. Presideix el senyor Alba. En el
banc blau hi ha ol ministro de Ma.-

rih.a.

Es llegida 1 aprovada l'acta do la
sessió anterior, 1 s'entra segulda.ment a. l'ordre del dia.
APROVACIO
TES

DE PROJEC·

Són aprovats, definitivament, ela
projectes aprovats en primera lectura d'ahir.
Es aprovat, sense dLscussló, el projecte de llei per a dissoldre el Con·
sorci d'Indústrtea Militara i crear la
dlreccló general de Material i In·
dústrles Militars.
Es posa a diBcussió el dictamen
de la Comissió de Marina modificant
el reglament de lea tropes d'infante.
ria de Marina, que éa aprovat.
EL PROJECTE
MUNICIPAL

DE

LLEI

Gotcoechea que st¡u1 breu en la !eva lea soluciona que en ell e.s donen 1
intervenció.
1 que al aeu judici eón del tol; oporEI senyor OOICOECHEA: Jo t&m· tunes.
bé desitjo quo aquest debat acabi
El senyor PEREZ MADRIGAL procom més aviat millor. Abans s'exi- nuncl& para.ule.s qua no es perceben.
no pertanyien a cap associació po.
El senyor ALVAREZ MENDIZA·
gla .U. militara la declaració que ZAL: Sl a la v. B. no li intereosa
llttca. 1 això a'exlgta en el decret del aquest assumpte. podeu ma.rxe.r a
18 do juny. La proposlcló del se- un& altra part. Això, a un altre;
nyor Cano López ea redui a pregun- a ml, no.
tar &lla francmaçoneria estava com..
Continu& defensa.nt el seu cr1tert
presa entre lea assoclaclons de cal- favorable al projecte 1 s'estranya que
re polltte, i hom contestA afirmat!· 1a C&mbra s'hagi moetret contrària
vament. Jo pregunto an. al Govern a ell No ea tracta en a.queat ca.s
sl estA disposat & complir l'acord d•tntenslflcacló de la producció, sinó
Pres per la Cambra 1 a. prendre les de contribuir a la millor distribució
mesur.. que calguin per tal d 'evitar de 1a terra. El partit radical de Baque els mllltars no seguelxln per- dajoe autoritzà el m.ln1stre 1 ee fa
tanyent a la francmaçoneria. (Forts responsable del que pu¡ul ocórrer
~~~~ uns dlr,utats demanen a amb l'aprovació d'aquest projecte.,
crits que es voti a proposició de no
Demana. que ea doni un mar¡e d ..
hi ha lloc a deliberar ¡ s'acabi amb lastlcl\at al Reglament de la C&m·
la discussió, altres enml¡ d'Un gran bra per \al do pod~ donar cura loaldarull, demanen que parli el mln1s- aal a la discUSSió d aquest projecte.
tre.
Hom IJWJpèn la. sessió a dos quarta
EL PRESIDENT: Va a començar la de nou per tal de reprendre-la a
votació nominal de la proposició de doa quarts d'onze.
no h1 ha lloe a deliberar.

La sessió nocturna

LA TRAGEDIA
ASTURIANA
Sam& <lt Langreo1 27. - Hon espresó do Oljón 60
deli déttnguta eñ a9uesta població
quo estaven all e&la'OOSsos lnataYato
alo ooterranll de I& C&sa del Poble.
La ¡¡uàrdla cltil ba reouper&l
diverses quantltate de diner repari!·
<les a la conca de Nalon. Aquestes
asoendelen a 44.905 pte&
Ha .,tal detJn¡¡ut Armand

161 conduita a !à

Igleslaa, aeuse.t d'haver intervingut
D' UNS CONDEMNATI
en ela sueoesoa revolucionarle 1 b_. EL REOURS
L'ANY 1933 AL TRIBUNAL
ver mort l'enginyer Arango.
SUPREM
Ramir Vela.sco i Ferro.n R<>drigue2 ban estat treslladata des de
la preeó de Soma a l'HOSPital d'O.
vledo, par lrob&NO en ¡¡reu estat.

Són absolts lliurement do~
condemnats a mort I con¡
Diu que el senyor Lerroux, demnats a la darrera pena
altres deu encartats 1
visitat pels periodistes, ha
Madrid,
2'1. -A la Bala Sisena del
palesat una vegada més el Suprem s'ha
plantejat el recurs cant
tra les penes imposades ala en"~
seu afecte per la premsa tata
pels reto d'Alcafiiz l'any ¡ )31;

Madrid, 2'1. - La directiva do
l'Associació de la Premsa ba visitat
avui el cap del Govern. Acabada
l'entrevista han manifestat ela com1sslonat4 que la visita s'havia desenroUlat en termes cbrd1ali.ss1ms, 1
en elle., el senyor Lerroux ha via de-mostrat una vegada més l'eJ'ecte que
sent per la Prems&.
Ela com1ss1onata han dit que ha-vien parlat de la suspensió de cHoraldo da Madrid.J 1 que el senyor
Lerroux havia. promès estudiar la
qüestió en un proper COnsell de ministres, 1 els ha afegit que no ho ha
fet dlea enrera per no trobar moment propici.
Eli¡ coml.sslonats 11 ban parlat
també de la reaparició de cEl SOcialista» 1 U he.n demanat que &'autoritzés' ala redactors perquè es publiqui el periòdic, bé amb el titol o bé
amb un altre.
El cap del Govem els ha oontestat
que el mes de març, quan les c1rcumstànc1ea pennetin que desapareguin els estats d'alarma o de pre·
venc16, o el de guerra o el d'aliU'IIl&,
s'estudiarà l'afer de «El SOCialista»,
perquè pugui sortir.

Es represa la discussió sobro la
~c ~?r ROCHA abandona el
Uei Municipal
La minoria de Unión Republicana
El senyor SALAZAR ALCNSO dotensa una esmena e. la base cin- a.bandonen el saló. Voten a favor de
quena. Proposa que on diu cextstirà la proposició els dlputata de Ja mael Concell obert>, es digui cpodrà joria i contra els de Renovaclón Es- Continuà la discussió de la
existir el Consell obert>, perquè en· pallola, tradicionalistes i al¡¡uns in· llei d'arrendaments rústics
ten que aquest constitueix un fra-- dependents. Queda aprovada la proCàs als pobles on no és tradicional. poeicló de no h1 ha lloc a deliberar La sessió nocturna començà a doa
Afegeix que aquest Concell és una. per 112 vots contra 28.
quarts d"onze. sota la presidència.
Institució d'algunes comarques, per
del senyor Alba.. Continuà -amb asla qual cosa h.& de respectar-se, però
ELS PETITS CONREUS DE sistència d'una dotzena de dlpu.
no veu la necessitat que s'impost
tats- el debat relatiu al projecte
BADAJOZ
en altres localitats.
llei d'arrendamenta nlstlcs. Al
El MINISTRE D'AGRICULTURA de
Intervenen en el debat ela senyora
banc blau, el ministre d'Agrlcul·
fa
una
exposició
sobre
l'afer
l
uVega de la Iglesla, Moltó, Irujo I
tura.
segura. que el projecte no va contra
és a.prova.tda la base cinquena.
A mesura que ba avançat la nlt
el
dret
de
propietat.
han acudit més dlpu\ata al saló fina
Es posa. a discussió la base sisena..
Intervenen
en
el
debat
ela
senyora
El senyor MONDEJAR defensa
a arribar a. una setanta. Són apro- El projecte de llei del ministre
una esmena. a la base sisena, que es DAZA, ALVAREZ MENDIZABAL, el vats els art1eles 44, 45, 41 1 48. L'ar-qual
defensa
un
vot
particular.
ticle 43 és retirat I eo suspèn el de- d'Agricultura, informat des·
refereix a la proporció que corresllegeix el dictamen 1 diu que no bat mentre es discutia l'arUcle 49,
pon entre el nombre de regidors que
han de constituir les Corporacions veu s~~~ents raona perquè es neguin a un quart de duea de la. matinada. favorablement per la Co·
municipals 1 el nombre d'habitants.
missió
(Entre al saló el cap del Govern,
Madrid, 27. - El projecte de llei
que es deté a conversar animadacretarl
i
Vaquero,
Marsà,
Salazar
El moment polític
ment amb el senyor OU Robles.
Alonso, .Ouerra del R ia 1 Armasa. del ministre d' Agncultura. sobre inProp d'ells, es troba el ministre de
No h1 concorregueren el senyor Per- crement de les arées de petits conJustlcla, senyor Aizpun, que estudia
ran Gasset per haver renunciat tl reus, projecte que tou ~fusat pel
la conversa).
càrrec, estitna.ot-lo incompatible amb Ple de la Comissió d'Agncultura, I
<El cap de la Ceda, després de la
el de president del Tribunal de Qa. que h& motivat la. tntervencló d'avui
seva conversa amb el cap del Govern.
rantles ; el senyor Sigfrid Blasco per del ministre do la Co.mbra, diu alxl:
«Articulo lro. - En las comarcas
puja a la tribuna Presidencial i
trobar..ae absent a Amèrica 1 el seconsulta alguna cosa amb el senyor
nyor ffida.lgo, per trobar-se a Parts. de la provi , cia de Badajoz, donde,
Alba, 1 sembla. que és relacionada
Es donà compte de lea baixes per a juicio 1 p ;:.::vl.a. declaraci~n del. Inacauses conegudes, dels senyora Mar· tituto de l: rforma Agrarm. exlStan
amb el Reglament.)
ELS CEDISTES tlnez Barrio, Torres Campañà l La,.. yunteros o ubradores que carezcan
Continua el debat 1 la base slsena
toda la t .crra. necesaria para la
queda pendent de votació definiMadrid, :n. - La reunió celebra- ra, 1 s'acordA nomenar per a subs-- de
inverslón e' 1 trabajo de una yun\a
d& aquesta tarda per la minoria tituir a aquests tres senyora 1 al S&- de
tiva.
ganado, ~ t Instituta podrà ocupar
Són aprovades les bases segona. 1 de la Ceda fou presidida pel senyor nyor Ferran Gasset a.ls mln1stres temporalmc.;te,
basta ef 25 por c.lenquarta que quedaren pendents de OU R<>blee. Assistiren a la reunió d'Estat i Indústria l Comerç, sots- to
de
st .:erficte de aquellas .noels mlnlstres d'Agricultura 1 Jus- secretari de la Presidència. 1 al se- cas en la
redacció.
que
lOncurrieron
las condiciONOTES DIVERSES
nyor VIcenç Cantes.
A la base tercera. demana votació tlcla..
Giron&, 27. - Anit passe.da es nominal el senyor
Es resolgueren nombl'OSOS assump- nes siguientes :
S'examinà l'informe de la ponên·
Pascual Leone,
a) que la ocupación acordada no
produi un gran incendi a la casa d'Unió Republicana, I és aprovada ela encarregada d'estudlar la retor.. tes de tràmit 1 s'acordà nomenar
h explotación agrlcola o
de camp «Ma.s Rost, coneguda per la base per 129 vots contra . ~.
ma de la COnstitució 1 es concretà una ponència per tal d'organitzar perjudique
pecuaria a que viniera dedicada la
«Can Tusca», del tenne municlpal
la J>Oslcló do la minoria en ela doa al seu dia l'assemblea del partit.
en &dos anterior~.
.
de Sant Gregori, propietat de Pere
T!.mbé se'n designa una altra del finca
VACANCES
I
SESSIONS següents extrems:
b) Que se trate de fmcas que reuColl. vel de Salt. Segons ens inforLa minoria popular agrària entén programa de propaganda a tot Es- nan algunos
NOCTURNES
de
los
requisit.o&
atmen, el foc destruí per complet el
ha d'iniciar-se sense demora el panya 1 convocar la junta nacional guientes:
lectura a una proposició que
.
per a constituir els dies 3 o 4 del
procés de la revisió constitucional.
porxo i també algunes carretes i di- enEsel dóna
Prtmero: De una. sol& fmca, cuya.
sentit
que
no
hagin
sessions
La minoria Popular Agrària ac- pròxim març.
versos estrts de treball que hi havia. els dies 5, 6, 7 1 8 de març, 1, en
sea superior a 300 hectA-Aquesta JWlta Nacional estarà in- extensión
De-gut a la ràpJda 1 abnegada. inter· canvi, es celebrin sessions noctur- cevta oom a ba.;e de ..discU88ió la proreas b&jp una sola linde, aun cuanvenció dels masovers, verns i alguns nes els dies 27 1 28 de l'actual mes, posta que ha oone¡¡ut el Consell de tegrada per un representant efectiu do éstén repartidas en varios ténnl·
mlnlstres I demana l'addició d'uns 1 un altre suplent de cada. provincia,
serradors que dormen a la masia., 1 al mati el primer de març.
municipales.
extrema, que resulten essencials, en- designats per la Diputació Provin- nos
el sinistre no tingué majors i alarSe¡¡undo: De vartas flncas poseldas
Després de defensar-la el senyor tre ells, els rela.Uus a la familia l a cial respecUva..
mants proporciona, com feia pre- RAHOLA, tnten·é breument el seUtU por un solo proEs donà compte, pel senyor Car- como dominio
veure de bon començament. El toc nyor MAURA (Honori). 1 a·aprova l'ensenyança.
en un mtsmo ténnino muniLa minoria s'ocupà de la propo. rere, de la formació de nombrosos pietario
es creu casual. Les pèrdues mate- la proposició.
cuya exteosión exceda de 300
sicló que tal vegada presenti el Go- comitès en nombre qua supera als cipal
rials no es poden precisar de mohectÀreas. En este caso el porcenvern de no h1 ba lloc a deliberar càlculs previstos 1 finalment es trac- taje
ment.
del
25 por ciento, se compuPRO POS ICIO SOBRE LA sobre una altra proposició que pre· tA de dl verses qüestions d'orientació
- Avul han estat alliberat~ MItarà sobre el total del area super.
MAÇONERIA
pol!tlca.
sentarà
la
minoria
de
Renovació
Esquel Costa. Devesa i Marc Cases
ficlal.
.
dóna lectura. a una. proposició panyol&, acordant que porti el seArticulo segundo. - Las ocupactoTorner, de Sant Jaume de Llierca 1 delEssenyor
nyor
Gil
Robles
la
veu
de
la
minoHONORI
MAURA
refeoea temporales a que se reflere el
de Sant Feliu de Pallarols, els quals rent
proposició de no hi ha articulo
a les mesures que ha adoptat ria sl l'assumpte ea planteja al
anterior, comenzaràn en
es troba ven detinguts a la presó de el
Parlament.
Govern
amb
relació
a
la
propositiempo adecuado para rea.lizar las
la nostra Ciutat per ha.ver-los tro- ció del senyor Caco López.
lloc
a
deliberar
S'arribà a una coincidència de
labores
de
ba.rbecho el afio 1935.
bat anoes sense el corresponent
A continuació es dóna. lectura. a criteris respecte a.l problema de parArticulo tercero. - El Instituta de
pernús.
ceria
a
la
llei
d'arrendaments.
de no h1 ha lloc a
Reforma Agmrta destinarà las tierra.s
- A Santa Coloma de Farnès, una proposició
Respecte al projecte de llei, d'à·
signada per la majoriA.
ocupadas por vlrtud de los artfculos
ha estat detingut Pere Astor CalHcó, deliberar
ries
de
petit
cultiu
a
la
provincia
El ilenyor SIERRA RUBTARAZO
anteriores a dotar en tatalid.ad. o por
de 28 anys, ce.sat, veí de Vilovf d'O- defensa
de Badajoz, que tal ve¡ada es d1saquest&
darrera
proposició.
v1a de complemento, de ~as de c~
nyar, per haver agredit, a.l cafè CSo- Diu que el mottu d'aquesta proposi- cute1x1 avW a les Corts, la minoria
tivo, en canttdad no supenor en nmcietat Coral», a Jordi Lambresa., vel ció és que quan .. <lls<:utl la del queda en completa llibertat per tal
gún
caso a clnco hectàreas por boja,
d'Anglès, àmb motiu d'una calorosa senyor Cano López, ells es mostra.. de prod.Uir-5e d'acord o en discona los yunteros o labradorea que. te<lls<:ussló.
formitat
amb
el
criteri
de
la
CO.
niendo medios de trabajo, no dlsren solament 'acord en què es de-- mlssló
d'Agricultura
- Avui han circulat persistents clarés que el dGovern
pongan de tierra. bastante para emadoptaria les
nunors que s'ha.n efectuat certs mesures necessàries amb relació a
Madrid, :n. - En el resultat de plearla.
canvis a l'oficina de la Delegació les activitats de la maòonerla a
ELS AGRARIS la votació sobre la proposició dels
Articulo cuarto. - Quedaràn exdel Treball.
Madrid, 27. - S'ha reunit la ml· monàrquics, es feia destacaz que a cluidos de la obliga.clón a que se rel'Exèrcit. Ara el que vol fer el senyor
Nosaltres no volem fer-nos ressò de Maura, és reproduir la proposició noria agrària sota la presidència més d'haver-se retirat Unió Republi- flere el articulo prtmero, los propietacana, republicans independents 1 con- rios que antes de 31 de enero de
tals rumors, f1ns a captar-ne la v~ del senyor Cano López, 1 això, des- del senyor Martlnez de Velasco.
ritat absoluta, per aixi informar de- prés de la terminant declaració del
Acabada la reunió el senyor Mar- servadors, també bo havien fet al- 1935 bayan pedldo a pequefioa yun·
gudament els nostres lectors.
Govent. és imprudent i Improcedent t1nez de Vela.sco manifestà als pe- ¡¡uns elements de la Ceda, entre ells teros y labmdores las extenslonea e.
- Per al dia 5 de març, ha estat 1 té més que rea caràcter polftlc. riodistes que havia 1ntonnat davant el ministre de Justlcla, el qual quan tenor del articulo primero.
abandonava el saló de sessions fou
Articulo quinto. - Los prople\arlos
acordat el pagament dels terrenys
Acaba demanant que la Cambra la minoria. el ponent del Govern per
de propietaris expropiat per la cons- r ebutgi la proposició del senyor Mau. tal de reformar els preceptes de la abordat pel senyor au Robles amb sometidoa a esta ley que tuviesen
que.l sostingué un viu diàle¡, però arrendada la tolalldad o parte de las
trucció de la carretera de Riudellots ra l aprovi la de no bl ha lloc a llet. electoral, senyor Jlménez Fer- el
per f1 el senyor Aizpun abandonà ftncas, podràn compeler a los arrennàndez.
de la Selva a Sant Marti de Llemia.· deliberar.
l'hemtclcle
sense votar.
datartos respecttvoe a ceder proporEl senyor Martinez de Velasco
na, terme munJclpal de Besoo.nó. El
El MINISTRE D'ESTAT llegeix
cionalmente al àrea arrendada las
pagament tindrà lloc a l'Alcaldia textos d'Una comunicació dirigida manifestà que havien on els arguàreas de pequeño cultivo preclsaa
menta del senyor Jiménez Fcmànde Bescanó.
pel minlstre de la. Guerra als mur- deo,
Una
altra
baixa
para acojerse a. la. excepción del ararguments que ela havien lm·
tars, perquè en el termini d'un mes, pressionat.
Per
pa..rt
de
la
nostra
ticulo
cuarto.
d 'acord amb el que votà la. Cambra minoria -a.tegf- no crec que ht
Articulo sexto. - A los contratos
de la proposició del senyor Cano Ló- hagi d.Wcultata relacionades amb
celebra.doe por yunteros o pequefios
pez, manifestin, sota. la seva parau- el problema de la llei electoral, llei
labradoreo por vlrtud de esta Ley,
i!~. d'honor, que no pertanyen a. cap que es porta a la pràctica com e.
no les seràn apllc&bles las disposi·
NOTES DIVERSES
secta maçònica.
assaig a les pròximes eleccions.
clones de la Ley de Arrendamiento
El comissari de la Generalitat ha
El senyor MAURA <Honori) parla
en cuanto se reftere a t~r¡oga torlllurat una. nota als periodistes per en contra de la proposició de no b1
ELS RADICALS
zosa. del plazo de arren
entos. n1
tal d'advertir al públic en general ha lloc a deltberar. Diu que U semIoa de la Ley do acceso a la proMadrid, 2'1. - El secretari del co.
que no serà 111urada cap llicència bla una hnbtlitat del senyor Rocha, mitè Executiu nacional del partit
ptedad.»
d'ús d'arma que no sigui recolllda 1 qualtftca de «J)ro camelo» la etr- radical, ens tacllltA una ampliació
Madrid, 2'l. - La senyoreta Clara
personalment per l'interessat, el qual cular.
dels acords adoptats aquest mati pel Campoamor ha dlrl¡¡lt una carta al
estarà. obligat a signar-la davant
El senyor Maura acaba dient que dit Comitè a la reunió celebrada senyor Lerroux en la qual U comude l'oficial encarregat del negociat. e3 té que oposar a la. proposició de .sota la presidència del senyor Al~ nica. la seva decisió de separar~ del ANUNCIEU
El senyor Vila també ha reunit al no hi ha lloc a. deliberar.
xandre Lerroux.
partit radical per creure que s'ha
seu despatx a tots ela empleats de
Assistiren a més del cap del Qo.. apartat de la seva tr&dlclonal traEl senyor CANO LOPEZ intervé,
la Comissaria per assabentar-los de 1 demana. al ministre d'Estat que vern, els senyors Carrer&, com a se- ject.òrta esquerrl.sta.
l'estat en què es troben les gestions digui pU.bllcament sl la maçoneria
per a formar un escalafó general é<i o no incompatible amb l'Exèrcit.
d'empleats de la Oeneralltat de Ca.- Això és el que volem. Diu que uo
ta.lunya. .
es pot dir que tancava la seva pro- La pollcla ha detingut Manuel poelc!ó un propòsit monàrquic, pel
Alonso, de 25 anys, reclamat pel jut- fet de sl~nr~ln r-n::mmta dtput.a.ta
jat mllitar de Barcelona.
da la Ceda I 10 agraris.
- En el ball que celebraran el
El MINISTRE D'ESTAT diu que
vinent dissabte «Els Descuidats> al eón ben clars els propòsits del Qo..
teatre Tarragona, serà nomenad8. la vern, amb la circular que prohtbelx
representant d'aquests per tal de tota activitat pol!tlca als mllllars.
prendre part en el concurs per a
El senyor SIERRA RUSTARAZO:
l'elecció c!e «Miss Tarragona 1935». Acf s'ha presentat una proposició
- La veina de Masroig, Amàlla de no ht ha lloc a dellbera.r 1 resulta
Frederic, de 18 anya ha denunciat que s'està. dLc;cutlnt Ja del senyor
a la guàrdia. civil que uns descone- Maura sobre la. maçoneria. Demana
guts havien entrat al seu domiclll que es procedelxt a votació per a
l s·a.poderaren de 7.000 pessetes.
aC9-f)ar la discussió.
- Ha merescut els més agres coEl senyor GIL ROBLES Intervé.
mentaris de l'opin1ó, l'actitud deia Sl la maconf"rla desenrotlla activipzopietarh de la Rambla, senyors tats polltJques. no ha de permetre•a
Xacon t Feliu, els quals ban fet des- als militars. Creu eoulvocada la propenjar de les façanes de les seves po.. l~ló del senvor Maura.
HAJIORT
finques uns humorístics cartells de
Jo no crec que et senyor Maura,
Carnaval, que els propietaris dels amb la. seva proposició, tingut In·
establiments havien collocat per tal tenclons polftlques, però Ja poetc!ó
a l'edat de 39 anys, confort ada amb els Auxilis Espirituals
d'animar les festes d'aquest carnes- nostra és ben clara. Nosaltres no
toltes.
podem endincar-nos en la consctèn·
- A la vlleta de mar, anomenada ela deia Individus. Insisteixo que la
Sol·ixent., que es construí a la. platja nostra posició és bfon clara. Tenim
de la Rabassada, el passat diumen- confiança que el Govern prendrà
ge es féu una plantació de pins que les mesure!'J nf"ce~5:'l:ties 1 per això
Ela que la ploren: espòs Ramon F ablegat, fUla M&rlaCarme, pares, paroo
constitut una. festa. a la qual concor- hem de votar Ja seva proposició de
pollttca, ¡¡ermana, cunyats, oocleo, neb ota, 00111na 1 f&mllla tota, en &M&benregué el ja. nombrós velnat d'aquells no ht ha lloc a dellb(-mr. No votem
encontors.
tar .U. oeua amle& I oone¡¡uto tan dolo roa& pèrdua, ela pre¡¡uen la ttn¡¡utn proa favor de la maçoneria, sinó que
va assistir-hi pelo Amics de la votem la contianm al Govern persen1; on llur& oraclon& I ea serveixin a ss1st1r a la Cllnlc& de Santa Madrona,
Festa de l'Arbre I'lndlspensable se- què actul com les ctrcumstàncles
carrer c1'Eacortal, 177, (Sam Jooep de la MuntaDY&) avui dl,loua, 28, a Iea trea
nyor Penyarrubla.
l'aconsellin.
de la b<cla, per acompaeyar el caclàve r a l'es¡¡ll!sla parroquial I d'alll al coEl senyor GCICOECHEA: Demamentlrl Ilo Leo Corto.
no la paraula.
me municipal de Cassà de la. Selva.
El senyor Gn. ROBLES: Jo em
HO S'INVITA PARTICULARMENT
Secció d'Estadlstlca de Barcelona permeto preflar a l'autor da 1& pro(Estadlstlques demogràfiques)
posició que l'aprovés. Desit-¡;¡:em que
Cln:ular adreçada als Jutges mu- aouest debat acabi el més aviat per
nicipals de les comarques barcelonl· tal de parler re"lftzar una. labor útU
nes, relativa al moviment de la po- que el D&IB espera.
blació c'htmnt el mes actual.
El PRESl,!;'~>~ ~re~a al Sell,j''!f

Les reunions de les
minories radical,
agrària i de la Ceda

GIRONA

la

El ministre de Justícia va abstenir-se de
votar-la

TARRAGONA

Clara Campoamor es
separa del partit
radical

A

LA HUMANITAT

=r

LAURA CART ANYA BOLDU
DE FABRE GAT

(E. P. B)

Dotze deliJ encartats foren cond .-~
nats a la pena de mort.
La Sala del Suprem ha acoz· '
absoldre lliurement Valero Mu: ill
1 Cristòfor Seimas, I ha conden .. ·
els deu res tanta a la pena de E _G

Consell de guerra per roba·
tori a mà armada
Ahir, al matL al saló d'aotes de
Dependènctel!l Milltars, es celebrà un
Consell de guerre. per a veure 1 fa.llar la causa tnstru!de pel capit&
jutge seu.yor Prancesc Urenda contra el pals& Llu!s Gargallo, pel SUo
posat delicte d'atracament a mà armada.
Presidl el Tribunal el tinent coronel senyor Bona Va.lle, actuà de ponent l'aud.it.Qr de segona senyor Mar'tlnez Lage i de defensor el senyor
Escola, tinent del Regiment de Ca-valleria número 9.
De l'apuntament ea desprèn qu•
el dia 20 d'octubre darrer, a les deU
de la nit, va entrar en actitud amenaçadora, amb un ganivet a la mà,
en una barraca de xurreria, propl~
tat de Jooep Pére2 i s'apoderà de la
quantitat de nou pessetes que h1 b&vla al calaix t d'Una american&
usada.
EI Tribunal es retirà a dellberaa
en sessió secreta. t condemnà el processat d'acord amb la petició fiscal.
La sentència no serà ferma fins que
l'aprovi l'auditor de la Divisió.
Després d'efectuat el Consell l ea.
conèixer-se la sentència recalgud:L,
el jutge instructor d'aquesta causa
visità l'auditor per tal de demanar-U
que foa pos&t en lllbertat Uuls Gar·
gallo per haver ja acomplert el termini de presó a què fou condemnat.
La petició fou autoritzada per l'au·
dítor.

El Ball de la Premsa
Del Jurat del ball de la cMaja de
Goya», que, com és sabut, integr&ran els critics dels diaris de Barc&lona, formaran part, a més, les primeres artistes del teatres barcel~
nins: Cèlla Oàmez, Perlita Greco,
Teresa Klein, Antònia Herrero, Mercè Nicolau, Maria Vila, cecllla GU•
bert, Ninl Monttan, Matilde Martin
I Inès OU!, eGUines!>, periodista.
Continuant la llista infinita d'obsequis rebuts, avui ht hem d'afegir
un magnitlc estoig, amb dotze objectes per a tocador, de crtstall de
bacarà i argent de llei, del senyor
Joan Pic 1 Pon; un magnific mantó
de Manila del mlnlstre d'Estat, S&nyor J. Jooep Rocha; lmpOrlanta
donatius en metàRic de les com-pa...
nyies oarcelonines «Riegos y Fuerza del Ebro, S. A.»; del director da
la Caixa de Pensions per a la Velle.
sa i d'Estalvis; de la «Companyia de
Tramvies de Barcelona, S. A.t 1 de
l'Empresa. d'Autoòmnibus Roca: un~t
magnift.ca bombonera de cz"lstaU
blau tallat dels joiera Mostany, Uopart 1 Companyia, S . en C.; quatre
catifes russes i quatre de màquina
d'escriure de la Filla de Gervasi
Amat; vult capses de bombons de la.
fàbrica del senyor Joan Blasi; de la
fàbrica de rellotge! «Delta.» un 00..
ntc rellotge de polsera per a s&nyora; de «CaUl.lunya»,· empres&
anunciadora., una caixa d'ampollea
de xampany; de l'~laclón de de.
talltst.as de perfumeria», una mar
nifica panera que conté el més 156lecte dels productes nacionals; da
clndustrtas de Perlaa Imltaclón» un
assortit de collarets de perles.
El notari, senyor Joan Barg01
Bosch inte~ndrà en el sorteig deli
magrúfics obsequis, els quals :fe~
sara.n a la vtsta del públlc en ~
lloc de l'escenari. Ona vegada verificat el sorteig, s'aixecarà acta l ee
donarà. compte dels números pr&
mlats.
.
La Comissió Organitzadora recorda que els senyors hauran d'usat
disfressa, drack» o e:smokinp.

Darrera hora
Fets diversos
-Segund Salnz Ruiz, dentista,
runb domiclll al carrer de Mon'taa,
ner, 112, denuncià a la policia que
del seu domicili els lladres s'havte"
endut 6.000 pessetes en gèneres I
800 en metè.HJ.c.
-El sulclda que es llançà des del
terrat de 1& casa. núm. 4 del carret
de Jaume Giralt, resultà ésser s ..
net Paz Pérez, de 23 anys d'edat,
d'ofici minaire. Sembla que bana
estat acomiadat de les mines dJ
potnsa. clbertca.slt, de Sallent.
Al lloc del fet es personà el jutjal
1 ordenà l'aixecament del cadàver·
que fou portat al dipòsit de I'Hospio
tal Cllnic.
-Aquesta matinada la policia té~
una visita. al poble de S&nta COloma de Gramanet 1 procedí a la do-'
tencló do 17 individus. A un d'elll
anomenat Antoni Verdejo Garcia"
U fou ocupat en el moment de ~
seva detendó un revòlver "Schmitbí
model antic I dlversea cè.pstúe&
Als altres detinguts els foren oc\l,
pats segells de cotització de la O.
N. T. I documentació.

Denúncia d'un detingut al
qual s'ha concedit l'ex·
tradició
Ahir a la tarda es constitui, a la
Presó C.Hular, el jutjat número lf,
per haver reb'wt aviS d'un r~lòs que
desitjava formular una. denuncia.
1
Constttult el jutjat en aquell
tabllment penitenciari 1 segons ei.J
notlctes que hall arriba~ fins a n~.
altres ea tracta d'Un subdit argen
M.tcbell de las Carreraa
anomenat J.
stat concedida l'ex··
sl qual ba via e
lt ~
tr di ló a petició de les autor . a.
de~ ,;u palo, per trobar-se compll~t]
en l'estafada de diversos milions Ql

r-

pe~~ons semb~l. la denúncia foa'muiada per Mtcnell estA rel&<!.,.,..
da amb la aeva extradició I ~
znolt bé ésser que portés cert

f

n'f:extradlcló fou conced 1 ~::
2 de gener d'aquest ai>J', traJl)èl al
alxò no ha estat enoar:e ue la No\
seu pala, tenint
d~ jW17 ell
va. detenció data
l'any passat.

""a.f:!'.

la hntnanilal

Pijoüs, 28 dè febrer èlel ~ 935
a"
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ELS CONFLICTES D'IT ALIA
•

Mussolini diu que disposa de vuit milions de soldats

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

Les angoixes del nostre temps

PER ALS AMICS EMPRESONATS

~a nostra subscripció

Sota l'estat
de guerra
*

Fa uns anys, els editors barcelo- ra, oota un dosser. un Cr1Bt», es d.Lsnins Carbonell 1 Esteva publicaren JX>Sava a admin.lstrar caquesta 0056

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

Es un exèrcit de què disposa per a qua¡.
sevol eventualitat a les colònies, en les
seves fronteres d'Europa o a l'interior
EL GOVERN DONA UNA
NOTA EN LA QUAL DIU
QUE PODRIEN MOBILIT·
IAR SET O VUIT MILIONS
D' HOMES
Roma, 27. - El comunlcot del
sots-.secretart de Premsa 1 Propaganda comunlcat als periòdics té
particular importància. per la. seva.
precisió.
«Efectuades amb ordre perfecte
les operacions d'embarc dels efectius
1 material de la divis!ó anomenada
cpelotirana», 1 prevista la concentració. per a dies propers, d'una. altra divisió, que portar!. el nom de
cGaviuana», no h1 haurà. per ara
crides de classes anteriors al 1911,
excepte en les categories d'oficials 1
especialistes que forçosament sera.n
necessaris.
Lleva.t de complicacions europees,
que semblen poc probables 1 que
han d'excloure's en l'actual perlod.e,
sobretot després dels recents acords
de Roma i Londres, es podran preveure amb més desimboltura en les
directives de la politlca ltalta.na.
Aixt 1 tot 1 davant qualsevol eventualitat convé recordar que per les
noves lleis feixistes s'estén el servel militar des dels 18 als 55 anys,
Itàlia, pot, donc.s, mob1litzar 37 classes, amb un total efectiu de 7 a. 8
m111ons d'homes.»
El comunicat afegeix que a.l ml-

nlstert de la Guerra s'ofereix
en lD.I.,
llons de voluntaris.

MOVIMENT DE CAUSES
LA IMPORTANCIA 0
En rebre ahir al mlgd!& els pel4
DECLARACIO DEL
en espanyol «.Las sentenclas del pre- subtlllss!m&, lnvlalble, p.treb~ fansidente Magnaud». Un lUbre que tàstica, que s'anomena Juat1clu, el rtodlstes, l'Auditor els manifestà que
Uce
Roma, 27. - ltl.l!a pot
Pe1 ucea.u. ae w.olt, el nomore ae subacrtptora que c;UIU'iament ens produf un veritable avalot entre nos- aeu semblant avellanat està llluml· havien pa.s.sat a assenyalament per
de set a vult mU!om d'f>. mobU•t.ar
Wureu tU seu dono.Uu ala que a cada !llata podem publlcar, ela noma d'a.. altres, com l'havia prodult en altres nat per un clar, radiant eomria que a vista i sentència les causes lnsd 'eventualitat». Aix1 ho d~es, «cas
que us surten amb el rer.a.rd d '&Jgu.os dl ea.
contra Pius Marlan Rodrl·
munlcat oficial, en el qual un co.
Ho advertim pe1 a oone1nment d 'aQueUs c¡ue a'estranJ1D no bauer vtst patsos. Es discuti amb apassiona- sols és pooslble contemplar en ela truïdes
f _o cru·a relllclouadea les 'le\lea aportacions Tota ela donatius tl¡urarao en lee ment. Marqulna, traductor del lli- homes una vegada al cap de molts (lUez i Anselm Bllbao.
menta. la sltuacló d'Ablss!nla COla
sobresegut
s'havia
que
Alegi
bre, va. escriure a Azorín. ¿Voldríeu anys, potser segles.
Eu.
ropa.
Ullltea per rl¡oróe ord.re de LUurament.
La senténcta que dicta aquell ma.tt causa. instruïda contra Jaume AntúAmb tot, però, el comunicat
1'- -11 digué poc més o menys- esLllmon . u ... au ...... ... ...-.u
Ptas.
sentencLas
les
sobre
quelcom
s'arxivaven
que
criure
dlent
acabà.
1
nez
proel bon Jutge del poble manxec
que, per ara, les complicacions diu
1'Suma anterior ...... 41.422'- Monpó u.• ~ .............., ••• ....
l ' - clas del prcsldente Magnaud? Azo. dueix escàndol entre aquesta petita causes 815, 568 I <6 de l'any que som
0ller ...... , ..... ~· ..> ..... ,
pees semblen llunyanes. en vlst!uraartiun
escrigué
i
lltbre
el
llegí
rin
concàrrecs
deduït
1'haver-se
,
no
_
"
'
per
~
......
u
··~
........
Ouch
5'en·
belluga
eo
que
aocJ.etat
oòrdida
I
J . M. Nactonallsta ........ ,
recent acord entre Roma p . de¡
::~·- cle. L'article es titula va cEl buen tom les e&tradea. El senyor IJtús, el tra els processats pels fets que motl·
1' - J F'err6 ... ,_•• ~·· ........ ,,
.A.rmengol Sugra.ftes ........ .
• IU'lS 1
Londres.
l ' - Juez» 1 és un dels que formen el llil ' - J. Sorlaoo .................>
D. X ..................... .
Als cercles diplomàtics hmn
1'- bre cLos pueblos» del gran escrip- vell procurador, està espantat.. El se- varen els oportuns sumaria.
1'- David ... ... u· . . . . . . . . . ··~
Ja.um9 Prats ........... . ..,
nyor Amando, l'advocat, oomenta al
que Mussolini, en fer aquesta d creu
2'1'- Jaume lJadó ...... ~·· ••• •••
Pere Monné ......... , ..
1'- tor. Val la pena llegir-lo. Sobretot casino, entre una nombi'08a concurCONSELL DE GUERRA PER
r- Eduard de Vlcente , .. ..,. u.:
ració, persegueix les tres finaUecl¡¡ta ·
La nena. Maria. Pous ... , . ~
2'- en aqaests dies.
1'- Jaume Lleixi\ ..............~
ts
A AVUI
següents:
rència de notables del poble, 1~
Joon Pous ................. .
l'2'- Jaume Calvet .............. ,
Llu lS Solé de Pau .. . ... •. ~
Azorín, comença aquest article seu, lit aconteixement. Però ¿quina temps
Primer. - Inspirar ats ltsJia¡¡¡¡
Avui, al mat1, a les deu, tindrà
1'2'- Ratael Carbonell ~ .. ,.. ... ...
Oas companys de Pau ..... .
l'absoluta confiança que la nació
1' - substanciós, 1 digué de memòria per oòn aquests? -diu. agitant les aeves lloc a la sala de Comells de l'edifiJoan Canto ...... , .. ... u.•
Josep Llongarriu 1 Antònia
ha quedat enteiHida per la tram no
1'- tants conceptes, preseota.nt-nos un naques mans-. ¿Què vol d1r aquest ci de Dependències Muttan el Con15'- Oldao Vargas , .. •.. ... •.•
Rousslllon de Llongarriu ...
0'50 bon cavaller manxec que ha anat llenguatge que ca'ba de eoc.1al1tzar sell de guerra. de plaça que ha. de
Sancbiz . .. ... ... ... ... ..e
de forces a Ablss1nia, i que les resa.
Ona catnlan.s del carrer Ta.1'50
....
._..
..
~
......
Clasca.
Joan
12'a la capital de la provincia per tal el dret privat, que a'ha de eoc.lallt-- veure 1 fallar la causa instruïda pel
marlt 1 Urgell (Sa.. vegada)
ces de reserva són SUficients pe or10'd 'evacuar alguns assumptes 1 fer zar el poble clv:ll>? I això do coll!l- jutge
Un flequer Sant Jaume .. .
pod~r atendre qualsevol necessftaat
eventual comandant IJufs Ro1'- Secció Femenina de MONT·
Una nena de l'anterior .. ... .
de
gros,
home
un
Es
compres.
unes
nacional.
derar la propletat com una. tWicló drlguez Polanco contra. els paisans
CADA - REIXAC:
2'50
Un subscriptor del Oulnardó
irònica,
mlrada
de
desimbolt,
caminar
2'social, què és? I això del ressenti- Lluls Palos Ramoe I Josep SOlé CUMaría Sastre , , , . . . , . . , . . . , ,
Segon. - Demostrar a. Paris Lon
• l'alliberament del regidor
gran
vida,
bona
la
de
i
d'adagis
amic
1'
~
..
...
..
.
Bartrlna
Joaquima
dres i Berlin, que 11!\lla po¡¡ disp.:
ment dels humils, a què ve? Sempre bells pel suposat delicte de coacclons.
l'Oliva. ............... .... ..
1'
··~
Ll
.....
~
tresillo.
...
de
Nleto
Jugador
Fermtna
1
caçador
2'de suficients forces per a t
sar
Aquest é• Defensarà els processats l'advocat
A~ntoni Co.mpmany . . . . , , .. .
1'- agrada anar pels carrers de la. ciu- hi haurà pobres I rica.
Dolo l's Noves .. . .. . ... .. . .. ~
~ grup de teixidores de Vi·
tre un fort. exèrcit a l'Africa Ó;~
l'ordre perfecte I l'estat Just de la Dldac Zamora RUiz.
'
l
...
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mnrsal
Anna
7'lanova 1 La. Geltrú ... ...
ta.l, 1 conservar al seu propi temto.
2'- tat. Els comerços, tan animats amb societat. La propietat és Intangible.
concepció Frelxas ,.. ... ,;
trns dependents del cafè «La.
la seva flaire tan singular; els para. cQue nl.ngú no la toqui o mortrà el
ri un exèrcit igualment fort
l 'Jouqulmo. Borràs ... ... , .... ,
lS'REQUISITORIA
Rambla» ............. ..
1'- dors I hostals, amb l'ample vestlbul món», sentencie., entre les mostres
Tercer. - Demostrar que · Itàlia
2'- Ramona Vlladàs ... ~ ......... .
NUl'ia Baró Capiró .. . .. . .. .
1'
. .. .. ,
1 el viu tràfic de sorollosos carros d'assentJ.ment dels altres.
El «Butlleti Oficial de la GeneraUencara conserva la seva mirada da
2'- Maria. Català .. . ...... ...
Josep Sabat Se gols . . . . . . . ..
1'.._,
....
.
...
tarra.¡ontna
Una.
rtlplaquella
1
animals,
1
d'homes
1
1'- Rosa Campmany ..,, , ..... ,.,
J osepa. Cardona. Recasens .. ~
•
munt Austria. l que les forces
L'escàndol transcendeix al poble. tat de Catalunya» d'ahir publica la
l'- da. visió d'un pati amb arbres 1 una
l'.Angel Sabat Cardona .... ..
han estat tra.me.ses a l'Africa Or~~~
1'La 110ntènc1a del bon Jutge l'est.lmen següent requisitòria.:
Mo.ria Furée .. . •.. , .. •.. .. .
l'- Tert:sa
emblanqui¡)arets
Josep Sabat Cardona. ... .. .
les
amb
galeria
natu·
Antoni Tubau Sant Jaume,
2'ta.l no reportarien manca d'homes,
VUageUu ....... , ..... o:
ela notables del poble com un acte
lPamiUa. Toutatn-VUa (alse0'26 nades, 1 una porteta de quarterons, revolucionari. Arriba el rumor fins ral de l'Hospitalet de IJobrega.t (BarAntoni& Valls ........ . ... ·~
cas de dificultats amb Austria
25'- Rosa
pede
pUó
seu
el
amb
font
una.
1
3'.._._,
..
,
.........
Va.llhonrat
solter,
d'edat,
anys
22
de
celona.),
S'han creat Ja dues noves· divina. ~~":~~.>.
a la pròpia !amllla del Sr. Alonso,
RIA
FO
EU
2'.._.~ ...
._.._
...
Genis
carme
que
aristòcrata
d'un
palau
el
dra:
darrerament
telx1ts,
de
contramestre
allés ... ........... . . ..
sions, per tal de reemplaçar les t;ra..
1'- viu a Madrid, amb la. seva gran es- tots estàn Wl xic torbats. Senten que
Aanés OLmeno ... ,., ,., .. e
IJobrede
L'Hospitalet
a.
domiciliat
Vallés .............. .
meses a l'Africa Oriental Italiana
1' els Interessos ferits dels cr!Btla.nlsAntònia Sau .... ..... ._.. ,._.,
¡rup de companyes 1
Diverses classes de les reserves,.
l ' - cala muda. i els balcons tancats; tot slms propietaris del poble es van a gat, carrer de Republicans, númeVentura Miram beU .. . .. . •..
companys dels tallers dc
això, en fi, que és una estampa una
1'
,
..
._.,
,._.
,.,
...
Rutz
núme!.iateu
causa
en
processat
bis,
6
ro
que ja tenen experiència militar
:J0'60 Mercè Sabaté ... ...., ._.~ ...
cEl Stalo» .......... ..
xtc descolorida. de la vida provincial aixecar contra el bon jutge. Ende-- ro 342 del 1934, per Intent d'assalt
'l
rebut la noti.f:l.cació que haJÍ
han
Josep Roca. RabadA de Pasa-l'~
Lsa.bel Elena. .. . . .. ,.... ._.. u.J:
espanyola, i que U recorda els se.lS vinen una. lluita terrible. Però el ae- a. l'Escola d 'Aeronàutica Naval de
1o·~
na.nt ........ .......... .. .
de romandr~ preparades, ja que po.
no està ni poc ni molt
Alonso
nyor
....~ ._,,
...
Bertran
Llibertat
'
l
sela
d'estudiant,
llunyans,
Ja.
temps
2'.Joan Ferran Roe5elló . . . . ..
den ésser cridades a files, si calgués.
1'- va prunera xicota 1 1& primera. re- torbat.
NI penedit. cJo he dictat Barcelona, compareixerà, en el ter·
Aurora Va.lero ......... ~ . .:
)a mateix de sempre (3a. veDeve.. in~ressant remarcar que, a
D. Cl068. d'Espinosa. ... au
6'- presentació teatral vtsta, l'atrauen avtú una sentència- diu als aeus- mini de vint dies, davant el senyor
2'- Caterlna
gada) ... ..... .. ......... .
0'6()
Ruiz ... .._., ... ..e
Jutge instructor de l'Escola d'Aer()o
consequència de les noves lleis retconforperò
llel,
la
de
a.partant-me
Una esquerrana .. . ... ... .. .
11
se
que
com
Però
que
profundament.
preguntes
a
contestació
En
,_._..
,..
. .. u.a
a·- fa tard s'encamina. cap a. la. pa- me a ls meva consciència, al que Jo ntlutica Naval de Barcelona, Tinent han estat dirigides a l'alcalde gover- xlstes, que han fet extensiu el ser2'60 Adela. Mercaaer
~osep Barrubés ... •.. .. . . ..
R!cart ... ... ..e
1'militar obligatori des dels 18
6'- Assumpció
ancesc ou ............. ..
~ ... .,,
....
,
..
Juvells
Antònia
1'- rada d'autoòmnibus, transsumpte de creia Just en aquest ca.s. Jo no sé s1 Coronel Auditor, senyor Martan Mo- natiu, senyor Ple, sobre la subvenció vei
Grup de dones d'esquerra. de
' - les antigues parades de galeres i di- vosaltres entendreu això; però l'es- neu i Ceresuela; amb l'advertiment concedida al a organitzadors del fins als 55 anys d'edat, Itl.lla pot
l
•·e
~
........
Cunill
Margarida
La. Sa¡rera .. . .. . .. . , .. .. .
7'- Trinitat Ortega ........... ,
0'50 ligències, tren dels nostres a.vls, per perit de la Juatlcls és tan subtil, tan que, si no compareix en el termini matx Gironès-Miller, ahir, la secre- mobilitzar trenta-set quintes, que
arme Font .............. .
l'- Ma.ria. Quevedo ... .... ... ~·~
són efectiu de set a vuit milions
0'60
que al cap de cert temps assenyalat, serà. declarat rebel.
0'60 Jaume CunUl ., ..... , .... .
epeta. Robert ... ... ... .. .
taria de l'Alcaldia donà la següent d'bornes.
0'60 a retornar al poble. Passa. per da- ondulant,
n matrimoni enamorat de
ta.briban
homes
els
que
motllos
els
pai
impremta.
l ' - vant d'una vella
Ferrer ... '"" , .. , .,
Mentrestant, el Ministeri de la
s·- Carme
SENSE NOTICIES nota. en la qual els nostres lectors,
la seva terra . .. . .. .. . . ..
1'- pereria. S'ature davant el seu apa- ca.t per a. tancar-lo, és a d1r, les lleis,
Parared.a .... ... ... ...
Guerra comunica que no poden
2'- Rosa
'Ona mare 1 una !illa. . .. . ..
Ahir a. la nit, l'Auditor va ter dir veuran que no té desperdicl.
....,
...
...
.
..
...
Bobé
Dolors
'
l
alesho1
antiquats,
estreta,
resulten
vidre,
Ei
involuntàriament.
rador,
cEn vista d'algunes mamfesta- atendre els milers de peticions d'in'l'eodor Porqueres ........ .
2'- Guadalupe Maclà. ... , ..
2'- no està. molt net. Hi ba eJ.guns res mentre uns altres motllos no .són als informadors que no ten!& noti1'- Marta. Font Esplnasa. ...
.Josep Zealap ... ... ... ..e
cions aparegudes a la premsa, l'Al- dividus que desitgen allistar-se vo-2'- grossos llibres de comptabllitat, a~b fabricats pels legisladora, un bon eles per a comunicar.
Una. valenciana antllerrou.
caldia. desitja donar compte de les luntàriament, amb tot i haver creat
1'Pila . .. .. . . .. .. .
1'- Mercè
zlsta .. . ................. .
Josepa Font Espina.sa. .. .
l ' - grosses t;Jes roges; caixes de plo- jutge ba de fabricar per al seu úa
'Ona admiradora de Com·
A DISPOSICIO DE L'AUDI- causes que motivaren la concessió dues noves divisions que s'anomenaproVisionalment, uns mot-particular,
re-de
d'escriptura,
quaderns
mes,
.
...
..
...
Bertran
Josepa
de la subvenció per al matx de boxa ran cGavinana li» 1 cPeloritana ID.
1' panys ................. .
TOR DE GUERRA
2'- forma de lletra, ti.D.S exemplars de llos petlts I modestos en la fàbrica
Llambies .. .
6'- Magdalena
l'-- les lleis de caça l pesca, a.ltres amb de la seva consciència..»
A vlli la. policia posarà a la. dispo- celebrat a la Plaça. Monumental el
Montserrat Fontserè ...
~a~~e· 'dê Ïei5 'ESC. ï.iúiS
UNA NOTA DE LA LEGA•
Joeepa. Artlgas ... ,.. ... ,.,
2'- fórmules per a fer vernlssos, licors,
sició de l'auditor de guerra el de-- dia 17 d'aquest mes, entre el cam. .... ... .
Vives ... ... ...
•••
s·- Teresa
1'pió del món, senyor MUler 1 el
CIO ETIOPICA A ROMA
Calbo ... ... ,.. ~h
Fepeta 1 laabel .::· ........ .
2'- Carme Canals
perfums 1 altres mU coses indusAra no és el senyor Alonso el Jut- tingut Josep Gonzàlez Carreras, d'()o d'Europa. senyor Gironès.
...
...
...
...
0'60
Antoni Batlle 1 ta.m.111a de
Roma, 27. - L'encarregat d'Afers
1'- trioses i útUs. Potser també hi ha ge d'una vila manxega el qui llegeix fict oombrer, junt amb les diligènMubet ... ._.. •..
El conegut organitzador de festes d'Ablsslnla ho. facilitat als corns2'- Ramona.
Sant Adril\ .. . .. . . .. . .. ...
2'- algun llibret de reducció de roves «Les sentències deljutgeMagnaud»; cies instruïdes.
Teresa Banús ...... , ..... :::
PamUia Orau, de Sant Adrià,
Dick.
Mr.
internacd.onals
esportives
ponsals de la Premsa estrangera una
l ' - a quilos, perquè la gent del camp és el senyor Nicolàs. Per a. ésser del
Filomena. Dom~nec ... ... .. .
& I& memòria de Macià .. .
son, vingué a recollir el senyor Gi- 1mportant nota en la. qual es comen.
1'- s'entossudeix a comptar i mesurar tot puntuals s'ba de dir que el se~
Carme Cunill . .. . .. ... . .... ~
Oermana Vidal . .. . .. ... .. .
2'e
...........
Esplna.sa.
Agnès
amb
traslladar-se
-de
tal
per
ronès
1 material
Un ¡rup de dones de la. Casa.
1'- d'acord amb les velles mesures i nyor NioolM no fe. s1nó rellegir el El Govern belga desisteix de ell a Londres, per a celebrar a ta la tramesa. de tropas
S:l.Ilcho ._.. "' .. .
Fabra 1 Coats (6a. setm.)
10'80 Joaquima
de guerra. d'Itàlia a les seves colò0'6() usos. De prompte el nostre cavaller !amós llibret, perquè !a molts anys
Angels Bonmati ... ._....... e
lntemacl~
matx
el
capital
aquella
Un grup de mecànica de eLa.
nies d'Eritrea 1 SOmàlia. 1 s'afirma
1'- que acaba. de consultar el seu vell 1 que el va. llegir, recentment sortit de
x .......... h • . . . . . .
rebaixar el salari als
Hlsp&no Su1za» (Sa. veg.)
84'25 x.
nal de boxa., car era l'opinió del me- solemnement que EUopia. no té la
panxut rellotge -exacte 1 segur la Universitat. Peró ara 1& gravetat
Maria. Eaptnasa. , .. '-'• ... .,,
Un ¡rrup de treballadors de
la capital d'Angla- m6a petita 1ntencl6 d 'atacar les OGo
que
senyor
ritat
seu
el
segons
porten,
es
no
ara
com
......
,..
'"
~
..
Cader
Maria
funcionaris
que s'ha posat e. les sela casa. Em1l1 Rottler ...
21'- EmUla Mtra.lles ........ . .. ~
terra. oferta majors seguretats d'èxit lònle.s Italianes. ·
1'- sentenciós criteri-, es fixa amb un d'una causa
6'- Angela. Arti.s ... ._., , .......-.
ves mans el fa requerir aquestes lec1'........ .. ...... ....... ..
2'BrusseHes, 27. - L'Agència oficio- econòmic per al finançament del
titol
un
porta
que
estrany
llibret
«Ablssinia, que seguelx f1del als
1'Dalmau Carol .............. .
de caràcter b1stòr1c.
altres
1
tures
2'e
..
....
.
..
..
.
Artia
:Francesca.
matx.
Una quota. setmanal (6a. veprincipis de la S. D. N., de la qual
6'- que l1 recorda vagues lectures de Ell té, naturalment, una profunda sa belga. diu saber que el Govern
Albir . . . ... ..... •. . , ..
propropi
del
organitzadors
Els
2'- Roser
gada) ...... ........... .
forma. part, oterelx una solució ps0'50 periòdic Es un exemplar de «Las convicció, però procura i.l:l.ustrar-la ha desistit del seu projectat acord
Teresa. Esptnasa .. < .. • ... ...
Pare 1 tm emporda.ne506 .. ,
2'- Consol
0'70 sentenclas del presldente Magnaud». amb munió de testimonis. I aix1 es d'aplicar la nova disminució dels jecte de competició a Barcelona es cifica dintre del marc del seu Tn.cPostico ... ,.. ... ..e
lls mateixos de cada. setl'enque
tet
pel
passar
a
resistiren
0'50
~
..
..
•
..
.
...
Juncà.
Agneta
l'Estat.
de
sous i salaris dels agents
cEstà. -diu Azorin-, entre una. estat d 'IIJD!stat, conciliació I arbitrat·
e·so Angela Sans .. . .... ... ... , . ,
mana .. ............... ,
8'- cribania. de termómetro y una Agen- veu damunt Wia tauleta on llegeix
contre entre ambdós s'efectués a ge amb Itàlia, 1 es troba disposada
l ' - da con las tapas rojas. E1 polvo ba. 1 medita. davant seu, sota un teló
Padrola .. ~ , .• .. .
l'Alcaldia
a
vingueren
1
Londres,
nr~~ .~~~~~j~~- ::: .::·
0'50 Murta
a pagar 800.000 llres a titol de les
l'50
de pluja, el vast escenari urbl\ de
Serra .. , ~........ e
fUa catalana azafl.lsta ...
10'- F'ilomena
2'- puesto ya Wl& sutil capa sobre Ja Ma<lrld, una <Historia de la.s luchas del Govern. Passen els anys 1 un per tal de donar·ll compte del pro- reparacions solllcttades per !taU~
Pu18' ... , •• •..
p Capafons ........... .
2'- Francesca.
pergran
el
observar
fent-li
jecte,
arsol
el
volumen;
este
de
cubierta
'
l
..
.
...
•.•
...
Prats
Pilar
Abissinia efectuarà aquest pagament
España.. en el siglo XIX)), una dia, a finals del 1930, s'afusella. a
a admiradora. de Ventura.
1'- dtente de la estepa comenzaba ya. de
judici que causaria perdre una. opor- tan a viat com 1& Comissió d'arbl·
Llur ... . .. , ....... ,
Gassol, Teresa. F ........ ..
1'- Carme
2'- a hacer palldecer los caracteres de cHistorta de plebeyos llustres», bio. Jaca dos capitans: Fermi Galàn 1 tunitat com la indicada.
..
.................
Cluet
M.
..
....
Uno. catalana. (D. V.)
l ' - Antònia Feliu ......... ..... ,
tratge declari que és Ità.Ua la que
2'- su titulo.» Se li ocorre una idea, al grafies de Riego, de Lacy del «Em.- Garcia. Hernàndez, 1 poc.s mesos desL'Alcaldia es negà a la petició té raó en el conructe.»
J oan Serra ........ .... , ..
l ' - Montserrat P1qu6 .. ~
pecinado», de Castelar, de Cayetano prés, proclamada la República, es
2'30
Ra.mon Arquer ...... ..... .
0'60 :Mercè Pagés ... . .. ... . .. ......
2'- nostre cavaller. Aquest llibret pot- Ripoll i de molts altres homes ta- ret homenatge a aquests dos herois, que li fou feta en el sentit que tos
Pere Dalmau 1 tamllla (cins·- ser 11 interessi al senyor Alonso, el mo.so& del segle dinovè. Sembla que com a l'any 1820 s'havia retut a perdonat l'impost del 10 per 100 soMaria Seronelles ... ... ..,
AQUELLES ESCENES QUE
Quena setmana) ... ... . ..
1'- seu amic, el Jutge del poble. Sen·
Maria Austro .............. .
bre l'import de les localitats, però
ES PRODUEIXEN EN TO•
El nen Josep Ballet 1 ramil ' - se p<>nsar-s'hl més compra. el llibret els anys no tenen ensenyança per a lJuis Lacy. ¿No és això suficient n. estimà que amb independència d'a.H
...
...
IJobet
Assumpció
lla. (2a. vegada.) ........... .
TES LES GUERRES I QUE
Una. catalana. de cor . .. .. .
por de fer tard, amb nosaltres, cons:1dera. el senyor N!e<r torbar la consciència dels homes quell impost, que haVia d'ésser saamb
ja
1
SON CULTIVADES PELS
1'- gest viu, posa el llibret dintre d un là&. Les parets del saló de sessions d'avui? No invita el cas a meditar?
Dolors Navarro ......... . ..
2'- Emerenciana
~: ~: ~:
1'cra.n.uga ... ..~
GOVERNS 11 UN CAPELLA
del Congrés estan plenes amb els ¿Amb quina intenció s'escriviren tisfet pels organitzadors, era. úW
J osep Obtols .............. .
un
y
queso
de
bola
cuna
entre
sac,
2'Roser Soler ... .. . .. . . .. •..
DONA MEDALLES DE SANT
noms d'homes bàrbaram~t immo- aquests noms d'espanyols que vessa- atorgar una. subvenció, la quantia
'l'imoteu Pellicer ... ... . .. .. .
1'- cimbel para codornlces».
Mal!.oea. • .. ._.. .....
Francesca.
comyindria.
ANTONI ALS SOLDATS I
1'- Mercè Ba.moe . .. . .. , ...... ..
'Ona. catòlica. .............. .
dels seus con· ren llur sang per la llibertat, en els de la. qual en realitat
0'6()
El senyor Alonso que és <'Om cel lats a la incomprensió
l'indicat impost
2'- R.o6.l. Jané ... .. ............ ,
Dos nens d'A. R. 1 F. E . .. .
L'ARQUEBISB E ELS BE•
1'- 1ngenioso hidalgo, alto y cencefio, temporanis. Passen els anys 1 quan murs del saló de sessions del Con- pensada en part per
1'fou
que
subvenció
100,
per
10
del
Rosalia Roig . .. ... .. . .. . . ..
2'NEEIX
sembla. que marxem segurs 1 ferms, grés? ¿SOta quina preocupació es
1'- Un n. bon~ cata.lana. .. . ... .. .
'On esquerrè. ............. ..
averostro
de
y
cames
de
enjunto
en
tenint
pessetes,
25.000
en
fixada
2'Coloma. Font ............ ··~
escarmentats dels nostres vells er- penjà en un dels salons de la pròRoma, 27. - La sortida de les
Sebastià Oferli .. . ... .. . .. .
Uanado», rep amb vivfssíma com· rors,
0'76
re.s'hagués
no
si
que
...
.
..
...
.
..
consideració
Sanchis
Isabel
calem en les mateiXes rases, pia Cambra. aquell quadre famós en
1'Zm.IU Miravitlles ........... .
1'- plaença. l'obsequi que el seu amic li
Oalo!ré ... . .. .. . .. ,
solt el lliurar-les, el comba.t s'hauria tropes italianes cap al port de Mes1'- Teresa.
Telm M011terde ........... .
2'- ha portat de la ciutat, «entre una topem en els mateixos obstacles el qual es pinta el darrer .instant de celebrat a Londres, perdent la ciu- sina segueix donant lloc a. episod.iS
Rosa. Solana ... ,.. .. ..
1'- Maria.
J osep Jofré .. . ... . .. .. . .. .
d'abans. Apagades lea fogueres de Padilla, de Bravo 1 de Maldonado?
1 'd'entusiasme. Tota la població ba
Josep Scrann1 (2a.. vegada)
l ' - Marta Arttsas ... ... ... .. . •. .;:
1'- bola de queso y un clmbel de co- la Inqulslcló al segle divuitè, les tor- ¿Per a demanar encert al legislador tat de Barcelona no tan sols la part assistit a la sortida del transatlàntic
1'- Dolors Rura . .. .. • ... .. .
Anna. Subtas ............. ..
l ' - dornices». Es home d'abundants lec- nem a encendre per a socarrar Ri- per a ~emanar reflexió als jutges: lmportantissima. de propaganda que
..
...........
Vila.
Maria
1'«COnde Bianca.mano». El capità Sal·
Rosa Seraftnt . . . . . . , , . . , , .. .
1'- tures i molt curiós de novetats 11- poll, un mestre d'escola.. L'any 17,
Rosa Orau ..............•
per a advertir que el condemnat una. festa esportiva de tanta resso- vador Ch.iossone, be. desobeït els
Mr~.gi Marti Llagostera (2.a
0'50 tertlries 1 de quantes disciplines puMumbrú .. . . .. .. . .. .
la
a
també
sinó
produeix,
nància
vegada.) ........... . ... . ..
l ' - Marta
!osals
éspugui
fusellem,
d'avUi
dinovè,
segle
del
l'ajusticiat
d'avUi,
1' - guin ésser-li útUs en la seva difl·
Pe peta. Torrens . .. ... . .. .. .
vegada perjudicant la indústria i consells dels metges, i encara que
l ' - Teresa
Teres n. Arnal Fe llu ... .. .
1'- ell professió de jutge. Els prestatges sats del castell de Bellver, el gran ser l'heroi de demà?
.. . , .. ... .. ..
1'- BàrbaraMonchia
tsabel Marti Arnal ...... :::
el comerç de Barrelona, aix1 com els amb molta febre, s'ha embarcat.
1'- de la seva biblioteca són plens de general 1 patriota Lluís Lacy, per a
biograle.
amb
Nicolàs,
senyor
El
..~
...
...
Monclús
-51 em quedés, em sentiria en
Un ¡rup d'empleats del MeUna nena de set anys d'Esdesprés, a l'sny 20, escriure el seu fia. de Torrijos a les mans amb Ja hotelers 1 tots aquells altres eletropolità Tra.nsversal (se·
1'50 llibres. N'ht ha. a la seva taula. nom amb lletres d'or en les parets mirada perduda entre la • contusa ments que estan demanant constant-. desacord amb els que embarquen.
querra. ............... . ..
¡ona. vegada):
Un jove feixista s'ba amagat al
6'- N'hi ha al repeu de la xemeneia,
que es fomenti el turtsme,
l ' - P1lo.r de Biala .. . .. . .. . .. .
M. Arrufat .. . ... ... ... . ..
a les cadires. El senyor Alonso. posa del Congrés. Es sentencia a mort aglomeració urbana de .M.adrid, sen- ment
vaixell vestit de soldat.
1'- Centre de SANT LLORENC
M . VU:'Ifreu ... ...... ,., ...
Castelar, que després havia d'ésser tint colpejar la pluja en els Vidres essent evidentlssim que pocs esdela.
damunt
lUbret
estrany
i
nou
el
El capellà de l'Orfellnat de Mess1·
1'' veniments esportius poden, com l'in· na. ha distribuït medalles de Sant
SAVALL:
seva taula. Pensa començar la. seva cap de l'Estat. Com es sentencia es queda capficat.
1'- Joan
Íio~e~:. .'.'.' ::: ::: ::: ::: :::
dicat, contribuir a aquell desig ge2'.............. ~
Prim, que després havia d'ésser cap
JUST
JULI
vicUn
nlt.
mateixa
aquella
lectura
Espona ............. ..
1'- Josep Parera
Antoni, tot pronunciant patriè.tiques
2'Solé ... ... ... ... ,.~
neral.
dente -torna a dir e.ltra. vegada
1'- Joan Clotet
Garcia. ................. .
... ... ... . .. )•{
L'Alcaldia va. trobar-se amb què, paraules L'arquebisbe ha beneït elS
1'- Francesc Serra.
PuJol ............ .... ..
l'- Azorín, que segueix pas a pas, amb
~ ...... ..
,
..
desitjant donar la màxima. publictat exped!cionaris.
Ribó ........ .... ,.... .
l'l ' - interès creixent la. marxa d'aquell
Daví ............. ..
1'- Fellu
al nom de la capital. s'han concedit
1'- lUbre des de la. lllbreria. ca.talana on
MES
DEL
EL
MON
Salvo ......... ... .... ..
MES TROPES 1 OBRERS
1'- Pere
subvencions de molta. major imporl'- t ou llançat al món fins ei tons d'un
Marti Ferré ... ... ... ... •..
CAP A L'AFRICA
1'- Llorenç
1'~ ..... , ..
...
Ferrer
en
ptlgines
unes
ocupar
a.
per
tància
videnun
Real-,
Ciudad
de
poblet
1'- Pere Bertran ... .. . .. , .•. •..
0'50 te del alma de las cosas hubiera poNàpols, 27. - Durant el dla d'..
labor
la
recullen
que
editades
obres
0'50
Soll\ ........... ~ .. .
municipal de les principals ciutats vui han prosseguit els embaro3 do
1'- Jnume
¡:eresa. Beltran ......... ··~
1'- dido observar que entre este llbro y
Salvo ...... ~ .... .
0'25 Pere
( eresa Sabaté ........... .. ..
del món, oom per exemple, la que tropes a aquest port, a bord del pa·
0'25 los demès que habfa sobre la mesa,
~·· •. , .. .
...
Sastre
Joan
Carme Sabaté .... .. ........ .
0'25
1'- se ha. establecldo súbitamente una
veié la. llum amb motiu del COn- quebot c.Arabia», requisat pel GO-:tel.
Farell ......... , ..
l ' - Rossend
~úH a Olivar ............. ..
l'- corriente sorda y formidable de hosPau Patau ... ... ... ,.,
Internacional d'Ajuntaments vern, el qual sortirà aquesta ma •1
grés
au Barrà .. . ... ... ....... ..
1' - Josep Clapés ... ... .. .
1'de Londre3, del 1932, 1 ha estimat xa nit en direcció a Eritrea. Aquest
1'- Francesc Vilatersona .. .
16-madeu VallverdU ....... ..
1'- t11ldad. Los demàs libros eran -hau·
1'- Jullà Martlnez ......... P ·
que amb major eíicà.cia. i menor es- vaiXell condueix escàs contingentdo¡
rtamon Vs.llverdU ... , .... .
ré de dir-ho- el Código civU, el Có1'fAguati Meclas ............. ::·
l ' - Jaume Da.v1 ......... . ..
digo penal, los procedlmientos jutorç econòmic la celebració d'un acte tropes, di versos centenars d'obr~rs
2'Marta Sellarès .. . .. . ... . ..
0'50 Tomàs Sala. ........... .
1'- diciales, la Iey hipotecaria, comenesportiu com el que es tracta con- especialitzats 1 abundant ma.tenal
J osefina Latorre .......... ..
l ' - Joan Rlatos ... .......... ..
0'50 tarios a los códlgos, colecciones de
tribuiria, com poques altres coses, de guerra..
Maria RoseU . .. ... .. . .. . .. .
1'50 Joan Plch .................. .
0'50 sentenclas del Trlbunal Supremo.»
S'anuncia oficialment que detnà i~
a exaltar la. propaganda. de la ciutat
•ltlta ....................... .
0'60 Sebastlà. Puigdellosas ... •..
1
0'50 I afegeix: cEn camblo en el estanen dies següents, prosseguiran ;!~
de Barcelona.
Grup de clients del bar eLa.
0'50
..
.....
........
Sala
Valentí
Deliciosa», de St. Adrià.:
A tots aquests motius, doncs, 1 embs.rcs de tropas 1 material. ~ ~-1
1'- te de enfrente ha.y otros volúmenes
..
.....
·
.
..
...
.
..
Solà
Francesc
~:re Ri bas .. . . .. .. . ... .. ....
0'50 que le han enviado un saludo casingularment al desig d'atendre les diverso3 grans paquebOts requisats
Mo.rfà. .. . ... . ..
1'- Ramon
~oc R. Armen¡ol . . . . . . . ..
0'50 riñoso. etuslvo al pequefio volumen.
..
,
,..
...
Aymerlch
Ramon
constants peticions de foment del a l'efecte, embarcarà cap a l'Africa
2'..
.
.
..
..
.
..
.
Pujol
ancesc
0'50 Son todos historias locas, fan tàstiPUra. Rifa. ... ... ..... . .. ..
turisme intemacional, es degué la la divisió anomenada Gavmana.d'UD
Eulà.ltn. Antigues ... ... . ..
0'60
osep Castellà ... ... .. .
Els embarcs acabaran dintre
concessió de la subvenció de què es
2'- JJO&ep
August Pujol ......... .... ..
1'- cas, poesias sentimentales, novelas,
.... ..... .. .
r
planes
arbitristas,
de
ensueños
1'- LlorençMelé
Nlcomeus Rubto ........... .
tracta, minorada en realitat pel pa- termini de cinc dies.
l'..
....
Serratusell
0'60
Rata. el Ferret .. . .. . ... .. .
1'- proyectos de gentes que ansian regament de l'impost sobre espectaBus.quetas ........ .
2'- Llorenç COll
J oaquim Vives ...... ~" .. .
l'- novar la ha.z del planeta. Y entre
EL RÜÏÍ;-A·BlSSlÑIA DEl~
cles.»
...... ... .... ..
1'- Manuel
Antoni Figuerola ... ... .. .
'
l
todos estos volúmenes, apa.rece uno
QUE MAl NO HAN P •
La nota. és llarga, però no l'hem
0'50 Joaquim Martlnez ....... ..
~uis Quintana. ........... ~
SAT D'ATACAR LES CO
que es el màs contento y satisfecho
1 re Manera ......... ..... .
1'volguda escurçar perquè mai no ens
Suma I segueix 42.015'15 con la. llegada del nuevo compañeLONIES ITALIANES
0'50
~a. Pujol ... ... ~.. ... .. ..
hauriem perdonat el que els lectors
hidalgo
ingenloso
cEl
titula
se
1'ro;
'J nton1 Vllalta. ... ... ... .. .
no haguessin pogut gaudir de la
Rama., 27. - L'encarregat d' Afet~
2'Aonn C~a. .......... ..
don Quijote de la Mancha.»
prosa profusa 1 fins difusa amb què d'Abissini& a Roma ba declflt8el
0'60
Frngel Ru~ ............. ..
A la nit, com U havia promès, el
el senyor Pic vol justificar la .sub- avui, davant els periodistes. que n1
rlch . .. ... .. . . ..
ancesc
l'senyor Alonso, ja al llit, comença la
·
venció.
seu Govern no ha pensat malo tes
lectura del llibret. Abans havia esGrup d'operaris de la casa
Ara, nosaltres preguntem al no3- abans ni d 'ac1 endavant d'ata~:U: ·8
Mateu 1 Mn.rrugat:
tat consultant els folls d'un plet sotre senyor alcalde governatiu: ¿Per colònies italinnes veïnes d'Ab~~
1'bre el qual al mati següent havia
què el senyor Pic no diu en la nota
g~~
Ha afegit que el rei d'.Abl per
l'tota
pa.ssà.
Es
sentència.
dictar
de
quant han liquidat els organitzadors en aquests moments de gravetaJeclB·
'l'arré ...... , ....... .
La Havana, 27. - Els .obrers de
l'predel
sentencias
«Las
llegint
rut
la
L. carreras ... ,.. .. . .. .
1'- transports ban decidit declarar la
en concepte d'impostos? Segons les al seu pafs, ha fet la mateiXa e hà
J . Puig ... .......... ..
1'- vaga general del seu ram per so.. sidente Magnaud)). Quan damunt les
nostres noticies, l'Ajuntament en r ació, en cartes particulars qd~Itàlifl>
trenes
poble
Ros ............ ..... .
del
teulades
fosques
0'60
concepte del 10 per 100 de l'irrÍpost dirigit al rei Víctor Manuel
J . Nonell ... .......... ..
l ' - lldaritat amb els elements universi- quen els primers raig3 de l'alba, susvern
ha cobrat unes tretze mil pe3Setes. i al Duce.
p . Pulgagut ... ... ... ... .. .
1'- taris.
citant la roja 1 sonora trompeteria
Malgrat el manifestat, el 00t de
Es certa aquesta quantitat? Si la.
LI. Blrardl . .. ... . ....... .. ..
1' •••
dels galls, llegia. Yúltlma pàgtna del
'A. C. ... ... ... ~·« .. ~ .... ..
l'és certa, als organitza- italià. continua l'emba.r~Dle~ l'i\•
dada.
nostra.
La Havana, 27. - La vaga de l'en- llibre. Potser cap novel-la no li havia
A. Ortiz .......... ~ ....... .
l'dors els hauria sortit molt més car tropes vers les seves colòrres:Va. e.~
Alvarez ...... ~ .. , ....... .
l ' - senyança. amenaça convertir-se en interessat tant com la lectura de les
que els haguessin eximit del paga- !rica Oriental, i justifica a. Ja de0 '60 un moviment general revolucionart sentències, dictàmens i reflexions
¡J. Salamero ... , .. ...... .... ..
ment de l'impost municipal. D'aques- tuació com a. necessària pefnteressos
1',.J. Cono ...............
certament,
I
Magnaud
jutge
bon
del
ta manera hi han sortit guanyant guda protecció dels seus .
0'60 encaminat a. enderrocar el President
F. F'ajo.rdo .... .. , .. ........ .
lllaltre
cap
temps,
molt
!ela
de
des
a Somàlia. i altres Colònies. ~ que~
1'- Mendieta.
unes dotze mil pessetes.
F . Pérez. ................. .
dallum
tanta.
vessat
havia
no
bre
delegats
arriben
Wa.
la
de
El diplomàtic abissini a e~àli&
D'arreu
0'25
J'. Samato , .. ._.......... .
en
error
un
en
cau
Pic
senyor
El
1' - dels vaguistes per tal d'efectuar una munt la seva consciència, com aquest
e.. Morte ...... ,.. , ...... ..
encara que Itàlia retirés de 1 ma.·~
subvenció
la
a
referència
fa
que
allò
l'Avos ...... ... ............. ..
que acabava de llegir. Renaixien
acció comuna.
donada per a. publicar un~ pàgines 1 Eritrea tots els seus ~oxnes inten· ,
l'Drunlà. Fernà.ndez .. . ... ..,
Abissílll& ~
El Govern acusa els comunistes dintre d'ell les esperances dels pri1'de propaganda amb motiu del COn- terial de guerra,
Mtqucl Queralt ...... , .. ~ ..
taria el més petit atac con és celi
d'ésser els organitzadors del movi· mers anys de la carrera. La. llei pe1'grés de Ciutats celebrat a Londres lles
~vid Roig ..... . ....... ..
colònies, puix que n~gin sta.1'- ment 1 ha. ordenat diverses deten- tr!fiooda en pàgines polsoses <l'anys
R lvador CalbO ........... .
l'~ny 1932. Segons les nostres notil ' - cions.
que les tropes abissin1e5 foren uneS
lcard BallOdra .. . . .• ... , ..
s'obria, en ha ver de fer Justícia so-en
donà
es
que
subvenció
la
Cle3,
1't
les italianes, sinò que
.Anclreu Ma.go ............... .
Han estat detinguts 26 mestres i bre . més àmplies perspectives.' Es
aquella ocasió, contràriament al que cat
l'Manuel López ... ,.. ... .. .
acaba I
nòmades.
professol'B per haver participat a sentia un altre. Ja no era un cec
diu el senyor Pic, va ésser d'unes ~s tribus
Joan ~ara .. .............. ..
se11
el
b&e
ab~lni
diplomàtlc
El
0'80 reunions cbndestlnes 1 per haver-los instrument de la llei; un ressort roAntoni Pérez .............. ..
mil pessetes 1 n!ngú no dubtarà que
estat ocupats opuscles subversius.
1'vellat del formidable aparell. Per A l'e nt"'-da del por ~ de San FrancliCo, es oonatruelx el pÒnt flotant més subvencionar una publiatció perquè la. seva declaració d1ent ~ ta s~
Llinlono. ... , ..... ........ .
din"
rel desitjava. romandre
l 'Bruguera ......... ... ..... .
La Contederació General del Tre- alxò, qua.n Ja en funcions, cassegut
faci propaganda de la nostra dutat cieta.t de Nacions 1 P~~~tsl.
alt del món, que aerà denominat uLa Porta Daurada»
l ' - ball, que controla els obrers comu· davant una taula en la qual hi havia
Capdevila ... '" ... .. .
uns
donar
que
mateix
el
pas
és
no
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