EL TEMPS. - A Catalunya el cel apareix cobert I es registren
pluges pel Pallars I conca de Tremp i plovisques pels camps de Tar-

ragona 1 Tortosa. Bufen vents torts del N W per la conca de Barberà
1 oamp de Tarragona f de menys Intensitat I Igual direcció per La
segarra 1 pla de Barce lona. Per La Selva, Gironès I Empordà bufen

venta moderats del w I SW. Ha plogu t per gai rebé totes les oomarquet al b4 la precipitació és de poca Impo rtància.
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Hem notat reiteradament l'activitat que despleguen a tota. la República, al socaire de l'a.norma.titat implantada. des del 6 d'octubre l ura, clausura, silenci del front del catorze d'abril - aquelles torces
polítiques anomenades contra-revolucionàries. Comencen en el partit CBr
d.ical 1 acaben a les extremes dretes del feixisme monè.rquic. Els seus
llders més destacats participen constantment en actes püblics, de
propaganda i organ1tzactó. Les nostres esquerres segueixen, de
fet, fora de la Llei, amb les entitats clausurades i l'actuació aturada.
J a no parlem dels seus homes empresonats i sotme60S a procediment
judicial, dels Ajuntaments suspesos, dels organismes substituits o liquidats. Esperem que ara, amb el Decret que faculta. el senyor Portela Vanadares, es completarà el crègUn transitori» amb la legalització de gestors
radicals, cedistes 1 Wguers per aquests Municipis catalans que, en gener
del 1934, gràcies a una Lle1 adequada, havien normalitzat la seva vida
amb una norma d'activitat, d'equillbri 1 de responsabilitat que el règim
local de Catalunya no havia conegut mat L'ültim Ajuntament popular
de Barcelona, en els seus vuit mesos d'activitat, és la prova decisiva del
que diem. Era ahir que reproduíem l'elogi que una entitat bancària ben lluny de cap intenció politica interessada - havia de dedicar, en la.
~eva memòria anual, a la labor de restaut·ació econòmica i depuració
administrativa realitzada per la coalició d'esquerres al Municipi de Barcelona.
Les jornades d'octubre posaren punt 1 a part a l'obra. Pel que la
democràcia catalana considerava. un gravíssim perill per a la vida i el
1entlt de la República - i ja s'ha vist, i es veu, amb quanta raó! -, tot
t s posà al servei de la digna i clar& protesta, començant per la Presidència de la Generalitat i acabant en el més modest regidor dels confins de
muntanya. En la. grandesa. del sacrifici hl havia. la dignitat dels ideals
1enttts entranyablement 1 posats tothora al servei del país i de la democràcia.

Llegiu cada dia LA HUMANITAT
La. nostra posició ha d'ésser la d'observar 1 anotar atentament i no
perdre el tacte de colzes. Els adversaris prenen posicions, és evident, i
avui per avui inevitable. Però les posicions són fortes en tant que responen a un impuls de multituds i a una convaltdació en la llei d'adhe-sions i de fervors populars. No és aquest el cas, sinó exactament t!l contrari. A qui les masses no hi són per a res, ni a valen res ni senten ni
aplaudeixen res del que es fa. El poble no és amb ells, perquè té un concepte superior dels homes, de la dignitat 1 de la legalitat. El sllenci d'avut
no és d'inhibició, tampoc. Mai com ara havia vibrat, més tina i emotiva,
la sensibUit.at coHectiva..
Que facin, que facin Ni Catalunya ha deixat d'ésser ni desapareixerà el sentit humà 1 progressiu de la democràcia. republicana. Podran
haver suspès migrades llibertats 1 podran creure que el silenci que els
volta. és consentiment. Que facin. Allò que cal és no perdre el contacte
Di l'esperança. nl el sentit del deure 1 de la disciplina. La resta vindrà
aola. Les jornades d'octubre no són sclament dolor. Si ho tossin, fins
en el dolor trobarlem les reserves Vitals necessàries d'un ressorgiment. Però són també sacrifici, dignitat, marca fonamentai
d'una idea polltica, amb dinamisme 1 amb força moral suficient
per a. garantir el futur. L'bà.lit sentimental creat, la disciplina 1 experiència combativa de les noves formacions, la nova consciència de reautats t
d'imperatius superior, la fecunda ferida dolorida del trasbals, tenen una
força. i una efectivitat de conquista i d'afirmació positiva en el temps i
en l'espai.

Llegiu cada dia LA HUMANITAT

Després de la positiva derrota po.
litica -ho subratllem- d'abans d'a.
hir a l'Instttut Agrícola C. de S. Jstdre, la Lliga afirma ara que ella no
ht tenia res a veure, que com a partit no intervindrà mai en la vida de
cap agrupació catalana, etc. Fins
Cambó, des de Ma-drtd -e! lector ho
constatant en la informació que segueix- !'ha cregut en el ca.s de dir•
Manresa., 28 <per telèfon). - Du~
ho i repetir-ho. De dir-ho í repetirho, és clar, ara, avui, després de l'es- rani el mati restaren Incomunicats
trepitosa desfeta en la qual no en- al saló de Comissions. l'alcalde se-ens deixa nyor Marcet 1 els regidors senyors
trem ni sortim, perquè
Vila, Homs, Morelló I Valls, detlnperfectament indiferents.
f'
guts el ella abans a conseqüència
L'únic que ens interessa de notar d'unes
In•
denúncies. A dos quarts de
és aquesta actitud d'avui de la Llfga dues de la tarda toren traslladats
t aquestes declaracions dels seus lí- ea1 automòbil al Jutjat de Primera.
ders, tan extraordinàries. Molt so-.
Instància per tal de prendre'ls devint, al llarg de les vicissituds de la claració.
sensací6
la
té
es
LUga
la
vida àe
Complint ordres del Tribunal de
El primer en declarar fou el seque és una agrupació politica sense nyor Marcet, el qual, sense cap més Garanties Constitucionals, el Jutjat
memória, ! no volem pronunciar un tràmit, fou alliberat un cop pres~ de Balaguer ha. practicat l'embar~
qualificatiu més fort.
tada declaració. A cont1nuac1ó decla- gament de la. tercera part indivisa.
Pe.rquè, a veure: la Lliga avui «na rà el regidor senyor Homs, el qual d'una finca que el senyor COmpanys
té ni tenia res a veure» amb l'Insti· quedà detingut a les resultes de no-. posseeix al terme del Terròs, distut Agricola. Català de S. I . Atxt ho ves diligències. Hom creu que el tricte de Tornabous, després de traafirma oficlalment, després de la fm- mateix que el senyor Marcet seran metre a l'escorcoll el corresponent
portant desfeta a la junta de la ve- alliberats els seus companys de con- manament de part. Segons taxació
practicada, la part embargada puja.
lla entitat, que deixa de controlar. slstori.
Durant 1& passada nit han estat a 125 pessetes. Aquesta part de la
Però, i fins ara? ¿Són capaços el senyor Cambó, i el senyor Trias de detinguts l traslladats a. la presó !inca, la totalitat de la. qual era vaBes, t la camarilla «agricola» de Lli- els veïns d'aquesta ctutat Josep Tar~ lorada. sobre unes 600 pessetes, és
ga Catalana. de negar la seva coo.. ré, Francesc Simon, Joan Reig i l'únic que al senyor Companys se
peració en la protesta de l'«<nstitut Isidre Sensaric. Hom té la. tmpres- 11 ha trobat en aquest& comarca.
El Jutjat de Balaguer haurà de
contra la Llei de Contractes de Con· sió que es tracta també de denún~
declarar-lo insolvent parciaL
reu del Parlament de Catalunya~ i cies.
en l'organització de la dsidrada» de
Madrid, i en les reiterades declaracions contra les uquerres governamentals catalanes del destacat milttant de la Lliga t ex·prestdent de
l'clnstitul», sen11or Jaume de Riba?
Però, qu'in concepte M el senyor
Cambó i la Lliga de la serietat í de
Els ciutadans su'lssos no es cansen de votar. Ultra l es eleccion s
la conseqüència politica? Què signi/iCa això de desentendre's avui, des- normals per als càrrecs públics, a la República h.elvUlca h.! h.a
prés de la derrota, del que era ahir referèndums freqüents. I el nombre de votants acostuma a ésser
punt neuràlgic de tot un pla estratègic? Cambó dirà el que vulgui. (<La torça alt. Aquesta adaptactó a la pràctica àe! sufragi és un oran
Veu» escriurà el que lí sembli. La senyal de ciutadania. Al contrart: la fatiga de votar que s'observa
Lliga declararà el que cregui con- en altres països. és un stmptoma desfavorable per a la vitalitat de
venient. Peró la realitat és que men- !a democràcia po!itlca.
tre la Lliga comptà amb el control
El dissabte i diumenge passats hi hagu~ a Suïssa la votació
de l'dnstttut Agrlcola C. de S. Isidre», la Lliga se'n servt de barricada referendària sobre tres aaestions, la més important de les quals
polítfca contra la democrdcia cata- era la de la nova llei mil1tar. Aquesta llei ve a allargar el temps
lana, i des de !'«Institut», esgrimint ctel servei a /tles, a intensificar la instrucció dels reclutes i a augels interessos de la gra1~ propietat
catalana, la Lliga ntacà pel flanc no mentar els etect'"S cie l'exèrcit federal.
La batalla r1omoorutrca h.a es¡.Lt dura. La Uei militar ha quesolament la Llei de Contractes. de
Conreu, sinó tota la polWca patriò- dat aprovada pel poble. Ha aconseguit, en efecte, la doble matotica, generosa, civil, justa, de les es· ria d'electors ! de cantons que la Constitució federal exigeix.
querres catalanes.
•
¿Què és aixó, quin concepte de la
conseqüència del decórum és aquest
La maioria favorable no ha estat, però, molt torta. Contra
d'avui, quan després de la desfeta els 470,000 vots a!tnnatius hi ha hagut els 390.000 vots negatius.
estrepitosa surt cambó ! «La Veu»
a una democracia paclfisa declarar que la Lliga no ha t11ter- E.• sempre ditlcil de <lona>· entenent,
vingut mai en l'«Institut Agrícola de tlL com l'helvètica, d'augmentar les seves cdrregues i obligacions
militars.
Sant Isidre»?

"Règim transitori" L'exped ie n t
L'ARRIBADA DEL DOCTOR MUR

A l arcón

La normalització de la Uni·
versitat, segons el senyor
Dualde - Suspensió d'assemblees escolars

Les propostes d'acusació· que presenta «Re·
novación Es p a ño I a»

Tal com haviem anunciat, en
l'exprés d'ahir arribà, procedent de
Madrid, el doctor Mur, el qual es
possessionà novament del Rectorat.
Per tant, cessa l'interinat que ha.
exercit d1uant la. seva ab3ència ·el
degà de Dret, doctor Boix Raspall.
En rebre, com de costum, al migdia, els periodistes, els parlà llargament del seu viatge a Madrid.
El doctor Mur manifertà que vertia molt ben impressionat per les
atencions de què havia estat objecte
pan.icularment del President de !a
República, al qual visità acompanyat
del nou Comissari. També digué
que con.lerenclà diverses vegades
amb el ministre d'Instrucció PúbHca, el qual coincideix -{iigué per
normalit::ar la vida universitAris. ...
A prcgunte3 dels repòrters parlà
de l'abast que tenia la disposició
- fruit de la normalització que
propugl'l:a el senyor Oualde- que
re.stablelX els organismes universitaris.

Funcionaran --digué- totes les
J untes de les Facultats, 1 els degans
seran substituïts pels que elegeixin
les esmentade.s J untes.
- I r especte el càrrec de Rector?
-Aquest afer és molt delicat
-contestà el doctor Mur- i us prego que no en parlem.
~abeu si la tasca realitzada pel
Comissari dimitit, senyor Prieto
Bances i l'informe elevat al Govern
serà. vàlid en l'actuació del nou
Com~.s&art?-preguntà un altre pe-riodista.
-Respecte aquest extrem -digué
-no puc !er-vos gaires manuesta~
cton3 pel motiu que a Madrid DO
en tractàrem, considerant que l'informe elaborat pel senyor Prleto està e~carn.Jnnt a donar una situació
detlmtiva a la Universitat. i ara
-afegi el Rector aceidental- el
més important de tot és que Itt. Úntversitat tingui w1a marxa. .. .
El doctor Mur continuà. la conversa amb els periodistes i els mam.
testà. que la setmana vinent arribarà. a Barcelona el nou Cornüsari senyor Alvarez VlllamU, del qual féu
molts elogis, 1 que es trobava molt
e.traíegat en l'ottctna d'enllaç cread a recentment ent,.e el ministeri i
la nostra. Universitat.
Quant a la tasca que ha de desenvo~upar ~1 nou Comissari, digué
que s ocuparia amb preferència. de la
mtuació del personal nomenat P ,
lt Patronat 1 del functoname,~t
de la Junta Econòtn.ioo de la Univer~
sitat, que com hom sap, aquest organisme no actua va.
Respecte la personalitat del se-nyor Alvarez VillamU, el Rector confirmà als periodistes que era reformista.
El doctor Mur també fou lnterror at r especte la suspensió de les
assemblees que havien de celebra r
el:s estudiants de la Facultat de

Madrid, 28. - La minoria de Renovación Espafiola lla presentat a la
Mesa de les Corts pel sumari instruit pel contraban d'armes, una d'elles contra l'ex-president del Consell
de ministres senyor Manuel Azaña i
l'altra contra l'ex-ministre de la Governació senyor Santiago Casares
Quiroga. Aquest darrera és de qua~
tr~ plecs a màquina i en ella. apar~LXen, amb gran profusió explicatlvn, diversos apartats que titulen
«H~cho~». qualificació Jurídica, i un
article unic.
La .prlme~ ~s refereix a la importació i dlpòs1t UUcit d'armes previst 1 castigat en la llei del '9 de
gener del 1932 i en els articles 149
i 147 del Codi Penal del 70 aixi
com en els vigents 136 1 134, Per les
armes, cartutxos i gasos lacrimògens
que es portaren a Espanya pel vaixell alemany cR.elansenk», 1 que foren importats per la. Duana de Bilbao en la primera quinzena de maig
del 1932. Atinnen que s'importaren
amb el propòsit de transportar dites armes a. Portugal 1 ajudar els
revolucionaris d'aquell pais, obeïnt,
verosirnUment, instruccions especials
i reservades rebudes del aleshores
president del Consell i ministre de
Ja Guerra:, senyor Azaña, i del de la.
Governac1ó, senyor casares Quiroga
per la qual cooa el senyor Calviño'
governador general, las féu traOS:
P.ortar amb vigilància !ins a SomosJerra., on es féu càrrec d'elles el
senyor Echevarrieta, el qual a la seva vegada ho !éu al portuguès senyor Castro.
La segona és pel contraban d'armes de San Es te ban de Pra via, i
(P assa a

la pàg. 7)

Dret i la F . N. E. c., 1 manifestà
que aquesta mesura obeïa a evitar
pertorbacions.
-Heu llegit el document signat
per les associacions d'Estudiants
pro!essione.ls que Iou adreçat al ministre?
-51, en efecte -con testà el doctor
Mur-. l'he llegit, i com aspiraCió
em sembla adequada.
-Del primer 1 segon ensenyament
haveu endegat alguna oosa?
-No. En ab30lut.
-El doctor Mur en acomiadar-se
dels periodistes els manifestà el seu
optimisme, perquè tot es vagi resolent d'una manera satisfactòria.

Els regidors que amb ell foren
detingUtS, S'eSpera qUe hO
seran d' un moment a l'al·
• .
Ies denuncies
.
tr e. SegueJxen

a

enera ttat

!c~~~~d,d~ 1a~~·~~~~=~actor
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El Senyor Ompany s

. sol •
se ra' declarat m
vent parctal
perquè Ji ha estat em•
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d
b
arga a par una
ca del Terròs, per
ValOr de .125 peSSeteS

La reforma militara Suïssa

No entrem ni sortim en la guerreta de les dretes catalanes. Les seves pugnes internes ens són indife~
rents. Peró volem destacar als ulls
de l'opinió pública de catalunya
aquesta extracrdinària facilitat de
Lliga Catalana en desertar dels seus
llocs f en fer ;ocs malabars, quan
no convenen a la seva politica, amb
els intereuos que fins una setmana
enrera afirmava defe11sar.

El senyor Cambó comenta l'assemblea
de Sant Isidre
Madrid, 28. - Preguntat el senyor
Cambó sobre la. situació 1 abast de
la. Junta de l'Institut Agrico~a Català de Sant Isidre, celebrada ahir,
eJ Congrés, ha dlt als periodiste3:
-Tot el que es diu de la participació de la Lliga de la divergència
entre socis de l'esmentada. entitat,
no té cap !anament. Precisament
per a posar f1 e. aquestes xafarderies 1 rumors que sobre aquest afer
circularen a Barcelona. la setmana
darrera, vaig aprofitar l'ocasió de
pronunciar el diumenge un discurs
a Tarragona per a reiterar la. doctrina tradicional de le. Lliga de no intervenir en cap forma ni amb cap
pretext en la vida interior de les rorporaclons econòmiques de Catalunya.
I referint-me concretament al que
venia r umorejant-se i amb l'objecte
que cap afiliat a la Lliga donés crèdit a allò que es deia, vaig fer en el
meu discurs aquesta declaració textual:
«Me lnteresQ deciro.s esto porque
v1ene hablàndo3e de que en una reunlón que ha de tener la mà.s vieja
d.e las Asociaciones agricolas. el Instituta Agrlcola Catalàn de San Isidro, la Lliga actUa. de esta o de
aquella manera. La. Lliga no ha in~
tervenido nunca en el Instituta Agrícola Catalàn de San Istdro; la Lli~
no lntervendrà. nunca en él. Los
rniembros de la Lliga que sean agric-ul~res,. harò.n lo que les diga su
conc1enc1a. La Lliga, como partida
no in.tervendrà. nunca para pertur~
bar mnguna agrupación catalana de
intereses.,.
I en relació amb la sessió d'ahir
sols expresso la meva confiança er{
què e. tots s'imposi l'amor a l'antiga i gloriosa Associació agrícola catala-na perquè esventa-des 1 oblidades
petites querelles internes pugui consagrar-se amb la màxima. eficàcia a
la defensa dels interessos de l'agrt~
cultura catalana tan greument afectades per la c-ri31 actual i faClliti la
tornada a la pàtria a la concòrdia
entre tots els elements que integren
la producció a¡rricola de Catalunya.

AQUEST NUMERO HA ESTAT
VISAJ.PtER LA CENSURA

Madrid, 28. - Aquesta tarda ha
Ens ¡¡uardarem prou de ter af!r- arribat. a la Cambra tornada pel cap
macions massa terminants en en- de
la Llet relativa als escena
judic!ar !a marxa de la polltica. sos l'Estat,
dels militars, votada per les
No obstant~ en la nostra cróntca Corts. Aquesta llei s'anomena dels
antericr vàrem enunciar tres proccongelados».
blemes que el Govern té planteEn un document extensLssim, el
;ats ¡ que, en certa manera, la President de la República. raona els
seva wlució podria determinar es- motius de lo. devolució de la llei per
àeveniments que posessin el bloc
governamental en el cas de dis- al seu nou estudi per la Cambra.
En slntesi, el document presidengregar-se. Vàrem dtr que els problemes e1l si, de no intervenir-hi cial, que ha estat molt comentat, vé
a dir el següent:
altres causes més protundes, pot.
«El dia. 15 de los corrientes, tuvo
ser no arribessin a provocar la
Pr~idencia el honor de recibir
ruptura entre les torces de la coa. esta.
texto votado por las Cortes, acer·
Zició que ocupa el Poder. Sembla el
ca de 19. revlsión de los ascensos en
que totes les motivacions d'ordre el
Ejéreito.
més avtat abstracte acusen, per
Examinada con toda atenclón dimom.ents, la seva decisiva tnjluència. calma aparent a l'exterior. cha. Ley, estima procedente una sedeliberaclón de la Càmara,
Llegi·U L A HU MANITA T gunda.
con!onne al articulo 83 de la. Con~
t1tuc1ón de la República.
No han de transc6rrer molts dies
Los reparos parciales van inicia·
sense que es topí amb Za causa
ocasional que doni lloc al que la dos por la con.sideración fundamenCeda es proposa. La. L liga, se- tal de estimarse preferible devolver
gons parer general, s'atemperarà al esplritu del proyecto presentado
a qualsevol proposició que 8e li el primero de octubre de 1934, resfaci, sempre que se li doni un mi- pecto del cuat el texto votada por
nistre í un tracte d'especial favor las Cortes, no coincide n1 en lo esen·
cial, ni en la. solución n1 en la exa Catalunya.
No sabem /im a quin punt tensión, arbltrio e indlce de probleaquest criteri, respecte la L liga, é8 ma que aumentan considerablefonamentat. Però els que el sos- mente.
Estimaba. aquel proyecto que sólo
tenen el presenten amb tot el fonament U r ealitat necessari per- debió remover muy cautamente el
què la 11 prue¡¡utda s'acompleixi.
caso de aquellos generales, jefes y
que ascendidos con pre..
Llegiu LA HUM ANI TAT oficiales,
sunción d.e méritos y evidencia de
El Debate, veladament, ja anun- derectos procesales, habfan quedado
cia l'esdeveniment. S'ha de detxar en la situación 1ntermedia de con· ,
un ampli marge a Z'1mprevtst. A~ servar el empleo, pera no los plenos
quests afers hom sap com comen- e!ectos de la recompensa, en cua.nto
a la antigüedad en el esce.lafón.
cen, peró no sap com acaben.
Sobre materia tan delicada, el texto votada por las Cortes, ensancha.
la magn!tud del problema 1 desdice
otras cuesttones tnoonexas con aquellas.
El articulo prtmero deroga totalmente el decreto de 28 de enero de
1933, y deroga también el del 3 de
un1o de 1931, no dejando normas
El
egales para la revisión, que pudiedisa
passat
sumari ha
ran alcanzar a la validez de ascensos, sicmpre legales y jamàs discuposició del fiscal
e implicaria también la reinEl sumurl que ha començat a 1ns~ Udos
tegración al ejército de aquelles que
truir-se a l'Audiència contra. l'alcal- prefiricron retlrarse a someter su
de 1 consellers d'aquest Ajuntament empleo a revtsión y contraste. Esto
1 que consta ja de tres peces sepa- ademàs de alterar la situación defirades, passà a disposició del !lscal nitiva y voluntaria, pudiera. traer y
que ha d'intervenir en la causa. per frustraria. la reducción de plantulas
tres dies.
a llm!t,es Insostenibles
El senyor Huertas que és el fis- volvléndose
la Hacienda.
cal instructor, haur~ d'estudiar en para
El articulo segundo, ast como el
el terme fixat el sumari i propoconstituyen importante no-sar a més de les que cregui el jut- tercero,doctrinal.
Se ocupa. de los asge magistrat. senyor Bruyere, les di- vedad
censos generales en tiempo de paz,
ligències que consideri oportunes.
prohibidos por la Ley, y se establece la slngularidad procesal de que
hubiera de audiencla y defensa.,
cuando se propusiera la. no conror~
midad del ascenso. Parece que 1&
norma procesal debe ser idèntica
para todos los casos de resolución
favorable o adversa. Ademà.s siempre que concede el ascenso ulterior
hay mod.i.flcación de escala, mien~
tr as que negarlo mantiene el orden
Unes manifestacions del mi- de
la escala y promoción. Al negarlo
hay un perjudicada, y al concederlo
nistre de Justícia
resultan perjudicades varios que han
Madrid, 28. - Aquesta tarda hem de ser postergades.
preguntat al ministre de Justfcia, se
Mayor importancia todavia tiene
nyor Alzpun, als passadissos de la
Camb. 1, sobre el decret relatiu al el articulo cuarto, en expresa y abgo..
nomenament de fiscals municipals tuta contradicción con lo que propene el prtmero del proyecto de
a Catalunya.
El senyor Aizi;mn ens ha dit que Ley, 9.1 conceder stn limite de tiem~
el nomenament d'aquests fiscals po la revlsión de recompensas ante.
sempre s'havia. fet en contra de l'Es- riores al 13 de septiembre de 1933.
tatut i de la Constitució, ja que són Con ello la ejecutoria, adnúnistra~
de la competència del Poder Cen- ción y seguridad de la carrera militral. Al decret s'hi apllcaran Jes tar, su!re un quebranto imposible de
nannes perquè pugui !er els nome.. calcular. La leJanfa casi histórica
del suceso, imptde apreciarlo con la
naments el Ministeri de Justfcia.
evidencia. imprestonante e lnmedla·
ta, propta de estos casos.
Què deuen haver fet els Se busca la garantia. del 1n1onne
del juez instructor del exped.iente.
radicals de Bilbao?
mas no ca be ol vidar que no .se trata.
Bilbao, 28. - El governador h a de una justicia pro!esional, organi~
dissolt l'agrupació radical de la pro- zada, sino de libre designaclón, hevincia per ordre del senyor Lerroux cha sin atenerse siempre a las nor1 ha estat nomenada una comissió mas que aseguran la competencia. y
reorganitzadora.
previenen la r ecusación.
Un sector dels r adicals, àdhuc diEl articule> quinto no delimita clar
versos regidors dels dimitits, desJg- ramente las funciones del Consejo
naren una comissió per tal d'entre-- Superior de Guerra, respecto a las
vistar-se a Madrid amb diverses per- atrtbuctones que parecen preventivas
sonalitats del partit, 1 com que coninclinables en el ministro para.
tinuaren r eunint-se al Casino de Bil- ejuzgar
o no las propuestns de aquel
bao, l'autoritat ha. ordenat la seva Cuerpo consultiva. Ademàs del pla·
clausura.
zo que se tiJa es insuficiente.
El articulo séptimo autoriza el a.c¡..
censo por méritos contraidos poste-riormente. Las recompensas dejan
de serlo por lo pretéritas y se convierten en presentimiento de la conducta. futura.
Sin formular observación algw1a a
los arUculos sexta y octava, las ma.
ttvan los adiclonales. La amplitud
del texto votada extge un aumento
importante de gastos, el de la.s plantillas que se producen, y a un asl,
con sacrlt1cio para la Hacienda, no
puede atenuarse los perjulcios que
en su carrera habrlan de sutrir la
mayorfo. de los jetes y oficiales del
Ejército.
Por cuantas razone3 quedan indl·
C'Bdo.s, esta Presidencia tlene el honor de sollcitar una segunda. deli~
beractón de las Cortes sobre el texto
de la. ley, cuyos dos ejemplares d;::~'
vuelvo adjWltos sin autorizar su promulgactón.
Madrid, 28 de tebrero de 1935.El P resldente de la Rep\lbllca, N!j
ceto Alcalà-Zamora 1' .Torre~ ... - I!.
Presldente del COnseJo ue ministro!
y minlstro de la Guefra., AJej and~

La causa contra l'Ajuntament de Barcelona

I

•

Una gran part dels elements obrers h an votat contra la llet.
Ho han fet aixt per una qüestió de principi, per una tradició antimilitarista . Alguns socialistes destacats no han volgut adoptar
aquesta posició i han tnvocat els deures de Za defensa nacional.
Els partits suïssos de dreta i de centre han realitzat l'habitual
maniobra de girar el referèndum en un sentit de repulsa a les
orientacions dels sectors extrems del proletariat. Tot invocant l'amor dels suïssos a la pàtria comuna, aquests partits han jet feina
de rancúnia i de divisió. Llur campanya ha contribuït sens dubte a ter cr~txer els vots contraris entre els votants de la classe treballactora. No hi ha pitjors servidors de la causa àe la pàtria qlte
els que volen ter-la consubstancial amb els interessos de les classes privilegiades.
La maniobra ha tingut la seva mdxima expressió en el cantó
de Ginebra. Posant de tet la qaestró cantonal per damunt de !a
qüestió federaL, els partits drettstes i centristes ginebrins han donat a la votació referendària el caràcter d'una protesta contra la
politica del Govern del cantó, que està compost per una majoria
de socialistes i presidit per Nicole, un dels més assenyalats cabdills obrers. I ara la matorla de ctne mil vots que han aconsegutt
els partidaris cte La llet, és presentada com una derrota i una desautorització de Nicole i els seus companys.
Heu-vos aci un lLeig cas de passió partidista i d'insolidaritat
nacional per part d'uns homes que volen ésser més patriotes que
ningú.

• •

L a veritat és que la nova llei militar suïssa té per finalitat visible la garantia de la tndependéncia i de la neutralitat del pafs.
La República helvética sent el soroll d'armes de l'Alemanya hitleriana, i vol evitar aue en una altra guerra corri la sor t de Bél gica. La qUestió à' Austria t a més tor t el perill et'una violació de!
territori sufs. I ~s r emarcable el tet que els cantons fronterers,
més directament exposats, han otert a la nova llet ei major contingent de sutragts.
Per iusttticat que s!gui e! r et orç àe !' exèrcit h.elvètlc, h.om sent
el dolor de comprovar Que Eu r opa torna a t roba r -se en u na t olla
car rera d'armaments.
A. ROVIRA I VIRGILI

l

El nomenament de
fiscals municipals a
Catalunya

.
Sant l:>!dra

EN UN DOCUMENT DE GRAN
EXTENSIO, El PRESIDENT DE
LA REPUBLICA RAONA ELS
MOTIUS DE lA DEVOLUGIO DE
lA llEI A LA CAMBRA PER
A UN NOU ESTUDI

Rt:!i, 11c iJ., m a•n val& amb eua.

Lerroux.»

-

(Per NeRol

Preguem als nostres lectors,
que, en fer llurs compres,
donin preferència als establh
ments anunciats en aquestes
nlanes

¡IL t

la humanitat

r

COMERÇ I FINANCES
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Ela valora tractats a comptat han
seguit la tendència de fluixedat iniciada abans d'ahir.
Els deutes de l'F..stat, .unb una
¡ran limltació en la cotització, perderen alguns cènt!ma. Les obllg~
clons Municipals, Diputacions, Proviuc!als l Tresoreria de la Generalitat, solament sostingudes. També
fou pulesa la. manca de negoci.
Les obligacions ferroviàries, també amb escassedat d'operacions 1
abundant paper al rotllo, varen seru!r perdent terreny, i les 1ndustrials, amb molt poques transncclons, no varen fer més que sost&-

1 larmen\, al rotllo d'lnduatrta.ll, on
assoliren una. mlllora d'algun& conalderac!ó les accions d'A!güea de
Barcelona, Ford 1 Aeri de Montserrat. Les restants també estigueren
sostingudes, però amb petites variaclons d'avantatge.
Les accions ferroviàries, méa SO$tlngudes, però amb una gran manca de ne¡oc! I d'operacions.
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TARRAGONA

Teatres

•

Borsí del mati

lW'3~;

Explosius, 107, 106'711· Tramvies r., 48'60; Felgueres, 35'66; Montserrat, 72'60; Filipines, 336, 334,
336; Chl\de, 3715.

Borsa oficial

Chade, 365, paritat; Chade D.,
71'00, paritat; Chade E ., '11'80, paritat; AlgUes, 176'75, 176'00; Filipines,
338, paper; Rif, 54'50; Ford, 222,
223'50, 223; Sevlllana d'Electricitat,
76'00, paritat; Marroc, 5 per 100,
89'50, operac.lona.

Nord, 53'85, 53'95, 63'80, 53'85; Alacant, 40'65, 40'60, 40'65; Ford, 224,
223'60, 225, 223; Petrolets, 5'30, 5'40;
107, 106'76; RI!,
Exploe!us, 106'76,
54'25, 54'15; Al¡ties, 174'50, 175;
Montserrat, 72,25, 72'50; Colonial,
45'00; Chade, 37:l, 373'50.

CANVIS DE MONEDES
Lliurea

35'60
48'36
7'31

!''ranca

Dòlara
Lli'es
Marca

7'33

e:l'30

62'60
ll'98
ll'9411
!l88'00 238'25
1'll'll6 1'11'60
4'966
4'976
3ll'30
3ll'70
30'80
30'60
1'83
1'86
1'80
1'78
1'68
1'60

SuiSsOa
Bel¡ uca
Florlua
Escuts
cor. Praga
Cor. sueques
Cor. norue¡uea
Cor ctane~es

Borsa de la tarda

86'60
48'45

Nord, 53'85, 63'76, 53'90; Alacant,
40'65, 40'50, 40'60; Aigües, 175'25,
en la sessió d'nhlr. en general es 176'75, 176'00; Colonial, 44'85, 44'75;
__l_cr._a_-_F_o_r_d,_ 223, _2_22_, .223'50, 223; Rif, 5~~4~'5~o:.~:..::=============
re_rm_e_s_._P_a_rt
m;.:.:os..:.:..tr_a_r.:..ei_l_b_ns_ta_n_t__
Otutt~ dl I'Esta1
Tramvlll
Ferrocarrlh
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NOTICIES DIVERSES
Han estat denunciats a l'eng!ney
cap d'Obtes Publiques Joan F".Jget,
Vel de Sant HUari; Josep Estragó,
vel de L'Armentera; Pere Farriol, de
La Tallada, i Vlvenç Galceran, de
Barcelona, per infraccions al Codl
de Circulació.
- La guàrdia civil de Jofre na
r,orprès, al quilòmetre 15 de la carretera de l'Estartit a Sant Jordi,
t~rme municipal de l'esmentat lloc
de la benemèrita, Ramon Mart1, de
15 anys, veí de Torroella de Montgrí, el qual feia un transport clandestí de planters.
El fet ha e"tat denunciat al cap
1U _
del Servei Agronòmic.
- A La Bisbal, al pont que hi ba
damunt el Daró, un carro d'una caGO 60 ravana de gitanos ant\ a topar contra la locomotriu del tren núm. 5
81 60 del ferrocarril de Girona a Pala-
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En l'esmentat carro hl anava le.
gitana Dolors Giménez Garcia, de
35 anys, la qual passà a l'Hospital
de la localitat, en greu estat.
Sembla que l'accident fou prodult
t/
perquè els carros de la caravana anaven en plena aglomeració, I, per
tant, feien impossible la maniobra
Per aquest motiu foren detinguts
ele gitanos Antoni Giménez, de 30
anys, 1 Ramon Giménez, de 19 an,ya,
conductors dels carros que marxaven al costat del de la Dolors.
També ea p!u c¡ue el siniStre fou
causat per haver contiat les regnes
104 del cavall a un 1111 de tendra edat
de Dolors Glménez, el qual resi.lltà.
_
88
Hlès.
- Ba estat nomenat redactor corresponsal per a les comarques giroee óO nines de «El Llberall, de Barcclon,a, el nostre company senyor Rocmguez-Grablt. Enhorabona.
- Es troba allitat, amb un fort
atac de grip, el senyor Agustí e~
bruja, corresponsal a Girona de LA
HUMANITAT.
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INFORMACIO LOCAL
Ha. estat nomenat delegat del Mlnistert a la Junta d'Obres del Pantà de Riudecanyes el senyor Pau Almat Pujol, afUiat al Partit Agrari
Espanyol Aquest càrrec el desenvolupava el senyor Miquel Boleda del
partit Radical
Ha mort el doctor Josep Ro!¡
Huguet, pare del n06tre amic aenyor Jaume Roig Padró. El finat era
molt conegut a la nostra ciutat
principalment, als rengles d'AcciÓ
Catalana. A tota la familia. trametem el nostre més sentit condol.
Per a ocupar els càrrecs que
reglamentàriament cessaven de la
Junta del Banc de Reus, han estat
elegits els senyors Antoni Mart! Bages, Joan Boqué Reverter, Pere Mariné Lag-t.~ardia, Joan Rué Cardona
i Ignasi Iglésies casanovas.
Impremta Foment i Llibreria
Nacional 1 Estrangera, han ajantat
llur estorç per a editar l'obra «Memòries d'un septuagenari», que és
una crònica d'aquesta ciutat.
En el ball de disfresses que
tindrà lloc avut, divendres, al Te~
tre Bartrina., ser.l elegida per un
tribunal competent cMlss Teatre
Bartrina».
- Advertim als nostres lectors
que no serà lllurada cap llicència
per a ús d'arma, que no sigui recollida personalment per l'interessat,
el qual ve obligat a signar-la davant l'oficial del Negociat de la Comissaria de la Generalitat.
Ha estat nomenat delegat del
treball a les comarques tarragonines, el senyor Josep M.• Borràs Martor!.
Av-Ji, dial, el senyor Jaume
Simó Bofarull donarà. al Centre de
Lectura, la darrera de les conferències sobre l'Estudi Tècnic del Contracte de Parceria
La Junta de ·l'Associació d'Empleats de Banca 1 Borsa, ha quedat
suara constituïda de la segUent iorma: President, Enric Mialet Blavl;
secretari, Josep Oliva Llagostera;
vice-secretari, Josep Ferré Andreu;
tresorer, Vicenç Mas Berne; comp.
tador, Pere Muntanya Vall, I pocals,
Magf Salvadó, Marian Lorente I Rafael Vidal

BADALONA

En les excavacions que es vénen
efectuant al clos de la Torre i que
amb tant d'interès vénen segulnt els
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GR~N TEATRE ESPANYOl
COMPANYIA SANTPERf

------

-

AI111, cUvendres, tarda, a les ó
TO J'&::s LES LOCALITAT::, REGA·
OARRERA REPH.l>SENLA.l.IE.s.
T ACIO EN TARDA POPULAR
DEL GRANDIOS ESPECTACLE
RODA EL MON...
I TORNA AL BORN
pel'':.Santpere, Klein. Vendrell I
«.... dela liB.ll:o!oniates Caaanovea. :nt. a les 10. Primer: La
s:us ola catalana anys ba no repr~tada:

'EL ISOMNI DE LA INNOCENCIA
t'er Estoro I Gisbert, Arteua I

Pedreta - Segon. El &alnct llrtc
catn!a:
/,DELA, LA MAL CASADA
per Santpere, Kltln I VenelreiiDe.ol& dlSSnbte. .UARRER.El> lo'UN
ClC>NS DE LA TEMPORADA en
lea quals Santoere s'acomiadarà
del pOble de BarcelonaJ... en sortir
per Dnmem ve~tade. de ~o;atalunya,
dee.Pro:i da trenta anys d'actuar
Tarda, a les 4'30. TO.
enE.,tatalà.
T
LA¡;,_~&:. LOCALITATS REGA~l'..é. Primer:
UNA CRIADA PER TOT

E~8MiU
~ttcer:

DE LA INNOCENOIA

.A DELA, LA MAL CASADA
N~ a lea 10. Primer.

AQUESTA NIT I MAl MU
oeKir Emtli Vendrell, Santoere 1
In, Segon: GRAN ACTE DE
CO~CERT. Primer: El teno1· ruÇA~ GISBERT.• Segon: TERESA .!'LEI.N i JOSEP SANTPERE
c:au"'ran la cançó del T ARARl,
!fe .'lode el món ... i torna al Born
Emili Vendrell caotart.
Ce01::::r:
"'f'US I LA CANCO DE TRAG:Wfm. - Quart: Roseta Hernau
«La
I .IO$ep Santpere cantaran
cara~ooa. , de «Roda el món... I
torna al Born».

TEATRE CATALA
PR I NC I PAL PALACE
CoiTitlanyia VILA - DAVI
-------l'ttd11, •'16. SEIENTS PRLMB-

RA CLASSE, li PTES. Darrera re-

pre-.ntaclò de L'HOSTAL DE LA
GLORIA. Nit, a lea 10'15. L'éx1t
dDee Ltus Elles: LIL11 VOL VIURE.
IllA tarda 1 ni~: LILI, VOL
VI UllE.

Teatre

Còmic

PALAU DE LA REVISTA
-·
-...____

¡t'lltda, a les 6'16 l nit, n lea
1O 11) Butaca, 2 ptea:

S MARIDOS DE LIDI A
lpeO
r Perlita Greco, Huortaa, Mu.
111
~~;,~

ell dansarJna NAYA - TO
MA.<I 40 rtce-tlplea. Gl'an preaentlacló. - Demà, tard& 1 nit:
OS MARIDOS DE LIDIA

PUBL ICS

POLIORAMA
TEATRE
Ttmoorada oficial de
TIATRE

CATALA

dlvelldres, tarda,~. a Iee f :
• BEGORE~:~ IU conOALLARTA U - QUINTANA
III, Nlt, 1\ les 10'16: SOLOZABAL
PEREA contra AMOREBIETA •
UNAMUNO. - Detalls per cartella
~vul.

li'!\

LA SENYORETA
OEST

.__ · - ------·Festivals AURIGEMMA

a, teatre NOVETATS. Dem~ dlaS,Ibte de CARNAVAL, nit: ru fanu)S oaU MUL'l'ICOLORl convertit en PARC D'ATRACJONS. Elecció de 111 «Pubilla dt'l oa.r.
ntvab.

TEATRE
YICTORIA
GRAN COMPANYIA LIRICA
Tarda, 4'30. Butuu11. 2 ot... :
LOS Dl ARAGON • LOS CLA·
VELES • LA DOLOROSA. Nit. 10.
EL SANTO DE LA ISIDRA. Bxtt
form1dable de l'opereta:

VlU
divendres, a les 11 de la. nlt, la
SENSACIO DEL CARNAVAL:

LEONES

Demt., tarde.. Grnn Vermouth. 1,
~~
Nit 1 cada nlt: LOS LEONES.

!===========:=;\
TEATRE OL YMPIA
e 1Re
_
_ ____
__,

tnauauraoló el d1a 15 d• maro
GALA BENEf'lCA COMERCIAL
DJI: MO::>TiU.l:l DE BARCELONA

I•

REVUE-RADIO
RECLAM
Gran espectacle a profit deia
hosoltals
lnlormes i uctalls al. Palillela oe
Ot'àctu num. t7.

Cinemes
Pub li-Cinema
l:le&sló colltiDua. Seieut UNA PESl:lll:'l'A, NOTICIARIS · DOCUMEN·
TALS, VIATGES. e~.

F a----------------n t a s .1 o

Avw, tarda, a lea 4. Nit, a iee
10: PATHE .JOURNAL • REVIS·
TA FEMINA • USE SU IMA·
GINACION (atl·accio¡, Gran extt
de Gustav Froelioh ec:

46
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Teatre Romea

MERCAT
KA LA FF

El
DE

t~l OH~ í'HlCE. clo'1rea» 1 «Feata MaJon , parades, recePCions
al seu AJuntamllnt, cors, serena·
tea, cantadora àe taverna, etc..
;~mecitzate per lea: Orque~;t.ra Pa-rLI, Banda Azorln, cor Escarpiudull, 'rrlo CIU'bii88Ó, Pepo Marquè&. etc . I Jaume Pl&naa 1 els
seua d1sco8 vivectt.
Ol'IUl quantitat de presenta a
lea dUUresses. àdhuc lea mr~SCu·
Unes ConsUtueuen el Jurat:
Ct:lla Gàruez, Matlled Xatart, Rc>:.et.a Uerno.cz. Cor1ta Gàmez. &..
ra Ouasch, Roseta HaUebteros,
:.>erln11. Greco, Ct.ndlda SUàrez
ÇonxJ.ta Balleater06 i altl'es
soradca pel popular .JO$OP Sant·
pere.
i\J.Ircsscu-vo:. ,, n>Lll'ò41' la vostru
l0Vltac1ó i localitat a:
.l"raucesc Layret, 10:.1 (estaoc), VIA
Laietana, bl !estanc). Campo Sa;rrado, 22 (garatge¡. Salmeron, 164
1estanc¡, l:'as&eig de Gràcia, 6U
testanc). 1 a tot8 ell hotels, ca.tés, rt:staul'!lnts do Barceloou i a .
GRAN PRICE.

asses:

BRAUS--ARENES
Diumenge

3 de marc. tarda a
lea S'SO:
GranOIOM anovilladu meXIcana
braua cnovUloo» del
Marquêa de Albayda

6

6

ZEPEDA - «EL INDIO»
i CAYETANO PALOMINO
nou a Barcelona
ENTRADA, 1'76

El fugitivo de Chicago
~

•

l ERNANDE~

Avui, divendres, tarda, a les
6'16 1 nit, a les 10, el ll'!'an ~xlt
do VIdal· .Jov':
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I NFORMACIO LOCAL
Feia dtes que es vema 1ns1nuant
la noticia que la Ceda faria una escombrada a la Delegació local del
Treball.
Avui ja es sap que per ordre de
Madrid han estat destituïts un delegat I tres inspectors que havien
estat nomenats després dels let.s
d'octubre, a més de aos auxlltars als
quals es deu l:ns nou mesos de sou
Hom diu que per a desenvolupar
el càrrec de delegat es compta amb
el senyor Borràs del comerç local l
amb el senyor Castellv!, trnnsruga
de darrera hora de la. Lliga.
Ha estat comentat •avornblement el gest del vell ,goUuc •enyor
dirigit
Caballé Goyeneche, quo:
un telegrama al PresldeJU de I~ Repamanera
d'una
demanant
pública
tètica l'indult per als condemnats a
mort d 'Astúries.
Els Mossos d'Esquadra de
Montblanc ban denunciat el vet d&
Paüls per tala abusiva de pln.IJ en
una finca anomenada «Batalles». Es
veu que no es pot sortir d'aquesta.
epidèmia. crònica.
El comissari de la Generalítat
senyor Vilà a donat unn. copa. al delegat local de l'Associació de Futbol Amateur senyor Masí per tal que
serveixi de premi en e tornet¡ de
clubs de barriades que tindrà lloc
al camp de la Pewera del Tarragona F. C .. i qt·e disputen el re:>er' •• del Tarragona, el Serrallenc, el
Venus. la Tarragonina l la Ferro•
viària.
La Penya William Tarin està
organitzant per a. les properes festes del mes de juliol, una gran carrera Internacional en la qual hi pencen fer concórrer els mlllors corredors nacionals I alguns dels estrangera.
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ESPECTACLES

COMARQUES

i

MARO Dll.

DI VENDRES, 1 Dl

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

Espectacles per
a avui

1'1

OompanJia titUlar de 1a Qual
r,onnen part Antllnla Herrero. Ra·
ut Bardem. .Jo11p Balquer,
Ec"" lanJuan. Uule S. Torreollle¡
e Cuevas, Maruia Cuovae
1 Calderon. Aadrrn
A les 6'30 i
10.•1 .a
" (Tarda, Iee butaques a 4
p t et):

las doce en punto
llt.lncL en trea actea de Cart11
Arnloh~a, estrenat &.ñit amb grao
ên~. Protagonistes: Antllnla Htr·
rtro I Rafael Bardem - Demt.,
i n.1t: LAS DOCE EN PUN·
te.r
TOdl\
DIUmenge, a Iee 8'30:
20.000 DUROS. A les e 1 10'111:
LAS DOCE EN PUNTO

TEATRE

BARCELONA

COI\'Ipanyia de Montiln - RoiH
Dtroctor: Emili Thullttr

Avw, cUvendree tarda, a Ull
de all i n.1t a un quan
d'OI\te, 11 sorollóe 6xit de Ja oomeúla d'Antoni Casaa:
QUat-t

Tu gitano y
yo gitana
atre
T eCOMPANYIA

·-

Nou

LIRICA
MAl\C REOONDO • A. PALACIOI

A•ut, tunelooa a benefici de
la notable artiBta EUGENIA GA•·so: VIVA
EL MATRIMONIO 1 101 representllclooa del grao 6x1t:

LII'loo. Tarda, a lee

Ttl.fon 14544
Sempre el procrama més atractiu
Tarda, a les 4'30. Nit, 8'45:
REVISTES PATHE I FEMENINA •
Paul Munl en QUE HAY. NELLIE'? • RATON VOLADOR (cU.
buJxoa) • lmporlo Arcentina en
Ja auper-produccló espanyola: LA
HERMANA SAN SULPICIOt.. amb
MiQUII Lisero - DIUMENG~ ..MA
TlNAL, 10 30 - Despatx de locallte.ta a taauUla pex· a la nwnera·
da de dJumenge, tarda, 6. - Dl·
Uuoa vinent: La formidable realització de KIRSANOFF: RAPTO,
per Ditta Parlo - Hilda Moreno
en el fUm espaoJOl LA TRAVIE·
SA MOLINERA, amb Albert Ro·
mea.

eo

s e um

AfUl, tarda. a les 4. .Nit, a 1es
10: REVliTA PARAMOUNT • A
TODO GAS, per W. C. Fislde I
DOROTHEA WIECK
en

Un secuestro sensacional

amb Btbt Leroy i Alies Brady.
(Són tilma PARAMOUNT)

Maryland
Tel.

Plaça Urqulnaona, 6 -

21168

Tarda: (continua) 8'30, 5'80 1
7'30. Nit, a lee 10:
LA 8EAORITA DE LOS CUENTOI
DE HOFFMAN
per Anny Ondra
(UFJ.LMS)

PELIRROJO
per Robert Lynen I Harl')' Baur.

(FILJI&OFONO)
Butaca: 2'20. A lee 7'30: 1'11

La bella burlada

pel ~<eu creador. Maro Redondo.
Nit, a let 10: VIVA EL MATRIMOttJO • LA GENERALA • LA
CANCI ON DEL OLVIDO.,___por
Mare Redondo i FI Oli: :n1~TA
per Ja benet1c1ada.. Butaquee, a
•
3 Ptll.

po
Metro
Ttlefon
Lhlrla.

11221

116 -

Avut, tarda. a

ie~ 4

i n.1t, a let

10. La. bo.oJca. comédJa I.
FILMS:

B. I

DAMA DE CABARET

1 ia maanUica ProdUcció FEBRER

NOVETATS
TEATRE
Qran Companyia d'operetee
I l'lvletea dt CELlA OAMU
AVUi, dJvendres, tarda. a let 6
1 nlt, a lea 10'16, e1 grandlóe eeP8Ct.cte:

LA RONDA DE
LAS BRUJAS
per CELlA QAMEZ, PIERRE CLA·
REl. Clndlda Suuu, Caatrlto I
Joan Riba - Vestual1 de Max
Wtldy.

Pròrroga per a pagar amb
descompte l'import sobre
solars
L'Akaldia, excepcionalment 1 atenent Que són molts els contribuents
per 1 rbitrl sobre el valor dels solars, t)Stiguin o no ed.l!1cats, que
ncuden al Negociat de Solars per a
pagar l'anualitat de l'any 1935 amb
el d~ompte del 6 per 100, ha conced!t una pròrroga. fins el dia 31 de
març Vinent perquè puguin acollirse a tw benefici els contribuents de
dlt arbitri.
El oo de cobrament és al propi
Negociat de Solars, ~tallat al s.
gon PJ.s de les Cases Consistorials
edi!ic! nou. entrant pel carrer de la
Ciutat. 4 <escala amb ascensor).

St 1cidi d'un guàrdia de
Seguretat

ra~~.. al

mati, als lavabos subter...., ....e la. Plaça Palau un guàrdia.
de sef\lretat va disparar-se un tret
que 11 va causar In mort.

1 BLAY:

LA COÓICIA DE ORO
Ull& de Iee obret méa e.rtlattques
que t'ban portat al lleno.

Capitol Cinema
A.VUI
divendres
tarda i nit
Una. peiUcula netament Ibèrica

!!::I

lja Dolorosa
Joia mualcal del mestre Serrano
6'30 tard.& i 1:¡ n.1t: AC'l'UAOlO
PERSONAL de l'exceHent tenor
bli.8C

AGUSTI GODOY

int6rprct de el •Hermano Rataela
el qunl cantarà selectes i escoilldet romances, acompanyat pel
mestre Orttz de Zarate
Davant la 1mPQSS1b1lltat de
prorrogar per Quarta setmana per
lnelludibles comprollÚSOII de l'Empresa amb altres B1gnaturea clntmatogrt.Uquea, diumenge DARRB
'
RES PROJECCIONS.

Varietats
Frontó Principal Pala ce
------------~---------

Avut, dJvendres, tarda: OLAVEAGA - GAIU4ENDIA oontra
LIZARRAGA U - TRECET. Nit:
ISIDORO U - GOILLERMO con..
tra OELAYA U - UGARTEOBEA.

TEATRES
larda 1 nit.: cTu gitano
Baroelona.
y 10 gitana».
oJt: &Loe martdoe
Cbmto. - larda
cte Ltdla• .
Espanyol. - ·rarda: &ROO& el món.. 1
torna al Bom». Nit: cEl BOID.Il1 de
la tnocéncla• I «Adela. la mal ~
::lad&l.

Nou.

l 'a Hia: aV1va el matrimonlo»

1 «La bella burlada». Nit: «Viva el
matrimoulo», «La generala» 1 «L&

canc1óo del olvldo».
Novetats. - 'l'arda i 1út:: eLa roud.&
de Jaa oruJas».
Tarda i 1út: «La aenroPoliorama.
reta Oest».
Prmoipal Palaoe. - Tarda: «L'hostal
de la glòl'la». Nlt: «Llll~ vol viuret,
Tarda I nit: «uaa doce en
Romea
punto».
Victòria. - l'IU'da: «Loa c:te Aragóru
cLoe Clavele!!l «La Dolor06at. Ni~:
«El santn rle la Jsidrat l «Los leoIIP~ »

CINEMES
Amcrtca. - «Aseslnato en la ~erraz.¡u
1 cMt amigo el reyt,
Astòria. - «El crllllen ael Vruútlea•.
«Te qulero y no so Qulen eres•.
Avtnsuda. - «El crllllen àel Vaoltleu
1 «Te QUlero 1 no se qulen eres•
Barcelona. - «Amores en Hollywood•
l cEl re,. de loe Campot .E11seoe».
«Va.tses de V1cna1. •Amau.
Boso.
tes iuglt1V06».
Bohemia - •Y nhol'll QUt:'f», «LOs e1
ri cost
Broadwat. - «.l!a Arri!.Ofl!»1 aPadrt •
IUJo•. cLaa ocho golonanna.s•.
Capltol. - «La .l..)oloroeat.
Cooo'N.trn. - •On secuestro sensacloo#

.I

• l.u portera de ls fè,..

H lCü»

- cAlma de balllr
rtna~. «ba ll1Jo 1mproviudo».
Comodia. - cPecaaores slo caret&» 1
« Vue1au .m.ta t.:anciooca».
Colom. - «El nitlo de llll! colen, ell
nuespeà num. lat.
Comtal. - cLos Miaernblea», «600.000
1rancoe al mes».
Diana. - eLa. muudaoa», cLoa &eLl ma.
tertosos» l cbatant..S».
Dtorama. - &Oro en la montana». lA
cll.8an;e, mucnacbasa.
Entença - cJustlciaJt, tOuesta abajot
I eLa feria de la V1da1.
Esplai. ·- «El negro que teUla 11 al·
ma biaoca», eLa caaa àe R.odschlld».
Excelslor. - eLa novta de la •uertet ,
cOaprlchoe:t.
Fantasto. - cEJ. tugmvo de Ch!caaot .
a&ltl.ora casada neceslta
f*mma.
marllioa.
Foo Nou. - «A~Icnto en la terraza.•
1 CMI aOU¡u Ol leYJ
Frcsoll. - «&I negro Que tenla el a.l·
ma blanca• i «La buenaventurat.
Qon. - eLa dama àel .tiOu!eviU'at i
•Amore.. en HollywOOd».
lntim. - cEscàndnlos roman06» •PallO
11 la Juvect.udJt.
Iris. - cReun1ó»n 1 «Tres amores».
gran dama» 1 c01melo con mUsica».
Kurua1 -- cVuNau miB ciW<.'lvues»,
«Oestue do CttcdlleJa.'<• i «AncJ.
Aony» .
La1etana. - «Oro», cEt Paraiso del
Amon, c:Marla».
Mai•at1o. - «Cieopatra• 1 _ cOraCla r
~'<1mpe.t.1at, cQue pare ur. precsu.
Marina. - cCanC1ón de CWla». eVitidiU! habanernat 1 IMuJerea olvMaCcntrto (.tnema

-ela!>

•

••·c¡u·roJu» .
eLa oodJcla are OJ'O».
Mtnot~o•.
Mina. - «Loe A41aerable&», cEl nu..,.
peà àwoonoc1dot.
Mistral. - «Stlog&rèe», «1iU31ones dl
grao dama», eLa senda àel cr1mecJ
Monumental. - cHoU:vwood conquistado», aAmor 1 cuart1llaa».
Mundial. - «Amores de HollJwood• I
«La novia àel reglmlento•.
Núria. - cAmorea en HollywOOd•. «•
crl..lllen del Van.1tleu.
Parla. - cQne ba:v. Ne1Uye?». eLa ner·
mana Ban Sulpiclo•.
Pedró. - «Y abora queh, «Los ex ri·
llilla•uano.

COllli.

Pathe Palau. - «La novia de lA
euerte» cCapr1Ch06Jt.
Principat. - cVaLiea de VIena». cAmall
tea tugiUv06t.
Pubil Cinema. - Reportatges u·actu...
litat.
Ramblea. - kUucktaU àe besos». ct.a
et Ica del J.)or·ado Oeste».
Royal. - «HOIIY'I'Jood conqulstudo• I
cAmor y cuartiUaSJt.
8tleot Cinema. - cEl maestro det ~
tlvet, cReuuión1 i Nottclart.
Smart. - •La dama del Boulevarch I
cLuua de m1ei para tres».
Talia. - cHombres del maftana• I . .
pequetl.o reya.
Triomf. - cl'az en 11 tlerra• l cvtuclas habaneras».
Tetuan. - c.Amorea ec aouywoocU 1
«Chucho e1 roto», cFaràndula tt+
gtcu.
T ivoh. - «El lUJO perdido:t.
Urauinaona. - cUo Ho de tam.1Ua•:-a
Volsa. - ü'kU de amau, cAs1 .......
la mujen.
Xlle. - cPaz en la tlernu I «El ""'
dt' eabnlll'rla~.
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PREUS DE SUBSCRIPCIO:

.ATUR

PROBLEMES DEL TREBALL

FORÇOS I CA~ITAL

L'atur forçós b un problema que patró que necessitava operaria a•aprova adquirint tan grans proporcions pava a ell 1 11 oferia feina.. També
que no solament preocupa els tre- després de la desmob111t.zació. En
balladors, les vict1mes mé.s directes qualsevol pals d'Europa. als obrers
d 'aquesta calamitat internacional, no els ca11a. cap esforç per a trobar
sinó els pollt1cs 1 financers de to- ocupació si trencaven les relacions
el patró on prestaven els sertes les tendències i de tots els patsos. amb
Heinrlcb Rittersbaussen ha escrit veis.
Fórem testimonis de fets semblants
una obra publicada per l'Editorial
alM de Londres del 19lf, els anys de
Labor 1 tra.cluida de l'alemany per .....,.
als
Rafael Luengo i Nicolau Floristan, la post-guerra, els 1919, 20, 21,
que é.s un estudi molt interessant ports de l'Havre, Marsella 1 Paris
que, sota el titol de «Paro forzoso y (Sena), on elJS dockers no donaven
dels
capital», procura presentar al lec- l 'abA .... a lA càrrega 1 descàrr-a
~..
tor lea causes que provoquen l'aug- vaixells 1 ea veien els caps de colla
ment considerable dels obrers sense endinsar-fie pels barris del port, cerfeina., destruint l'argument d 'alguns car per les tavernes obrers que volque diuen que és la manca de ca- guessln guanyar un bon jornal
pital que no permet donar treball i Quantes vegades els veiérem r&tomar al port, desanimats, tr18tos,
1 salari.
De Madrid es desplacen continuaDESENVOLUPAMENT
DE
L'ATUR FORÇOS
ment personalitata destacadissimes,
cada figura representa &oo,ooo obrers parats
que bé podriem dir que pertanyen
a la :;ecció neollt1ca de Ja politica
actual. ValènCl&, i¡ual que Catalunya, també ha rebut importants
?iSites d'aquesta mena.
1928
1928
Actualment tenim entre nosaltres
a Frederic Garcia Sanchiz, que amb
el titol de cCharlas del Duero» ha
donat una sèrie d'aquestes al nostre
1929
p rimer collseu. Com que sempre és
interessant la conven;a amb aquests
tenYOrs, hem cercat a Sancbiz, 1 no
\18 podeu 1maginar les declaracions
1930
w.n divertides que ens ha fet. Els 1930
•alencianistes 11 han plantegat el
p roblema. federal de 1& peninsula 1
1931
\ot esverat ens ha dit 1'1Hustre
1931
ccharllsta»: «El dia que eXI.sta un
eon!licto entre Espafia y Valencia,
JO marcharé al desierto.» <Exacte.>
1932
!932
Oom observareu, sempre són profitoses les grans solucions.
A la nostra ciutat té Frederic una
placeta retolada amb el seu nom.
1933
1933
tal dir, també, que l'esmentada plaea. retoladora ha estat esquarterada.
Prederic és nat a València. Nosaltles, però, seguim creient que no és
1934
1934
prou nèlxer a Andalusia per a ésser
un autèntic andalús. Per això hem
observat que el seu cognom Sanchis,
que és l'autèntic del ccharlista», ha
Alemanya
estat guarnit amb una flamant ez»
madrilenya que l'exhibeiX veritable.ment orgullós.
2'60 pttl.
Baroelona. un mes
7'60 li
Fora, un trimestre
Amèrica Llatina I PortuP.I
un trimestre
Altrea palaos un trimestre 18-

·-

,,

Des de València

Garcia Sanchis amenaça
amb anar-se'n al desert Al senyor Estelrlc no el
deixen parlar en català L'E s quer ra Valenciana

.. .

A la Universitat Literària, ha dopat dues conferències el director de
¡a «Fundació Bernat Metge», de CaWunya, senyor Joan Estelrich, sobre la personalitat de J. Lluls Vil ves.~Aquestes ban estat organitzades pels am.lcs de l'illustre humanis\a, a la càtedra que amb el nom de
J . Llu1s Vives té a la Universitat.
Amb oca.stó d'aquests actes, han
ocorregut diversos incident.<¡. En començar la seva primera conferència
tl senyor Estelrich, en castellà, els
,nombrosos valencie.nistes que hi
eren al Paranimf, demanaren que
bo fes en català. A aquesta obsernció s'adherl part del públic 1 e¡¡pecialment l'Agrupació Valencianista Escolar. Després d'un aldarull
que durà exactament Quinze minuts,
pogué el rector donar compte del
per què d'aquesta decisló. Car era
materialment 1mpoSSlble donar-Ja en
oatalà per prohibir-ho el preceptes
de la càtedra Lluis Vives. Nosaltres
fem l'observació que aquesta prohibició és obra de la Dictadura amb
reial decret del 10 d'abrtl del 1928,
1 presentada per Callejo. L'esmentat
decret només autoritza que es donin
les conferències en llengua oficial o
bé estrangera.
Ni cal dir les protestes que es te:ren. Molts abandonaren el Paranimf
t les entitats valencianistes cursaren telegrames de protesta al ministre d'Instrucció Pública.

.. .

Continuen eis treballs d 'organltsació a les esquerres valencianes.
Amb aquest motiu, l'«Esquerra Valenciana» celebra el pasast diumenge, una important assemblea. Per
altra part, tenim notic1es de l'exiStència a la nostra Ciutat d'una secció del Bloc Obrer 1 Camperol.

ANUNCIEU A

LA HUMANITAT

aPUPILA
UN LEON.- Este mes hemos
a&uantado menos tabarras de los di·
putadoa.
EL OTRO.- &Cómo'l
EL PRIMERO. 1Claro, como
que tlene me nos dlas... h>
(De «El Diluvio».)

LOS REPUBLICANOS aPARADOS»
- ¡A ver, vosotros, ouando vàra a
emprender el vuelol»
<De «El Sol».)

uOP ERANDO
-Por fln Jas lzqulerda . se han
deoidldo • empul\ar tl blsturf.»
IDe «La Libertad.t.)

-v . . .

La Reforma agrària Cal que les esquerres Pocs i mal avinguts
En una conferència sobre la ReLa Publicitat l'ocupa de les ptactuïn
forma Agrària que ha pronunciat
ccz..baralles entre els poUtics goverSànchez Roman ha dit entre altres
coses:
«Se produjo la reacción de todos
conocida, y comenzó la ofensiva contra la reforma agrana.. El orador
recuerda estas palabras de Maqu1avelo: «Es asombroso el senttdo de
las gentes. EstAn antes dispuestas
a olvidar la muerte o el asesinato
o la ejecución de sus padres que la
confiscación de b1enes.1 Y es cierto,
sin llegar a la exagerac1ón maquis'féllca, que lo verdaderamente subversiVO, lO intolerable para las ela·
ses que se denomlnan conservadoras es jugar la pequeña anécdota politica, como ahora que en
p 1
to e
de t
d
e1
ar amen
s
s acan
os
patentes mlnorias con dos proposiciones de lley, que ¡oh comc1dencia! llevan fecba de 24 y de
25 de enero de 1934. Por las fecbas
comprenderéis, pequeño suceso de
la picarisca politica que ese grupo
parlamentano tan 6 ofensivo como
es el partldo agrario le jugó la partlda al partido popular agrario, porque se le ant1cip6 en vientlcuatro
boras en la presentaclón de esta
proposic16n que habria de reivindicar la propiedad de la grandeza.
espafiola. (Rlsas.)

LA LEY DE ARRENDAMIENTOS
Cuando en este proceso de contrarreforma se pensó en la necesidad de legiSlar, se volvió a la ley
de Arrendamientos. No puedo tener la pretenslón de distraeros .Dlàs
con detalles de esta especie; pero
qu1ero consignar aqu1, & toda. nu
responsabilidad, una triste profecia:
esa ley de Arrendanllentos, que lla
logrado como única consecuenc1a
efectiva hacer obllgatorla la escr1tura ante notarto para los arrendamlentos de renta super10r a 6.000
pese~ue son muchlsimos; per.:>
que se bacen en las ciudades, y casi
nunca ante el notarlo rural-; esa.
ley va a traer como consecuencia
inevitable lo sigulente: que a t;U
aprobación serà.n despedidos y lanzad.os en masa los pequeilos colonos,
los arrendatarios de poca 1mportancla, porque aunque un dia y otro
se dice que esa ley està en destino
de darles fijeza y seguridad en la
tenencia de la tierra que cultivan,
basta ver la ley, enumerar las causas d e desahucio-numerosisimas,
màs que en el derecho 410mún-;
basta consultar sus dispOSiciones
transitorias y advertir con qué re1930
cursos mnumerables se permite al
propietario rescatar la tenencia directa de la finca, para comprender
que
el colono modesta, el pequeflo, el
1931
arrendatario de poca defensa, serà
profundamente atropellada.
Y yo entonces me preguntaré:
¿Y esta polltica, llamada de conser1932
vaclón y de orden, no aumentarà
pavorosamente el descontento, la in·
quletud y la mlseria del campo?
Porque
yo sospecho que s1 a toda
1933
esa. masa campesina que vive de
jornales mfseros y eventuales, con
grandes etapas de paro, se le agregan ahora los pequeños empresar1os
t934
de la tierra por titulos arrendaticios,
desproVistos del suelo que venlan
cultivando, que va a formar un\\
masa ingente propicia a todas las
lata~ _ Unita
sugestiones y a la màxima violenY yo, con m1 punto de vlsta
Analitzant els fels, ens diu Rit- per no haver trobat cap treballador ela.
republlcano, deploro protundamentershaussen que una de les princi- vacantl
te
estos
riesgos para ml nación.
pals causes, si no la principal, és
I no parlem dels mercats centrals <Grandes aplausos.>»
l'increment de la racionalització que de Londres l de Paris. Per a aquests
des del 1925 van aplicant a les in- treball'.l feixucs, dificilment es troBIBLIOTECA PER ALS
baven obrers, malgrat les bones con·
dústries.
Nosaltres, de la racionalització del dicions que oferiren: sous elevats 1
OBRERS
EN ATUR FORÇOS
treball, n'hem parlat sovint l sem- curta jornada. Els patrons espanyols
pre bem dit el mateix 1 ho repetim : de les «Balles Centrales» de Paris,
Anem a fer públiques les aportala racionalització del treball, apli- havien de contractar obrers valen- cions que rebem diàriament a la
cada amb mires al benefici d'una cians, mallorqulns i canaris l amb nostra Redacció.
classe, és perjudicial i pertorbadora. despe:;es de viatges pagats, fer-los
Avui consignem els donatius seEn canvi, la racionalització, posada anar a Paris. Els governs francès, güents:
al servei de tota la coJ.lectivitat, és anglès, etc., donaven tota. classe de
De Laurentina Escofet i Bernard,
altament beneficiosa per a la Hu- facilitats per a l'entrada a llurs PIU- de Vilanova i la Gertrú: «Código de
manitat, pul.x que representa la re- sos d e la mà. d'obra estrangera.
ComerCio», «Ni Rey ni Roque, eplducció de la jornada del treball i
A Alemanya tampoc no h1 ha via sodio .l:ustórico del reinado de FeUde l'esforç fisic per part del treba- problema els anys de la post-guerra. pe 11», de Patricio de la Escosura
llador manual.
A la conca minera de Charleroi 1 «El Caballero de la Casa Roja»,
Precisament demà passat, dia 3, (Bèlgica) , agents de ies companyies d'Alexandre Dumas.
far3 quatre anys que Catalunya per- mineres recorrien les carreteres 1
De J. Sans. de Vilanova! la Geltrú
dé un gran tècnic, l'enginyer Ale- contractaven els vagabunds amb sa- «'''ratado completo de la Teneduria
laris
de quatre, cinc i set francs dia- de Llbros», de Pedro Jaudet; «<lcxandre Sancho, el prl.Jner que al nostre pals va aplicar l'organització ris per a treballar a les mínes. ocu- cionario de la lengua castellana»,
c1enti11ca del treball a una coneguda paven tothom sense distinció de pa1s publicat per l'Acadèmia espanyola i
constructora d'automòbils de Barce- 1 sense tenir en compte si parlaven «España Econòmica, Social y Azlona, on exerc1.a de director, 1 bo téu l'idioma del pais. A1x1 poguérem veu- tistico.
D'un lector de LA HUMANITAT:
amb una perícia i un zel que pot- re pels nostres propis ulls com a les «Arroz y Tartana», de Vicenç Bla"ser és l'únic cas del qual estiguessin mlnes de la conca de Charleroi
hi
or
aatisfets els patrons 1 els obrers. I és treballaven obre.rs de diverses nacio- co Ibàñez.
que Sancho, al revés de Ford 1 altres nalitats.
grans industrials que també empren
¿Per què no pot tomar aquella ac- Manifestacions del delegat
la rac1onalit.zac1ó, no pensava sola- tivitat? ¿Es que, com diu Stalin, no
del Ministeri del Treball
ment en el profit d'una de les parts. convé al sistema actual la solució
Sancho deia que en la producció de de l'atur forçós? ¿Es que volen que
Ahlr al migdia, el delegat del Mlriquesa no pot haver-hi diferència esclati la revolució social?
nis teri del Treball, senyor Torrents,
de cap mena. Que el manobre que
Al nostre entendre, ja ho hem en rebre els periodistes els digué:
escombra la fàbrica o el que neteja dit, si els posseXdors de ¡rans capi-No passa res. Un1cament els he
la màquina o el que unta els ci- tals creuen assegurar llurs béns no rebuts per tenir el gust de saludarlindres tenen tant de mèrit com l'o- donant solució al greu problema de los.
brer qua.l1!icat que fa l'obra, com l'atur forc;ós. estan en un error. La
-Com està l'assumpte dels mel'enginyer que l'ha ideada, com el desesperació fomenta la revolta. Ho taRúrgics? - ha preguntat un pepatró que hi posa el diner. Si en confirma Rittershaussen en el seu riodista.
una màquina totes les peces són ne- documentat llibre. El pa.ra~f¡~ pa- A totes les fàbriques es trebacessàries, si totes fan la seva !unció te!x gana amb la seva f
, es lla normalment. A Manresa, on bi
peculiar, si sense l'una, per petita veu vexat 1 es creu amb el dret de hav1a encara un nucli d'obrers que
i fàcU dc fer que sigui, la màquina. posseir-bo tot 1 aquell home acaba segwE:ll sostenint la vaga,
s'ban
resta inactiva, ¿per què no pot apli- essent una desferra, un parà.sit 0 reintegrat al treball.
car-se aquesta teona en el treball de es converteix en un home agressiu
- I l'assumpte dels Obrers del port
l'home en profit de l'home?
que, amb pistola o sense, va allà on de Sant Carles de la Ràpita?
S'argumenta que l'egoisme no té 11 mana la fam. Perd el control dels
- Va per bon ca.m1. Farem un
limits i que la riquesa crida la ri- seus actes.
cens veritable dels obrers que trequesa. Però, ¿què en tnran de tanta
Però encara hi ha un altre pl'Oble- ballen en aquell port.
riquesa si acumulant-la tan ràpida- ma. I és que un parat que no proEl treball escasseja perquè hi ba
ment 1 en proporcions tan fabuloses due!x redueix la consumació al m1 molt poc moviment. Unicament cada
creen el malestar? El malestar so- nimum. No hi ha demanadissa. EÍ cinc mesos hi van a efectuar trecial als que menys convé és als que comerc;, paralitzat. L'activitat indus- balls de descarrega els vaixells que
transportto.n a.clobs quimics.
posseeixen grans capitals. A aquests trial, minva per manca de comand
es
-Es cert que existeix algun malels interessa, més que ningú, que tot d e 1es cases comercials, que als barestar
els dependents mercanmarxi bé; l no marxa bé la cosa rls obrers, unes tanquen les portes t lls deentre
Sabadell?
pública amb policies, lleis, presons, i altres acomiaden personal de l'esNo
ho
crec.
Sembla que algú inexèrcits i règims de dictadura que criptorl i del taulell. Arriba el tom tentava modütcar
bases de trefacin callar per la força els afamats, a la fàbrica; es comença. per ter ball que regeixen les
actualment, però
que són els obrers parats i llurs es- mitja setmana de treball 1 s'acaba. després de les meves declaracions no
poses i fills. Feina; que és optimis- per l'acomiadament de la meitat d~l crec que ningú intenti modificarme per a l'espent i re¡eneració del personal o de tot, segons els casos. les.
cos; !eina, que crea la riquesa 1. Nova minva del poder adquisitiu.
-Es despatxen ràpidament els exper tant, el benestar universal· fei- Creix la crisi al comerç; més aco- pedlents?
na, que fa innecessària l'apÚcació miadaments de dependents, que es
-Fem els possibles per & despatde la força bruta; feina, que allunya traduellt en l'accentuació de la crui xar-los amb la màxl.!ña rapidesa.
l'home del vici i del delicte. Heus a la fàbrica, d 'on s'ha. d'acomiadar Cada setmana en despatxem uns 125,
acl un bell programa. Que surtin una altra tongada d'obrers.
que són tramesos ràpidament a Maels capitals; que treballln, que proCom es pot veure, és una cadena drid. Tot marxa bé en aquest devoqum obres de gran empresa; que que no es pot trencar. L'atur forçós partament. Els funcionaris treballen
tornin l'activitat al món i en bona crea l'atur forçós 1 aquest la crisi i tan tot el que poden per a despathora que s'apliqui a tots els països general a tots els estaments 1 que, xar els assumptes Pendents.
Les
la rac¡onalitzacló del treball, però a en de1lnitiva, 6.s la críal 4e to.. ..~ sancions són també imposa.ctes ràpipoble.- -- benefici de tota la collect1vitat.
.
• clament.
Si el 1919, en desmobilitzar els
Remeis? RltterSha.uàSen
1n
Fmalment di¡ué el senyor TorpaiSos que mtervmgueren en la guer- ca: mc:>bilització dels capitals.
rents, que el ministre del Treball sera, trobaren ocupac1ó immediatament Els ministres d'Hisenda 1 ala ba ? nyor Anguera de Sojo, es troba ja
......,
n- molt mUlorat de la malaltia que
VUit mlllons d'homes més un milió
de pròfugs que retornaren a llur quers poden estudiar-ho segons les l'ha retingut al llit uns dies i. que
pals, com fa constar Ritterbaussen caracterist1ques i necessitats de cada probablement el proper dilluns marEl que cal és activar-ho. El que xarà cap a M:S.drid.
¿per què ara no es procura trebaÚ pafs.pot
ésser és restar sense fer res
per als parats que hi ha arreu àel no
i amb alre contemplatiu esperar que
món?
¿Què fa la Republica espanyola per
la solució. Això és el
L'Oficina lnt<·rnacionsl dei Treball l'atzar trobi
Roosevelt, treballa, investi- a acabar totalment -que pot ferdonava, el 1910, 1 . corresponents a suícidi.
ho!- amb l'atur forçós a. la Penínvmt països (els mês importants) la ga, no reposa. Rebaixa la jornada de sula?
xura de 10.8Ja.OOO parats; l'any 1Í114, treball i augmenta el salari per a
•• •
provocar el poder adquisitiu del trela xifra. assoli 32.0000.000. Solament ba.lla.clor
Llibres com el d'Einrich Rltters1
aixecar
els
El.tats
Units
a Europa -el 1910 - n'hi hav1en
haussen, «Paro forzoso y Capital»,
s.soo.uou, i el 11H9 més àe 26.000.000 deA lala Crisi.
U. R. s. S., munten noves in- han d'ésser llegits pels economistes,
de parats.
dústries, d'acord amb els plans quin- pete¡ financers, pels patrons i pels
I àleshores es trobà una soluc1ó
1 no coneixen l'atur forçós governants. Han de tenir temps per
car es donava el cas, que presencm..: quennals
Fabnquen automòbils 1 tractors a a lleglr i infonnar-se del que passa
rem nosaltres, el mrug del 1914, pels dojo.
que tots ela pagesos dis- abans que troni.
carrers dc Londres, on es contrac- posin Volen
del seu tractor 1 aspiren a1 fet
L'atur forçós éa un problema quo
taven el;~ obrers sense que aquests
l'automòbil sigui accessible a tot cal posar en primer pla; que cal que
cerquessm few.a.. Es a dir que passa- que
treballador.
passi davant de tots els altres prova a primeres hores del mati un
¿Què esperen els altres paisos per blemes. Ea una calamitat més greu
obrer pels carrers de Londres 1 un
a imitar Rússia o els Estats Ullits? que qualsevol eoldèmla.'
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El Diluvio qualifica de cpastva»
t 4e uuïctda» l'actttuct de les esquerres en l'hora present. El Diluvio creu que les esquerres haurien
d'actuar. convindria, peró, que a
m~s de les queixes -molt justi ff,.
cades- hom donés tolucions.
cEn la Prenaa de Madrid y provinclas - cEl DUuvloll oblida LA HUMANITAT, a no ésser que Barcelona
també sigui cprovi.nclas» - en la
de
tono
liberal,
desde
luego,
leemos cop10806 1 atlnados comentarloe acerca de la lnusltada actlvldad electoral o proseUtlsta. de que
estos dlaa vlenen dando pruebna las
derechu. Y todos, con unantmldad
en la QUe 88 dejan traaluctr la lnc¡uletuc1 y la emoclón, colnclden en
destacar el contraste que se observa.
entre este fenómeno y la conducta
pastva o el suïcida retralm1ento de
las l.z<:l.ulerdas republlcanas.
Tamfllén nosotros, relterando un
criterlo que ya hemos exPuest.o otraa
veces, queremos apostlllar estos bechos con unas breves Uneas de enJulClamlento.
se aveclnan acontecimlentos po11t1coe. Clegos seràn qulenes no perdban el rumor de aus pasoa y la proxl.mldad de eu lletfada. Frente a ellos,
188 derecba.s1 ademàs de aflrmarse
en aus posiCiones, d.IBpónense a conquistar otraa nuevas.
A este plan responde la inusitada
movUJzaclón de aus hombres dirt·
¡cotes. La Ceda y 106 ~arloe la
subrayan enér¡tcamente con la campafla de los ael1ores GU Roblea, 01<1
y otro&, ac¡ul y ruera de a<¡ul.
En Cataluña, el lnstltuto Agrlcola
Catll.làn de San I.sldro y la Lliga
baten &hora el record de un pu¡llato proselltlsta intenso :v resuelto.
Las dos or¡ranJzaclones derech1staa ll&van a cabo su obra descar¡a.ndo, con
aaombrosa saña, bacbazos i.racundot
sobre el àrbol caldo de las iZQulerdas.
¿ Y qué hacen éstas? Dormitau. Po.rece como si yacteran en brazos de
un aopor i.rremed.lable. No aola.mente no devuelven los ¡rolpes que el
adversarto les asesta, ravoreclào por
ci.rcunstanclas que ns> necealtamos referir, slno que le van dejando que
lmpunemente se aduetie IX>r completo
de la Uza.
1Absurdo proceder i En verda.d, la
hora. pre88nte no es muy propicia
para la salida de las l.zQulerdaa al
escenarlu publico, pero tampoco es
un obstàculo insUPerable. De no actuar nada, que es lo que se està haclendo, a produclrse a tenor con las
poslbWdades de cada 1nstante, por
minlmas que sean, media un abismo:
el que existe entre la abulla y la
voluntad
¿Que estàn d.IB&Tegadas? ¿Que cada
¡rupo permanece en su tlenda, como
en una torre de mar!U, B1n contacto
con ios demàs, B1n que entre ellos
exlsta el vinculo de un plan o de
un propóslto claro 1 detinldo c¡ue les
induzca a la acclón común? Todo eso
es evldente. En ello radica tunda.mentalmente el pretexto de la incw·ta o atonla. en que 88 muestran
altua<las.
Hay que acabar con este especta,..
culo, que tanto y tan profundo in•
tluJo enervndor tiene en la. concleucla. ptlbllca. La untón, rustón o intellgencla, bajo el denominador comun
de Que debe 88r restaurada la RepúbUca democràtica, la del 14 de abril.
ee lmpone boy con mAs exlgenclaa
ineludibles que nunca. Ee, incluso, un
lmperatlvo de orden vital para el régtmen.
Coincldlmos con el comentarto que
es unànime en los colegaa llberales
de Madrid y provinclaa; o ee unen
las tzqulerdas para. erguJ.rse en la
acctón te~ poHtica, lo mismo en
Catalutla que en el resto de Espa!l.a,
o babràn contraldo la mAs ¡rave de
laa responsabWdades, con terriblea
perJu1cl06 pa.ra la RepO.bUca.ll

Una derrota de la
Lliga
Amb una certa satisfacció El
Dla Gràfico dedica una nota a la
d.errota que la Lliga ha 10jert a
l'Instituta Agricola Català.n de San
Isidro.
«Ayer tué un dia de intenBa curlolllelad pollt1ca por la votaclón que 88
lba a efectuar en el clnstttut Agrlcola Català de Sant 181dre», que, de
un tlempo a esta parte, es una de
las p1edras an¡u.lares de la pol1tlca
catalana. Los elemcntos conservadores 1 aWI de antl&'Uo matiz monàrc¡ulco, adlctoe a la Lllaa, eran los
encar¡ados de presentar una propolllclOn pan. que ae eilmlnase de la
JU.Ota del lnstltUtO toclo 8Ubl'al/'IU10 O
acclón de caràcter IX>lltlco. 8reve: un
voto de censura contra el Sr. CIrera :v &WI amt¡os. Una oren&~vo. de
la Ll1¡a contra la Ceda. Un anbelo,

namentals.
cAl Parlament de la República continua lo. discussió dels projectes de
llet sobre arrendaments rústics, llet
electoral 1 réglm d'alcohols. Cap d 'aquestes questtons atrau gran nombre
ae dlpu~ats a lo. Cambra ouan se
n'arriben a reunir uno. cwquantena,
la &essló, pel que toca a la concurréncla, ja conQuista el titol de brillant. Aquesta manca d 'entua1asme
per part dels diputats no priva que
de tant en tant esclati una veritable tempestat parlamentària. D1neu
que són pocs I mal avinguts. I el bo
del cas és que ¡eneralm.ent els Que
promouen el d.altabalx són homes de
¡rups Que tenen representacló al banc
blau. Aquesta novetat en els costums
parlamentaris és excellent per a donar anlmacló a les dellberaclons, però
encara no és mée per a perdre el
temps I minar la diBclpUna.
Les d.IBcon!ormltats que han estat
exterioritzades, al.¡unes amb una vehemencln SOrPrenent, responen a una
reallt.at erectlva. Ee dirà que ll(luestes discrepàncies es reieretxen a qüestions concretes, que no afecten els
prlnclpl.!l QUil aglutinen ce.Cia grup;
però ¿éa que en les qüestions que
podrlem dir de fons existeix la una.nunltat Que no 6e P08Slble d 'nconse¡ulr quan aón debatuts interessos
material& determinats?
No aabnem
rebpondre a!lrmatlvament. El 88nyor
GU Robles a Salamanca exposava. la
doctrina de la reaii'D8.cló davant el
periU d'una d.IBperBló mlnlstenll.l; unes quantes hores més tard 1 uns
quants quilòmetres més cap ll.l Nord,
esgnmla una Wtransl!iléncJa 1 una seventat amenaçadores.
Sl el Qul és cap d 'un partit, reotor de la pohtlca oficial, té tants re¡tstres, no pot sorprendre nlngu que
entre lea tormaclons parlamentànes
prosperJD eis criteris personalB coutrarls IU de la representació autoritzada del partit, n1 na d 'estranyar que
entre les <tlverses forces que integren
la coal!cló mlnlsterlll.l es pro<1ue1xln
moments de dramàtica ansietat, deguts a l'apreclacló d.lversa 1 antltét1ca
d 'alguns teta palpitants. En aquests
retrecs hl ha el pot de la conf1tura:
és d'IIAUl que poden SOI'ti.r les crlsla
més porllloses. Es clar que l'elaatlcl·
tat polttlca d'uns I altres és extraordinària però no llHmltada., 1 bé podria donar-se el cas que algun aels
¡rups interessats es trobés en el Umit de flexió
La inapeténcla parlamentària, més
que una malaltia, és un sunptoma;
no h una causa, sinó un efecte. Quan
ele diputats no senten l'atracció de
l'hem1clcle és que la processó va per
dlns. HI ba molts senyals que la
prCJCeSIIÓ marxa.; ja veurem 111 arriba
a port fellçment.ll

por parte da la ~ de reconquistar una estratéstca poslclón perdida.
La Lll¡a t\16 derrotada, tan rotundamente, que la proposlclón presentada 110 ue¡o a votarse 1 la ratiUc:a.clóu c1e conflanza a la Junta, reelegida.. lo !ué por aclamaclón. Desde el
1~ ae abrU de 1931 la Lliga no hab!a
tenldo una derrota pol!tlca como la
de ayer. No importa Que lo perdido
sea una asoclaclón y no unas eleoclones. La entrafla del vencimlento
estrlba en au repercuslón pol1t1ca. en
el valor de una lucha buscada. y que
resulta adversa, en que la Lllga cae,
no !rente a un enemi¡:o, slno IX>r
la deaerclóo de 108 QUe antes !ueron au:voe. Yi tl.nalmente, en 1a eva.poraclón de aa esperanza.s -<te muy
diversa indole- que 106 nombres re¡tonallsta.s nlzaban sobre la poslble
vlctorta.
En el prlmer forcejeo publico, a
baae de captaclón de voluntades, que
ae ba producldo entre la Ceda y la
LU¡a, éeta después de baber wvltado
al tomeo. no ha tenldo &mmo para
batlrse. Dlcen Que en la reunton de
ayer en el Instltuto de San .IJ!ldro,
la proiX>rclón sena de cien reg1001~
llstaa contra mil qutnlentos partidarlos d 1 Junt ¿Có
... Sid
e a capltulaclón?
a.
mo ¿Tan
..a en0 depoalble esta
caaene1a esta la Lllga que plerde 10_
cluso lo que se cre1a tradlclpll suya,
es decil, previslón cautelosa. y .en·
tldo estrat.ég!co?
Yuna pregunta sw·ge: t:!i la Lliga
no tlene tuerza. boy nl para Intentar
la reconqU18ta del mando en un Ol'
gantsmo que perdló ¿en nombre ae
Qué pretendo la total 1ntervenc10n en
la vida publica y la negemonm mel uao? ¿Por Qué 88 engalla, delme y
excomulga? Ferdió tas elecclones wttmas. autc ta t.squerra, auraute la
normll.lldaú
coru;,ltucional.
Abora
p1erde en In ma.s recta 8bOClilCioL de
SifrlCultores. 1C p1erde en plena acclón de su.s llderes, que vuelven a
r~wont¡u· por Cat:..Juua una rtwnca
anacrónl.;a y det>t~latada. Los discW'IIOII del setJ.or Cambó son &alvaa 11•
rtca.s QUe DO llegau, por JO VlBto, a la
plaza del Ptno, al nncón de aquella
¡uardla lmperlal reglonall8ta drl dls·
ulto terccro.»
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El Consell Superior de Ia
Cooperació
El Consell Superior de la Cooperació ha celebrat la tercera reun1ó
del mes de tebrer, el dilluns, dla :.!:>,
en la qual ha acabat de donar curs
als treballs de major urgencta que
tenia acumulats durant el temps que
la Pres1denc1a es trobà vacant.
Foren debestimades algunes instàncte.s 1 ate;;cs ru1ores, sobre assumptes, la resoJ;.tcló dels quals esta encomanada al Consell.
Dos punts de l 'ordre del dta retingueren, en part1cular, l'atenció
del Consell, ambdós de considerable
importanClll.
El primer, referent a circumstàncies denvades Cie l'ampliació del termini que tenen les soc1etats per
acollrr-se a la llei de Bases de la
Cooperació 1 a la resolucló dels con.
flictes que puguin produir-se durant aquest perlode en les societats
que no tinguin encara adaptaLs els
seus estatuts a. la llei. El critel'i
adoptat s'aplicarà temr.t en compte les circumstancies de cada cas.
El segon, onentat a establir una
norma per a deterntinar les condlcions en q-Jè pot prOduir-se la pêr·
dua dels drets per als SOCIS de les
mutualitats filials de soc1etats cte
t1pus professional, corp¡¡ratiU o ctlvers 1 de les empreses comercials o
industrials, en perdre la condic16 de
SOCIS o participants en l'empresa
matriu. Aquesta qüestió, despres
d'ampla discussió per la seva complexitat, fou detxada pendent d 'un
dictamen nou c¡11e serà encomanat
a la Ponència, ampliada amb mem-

Cal desconfiar
St, cal que els obrers desco11 1iïn
de les dretea. QU~~n han de lJ tta.
nyar tot 1ón ajala.c1. Peró un t:op
han guanyat... Llegiu aquesta nota de La Tierm:
«Leyendo la habitual resetJ.a dom1n¡ucra que relata las peroraclones que pronunciau los màs destacados hombres represcntatlvos de las
derechas reacclonarlas1 ae aaca clnramente la consecuenCla de que bay
un fondo turblo que por no saUr a
la superficie es tanto màa pellgroso.
Unos dias unas cosas y otros d.laa
otras Que no parecen muy puestaa
de acuerdo. Pero el tlnnl que todos
ellos perst&'Uen es el ml.Bmo: lr ml·
nando 108 clmlentos de la democr~
ela; lr restando Ubertad al pueblo,
de slempre encadeoado; 1r destruyendo lentam.ente, aln ll.lgaradaa nl escAndalos, las esenclns republlcauaa,
para, cunlqU1er dia, s1n el menor esruerzo y de la. mane1·a màs SCDc!lla.
puedo. desaparecer la República. Este
es el fln; que, los medlos, con tal
que conduzcan a este punto, tocloe
aon buenos.
Los prlmates de la polltlca derechlsta necesltan el control de las ma.
6118 obrerns. Sin esto no habràn adelando gran cosa en la obra que han
emprend.ldo a través de Espatla entera. Para. rea.Uzar esto proyecto fun·
daron unos sind.lcatoe catòllcos, or¡aniza.ron una intensa propaganda .,
crearon a su tmasren 1 semejanza unoe
propa¡and.lstaa Que, llamàndose elloe
mismos obreros, van aembrando el
¡;¡alB de e:ltratiaa semlllas. Wentraa
6etos Intentau bablar con len~e
apropladu paro. enganar a las masaa,
108 Jetes van tellendo una poUtlca
conve01ente a los Jlltereses que representau. Una de cal y otra de arena. La cruz '1 el revel'80, pero la
moneda es la m1sma
El seftor Gil Hooles, en su reclaute diBcurso de GIJón, ha afl.rmado que
tlene que desaparecer Ja tucba de
clases med.lante la convivencla de
obreros y patronos. Don Vlcente ~
dra, el secretarlo del alndlcato cató.
Uco \mico na d.lcbo en Aller que 106
patronoa quleren untrse para dar la
batalla a los trabajadores. El jue¡o
es ln¡enl06o. Cada uno adopta la pos.
t\ll'a que debe e.Cioptar. No creemos
que los obreros cal¡¡oan en el 11\W que
se les tlende. No puede ol debe na..
cer eso la clase trabaJadora con esaa
propagandns que estàn Uevando a cabo
los slndlcatos católlcoe. En prtmer Iu·
gar porque el solo nombre ya es de
por sl sospechoso. Lo que se Intenta por toclos los medl06 es maniatar
aun màs a la masa obrera con promesas que jamàs se nan de cumpli.r.
Lo que se pretende es bacer desapa..
recer las poderosas A.~oclaclones creadas por el elemento trabajador. y de
esta manera, sln amenazas ol pellgros
ad uetiarsc dr toda la vida nacional.
Y s1 un dia ven comprometlda au
pohtlca reaccionaria por las exlgenclas patronales atemorizarlas con los
obreros, y al éstos c¡ulsleran rebelarse, domlnnrlo!l con tacllldad sustliu•
yéndolos y castlgàndolos durumente.
A esto se debe todo ese fàrra¡o de
pll.labrerla vacuo. que estàn pronunclando los lideres 1 sncrlstanes del
derech!smo reaccionarlo. Pero el obr&ro espaflol. que hoy màs que nunco.
està sufrlendo los dolorcs de una pohtlca equivocada no sucumbirà a lns
peroratns de los que tanto le ofrecen... buscando el momento de crucl!lcarlo.»

e•mc meSOS cast•1gatS
Castigats amb la suspensió de
garanties, arma de la qual havla
abusat molt la monarquia, peró
que la RepubllCa hauria d.e saber
usar amb discreció. Amb aque$t
tema escriu La Llbertad:
&Acaba de prorro¡¡arse el esta<to Cie
ll.larma en las provmc1as que lo tlenen hate un mes. Llll! otras &li'\len
con el cstado de gutlrra, que dura
debde octubre. Y es cosa de Ulqu•~•-·.
.....
¿ha.t.ta cuando1 Porque ru vemos al
orden puollco en crws tan &Tave Que
abone la etcrua susuensJòD de ga..
raut1as constltuclonales, m parcC'e ht\.
bll Y Justo mantene1 JndellnHl:.unen•
te las normas de excepclòn, convll'.
l.lOnelolas en torma normal de goblerno.
&>bre que los re¡pmeu~s excepclonaies so enervau Y p1erden su eflcaela en usàudolos cou exces1va proolgaJiaad, unvona wuc11o tener presente como Y pa.ra que los Jnstnuye
la Consu~uc10u Y en que cucwlstanca1s los ~-actua la ley de Orden públlco.
<.;uH:o m~cs HevaJUú::> sm ¡aranuas
CO!lStlLUCJouales.
Y c!.te proiJlcma
prcocuva yu wcluto u 1as aereCllas.
~~o na mucnos <lla.. , el seno1· <.:ambO
UC1UJO Comp unc.ollct; UIUY lUtenCIODII.<las, Y. .:omo consecueiJCla, tas resul•
tas poco SlltJSlactonlloi Que puede
traer con su perslstEhCia lo que na
ao 11er nrcHGJmo para que COilSiga
eucncia. t\.ecomeuaanwa a 108 gobernames, Y eu e.;peclal a D. Jose ~
na Ull ttublea, que cstu<Uen las tra..
ses u e1 br Cambo. 'llenen m ucms1ma
CDJUDdlll
Y tamohln tuera uueno med.ltaran
los JulciOd, tan pruacutes como d&mocrnt1co.; ae1 um¡¡n1uco úiscurso que
en Aimena pronunciO el domingo don
Al va¡·o Pnscual Leone. <.:on 1.ra el dl&tUl'IJlO, cou tra la perturbaclou grave
del orden el Coúl¡¡o polltlco aa armus ai Pode¡· puo11co. Pero al uo hay
acsoraeu, sJ lo. uruca nnoruuulúad vi..
slble la acarre~ el exJSLU' anormuudad
JUriQlCa, eutonces carece de tundawento el ¡·egunen Cll:l tuer.t.a, que ex•
cluye a lo carnctenstlco del regunen
de opiu10n •Entonces --expreso con
exacutuo bno.;a el <sr. Pa.t.cunl Leone - l,a 1ey de Onlen publico. que
tu& otorgaua por t:l pueblo como rescrte JJDra bU uetell8a. Jse conv1erte en
Wl resone at servJCIO dei Poder para
senlr un& clleu~ela o para dtslpar el
esplntu de la IIIJertuú.»
¿l'or que ba Ol! Lt:IIICI"$8 111. controversla'l .1!.8 lo prop1o ae la Repuouca,
Qlltl VlVe del COUtaCLO COLl la opJDlOn,
Y es lo pwp1o <Iu cuaJquler ~Jstcma
ctemOCl'lltiCO. No yn purQue los puabios deJnrou nacc mucbo dt~ ser tellldos por menores eu 1.ute1a eterna,
BlllO ta.ru bleu porque, Bl los GooJernoe po:,eeo et al.ubuto de ¡oocrnar,
108 puebla<> t1eneu dc• ecllo penectl8l•
mo a úl~cutlr la forma en Que •
].011 ¡¡obh'!'" n
J.;~

bres del Ple representant leS mutualitats
El nombre d'miormes d 'aprovació d'estatuts que figuraven a. l 'ordre del dia era de q;Jaranta-cmc,
dels quals se n ·e xruamaren quanmta-quatre, i quedà un sobre la taula. Tot.S els e<:mentats exped1ents toren aprovats. La llista d'aqüeStdi
assoc¡ on sera
bl cad d
acl s
pu 1 • a
mtre
de lA ~>etmana en curs.
En conjunt, en les tres reuruu115
àel mes de tebrer ban estat aprovats els estntuts de cent vint-1-SlS
societats.

i~OTICIARI
-Del Smdicat ProfPsslonal de
Treballadors de Pompes l''unebres
rebem la nota seguent:
cl'etexent a una nota. apareguda
a la Premt.a 1 amb el fl de des1er
equ1vocs, es posa. a coneu~:meut ':le
les autontats 1 del pubuc en gl:lue·
ral que l'un1ca 1 leg1t1ma l;OClt:t.at
d 'empleats de Pompes Funebres dG
Barceloua es la titulada ::iUIOlCd.t
Proiess10nal de Treballaaors de t-om·
pes l<'unebres de la Casa Cie Cantat
dc Barcelona, que e:sta deguaameu~
reg1strada, té aprovats els seu:. Esta~ut.s per la DelegaCió ael '.lreoau
1 ~ta domic1llada al cauer de Ferlandina as, d 'aquesta Clutat.»
-L'A.>soc1ac1o de Po1ters, oervelS
Domcstlcs 1 Allalegs lA. P. s. D. A.>
comunica als seus assoCiats que el
vment diumenge. dia a, a dos quarts
de d eu del mati, celebrara al StU
estatge social de la J?ortl\ferr!Sl>a,
'l 1 9, pruner, l'assemblea general
ordinària que va ésser SUSPCtia el
passat dia 17 de f ebrer.

"'""..

"'\4o .....

~

ce

excep.

clóu eu uuestra Rep\Jbllca consutucl•mal Ueban ser bn:Y,;d, muy breves.
De no serio, ¿como b~ compug.nana
la democrncu¡, ae Jas ll)Stnuc•ou"s con
e1 llecno ue exc1u1rse la IDtllrvenCion
dc la C1cu.vci<\Cia eu la c<lba publlca?
No sm lWl<lam~uto senat~oa el senor .Pascual L~'Vuc 10 que acontece
cu:wdo 1.1\1 ocur.-e. Que Iii. cntlca, eutrcnaúu opor 1u cc11sura de I-rensa,
por la moraaza en Hl tnbuna, por la
vero;cC"ucio¡¡ a 10<1 comlclos y a tos
ccntros de rcuu1on cU.:duaanaJ, corre
llbre y <tcscnvtlelta, eu vo-~ b~J.~. con
vlrulencla ucmollldoru o tucomenlb!e.
Es prcc1:oo que 1us gotJcru<LuteS analiceu ta rcahaau y l.)rocedan segua
ella pJúe. ::;1 uay v1ua polnlca, r.orque
a. euo uo ee opoue la urrue perdurau:ta del ordeu punuco, es loiiiCO que
con 1gun1 aerccno In OPllllOU reccbre
su JacuJtaú ae JUIClO. su tacultaú de
cntlca, iiU tnculln<l de dlscunlr en
los Ul.-sLlnus vro¡Jios.
No palo mcn:O<l, sluo lo que le
~ncnecc. ::>ecuu de~Ja con clnrn. vla;¡òu el br. l:'uscuaJ Lcouc, qulcic Esvana. lo l us to: •fctue so 1evau te el esta a o de ~::ucrro; ¡¡u" Loaos puedan
ha1J1ar, man.euer &us proaramas y exprcsa1· sus nnnclos.» ¿Pot ¡¡ue na •:e
con.;J<.Ier,usc pcagroso para el orctcn
10 que dt¡¡an 1~ LIQUlc•uas republicnnus y 110 lo que ulccn sus tJneml¡¡o.>/ ¿.t'Ol' Que u <hl n:putart:e cosa
guueruamentul CI nwuolo¡¡u -que se
comenta Iue.o en ca.l.cs, p;ll.ZIIS y t.ertulla.s--, y na. de verse uo lóabemoo
quo tremel>uudos pchgros en el d!lltogo du controvcnau?
Eet.Gmro en .t:tevu.,uca.
Y es o
sentir, muy au
nur. que a es
oruen <!u C.:OS.'\8 sen. ¡,..'Qilbw aplicar.~
ruzones que tueron uu.e.. paJU tm<.
la. HepUbLlCU Y COI114CL:u' 10 QUO l:lwl:l
antes ue cl!n ... l'Ol' c.;o, m{l.;; que lo:.
dlclloe del SJ•. CamiJo, rc~.o'Oillcna..t.:nc.
ll.l Goblel'no lo:> de rcpubucauos com••
el Sr. PascuaJ Leone. Sln olvldai· lv
que trunblén .ba dlcho en Vatenc!..
don .Fernando Vll.lera, ¡¡ue no es :>QCO.It

la humanitat
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-IINFORMAC IO DE L'ESTRANGER
Els inteHectuals i el nazisme
l'alt loman~ament ~el 'ara1uai ~iu ~ue. vol ala~ar arn~ Bolívia i la _ 1~[ietat ~e ftaliDD!
~~==================~·~
-~
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El nacionalisme d'un historiador
alemany no l'allibera de caure
en desgràcia

Un escriptor més ha hagut de batre's en retirada davant l'abrivament hitlerià. Aquesta vegada, però,
no es tracta d'un savi d'arrel israeUta com Einstein, o d'escriptors tan
assenyalats com Heinrich o Tomàs
Mann, de profundes conviccions 11bt!rals 1 democràtiques. Aquesta vegada la viotlma del «furor teutonious» és ta.n teutó o més que els seus
adversaris 1 no és gaire fàcil com)provar-11 ascendència semita. D'altre cantó es tracta d'un home enamorat de la seva pàtria, te.nt, que
la seva obra global traspua a pangermanisme del més pur. Per dir-ho
d'un cop, el darrer prestigi que Hitler ha fet caure del pedestal, és el
professor Herma.nn Oncken, h.i.storlador famós, que, segons uns, ha
abandonat per motius polítics la setltt càtedra de Berlin -la qual cosa

equival a una decisió voluntària - i ,
segons altres, ha estat destituït de
la seva funció, cosa, ens sembla, més
ajustada a la realitat.
¡.._La destitució d'Oncken ha produït
sensactó als medis inteliectuals d'Europa 1 Amèrica. La veterania d'aquest professor i historiògraf, tan
honrat com pugui ésser-ho un patriota cent per cent, fa. que el seu
nom sigui conegut 1 cotitzat dintre
els actuals conreadors de la Històx:1a. Cert que en les seves obres s'hi
ha constatat sempre la seva condl'ció pangermanista, cosa, altrament,
molt explicable. Però pel que hom
veu, encara hi ha un més enllà.. El
fervor patriòtic d'Oncken ha vingut
a devenir tebi 1 la seva integritathom pot ésser integre 1 patriota ha fet que es negués a ajupir-se del
tot davant les e~ènc!es governamentals que no tenen aturador ni
davant la ciència ni davant la. càtedra.
Què farà Oncken? On anirà? Això
de moment no ens apressa escatirbo. Es molt probable que la seva indocilitat l'obligui a expatriar-se. I
un cop a l'exili el docte historiador
meditarà una mica sobre el present
que, en molts aspectes. per no dir
tots, és una perllongació del passat.
Tal vegada, aleshores, si fil. examen
de conse1ència, s'adonarà del percentatge de responsabilltat que li incumbeix en l'actual realitat germànica. No pas a ell sol, sinó a tants
1 tants com ell que haVien ajudat a
bastir el mite de la innata superioritat de la raça germànica damunt
totes les races del món.
Quant a l'actitud de l'autocràcia
teutona no hem d'exagerar la noto.
en judicar el seu afany d'influir 1
controlar totes les manifestacions de
l'esperit nacional. D'ençà que al món
b1 ha règims de força, els que n'han
detento.t la. direcció han fet igual.
Han dedicat esforços i coaccions a.
.inunortalitzar allò que representen
en detriment de la posteritat aliena.
:A1x1 el famós Ramsés, o Sesostrls,
va repetir fins a le. sacietat la et,..
moda maniobra d'esborrar de les
tnscrtpctons on es commemoraven

•
J
objecte, més que cercar una enes con- • per
tesa amb el Govern del Reich, conèi- Les causes de l'exLa S•ltuacl·o· de l'eco- Segueixen
xer el punt de vista dels cercles otiplosió de Moscou
nomia anglesa
verses pels pactes en
~~~~os~~~~:sn~~t~ eÍe~~~~n~: f~b:~~
la declaració franco-britànica.
europeus
LA BAIXA DE LA LLIURA
UN PERIODIC ALEMANY Els morts són 33
els

proeses d'altres dèspotes, el nom
d'aquests per a posar-hi el seu. Altrament, les mscripclons cuneïformes de les argiles cilmdriques de
11 NO HI HAURA ESTABI·
Babilònia estan atapeïdes d'emfàtics ditirambes als sobirans que obliLITZACIO PER ARA
garen a esculpir-les. Si un historiaLondles, 28. - El ministre d'Hi·
dor caldeu o a..o;sirt s'hagués resi stit senda, senyor Chamberlain ha esa escriure damunt d'un corró que el tat interrogat aquesta tarda a Ja
sessió de la Cambra dels Comuns
sobre l'elevat preu de l'or que havia
fet baixar el valor de la lliura paper I si el Govern havia estudiat
l'adopció de mesures per tal d'evitar o detenir dita desvaloració.
El senyor Chamberlain ha contestat que estava atent a la baixa de
la lhura a l'estranger; però que era
una cosa diferent del valor adquisitiu de la lliura a l'Interior d'Anglaterra
En re!erlr-se a la segona part de
la !nterpeHació, el ministre digué
que no podia fer públlques per raons
polit!ques, les mesures que adoptarà el Govern.
Seguidament s'ha preguntat al
ministre si no tenia alguna esperança d'una pròxima estabilització de
la lliura, ! contestà el senyor ChambPr!ain negativament.
Per últim el president de la Cambra refusà una moció per al canvi
a l'ordre dels debats, per tal de discutir-se l'assumpte de la baixa de
la lliura paper, premetent, que seria
po5at a debat a la sessió del pròxim dilluns.

ECOS

HERMANN ONCKIN
seu emperador era el millor 1 més
heroic dels coneguts, hauria anat ~
parar als lleons de viu en viu. Avw
l'honrada reststèncla d'Oncken, en
obstinar-se a oposar la probitat clentifie& a la violència governant, no
és de creure que U costi, ultra la
destitució, gaire cosa mél¡ que una
invitació a retirar-se a la vida privada. Quelcom hem guanyat.
La faula del corb 1 la guineu té
una perennitat que molts no sospiten. Ara bé, ensarronar el corb amb
lloances, per tal que deixi anar la
llaminadura que té al bec, no s'adiu
prou a tots els temperaments. I
menys encara quan la bestiola que
es tracta de desposseir en comptes
d'un corb és un rinoceront o un tigre.
Ni Hitler, ni Mussolini, no han
descobert res de nou en voler supedltar el pensament o. l'acció 1 la veritat cient!fica als Interessos, bastard¡¡ o legltlms, de l'oligarquia
triomfant. Tots els tirans, en totes
les èpoques, han fet igual a totes
les latituds. Hi haurà, potser, mate!=
neres de fer-ho- Mussolini sap
xir la seva tela amb molta més elegància que l'explntor deïficat-, però en el fons tot és Igual. La Ven tat romandrà cnura molts segles
dintre el pou abans que hom. pugui
arriscar-se a treure-la sense pena de
la vida.
F

Un llibre sensacional d'apa·
rició imminent

Isaac Abevtua (Vfctor Urqufzu) és
Es tracta d'un llibre l'autor del
un magniflc periodista i repòrter
que sap donar a le& seves descrip- qual és el nostre company Aymami
cions d'homes vivents i coses viseu-- 1 Baudina. Un llibre de gran actua-

litat, d'una emoció extraordinària
1 d'un int.erès polític evident.
La seva aparició és cosa de pocs
dies. Fins el mateix dia que surti,
però, el seu autor vol mantenir la
incògnita del titol. Un titol -segons
referències-- que revela la transcendència del seu contingut.
Els qui coneixen alguns fragments
d'aquest ll!bre asseguren que serà
comentadíss1m i objecte d'apassionades discussions. A través de les
seves pàgines, el lector podrà reviure moments històrics que potser no
coneLx prou a fons 1 de la seva lectura podrà formar-se un criteri concret sobre determinats esdeveniments.
La seva aparició, repetim, és imminent. Caldrà que, en anunciar-se
la seva sortida, hom s'apressi a adquirir-lo, perquè del contrari hi ha
el perill de fer tard.

carIes

RahoIa. - XAVIER
MO NSALVATGE. _ Assaig
Per a una biografia sentimental. - Girona

Les associacions de catòlics
alemanys del Tirol italià han
estat dissoltes

SIR JOHN SIMON, A PA·
RIS, S'ENTREVISTA AMB
LA VAL
}'aris, 28. - A dos quarts de dotze d'aquest mati, ha arribat a Le
Bourget l'aeroplà en què viatja el
ministre britànic de Relacions Exteriors, Slr John Simon.
Simon s'ha dirigit a l'ambaixada
britànica on aquest migdia ha tingut lloc 'un àpat, ofert per l'ambaixador Slr George Clarck. Al banquet hi han assistit el ministre francès de l'Exterior, senyor Laval, I el
ministre plenipotenciari britànic
Campbell.
Durant el banquet s'han Iniciat
les converses entre Simon 1 Lava!,
que continuaran a darrera hora ue
la tarda. Ambdós homes d'Estat han
tractat de les conseqüències de les
negoclac10ns franco-britàniques de
Londres i del pròxim viatge de Slmon a Berlin.
No sena gens d'estranyar que
també parlessin del projectat viatge
de Simon a Praga, Varsòvla i Moscou. Amb tot, però, a darrera hora
s'assegurava, als cercles ben informats que no serà. Simon el qui anirà a la capital soviètica, sinó un ministre sense cartera, el qual serà,
probablement, el senyor Eden.

• • •

Paris, 28. - Després de l'àpat celebrat a l'ambaixada d'Anglaterra, Laval i Simon han continuat les seves
converses.
A les tres de la tarda, Lavat ha
Viena, 211. - Noticies rebudes del abandonat l'edlficl de l'ambaixada.
Tirol del Sud informen que les auSIMON ARRIBARA A BER•
toritats Italianes han ordenat la disLIN EL DIA SIS
solució de totes les associacions caParts, 28. - «Le Petit Parislen:t
tòliques de llengua germana exlStents en aquell districte, actualment anuncia que el senyor Slmon amrà
a Berlin el dia sis de març, acompertanyents a Itàlia.
La raó que han donat les autori- panyat de Slr Robert Vanslttard, lllt
tats italianes per a Ja dissolució, és funcionari del Foreing Offlce. Roque aquelles associacions rebien or- mandrà a la capital alemanya un
dres de Colònia, I que últimament parell de dies.
havien desplegat gran activitat, inEl ma~lx diari, que és considerat
compatible amb el desig nacional de ofictós, diu que als cercles polltics
penetració en aquella regió de Ja de Londres s'opina que la missió de
llengua 1 cultura italianes.
Simon a la capital alemanya tindrà
tusiastes, per acabar de comblar la
nota, cau el doctor Diego Ruiz, amb
1a. seva fosforescència, mig infantivola, mig enigmàtica, que temps després havia d 'evocar-nos Prudenci
Bertrana en una de les seves producclons noveliistiques. Xavier Monsalvatge és. però, el màxim incitador, el més constant animador, per
les situacions especials que en ell
concorren 1 per l'estela a tracti vola
que arreu sap desprendre el seu caràcter. Joan Teixidor, en comentar
aquest mateix opuscle rememoratiu,
ha. dit que els escriptors gironins
eren els únics que no s'havien polaritzat vers Barcelona, 1 que de Ja
seva Involució des del refugi aquietat l apacible de la vella ciutat se'n
derivava. un amanerament perjudicial. Potser si. Però per a considerar, ara, la valor estrictament objectiva de la producció de començaments de segle, cal en primer terme tenir present les dificultats -en
relació als nostres à! es- de formes
i d'estilitzacions Idiomàtiques amb
què havia de trobar-se aquell grup
d'escriptor$. Després les coses han
anat de molt altra manera: Prudenci Bertrana es traslladà a Barcelona
i ha estat Ja figura que tots coneixem; Carles Rahola es desvià més
vers la investigació 1 les publicacions històriques; Miquel de Palol
atenuà des de temps, 1 en gran escala, els seus entusiasmes literaris...
I Monsalvatge mort en els moments
inicials de maduresa, quan més podia esperar-se de la seva devoció
del seu temperament artistic. <Vegi's, per exemple, aquest llibre pò3·
tum, llibre altament esperançador:
«Proses del viure a. Sol1us».)
Era, és cert, un gran, un fervorós
enamorat de Girona. de la seva
quietud suau i melanglo¡¡a. A través
de la seva vida, com a través de la.
&eva obra. brolla continuament una
compenetració, una fusió sentimental gairebé dirlem, amb les remlniscències tèbiament pretèrites l l!riques que es desprenen dels ambients
de la histè. ·ica ciutat. Tot aquest
fons, però, colorejat l matisa!; per
la inquietud renovadora pròpia de
l'època. Aquesta Inquietud era dlf1·
ci!, com és natural que es contenis
en uns motllos 1 en uns limits prefixats i per això en ta seva obra
literària, al oostat de moments de
profunda unció religiosa en trobem
d'altres més libèrrims en amplitud
i en inspiració, lllndants, potser.
amb el lirisme marage.llià del «Cant
esplrituah
Coincidim plenament amb Joan
Teixidor en refutar la inflUència
omnimoda, com a nota final, de

I

Francis Jammes damunt Xavier
Monsalvatge. Reconeixent la seva
vutus.litat religlose., i sense per res
immisculr-nos-hi, veiem, però, com
l'escriptor gironi, àdhuc en la seva
estada a Solius, estada de malalt solitari i angoixat, posseïa un temperament 1 una vibració que s'enllacen més amb unes remembrances
agradosament paganes, de natura
ubèrrima, fecundada sota l'advocació de Ceres, que amb la dolça mansuetud de tes «Géorgiques chrétiennes» de Jammes. Observi's, per
exemple, com a notes slmptomatlques, algunes frases tretes de la seva oora pòstuma~ c ...a. manca de
les roses del jardi parroquial, les
noies oferiran als seus xicots, en el
ball d'aquesta Pasqua, les roses ~eres de les seves ~ues... », «... els XlS·
eles de la verge forçada ... », «...el ressonar profund de les entranyes dels
camps esberlant-se amb la inflor de
la sement ... », «.. .les oracioru¡ que
murmuraves et sortien de la boca
oolides d'un foc interior, vermelles
i abrusades pel contacte dels teus
llavis carnals, rebels, gonflats de be·
sos i desigs ... ». I àdhuc, també, en
aquella nit hivernal de Solius- tan
emocionadament recordada per Carles Rahola - , en què pressent, sense
equivocar-se, la proximitat del tètric
pesombre de la Mort, invoca l'a.mada absent amb aquestes paraules:
«La nit avança tenebrosa, formosa
meva, 1 a mi em manca la frescor
dels teus llavis sagnosos.»
Fou un fervent, un deliciós romàntic. El darrer romàntic de Girona, ajuntant-li Fidel Aguilar- un
escultor, màgic de delicades flguretes, en el seu taller aixoplugat sota
l'ombra amable I grisenca de la
Seu-1 Joan Badia-el poeta que
iHuminava la gràcil silueta de Mananna en travessar la soUtud somnolent de la Devesa-; dos esperits
finissims, perduts en les primicles
de la seva jovenesa. A ells caldria
afe~ir Adolf Fargnoli, el Fargnoli
autentic, el de l'obrador medieval a
la Pujada. de la Força. Ara Girona
se'ns presenta òrfena d'aquests somniadors, massa deixatada, potser, en
les vulgaritats de capital de «provincia» espanyola, 1 massa distreta
en una excessiva exacerbació futbollstica. Com a gironins de naixença
1 de sentiment, encara que allunyats
de la nostra ciutat, n'esperem una
nova brotada, una nova promoció de
Xaviers Monsalvatges que animin,
deixondeixin i intensifiquin els nostres ambients comarcals 1 vagin preparant 1 r ealitzant el gran somni de
la Catalunya-Ciutat.
JOSEP M.• CORREDOR

Carles Rahola ha publicat recebntment un opuscle monogràfic so re
Xavier Monsalvatge, recordant i comentant en ell més que l'estriteta
producció del literat desaparegu en
plena maduresa l'ambient gironi on
ISAAC ABEYTUA
es movia i on Ja figura àgil i espurnejant de Xavier Monsalvatge sabia
àe8 tota l'agilitat f el dinamisme trobar, ultra una aclimatació
plenad'un film d'intriga de la millor
ment adlent, un mitjà adequat al
marca.
Suara, Abe¡¡tua ha publicat un Ui- seu tremp propulsor 1 ill.usionador
tantes iniciatives i realitzacions !~;;~;;~~!!!!"!!!!!"!!!!!"!~1!'11--..,.-11111!_~-------~!!!!"!!!!!"!!!!"!!!
bre on ta una dissecció eloqüent de
artistiques.
d'allò que són i represente.• una naAquest él¡ l'allcient més sobresorció f un dfctador, que ens abstenim tint- com ha remarcat encertadad'anomenar per tal de no contribuir ment Josap M.• Junoy- de l'assaig
el que les multes exhaureixin la cai- evocador publicat per Carles Raho~a de la nostra Administració. ReJa. Ens presenta, sota unes normes
comanem, però, la lectura d'aquest estilistlques molt justes de precisió
mbre d'Abeytua, la qual ajuda a 1 de sobrietat, les rememoracions
comprendre moltes coses.
d'una època 1 d'un ambient clara•••
ment contornejats, 1 d'una personaUn productor de cinema francès- litat fina 1 sensitiva, pròdiga en recreiem. que francès - ha creat un fulgències 1 en inadie.cions.
film detectivesc que no tindria res
Veiem acf la Girona de començade particular st el& personatges no ments de segle. Una època menys
duguesins cognoms com «Descartes» trepidant 1 menys dinàmica que la
i «Lamarttne:t.
dels nostres dies- «l'anormal peno1 no sabem qu.tna cara faria Z'au- de de la normalitat d'avantguerra:t,
trN del Discurs del mètode si es com ha dit Keyserl!ng -, més aboveiés al llenç perseguit per jal$ari. nada per assaborir 1 conrear el treO el romàntic poeta del 1830 en veu- ball literari. Una època daleroso. per
re el seu cognom dut per una star la novetat llampeguejant, infantiltirant a vampiressa ...
ment afanyada rera les últimes in•••
novacions. El noucentisme orsià, a
El& àrets à'autor no són cap cosa casa nostra, infiltrant-se arreu com
nova. Herodot, per haver llegi.t , en un guiatge indefugible. Arreu, tampúblic, als atenenc&, un cert nom- bé, la sensació impressionant del
bre de capítols de les seves obre&, «modernisme», amb Ja muslcàlia de
va ésser recompensat amb dos t~ D'Annunzio 1 el «.satanisme» de Co.rlents. Suma torça crescuda.
duccl, 1 amb un ressò, potser més
Ara bé. Avui, una lectura no S'~ apagat, de la 11rlca verlenlana. El
costuma a pagar PIU tant bé. Enc~ nom bèllic de Nietzsche -l'autor del
ra que els talents siguin el& dels «Zarathustra», més que el de la «Geés un advertiment que
lectors f aquests els ofereixin, àe nealogia de la Moral» - ressonant
quelcom va malament. No
fra'IU:, al públic.
com un simbol d'Iconoclàstia i de
mouveautét... Tants anys, en fi, no
ho passeu per alt. Eviteu
encuriosits, sinó que també sin·
1 sols
coses més greus i guariu-vos
cerament frisosos per qualsevol nom
que incid.ls enmig el clos de les d.lsamb AS PI RI NA. Ja sabreu
sonàncies...
AUTOGH.AFS, DIBUIXOS
Ens imaginem, en aquesta època
que
no hi ha AS PI RI NA
AQU AREL-LES
recent, i de fet ja llunyana, Carles
Rahola, Miquel de Palol, Prudenci
1 el mes ~mportant assortiment
sense la Creu BAYER
Bertrana i Xavier Monsalvatge disde G R A V ATS de Barcelona
cutint animadament, iliuslonadament
Expo&lcló 1 venda a preus In·
sobre la darrera novetat que havien
versemblants a
pogut copsar, bo 1 passejant per la
.,1 E T H. o p o L 1 T A N A
vall ombrívola i delicada de Sant
"
1Daniel o sota les voltes de la RamLIIbrena vella I Nova
bla, tan acollidores en llur e!lcercla-canuda, 31 <ba.txos Sala Mozart;)
ment petri d'àgora ciutadana.. Enmig d'aquest grup d'inaulets i d'en-

El dolor del costat
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ATACA EL PLA BARTHOU
Berlin, 28. - El periòdic uGaceta
Regional de Bruswick» avui pablica
un interessant article, en el' qual comenta l'anomenat Pla Barthou per
a la conclusió d'una aliança mUltar
entre França Rússia i Txecoslovà-quia. L'aHud!t diari diu que davant
aquest projecte s'arriba lògicament
a la conclusió que, amb tot 1 no tenint en compte les forces mar!times,
l'aliança de referència disposaria, d'u
na força tan colossal, que la seva
amenaça no pot deixar Indiferent
cap pals.

ALEMANYA SOTA
EL NAZISME
LES ORGANITZACIONS NAZIS,
CONTRA EL CRISTIANISME
Munlc, 28. - La Federació d'A·
grlcultors Nacional-Socialistes ha publicat el Calendar! de les seves festes en el qual apareixen sub:;tituides les catòliques per festes paganes.
El bisbe catòllc d'Osnabruck monsenyor Bernig ha publicat amb tal
motiu una pastoral prohibint els
catòlics l'adopció de tal calendari.

Massa americà!
Un nen de sis anys condemnat a cadena perpètua per
haver mort dos germans seus
Nova York, 28. - Una informació de Sacramento (Califòrnia), diu
que s'ha produït una sentència Incomprensible del Tribunal d'aquella
localitat, el qual ha condemnat a
reclusió perpètua un nen de 6 anys.
Aquest donà mort a dos germanets de 7 l 8 anys.
El metge dictaminA la precocitat
del nen, la qual cosa ha Influït en
el veredicte.
S'ha fet constar el dret de revls!ó
després del temps reglamentar!.

Què ha passat entre Von
Papen i el Govern austríac 1
L'AMBAIXADOR D'ALEMANYA
SURT DE VIENA EN ENTRAR·
HI SCHUSSNIGG
Viena, 28. - Von Papen sorti amt
amb direcció a Berlin.
Es posa de relleu que l'hora de
la seva sortida coincidí quasi exactament amb la d'arribada a VIena
del canceller Schussnigg I el ministre de Relacions Exteriors BergerWaldenegg que retornaven del seu
viatge a Pans 1 Londres.
Aquesta coincidència provocà lnteressants comentaris als círcols politics de la capital d'Austrla.
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Sota l'estat
de guerra
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LES CAUSES INSTRUYDES
FINS AVUI
Les causes que durant l'any que
som han estat instruïdes a l'Auditoria de la Quarta Divisió fins el
d ia d'avui, ascendeixen a dues-centes quaranta-sis.
NOUS
PROCESSAMENTS
PELS FETS DE MANRESA
El tinent coronel, jutge senyor
Martinez Peñalver, que estigué di·
mecres a Rajadell per tal de fer
diligències relacionades amb els fets
d'octubre a Manresa, ha dictat aute
de processament i presó contra eis
veïns de Rajadell, Francesc Puidellevers I Font, Pere centelles i Mas,
Josep Font 1 Pulg, Joan Noguera l
Vila i Angel Ferrer i Marquet.
SENYALAMENTS
Han passat a senyalaments per a
vista 1 sentència les causes instruïdes per diversos jutges militars contra Pere Roig 1 Masdeu, Gil Morera
i Casas 1 Cèsar Borras, a!xi com
també les causes instruïdes pels fets
ocorreguts a Aldea Amposta i a Cahabases.
INHIBICIO A FAVOR DE
LA JURISDICCIO ORDINA·

RIA

L'auditor de la Divisió ha retornat
a la seva procedència el sumar! que
11 trameté el jutge d'Aitona per uns
incendis ocorreguts en aquella població, la competència del qual rebutja el fur militar, 1 també s'ha
inhibit a favor de la jurisdicció
ordinària en la causa instruïda contra.
Narcis Bosch.
Ha estat sobreseguda la causa
número 149 de l'any que som, per
ésser desconeguts els autors dels !ets
que motivaren la instrucció de l'oportú sumari.
EL DIPUTAT SENYOR AR·
MENDARES DECLARA DA·
VANT DEL JUTGE
1 Ahir, al migdia, el diputat al Parlament català., senyor Armendares,
estigué prestant declaració davant
del jutge, tinent coronel senyor Peñalver, amb relació al sumari que
s'instrueix pels fets ocorreguts el
passat mes d'octubre a Vilafranca.
CAUSES QUE PASSEN AL
FISCAL
Han passat al fiscal, per al seu
Informe 1 qualificació les causes
pels fets d'oct'..Ibre, ocorreguts a
Puigcerdà, Arbeca, Fullola, Santa
Bàrbara, Sant Qulrse de Mediona,
Pons I Bellpuig. També hi ha la causa instruïda amb p·otiu dels fets de
Juneda, el nombre de processats
inclosos en la qual és de 16. En
aquests fets resultà mort Ramon
Rusinyac Rusl.nyac.
A VISTA I SENTENCIA
Han passat per a. vista 1 sentència les causes instruïdes per diversos jutges militars contra Josep Fe>nàs Fontova, Benet Figuls, Pere
Roig, Josep Arroyo Joan Noguera,

LA NOTA DEL COMA"DAMENT PARAGUAlA H4
CAUSAT SEIIIJACIO
Buenos Aires, 28. - Els diaris p11•
bllquen un comunicat de l'alt C().
mandament paraguaià que ha ca11•
sat sensactó,l que entre altres ~
diu el següent:
«A les trinxeres finals hem d'Rill·
qullar no solament Bolivia, stnó
ferits 327
també la Societat de les NaCions,
Moscou, 28. - La catàstrofe ocor- que acaba de convertir-se en el mes
reguda ahir a la fàbrica de llApis gran instrument d'inlustfcla 1 In!.
«Graffit Krassin» ha t in g u t trà- quitat»
giques conseqüències. L'explosió sobrevingué al departament de grafit I
LES INFORMACIONS Bo.
fou provocada per una caldera de
LIVIANES DIUEN QUE ELS
vapor que :féu esclatar un compresPARAGUAIANS HAN ES.
TAT DERROTATS
sor. El compressor fou llançat com
un gegantesc projectil 1 travessà els
La Paz, 28. - S'anuncta oficialtres pisos de l'enorme edif!cl de la ment que les últimes i important¡
1àbr!ca, que quedaren destruïts, 1 operacions mll1tars realitzades al
front de Villa Montes, han trencat
anà a parar a gran distància.
En el moment de l'explosió, es prO- definitivament l'ofensiva paragua1a
dui terrible pàmc, que augmentà en la qual s'havia estavellat davant lea
linles bolivianes, i ha deixat milen
declarar-se un violent incendi.
En el moment de l'explosió, mo- de cadàvers al camp. S'ategeix, que
els paraguaians han inlciat un lli().
riren vint-i-nou persones.
El mawix estrèpit de l'explosió viment de replegament, 1 han desa.
va atreure al lloc de la catàstrofe llotjat diverses posicions que es congran lnterés estratègic,
els bombers de tots eis parcs de Mos- sideravenel deperill
de veure's tancat¡
cou. Hi acudiren també forces de l'e- davant
en
un
cèrcol
xèrcit roig i de la pollcia, que prengueren part en els treballs de salEL c.JOURNAL DES NA•
vament.
TIONS,, DIU QUE SERAN
Primer per l'explosió i després per
APLICADES TOTES LES
l'incendi, resultaren ferides 327 perMESUR ES CONTRA EL PA·
sones.
RA GUAl
Vint-i-cinc ambulàncies de Moscou
Ginebra, 28. - «Journal des Naamb personal sanitari, treballaren tionS», en ocupar-se de la retirada
amb els bombers i recoll!ren ferits, del Paraguay de la. Societat de les
que foren traslladats als hospitals I Nac1ons, «diu que l'embargament
sanatoris.
d armes uru.Jateral decretat contra
•••
el Paraguay constitueix una sanció
Moscou, 28. - Malgrat l'enorme es- aplicada en Vlrtut de l'article 16 del
forç dels bombers, el foc dominà rà- Pacte, 1 és aixl mateix una adverpidament tots els pabellons de la tència. La seva. retirada el 24 de
g r a n :fàbrica d e llàpis, destruln- febrer 1 la seva. continuïtat per tal
la del tot.
de prosseguir la guerra, per a tracPer a la installació d'aquesta enor- tar d'apoderar-se de les regions peme fàbrica, foren despeses grans troU!eres, no hi ha dubte que proquantitats a fi d'adaptar a. la fà- duirà que s'apliquin al Paraguay ,..
brica «Kra.ssin» els perfeccionaments tres sancions, per de prompte finaftaconseguits per les indústries sem- ceres 1 econòmiques.
«Dintre de la discreció dels actes
blants a Alemanya, Txecoslovàquia,
dei secretariat de la Societat de lea
França, Estats Units i Japó.
Nacions,
se sap que el Comitè FiA més de la fàbrica, han quedat
i Econòmic s'ocupa de pr&destruïts altres quatre edlficls ane- na.ncer
parar ta les modalitats tècniques
xos a ella.
per e. l'aplicació de tals sanciona.
• •
Coneguda la situació financera i
Moscou, 28. - Han mort quatre econòmica del Paraguay prevaleixl
dels ferits a la catàstrofe de la fà· l'opinió per tal d'afirmar que l'aplibnca de llàpls «Krassin». El nom- cació efectiva i lleial de tots ela
bre de morts puja ja a 33 1 es creu països americans de les sanciona
que moriran altres molts perquè són econòmiques 1 tlnenceres, serà sufinombrosos els :ferits que presenten cient per a detenir la guerra en 48
terribles ferides produïdes per l'ex- hores.
Ens trooem en el moment cumuplosió ! greus cremades de l'incedi
nant 1 no obstant no s'ha fet sinó
que seguf a ella.
aplicar el pacte. Es necessari que
• • •
aquesta cosa tan senzllla, tan natuMoscou, 28. - La catàstrofe de ral, representi després de tantes va..
l'explosió 1 incendi que ha destruït c!llacions, la victòria dels interessos
les fàbriques de llapis «Krassin» ha generals sobre els interessos partl.causat una gran impressió.
culars aixl com l'establiment d'Una
L'exploss!ó fou provocada per 1a situació greument compromesa.
.
El precedent del conflicte xinomanca d e precauciÓ d 'un d els vigi- japonès féu néixer en certes espelants d'un compressor.
d ¡•
Aquest i vult funcionaris més de rits escèptics la lmposslbilltat e apllcacló
total
del
Pacte
de
la
Lliga
la fàbrica han estat detinguts 1 se- al conflicte del Chaco. Ta! perill
ja
ran jutjats per responsabilitats en no existeix. L'antecedent del conl'accident.
ructe xino-japonès queda com a
Per un informe d'un testimoni pre- mera excepció com ja en 111. sev1
sencial, l'explosió fou veritablement oportunitat ho aflrtnà. el gran Iranterrible.
ces Brland.. El pacte de la Lllga
La destrucció dels tres pisos de la roman intangible, en la seva totallfàbrlca fou simultània l a això es tat. El món sencer ha de registrar
deu el nombre elevat de víctimes.
amb alleujament les resolucions
La població de Moscou ha obert preses per la LUga, i que siguin preuna subscripció per a les familles cursores d'unes altres més lmporde les víctimes 1 el Govern ha dis tants que es prenguin, després de la
posat la distribució d'auxilis.
retirada del Paraguay.»

•

Josep Gomis, Miquel Valls, Anton
Fumal, Josep Hurtado 1 Pere No!la
També ha passat per a vista l sen
tència la causa corresponent als fets
succeï a Cornellà.
MOVIMENT DE CAUSES
Ha estat elevada a plenari la cau
sa
Instruïda contra
Jaume
Clua.d et
sobresegudes
la causa
pels fets
Sort I IP.S núms. 102 i 89 d'aquest
any, per ésser desconeguts els autors
dels fets qae motivaren la instrucció
del sumari. L'Auditor ha aprovat Ja
sentència recaiguda en els Consells
de guerra celebrats darrerament
contra Josep Cerdan 1 Angel Latorre. Finalment, s'arxiven les causes números 692 I 380 de l'any passat.
TRETS QUE CAUSEN
ALARMA
Ahir, per la policia, es donà
compte a l'autoritat militar que, en
passar pel passeig de la Indústria
un auto particular, conduït per Màrius Rovira, una parella de guàrdies
d'Assalt, de servei en ac:uell lloc, li
donà l'<<altolt, per haver-li inspirat
sospites l'aHudlt cotxe.
Com que el vehicle, en lloc de det'.lrar-se accelerà la marxa, els guàrdies engegaren diversos trets enlaire. Aixl aconseguiren fer deturar el
cotxe.
Els dispars solament produïren la
natural alarma entre el veinat.
REQUERIMENT
«Pedro Pera Payets, natural de
Gerona, del comercio, que vivió ~n
esta capital, calle Aragón, 215, comparecerà, en el término de ocho dfas
ante el tenlente juez don Pablo Herranz Yuste, en el edlficio de Dependenclas Militares (Puerta de la Paz,
piso tercero, segunda puerta), a tin
de hacerle una notlflcación, o darà
razón de su residencia en forma
conveniente a los fines expresados.»
REUNIO CLANDESTINA?
La policia es presentà en un bar
que hi ha al ca.rrer de Sant Jeroni,
estatge de la Borsa del Treball dels
obrers vaquers 1 procedi a la detenció de dinou individus que es trobaven all1 reunits.

La majoria són obrers flequers i
altres pertanyen a.l Sindicat de Va..
quel'l! de la C. N. T. Seguidament foren traslladats a la Prefectura de
Policia per tal de comprovar sl tenen antecedents.
Avul, sembla que seran posats a
la disposiCió de l'auditor de guerra.
A LA DISPOSICIO DE L'AU•
DITOR
Ha estat detingut Jaume Julià
Pedrol, acusat d'haver pres part en
els fets que 8$ desenrotllaren al
c. A. D. C. 1. la nit del 6 d'octubre.
El detingut serà posat a la dl.sPOsicló de l'Auditoria de guerra.
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EL GENERAL GODED, DE
PAS CAP A MALLORCA,
VISITA LA COMANDAM·
CIA
Procedent de Madrid, arribà ahir
a aquesta ciutat, el general de dlvisió senyor Goded, nou comandant
mU!tar de Balears.
Ahir, al mati, estigué a la comandància Militar per tal de complimentar el general Sànchez Oca.ña,
i a la nit marxà en el correu de
Palma.
RETORN DE VISITES
Acompanyat del seu ajudant, tinent coronel Cerdan, ahir estigué
el general Sànchez Ocafia a retornar la visita al delegat d'Hisenda I
al president del Tribunal de Cassació senyor Santiago Gubern.

Els que moren
Ahir, e. les primeres hores de la
tarda mort, després d'una curta
afecció pulmonar, el vell militant
de la N, s. de c ., Manuel Escorça.
Manuel Escorça fou, conjuntament amb Rafael Campalans, un
dels fundadors de la N. S. C. Pl'D'
venie. del Partit Socialista Obrer
Espanyol 1 fou sempre molt apr&clat per tots pel seu caràcter i la
seva cultura, que posà sempre al
servei de les idees socialistes.
L'enterrament tindrà lloc avui, divendres, a les tres de la tarda, I
sortin\ del domlclll del finat <Sant
Vicenç, 26).

Ocasió
Flas5ades llana grandíssimes
al preu de

16'so pessetes
Venda directa al vestíbul

HOTEL DE VENTAS
Cal~at••• Mobles••• etc.

SEMr RE OCASIONS

CARRER PELAI, 8
Telèton 14370

la humanitat
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TEATRE 1· CINEMA
POLIORAMA

LA SENYORETA OEST, comèdia en tres
actes de J. Vidal Jové

Entreactes
*

Es diu ...

... que aviat veurem teatre al casal de les Comarques Catalanes, que
té el seu estatge al 35 del Passeig
de Gràcia.
... que et proper dia 19 hi debuta·
rà una formació a base d'elements
del Conservatori del Liceu, acabdl·
llata per August Barbosa.
... que faran teatre oatalà a base
de comèdies de pooa personatges,
cosa adlont amb aquell local de redufdes dimensions.

El senyor Vidal Jové és un autor el marit comprat, que era un cinic
novell. Per tant, cal no ésser. massa -perquè si no no s'hauria venut-,
sever, cal ésser benevolent. Fins ~r~ ha esdevingut bon minyó, i, cridat
tan sols 11 coneixem d ues comèdies . per l'àvia., torna perquè la comèdia
una de tons melodramà tics, «Mer- pugui a cabar-se bé.
A una dona que 11 passa tot això
curÍ t els metges», estre,nad;a al Coliseu Pompeia, de Gràcia, 1 aquesta é3 un xic a~surd que li diguin la
«.Senyoreta Oest», que ara ha esta t senyoreta Oest ... ¡perquè no li pa.ssa
res de nou!
acollida al Poliorama.
Creiem que «La senyoreta Oest»
uMesl·Uri 1 els metges» no ens va
superior a «Mercuri i els met;.
plaure. Ens semblà una obra falsa
s». Però creiem, també, i sincera·
1 tr uculenta. en la qual tot falla: els
ent hem de con!essar·ho, que «La
'tipus, l'anècdota, el diàleg. Creiem
nyoreta oest» és poqueta cosa. A
\que el senyor Vidal Jové féu un
sar d'unes declaracions de l'autor
mal debut a mb ((Mercuri 1 els met;.
les quals aquest deia coses tan
ges».
«La senyoreta Oest» està. millor, perilloses com aquestes: l'autor és
A
és una cosa més reeixida. Hi ha uh d'aquells que ((S'han proposat de·
també en aquesta obra, com en mostrar que una obr~ no cal. ~ue
«Mercuri 1 els metges», un ambient sigui nativament bèst1a perque m·
1A.ue resulta fals t llibre3c. Els per- teressi el públic. El públic és el que
Sonatges vinga parlar de Paris, de ha de dir sl som nosaltres els que
1Vlena, de Berlin, de Nova York. El tenim raó.» En efecte: no cal que
Públic, però, pensa: «M'engrulY_en. les obrea siguin nativament bèsties
Diuen tot això per a donar-se 1m· per a in teressar el públic. Això, el
portància i fcr·me enveja. Però es public no ho ha cregut mai. «Jo us
Neu ben bé, malgrat tots els seus invito a tots d'ajudar·me en aques.. .que en el món teatral els co~ums cosmopolites, que no han pa3- ta. croada modesta, intranscendent, mentaristes donen sorpreses cada
eat més enllà de Sitges o Caldetes.» a profi t i defensa del pú.blic, més in- dia.
k- «La. senyoreta oest» té un primer tcHigent del que molts es figuren.»
... que, per exemple, ahir es paracte que està. força bé i fa esperar Després de l'estrena de «La senyore- lava de la vinguda a Barcelona de
1que el senyor Vidal Jové arrib~r~ ta Oest», el públic, que no s'ent u- Olvido Rodrlguez, I resulta que
Ctie. que produirà obres més reeu:.1- siasmà. ni molt menys, segueix sem- aquesta, .acompanyada del seu pare,
des' un segon que ja no n'està tant, blant;..ll tan inteH.igent al senyor ja es troba entre nosaltm.
... que espera debutar al Còmlo
f -uiJ. tercer que és francament do- Vidal Jové? -«Croada feta sota el
~tént, dut a una. marxa massa. lenta, signe de convertir el nostre «genial» dintre breus dies.
f8.mb un diàleg literatesc i pedant, teatre català en un <m.ledi?C-re» tc-1_'-amb unes situacions massa allar- tre europeu.»- Com que a1xò és <lit
a propòJit de «lA. senyoreta Oest»,.
gassades.
Hi ha., en canvi, moments que el creiem que el senyor Vidal Jové te
.
diàleg adquireix una agilitat digna tota. la. raó.
A més a més, el senyor. VIdal Jové
persa~'elogi. Llastimosament els
ne.tges del senyor Vidal Jové -com diu en aquestes declaraciOns que el
~ls de Benavente, però en un pla q~~ ha fet és «alguna cosa que, paInferior- tenen la mania de dis· c1ftcament i solemne, es proposa
..cursejar 1 això dóna a. l'obra. una trasbalsar el tarannà del nostre
lentitud 1 una feixuguesa. perjudi- teatre».
Això ens sembla una. mica. fort.
cials.
' Indubtablement en «La senyoreta. Sobre tot després de veure que el seoè.c;t» h1 ha un drama. Però l'autor nyor Vidal Jové no ha tro,sbalsat
po ha sabut donar-li caliu d.'huma.- fe& .
nitat i això fa que el públic n1 s'in-¡ Per a fer certes ~eclaracions s'ha
teresst ni s'emocioni amb les pert- de tenir una autonta.t que no té el
pècies de Robert, d'Eduard, d'Elvira., senyor Vidal Jové.
de la senyoreta Oest. El drama és' El decorat, de Ramon Batlle, de
~scrit en fred, les passions no són molt bon gust, molt entonat, molt
.. .que Lluls Elles ha llegit una al·
lnés que d.is!resses de passions, els modern .
tra comèdia.
La interpretació, molt digna d'eloque el upúbllcn el fonnaven els
Personatges a pesar que en parlen
contfnuameDt, semblen no afectar- gis. Laura. Bové és t~na a.~t~iu intel- elements de la companyia de Josep
-1
discret1ss1ma,
sensible,
1
ligent
Claramunt, que actuen a l'Orfeó
se gaire pel que els passa.
Anys enrera, Maria Vila 1 Pius això per a nosaltres és un gran elo- Graoleno.
... que Elles pot llegir, encara,
Davi estrenaven una obra de Ma- gi- que d!u 1 sap el que diu.
Elvira Fremont és la nostra gran quinze comèdies més.
nuel Fontdevtla «El cavaller im... que, segons pròpia confessió, en
moral», que té 'una Qllècdota. igual actriu de sempre, una de les prima.
o molt semblant a la que ha. servit res figures del nostre teatre. Sabé té setze d'escrlt81 ...
... que, per molt que 11 estrenin,
al senyor Vidal Jové per a bastir dir 1 comprendre l'àvia am.P un
els tres actes de «La senyoreta encert definitiu : la por, l'angúnia, a Elles, amb el que té escrit I amb
que segurament escriu, no l'aconel
Oest». No recordem si l'obra. de la tendresa, tots els sentiments de
Fontdevila era superior o no a la le. dona que veu esfondrar-se una seguiran pa'S ...
Qel senyor Vidal Jové. Recordem, llar, eren en el gest 1 en la veu de
però, que era més humana. Potser la nostra gran actriu.
Me~ Nicolau, en un paper epiaixò era degut al tet que els persobatges parlaven un 11 enguatge sòdic, però d'una gran dificultat,
fou 1~ comedianta inteHigent i comme~1ys afectat, menys llibresc.
El titol d'aquesta. obra del senyor prellSlva de sempre. I cal peilS6r
de que la comprensió és en un artista
1Vidal Jové és bonic, llampant,
úbllc. El trobem, però, un xic tn- ¡ -actor o actriu- el mèrit màxim.
Enric Uuelles, actor sempre digne
usti ficat. A la. protagonista li diuen
enyoreta Oest «perquè. mal no li de respecte, téu, d'un tipus düús i
»à.S.o:.a res de nou». Doncs, bé; essent fàcil a vorejar el melodrama, una
~altera té un fill; el té amb el ma- \ criatura humans., un home de debò.
rit de la seva germana; per a tapar SObri, entonat de gest 1 de veu, la
la culpa, el disbarat, o· com volgueu sev!Jo labor fou molt mereixedora d'e!.Qualificar-ho, li compren un marit; log1s.
El ,senyor Estivlll és un actor
tl matrimoni, naturalment, és una
(farsa, 1 cadascú tira pel seu cantó; amb grans possibilitats. Creiem sin;1ta fa una vida estranya i poc ela.- cerament que pot arribar a ésser el
~a d'hotel en hotel; ell, el marit, primer galan de la nostra escena.
comprat, esdevé un concertista cèle- Té una dicció clara, una bona figubre; el pare de la criatura, que és el ra. Cal, però, que perdi l'afec-tació
qUi ho havia arranjat tot al seu -afectació en el dir, en el gest, en
'gust, s'arruïna i es queda vidu; tor- el cam.tnnr- que aVUi el domina.
pa. a Europa. -era a Amèrica- 1 Els altres intèrprets, tots mol corvol la fUla, una criatura amb la rectes.
Una. observació, per a acabar: ca.l(¡ual l'autor intenta. enternir l'audi1tort en l'últim acte; la senyoreta dr:ia que els actors no fessin d'estar
... que un altre autor «prollfic>> és
oest no la hi vol donar; ell marxa no- cohibits per la roba que porten.
Vfctor Mora.
LLUIS CAPDEVILA
vament per a no tornar mai més;
.. .qua aquest autor està. enllestint
tres o quatre lllbrq amb desu a la
temporada de llrio català.
... que encara que Mora des de la
Teatre Victòria
«Cani)C)n, no ha aconseguit cap més
èxit definitiu, ningú no dubta que
l'aconseguirà sl segueix estrenant
una oomèdla gairebé cada quinze

§

FIGURES DE HOLLYWOOD

~m 1n~

Estrena de «Los leones», opereta bufa
en dos actes

Amb el teatre gairebé ple tingué
lloc, la nit del passat dimecres, l'estrena d'aquesta obra original dels
llibretistes, senyors Antoni Ramos
Marttn i Emili. Ferrar Revenga,
amb música del mestre català, Ben et Marató.
L'acció d'aquest obra passa al segle XIU en terra castellana entro
rJOglars 1 trobadors, senyors d'un
. ~ astell, damiseHes cucurutxades 1
1barbuts guerrers de temible aspec1te. Té un llibre, escrit en vers 1
prosa, no mancat d'ori$'inalitat, amb
nombroses situacions comiques -pot
~ser a voltes massa còmiques- i dia~ogat amb certa dignitat literària.
Llibre més per ésser llegit que no
per ésser representat.
El mestre Marató, al qual ja CO·
nei.xiem per la seva reeixida obra
«Los Guzlares», ha. posat a «Los leo·
n es» una copiosa partitura de la
qual cal destacar un duo de bariton, o millor dit, de baix cantant
l tenor còmic, de certa frescor 1
joganera melodia, el qual féu les
delicies de públic per la còmica 1
•exccHent interpretació que ll saberen donar els senyors Gor~é i Fernàndez. Foren molt aplaudits.
L'obra fou dignament presentada.

s.

TEATRE
AMATEUR
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ASSOCIACIO
TEATRE

AMICS

GRAN EXIT
La més enginyosa
de
1 n t erpretació

GUSTAU FROH·
LICH

fi fn~itivo
Ò~ [~ita~O

... que 6s allb de «alguna vegada
han de guanyar -11 moroS>> ...

• • •

... que Emma Clement no és bai ..
xa del VIctòria.
... que això no vol dir, però, que
no ho sigui quan es trobi a Barcelona la companyia c<Nostre Teatre>),
de València, I més sl aquesta ens
dóna a conèixer «El rel Pepetn, una
revista valenciana en la qual Eml·
lla Clement hi tindria un rol lmportantlsslm.

• • •

DEL

AVUI , ESTRENA

... que Rlvelles pensa formar companyia
... que ha entaulat negociacions
amb Antònia Horrero.
... que aquesta no pot acceptar, de
moment, però que no 11 desagrada•
ria formar parella amb aquell actor.
... que aquest, vist que la Herrero està sota cbntracte i no pot acceptar la seva Invitació, ha dirigit
el blano cap a Eugènia Zúffoll, que
es troba a Santo Domingo.
... que no se sap el que aquesta
Fa un dies que a les cartelleres hagi contestat.
del Teatre Còmic ve anunciant-se
les darreres representacions de «Los
•
maridos de Lidia» i davant d'aquest
... que Maria Fernanda Ladron de
anunci s'ha produït certa expecta-seva part, també
ció entre els habituals concurrents Guevara, per laa fonnar
companyia.
fa gestions per
a l'esmentat teatre.
.. .que Ja compta amb el substitut
I bé: ¿quin espectacle prepara
Fernànsatan
el
serà
Rlvelles:
de
l'Empresa per tal de substituir la
graciosa obra que tant èxit ha ob- dez de Córdoba.
tingut durant unes setmanes?
•
Diiicll ens ha estat poder-ho esbrinar, pUix que tot quant al Cò... que el dia 21 de març tindrem
mic es prepara íins ara s'ha fet Lola Membrlves a Barcelona.
amb gran secret. Hom diria que
... que, naturalment, vindrà amb
l'Empresa vol sorprendre el públic la seva companyia, I disposada a
treballar.
de Barcelona amb la presentació
d'una obra de categoria i que, fins
• • •
els darrers moments, tracta de guar.
dar el secret.
Altr:\ment, però, nosaltrès hem
pogut aclarir el misteri que fins
avui h~ mantingut l'Empresa del
Còmic r especte els seus futurs projectes 1 amb tot coneixement de
causa podem afirmar:
Que el proper dia 7 -dijoustindrà lloc l'estrena. d'una obra. de
Tomàs Borràs titulada c¡Mucho cUidado con Lola!»
Que es tra.cta d'una comèdia d'embolic de molta. gràcia i agudesa desroveXda de tota mena de grolÍertes
pecamJ..noses escenes de mal gust.
Que el mestre Padilla ha posat
a l'esmentada obra catone números
de música, els quals ben prompte
es faran populars.
Que .:¡Mucho cuidada con Lola!»
serà presentada amb tota esplend.Jdesa, amb vuit decorats nous d'Asensi i Morales i quatre-cents vestits
d'Antoni López.
Que en la. interpretació hi prendran part les csuper.vedettesJ Perlita Greco 1 Sara Guasch; els actors
senyors Antoni Murlllo, Antoni Garrido, Carles Beraza, Aparie!, Homero i Abeytua, ultra, deu formoses

El PROPER DIJOUS S'ESTRE·
NARA, Al TEATRE COMIC, UN
GRAN ESPECTACLE

•

r
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LA PORTERA DE LA FABRI·
CA, al Catalunya
La. noveHa fulletonesca ha tingut la

seva època. Actualment resulta una
mica <<demodée». Sota la influència
de la. vida actual, aquelles noveHes
que en la infantesa ens apassionaven ens resulten a ra excessivament
convencionals i plenes d'absurds. Xa,..
vier de MonteJ?in, que era potser un
dels autors mes llegits 1 algunes de
les obres del qual -com «El cotxe
número 13» 1 la mateixa. «Portera
de la fàbrica>>- havien estat traslladades al cinema quan aquest encara
no havia conegut el miracle que ba·
via de donar-U el do de la paraula..
Xavier de Montepln, repetim, que
era un dels autors més populal's i
que millor sabia emocionar-nos, és el
qui a l'època actual ens sembla. més
inversemblant en el tramat de les se.
ves obres. Però en aquestes novelles
de fulletó, encamhl.ades gairebé exclusivament, sigui pels mitjans que
sigui, a provocar J'emoeló de les masses, cal que prescindim de la lògica.
Es a dir, cal que ens s1tuem abans
de llegir-les o de veure-les desenvolupar-se al llenç. Umcament sota aquesta. condició ineludible se'ns faran
passables i àdhuc potser aconsegui·
ran interessar-nos, les desventures
que ens seran explicades.
E1 cinema sonor, el cinema modern, amb la seva. tècnica a vançadisbastir de nou
sima., ha
coneguda com
novella.
D 'aquesta.
portera
vell i ardel
al
n'ha.
No
sigut cade fo.mla
sempre fa bo de
que ens és conesentir una
guda ja. I amb «La portera de la
fàbrica» succeeix això. ·La història
d 'aquella. pobra noia condemnada innocentment 1 separada dels seus fills,
víctima de Ja. venj ança més 1nicua
la seva tragèdia en fugir de la presa1
al cap d'uns anys, per a cercar els
seus fills, i finalment la. seva felicitat en trobar·lOS, tot és relatat en
aquesta versió sonora d'una. manera
torça hàbil i àdhuc té en certs moments certa originalitat.
Dintre el seu gènere fulletonesc,
el film té, doncs, cert interès i aconsegueix apassionar sincerament. El
doblatge espanyol té moments força
encertats i d'altres una mica defectuosos.
La interpretació és. en conjunt,
bastant discreta.

... que sembla un ret la separació

Una producció BAVARiA de
Exclusives FEBRER I BLAY

•

La celebració del 111 Trofeu
Molock's per a debutants

DIUMENGE, A LA MOLINA, UN DUEL
CASTELLA-CATALUNYA

El proper diumenge, dla3, a les
nou del mati, tindrà lloc a l'Estadi
de Montjuïc el III Trofeu Molock's
per a debutants.
Aquest concurs es compon de les
proves següents. obligatòries per a
tots els participants: 80 metres lli·
sos, llançament del pes, salt d'alçària 1 300 metres llisos. El trofeu serà
concedit. a l'atleta que obtingui una
millor puntuació en el conjant de
les quatre proves, 1 les medalles al
primer el... slficat de cada especialitat.
Fins la data s'han rebut més de
seixanta inscripclona, la qual cosa.
ta esperar que aquesta serà molt
nodrida per l'entusiasme que regna entre els joves atletes.
La lnscrJpclò segueix oberta. en el
nou local de la Federació Catalana
d'Atletisme, St. Honorat, 7 (al cos-tat de la Plaça de Ja. República) 1 a
Acció Atlètica, Urgell, 91 ! .er 4.•. tota
Ja 1::~ . Les
els dies de vuit a nou ae
lHstes d'inscripció es tacaran a vul,
divendres, dia 1, l el repartiment de
dorsals s'efectuarà a la Federació
el dissabte a ~ a mateixa hora.

NewYorKA Tel(!Qram
JOHN

DILLINOER, IL

oaP a ra Molina
servei • ·
I Núria. Campionats d'Espanya d' Es·
quf. - El proper diumenge, dia 3,
tarà el servei el tren especial, fins
a La Molina., com de costum. Dimarts, dia 5, amb motiu d'ésser el
darrer dia dels Ca.mpione.ts d'Espanya d'Esquí circularà un tren especial de retorn, des de Nüria t Ribes .
Els bitllets reduïts d'anada 1 tornada, que servien únicament per a
dissabte 1 diumenge, seran vàlids
des del dia 28 de febre r .fins el 6 de
març. Per te.nt, es podran utilitzar
qualsevol dels dies compresos entre
aquestes dues dates.
Servei d'autocars als Rasos de Pe-guera. - Dissabte, dia 2, sortirà
l'autocar de costum, el qual retornarà a Barcelona el diumenge, dia 3,
al vespre. De més a. més, el diumenge, al mati, sortirà un autocar
extraordinari, eLs in..scrlts al qual,
retornaran el dimecres, dia 6, al
vespre .
,'\ les plates d'Envallra '(Andorra).
- Es reben inscripcions per a l'autocar que surt el dissabte, dia 2, per
a fer el retorn el dimecres, dia 6 .
Davant la impossibilitat de poder
fer l'excursió a Candanchú, degut
al fet que les places de l'Hotel ja es-tan cobertes, 1, tenint en compte les
comandes rebudes per tal que s'organitzés una excursió que durés tota la. setmana de Carnaval, ha estat
endegat un servei a les pistes d'Andorra, els inscrits al qual sortih.n de
Barcelona el dissabte, dia. 2 de març,
per a retornar el diumenge, dia 10,
al vespre.

BILLAR
Miró ha guanyat el Campio·
nat d'Espanya a tres bandes
Al Billar Club Barcelona, Corts,
núms. 595·599, baixos del Cinema Coliseam, tingué lloc el Campionat d 'Espanya de primera categoria de bi~
llar a les tres taules, organitzat per
la F. C. d'A. al B. en la dependència que aquesta té adherits. a la mateixa entitat entre els jugadors de
dit Club Enric Miró, ex-campió del
món, i Josep Guinjoàn, ex-campió
de Catalunya, amb els següents resultats:
Dia 24, a les deu: Guinjoàn guanya Miró amb 50 caramboles en 78
entrades, per 49 amb 77.
Dia 25, a les deu: Mlró guanya
Guihjoàn, amb 51 caramboles. en 74
entrades, per 35 en 74.
Dia. 26, a les deu: Guinjoàn guanya Miró amb 60 caramboles, en 110
entrades, per 50 en 111.
Com que el Campionat havia, re·
glamentàriament, de decidir -se pel
total de 150 punts que corresponen a
tres sessions de 50 caramboles cada
una, resulta que malgrat haver guanyat en dues sessions Guínjoàn, Mirò
s'ha apropiat el titol per haver arribat abans al total de 150 en 262
entrades, promtg de 0'57. Restà. Guinjoàn en 145, amb les mateixes entra..
des 1 promig de 0'55.
Queda demostrat, doncs, que les
sessions foren en extrem interessants, particularment la darrera, que
començà amb un avantatge de 15 caramboles a. favor de Miró, les quals
avançà Gulnjoàn quan el marcador
va a rribar a 144 a favor d'aquest per
143 Miró en l'entrada 248.
Resta dir que la nombrosa concurrència que omplia per complet el
local de la Federació tingué ocasió
de presenciar un dels millors encont res d'aquesta especialitat.

ENEMIGO PUBLICO N." 1
fu6 muerto e lo selid• d• un
cin• de Chicago, lSe r.conoci6 •I famoao gangsf•r en l•s
escenes del

ENEMIGO PUBLICO N.O 1

ell l'encisadora Lu1se Ulrich 1 LU Dagover.
Exclusives Febrer i Blay han obtingut amb aquest film un legítim
succés.
EL DE LA FILA

a

A VALENCIA

EL FUGITIVO DE CHICAGO, Estrena de la revista valen·
ciana «El rei Pepet»
al cinema Fantàsio
A cNostre Teatre», de la ciutat

Gustav Froellch és un dels actora
que plauen més al públlc espanyol,

El seu joc natural, sobri i expressiu

1 la seva simpatia 11 han procurat
entre nosaltres un lloc de preferència. Es un dels actors que podrlem
dir-ne f&m.tliars. Cal tenir en compte.
que ens 1'han
per altra.
tat

so~~b~re~~~.r~~

M.~S & ROU!

FUTBOL

t...m

LES ESTRENES

•

Els Campionats d'Espanya d'esquí

Serveis especials de trens i
autocars, per a dissabte i
diumenge

da Rafael Rlvelles I Maria Fernan·
da Ladron de Guevara.

• •

S'estan activant els treballs per a
l'estrena de la comèdia en 3 actes
origmal de Pere Estruch 1 Prats ~
senyora modernista», que s'efeCtuarà el dia 10 de març al Teatre Escola.

8

dies ...

ElS ESPORTS

A LA NEU

I

~

•

Dimecres, a un quart de dotze de Moles, Ricard Arche, Albert Pereda.,
la nit, arribaren els esquiadors ma- Lluís Araquista.in, Maurici Jlmènez
drilenys seleccionats per la Federació (seleccionats), Ricard Urgoitl, Lluis
Castellana d'Esquí per tal de pren- Sancha, Tomàs Rubio, Fèlix Parra.
d.re part en els Campionats d'Espa- (autoritzats), i Margat Moles 1 Josep
nya, que es celebraran al Pireneu Qutroga (independents).
Delegats, els senyors Sócrates Quin·
Català els propers dies 3, 4 1 5 del
tana 1 J osep Maria Galllea.
mes que comencem.
Foren rebuts pel president 1 seEls seleccionats madrilenys per a
cretarl de la Federació Espanyol&
cada prova són els següents:
Fons: Tomàs Velasco, Maurici Ji- d'EsquJ, senyors Joan Garcia 1 Torménez, Lltús Balaguer, Enric Millàn, ra i pels directius de la Federació
Ricard Arche, Fèlix Candela, Miquel Catalana senyors Carrasca Form1Madinaveitla t Salvador Serra (Se- guera, AgUilar, Nadalma.ny, Renyé 1
leccionats>, SUvini Ronda 1 Tomàs Dupré i pels seleccionadors catalana
Andreu i Roig 1 diversos aficionats
Rubio <autoritzats).
Salts: Carles Moles, Ricard Arche, que es traslladaren a l'estació de
Manuel Pina, Artur Onis, Fèlix Can- França. a. l'arribada del ràpid de
deia, Albert Pereda, Llufa Araquis- Madrid.
Els esquiadors castellans sortiren
tain (seleccionats), Ricard Urgoiti,
Tomàs Rublo 1 Fèlix Parra. (autorlt- ahir al mati cap a Núria, on completaran el seu entrenament fins diu.
za.ts).
«Sla.lom»: Fèlix: Candela, Robert menge, que es traslladaran a. La. MoCuñat, Miquel Madinaveitla, Salva-I Una per tal de concórrer a. la. prova
dor Serra, Miquel Pina, Artur Onis, de fons, la. primera a disputar corLlufa Balaguer, Enric M1llàn, Carles responent al Campionat d'Espanya.

AVIAT I
riure! A divertir-se!

•

5

del Túria, s'ha. estrenat darrerament
la revist& en tres actes, dividida en
dotze quadres, I:El rei Pepet», original, el llibre, dels senyors Garcia 1
Marti i la música, del mestre Ma.rtinez.
Es creu que I:El. ret Pepet» és obra
per a perdurar llarg temps al cartell.

El Campionat
de Lliga

CAMISERS
GRANS REBAIXES

Partits per a diumenge

EN ELS

ARTICLES D'HI YER N

PRIMERA DIVISIO
(Segona volta. Tercera Jornada)
Espanyol - Sevilla.
Donòstla - Barcelona.
Bet1s - Arenas.
Atlètic Bilbao - València.
Ovledo - R . Santander.
Atlètic de Madtid • Madrid.
SEGONA DIVISIO
(Segona volta. Darrera jornada)
Primer grup
celta • Valladolid.
Ferrol - Baracaldo.
Corunya. • Avilès.
Sportlng Gijón - NacionaL

Segon ~P
Saragossa - Sabadell.
Badalona • Irún..
Júpiter .. otrona..
Tercer grup
Múrcia • Llevant.
Gimnàstic - Elx.
R. Granada - Hèrcules.
La Plana - Malacita.no.

RADIO
*

Emissió Ràdio Barcelona
PROGRAMA PER A AVUI,
DIVENDRES

7,15 : Primera edició de «La Pa.
raula», diari radiat de RADIO BAR-.
CELONA. - Discos.
8: Senyals horaris de la Catedral. - Discos
8,20: Segona edició de «La f'a,.
r&.ula», diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
9: Senyals horaris,
11: Senyals horariS. - Servei M&oteorològic de la Universitat de Barcelona.
MIGDIA

EL CALENDARI DEL TORNEIG FINAL DE LA SEGONA DIVISIO DE LLIGA

A la Federació Espanyola, tingué
lloc el sorteig per a la volta final del
Torneig de Se¡rona Divlsió de Lliga
entre campiona i sots-campions de
grup, que ha de determinar al mateix
temps els dos clubs que ascendeixin
automàticament a la primera Divisió.
El sorteig ha donat el següent resultat.
10 de març;
sabadell - Celta.
OSSa.ssuoa - .llèl:cules...

Llevant o Múrcia - Valladolid.
17 de maig:
Hèrcules - Sabadell.
Valladolid - OBsassuna.
Celta - Múrcia. o Llevant.
24 de març:
Sabadell • Múrcia o Llevant.
Ossassuna - Celta.
Hèrcules • Valladolid.
31 de març:
Valladolid - Sabadell.
Múrcia o Llevant - Ossassuna.
Celta - Hèrcules. •
La segona volta, amb els terrenys
canviats, es jugarà en les dates 7,
14, 21 t 28 d'abril.
A DONOSTIA

El Barcelona presentarà el
mateix equip que diumenge
passat, amb Raich a la da·
vantera
Després dels entrenaments efectuats ahir, a Les Corts, sembla que
l'equip blau-grana, que es desplaçarà a San Sebastiàn, per a. jugar contra el Donòstia el corresponent partit de Lliga, serà el següent:
Nogués, Zabalo, Arana., Pedrol,
Berkessy, Lecuona, Vantolrà, Ralch,
Escolà, Ramon 1 Cabanes.

El Campionat Universitari

12: Senyals horaris. - Secció Fe.
menina. - Música selecta en ditt-

cos.

EMISSIO Dl! SOBRETAULA

13 : Senyals borart.s. - Programa
de discos variats.
13,35: Segon acte de «20.000 dlh
ros», de Navarro 1 Torrada, per la
companyia del teatre Romea.
13,55: Secció Cinematogràfica.
14: «La Paraulat. - Emissió de
les dues de la tarda. - Intormac16
de Ba.rc::elona. - Actualitats teatrals
i musicals.
14,30: «Butlletl Oftcla! de la CI;>.
Sumart
nerall~t de Catalunya. del numero publicat avul - cEl fet
del dia», per Joan Alavedra. - Continuació de les ActuaHtats. - Borsa
de Treball de E A J-1.
15: «La Paraula,. - Dlrectamem
d~s de Madrid. - Ministeris. - Retr..un de la «Gaceta» 1 Consell de Mi-.
nistres. - Sessió Radiobenèftca. _
Dlscos escollits.
TARDA

16: «La Paraula•. - Emtss16 Cia
les quatre de la. tarda. - Informadtó general. - Informacló del ConPrograma de
fJell de Ministres.
discos
18; MUsica «Da Ca mera» : Tercd
op .8, C. Saint-saCns· a) Allegro
vivace; b) Andante; e)' Scherzo; d)
Rosaura COma., pi.ano;
All~gro. Ju~I Jarque. violi : Ferran Pérez
Prtó, violoncel.
18,30: Suplement de «La Paraula», dedicat a la Secció Infantil de
RADIO BARCELONA. - Rondalles,
contes, consells útUs, etc. - Programa. del radioient. - Discos a petició de senyors subscriptors de RA·
D!O BARCELONA.
19,15: «La Paraulan. - Emissió
d'un quart de vuit de la tarda. Informació de l'estranger, Barcelona, Madrid i províncies. - Obertura de la Sessió de Corts. - Continuació del programa del radiolent.
19.45: Cotitzacions de monedes.
NIT

20t N()tlclari Esportiu de «La Paraula». - Emissió del divendres a.
càrreC? de la Unió Catalana de Federactons Esportives. - Quart d'hora de l'Esport Català a càrrec de
la. Federació Catalanà. de Basquet.
Programo. de discos selectes.
20,30: Servei informatiu des del
diari «La PubUcitat».
20,40: «La Paraula». - Resum
del que S'ha publicat aLs diaris de
Barcelona, glossat pel t" ·!Jllclsta
J: Navarro Costabell&. - - Cotitzaetans de mercaderies, valors 1 co-

S'està treballant activament per
a l'org11nitza.ció del Campionat Universitari, que donat el gran nombre
de Facultats inscrites, és d'esperar
que esdevingui molt competit.
Les Facultats inscrites fins a la
data són: la. de Dret, Medicina, Ar·
qultectura, Farmàcia, Norma PI'()fess.ional i Filosofia 1 Lletres. S'espera també la inscripció d'altres
equips de la Universitat Industrial. tons.
20,50: «Excursionismes -- 'EmiSBOXA
sió dedicada a aquest lm.portant e-sport, en coHaboració amb la Federació d'entitats eqcurstontstes de CaFrancis i Huat feren matx nul talunya..
Servel
21 : Senyals horaris. Paris, 28. - Anit se celebrà un Meteorològic de la Universitat oe
interessant combat de boxa entra Barcelona.
els pesos galls Ktd Francis i Eugene
2!,05 : orquestra de RADIO BARHuat.
CELONA. - Sessió Schubert: MarLa lluita fou en tot moment igua~ xa militar núm. 2; Ballet núm. 2 de
lada i el veredicte dels jutges -matx «Rosamunda»; Moment musical;
nul- reflectí exactament la. nsom~· Mtnuet; Polonesa en Fa.
mia. d'aquella..
A s t ronòmi21,45: «Actualitats
Tota els crítics convenen que q-..tes». - Conferència en castellà,
el combat Huat.-Francis ha estat, per Josep Comas 1 Solà, director
per tots conceptes, un dels més bells de l'Observatori F abra..
que han tingut lloc als rings pari22: «La Paraula)). - Emissió de
sencs de molt temps en aquesta part. les deu de la nit. - Directament des
dc Madrid. - Sessió de Corts. LA BOXA A VALENCIA
Resum de les lntorma.clons rad.ladea
durant el dia.
22,15: TranSmíSsfcf d• di Ja
El combat Sangchill contra Granja
Royal. - Concert pel «SexToldrà». - Festival espanyol:
a tet
Aif. Brown, el dia
«El Barberillo de Lavapiés», Bar·
biert; «Andaluza» (dansa núm. 5),
Mestalla
Granados; «La Vervena de la PaValència, 28. - Per no haver po- loma.», Bretón; «Fantasia Espanyogut arribar a un acord entre l'em- la», Ross. I) Malaguefia; II> Gallepresa de la Plaça de Braus 1 els or- gada <violi son; III) Jota; cCórdoganitzadors del combat Sangchilll- ba», Albéniz; «La ViJa Breve (danAl. Brown, s'ha desistit de celebrar sa núm. 2), !"'a lla: •El Amor Bruaquest combat a la nit al cós tauri. jo» (dansa del toc), Falla.
24: «La Paraula•. - Emlssió de
Aquest combat tindrà lloc a Mestalla, el dia 1g1 a les quatre de la les dotze de la nit. - Darrer• lntormacions.
tarda.

19,

AVUI, TARDA I NIT

3a. setmana
Una pei·Hcula netament lbèrloa

LA DOLOROSA
Joia. musical del mestre Serrana.
6.30 tarda, 11l nit: actuació personal de l'excellent tenor base
AGUSTI

GOOOY

intèrpret-e del cHermano Raía.el»,
el qual cantarà selectes 1 esca-.
Wdes romances, acompanyat pel
meatre Ortiz de Zàrate
Da vant la impossibilitat de pror~
r ogar la. quarta setmana per ineludibles compromisos de l'Empresa amb altres signatures cinematogràfiques, diumenge
DARRERES PROJECCIONS

EXCURSÏONISME
Centre E.x.ounlonista Poblet.
Per als elles 2 1 3 efectuarà una. excursió al Montseny. Itinerari: Balenyà, Brull

(nit), s~

Marçal, Les

Agudea, TUró de l'Home, Sta. Fe l
Gualba. Pressupost, 8 ptes. Guia: A.
Fisas. SOrtida. de l'estatge social el
cllssabte a un quart de cinc de la
tarda, la primera expedició 1 la secana a les clne del mati del dlulllOlliiO, -

Palautonl..-..

EAJ 39 • Ràdio

Badfti'

Avui, divendres. - A 1~ 12 : Obertura; senyals horaris; música en dis-o
cos. A les 2: Música selecta. A les
2,30: Fi de l'emissió. A les 7: Ober·
t.ur; senyals horaris; música simfò-nica. A les 8: Cotitzacions. A les
9,15 : Radiació de discos de .:coupleta», interpretats per Raquel MeUer. A les 10: «Jazz». A les 10,15:
Noticies de Premsa des de Madrid.
A lea 10,30: .:Jazz». A les 10,45: Fi
de l'emissió.

la humanitat
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EL CARNAVAL

La Justícia

*

DIVENDRES, 1 DE MARÇ Dn
1111

Noticiari

L'ORDRE
PUBLIC
*

dia 11 del v~n t mes de març, 1 eJa
cotxes seran lliurats als posseïdors
dels númeroa esmentats.J
UNA MANERA PRACTICA
DE COBRAR CREDITS

Concepció Ibàfie'•, que habita al
carrer Fonrodona, que era dependenta de Joan Rovira, que actualment es troba a València detingut
pel delicte d'alçament de béns, ha
presentat una denúncia contra uns
creditors que es presentaren a casa
seva., i pistola en mA. U exigiren els
diners que tingués, puix que creien
que el Rovira. U havia deixat els
diners que els havia estafat.
Com que no tenin. diners, ho escorcollaren tot, 1 s'emportaren joies
per valor de tres mU pessetes i lt
muraren un rebut com si fos en qualitat de dipòsit.

-

El!ll0m8At·acttfàl
•.

Conferència éJ'AbeJ

.veuna

A l'Ateneu Republicà de Gràc1
_donà la seva anuncia.d.a...conferènc1 a
Abel VelJlla. . Començà manlfestan~
que estimava. un deure d 'home d'e~
querres l'ocupar les tribunes PúbU
ques, tota vegada. que J:aud.Acia d~
les dretes en iniciar amb tota 1nten ·
sltat la sevo propaganda obliga 1~
esquerres a destacar els seus homes
en una contraofensiva necessà.~
per a una orientació pobtlc:a.
't
Al meu entendre - diu el COnfèa
renciant - el moment e.c~ual t"'.,.
per als esperits nnhelanta de ififiè'
tat i democrt\cta no ha de carregai!
sc pas precisament al sts d'octubre
Sl les Corts Constituents bague3SlJi
v~tat, com era el seu deure, la Re.
publlca. Federal, res del succeït na
haurla estat posslble perQu~. Precl!
és desenganyar-se, Espanya, que t4
assenyalada. per la mà de la Natu.
ralesa la. necessitat del seu federa.
Usme, ha de trobar precisament en
aquesta forma de govern el Sant
Jordi que ha de vèncer els vella
crancs que r06eguen les entranyes
d'Espanya l la lmpos3iblllten de ca.
minar : el CentraUsme 1 el Cactqut.J
me. Una. altra de les errades - OO';J
tlnua el conferenciant - fou el d'a.
llunyar l'entusiasme de les mass,
obreres que 1n1ciaren, sostingueren
lluitaren per l'adveniment del catol)
ze d'abril. S'eJtén eu cons1de.raclona
referents a. aquest fet per acabar,
dient que fou tot al.xò el que incubA'
l'estat actual i que cristallitzà en el
d'octubre. Generadores d'allò ho han
estat les dretes. Cita a aquest objec.
te unes frases d'un dlscurs de Gil,
RoWes pocs cUes després del movt
ment revolucionari, en el qual m~
nifestà que ell jo. sabia que l'arri~
da de la Ceda. al Poder havia de
portar inevitablement la revolució a
Espanya i que malgrat tot ho feren
conSCients i segun de vèncer-la. SJ
ells bo sabien, i una vegada entro.
nitzats al Poder no ban pogut
&Oldre cap dels problemes naciQnals,
ells són els responsables de l'ocor.
regut & Espanya fins avui.
Diu que el sis d'octubre és neceasari estudiar-lo sota els seus dos a,s..,'
pectes: en el de la. proclamació de
l'Estat. Català 1 en el que Ungué de
protesta per l'arribada de ia Ceda
aJ Poder. Aquest anàllsi el podrem
fer tot-5, excepte la Lliga Catalana,
perquè, al meu judici - diu el conferenciant -, la retir.uia del Parl&o
ment català de la minoria de la l.Jl.
ga, els seus atacs a la Llei de Con,
reus i l'acció de negar comtitucionalltat a aquella llei, incubà el sta
d'octubre. La. Lliga es sent autonom1sta. i respecta les institucions democràtiques de Catalunya mentre
mana., governa 1 explota; quan no
pot ter-ho, crida a les portes de l'E&tat fent cas amis de la democràcia
1 el respecte a la. més alta representaCló de la. voluntat popular, que era
llavors a Catallmya el Parlament)
català. :F'a a contmuac.ió l'orador d1..
verses consideracions sobre l'actua..!
cló de la Lliga els anys 1909, 1917~
1923 i 1930, i fineix amb la conclusió
que no és possible creure en un partit que solament es mou oer in~
res.sos econòmics.
A continuació, _'"el oonterenclan~
examina les figures de la politioo. a
Espanya de les dretes. S'atura a. Gil
Robles i diu que aquest home no é8
més que l'altaveu de Herrera, repre-sentimt del jesutt1sme espanyol. :Ml·
reu el temps que porta governant.
directament o indirecta, 1 malgrat
totes les seves afirmacions de resol..
dre els problemes nacionals i de totes les seves prometence3 d'arranjar
l'atur forçós, aquest continua en peu
1gual cotn les altres crisis sense resoldre.
Hom parla. d'eleccions a Espanya.
-continua l'orador-i s'afirma que
seran al mes d'abril. Aquestes eleccions vénen precedides per la destt..
tució d'Ajuntaments, arma conegu..
da pel oo.ciquisme i la vella politlea.
Estudia la situació a Catalunya i estima que aci aquestes elecc1ons no
podran portar~se a t-erme, tota ve..
gada que la Llet Mun1c1pal no ha
estat suspesa en tota la seva vigència 1, per tant, és precís atendre's a
aquesta per a les esmentades elec..
cions. A més, ¿qUi ens diu que el
procés de l'Ajuntament de Barcelo-na. no acabi amb unn solució i, per
tant, puguin i deguin tornar els re-gidors als seus llocs? ¿Es que, per
ventura, el decret concedint al Qo.. 1
vernador general de Catalunya autoritat per a destituir Ajuntaments
és una mena de suspensió de la Llet t
MunicipsJ? Que ens ho d1JtUin cla"!J
rament s1 és a.ixt
El que és urgent 1 necessart- d1UJ
el conferenciant-é s fer la unió dels"
partits d'esquerra. Noblement 1 sm..
cera. s'ha d anar a. la unió. Es
precoís que aquest mot d'unió sigui
sagrada per als homes d'esquerra, 1
ha de repetir-se al taller, a la fà..
brica., al cafè 1 a tot arreu per a fer
la mateixa bandera de Catalw1ya 1
de la RepúbUca..

e

re:

LA POL I CI A ACONSE·
GUEIX RECUPERAR LA
MEITAT D'UNA PARTIDA
DE GENERE ESTAFAT

anul-lant la seva causa amb la

~-CURA

N:15
DE L'ABAT HAMON
VEGETAL

salut per les plantes, verttable bt.lsam de lea vtea reaplratòrtea Combat eficaçment tel alteraelona dels pul·
mona I bronqu.la. talla la tos 1 normalltza la reaptracJó.

la

• Avui, divendres, a les set de la

tal'da, al domicili 60Cial del Circol

.Es el tractament mée ee¡rur l ea contra. ela CATA·
RJlOS, GltlP, BRONQUI'rHI, on~;c l totes les male..ltlea
de les vtea reapl.ratOrlea. No perJudtca ni embruta l'ea-tòmac com lea paatlllea 1 al.s.aropa. Est& comPQRa &Ollr
ment. de PLA?\"TES sanes 1 tnorena:tvea.

Artlstlc, el conegut crltlc d'Art Rafael Moragas, donarà una conferència sobre el «Barret de copa a tra..vés del Carnaval».
El conferenciant 1Hustrarà el seu
treball i anècdotes amb valsos, polques, masurques, rigodons 1 cançons
carnavalesques de l'època.

Eu ..foaQutm Clavera, de Bartelona. habitant a1
carrer VlstaJea::re, 11, botl&::a. eokta. de bronquitis des
de tela. 8 anys. h&vta prea lnftnltat de medlclnea sen·

•••

8C cap resultat 1 gri.clee a. la CURA Nflm. 15 DE
l!ABAT U&.'\lON avui està completament ¡uartt.

El Grup Artístic Arnús-Gari posa
a coneixement que demà. dis~bte,
dia 2, a la nit, al teatre P&l'thenon
<Balmes, 137), tindrà lloc el seu tradicional ball de dis.fresses 1 adjudi-

Ptes. 8'30 la catxa. per a un mes de tractsment 6 90

tases en Ronda de Je. Universitat, 6, Barcelona. Pell·
gros, 9, Madrid 1 a. lea prlnclpa.la F&rmll.cles d'Espanya.

luosos premis. L'esmentat ball serà
ce.nt-se, com
amenitzat
perelsl'anomeda.
anys anteriors,
orquestrivana. «Odeon•s Boy·._ ~''rquestra».

'

..
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Se'ns prega Ja ,,, ic.sctó de la següent nota:
«El Comitè Pro Can1aval ha dE"
ft'r püblic el seu agrai.meut a totes
lt:-5 Corporacions, entitats professioD<~.ls i particulars que han contri.
bwt amb el seu concurs a l'animació de les fedes carnava!e.::.ques d'eng\tany 1 molt especialment als elements del3 mercats per l'entusias.
me demostrat en llurs iniciatives.
Una d'aquestes relaUva al ball
que els venedors dels nostres mer·
cats tenen anunciat per al propvinent dissabte, al Pa!au de Belles
Arts promet tenir un gran 1nterès.
Cal mencionar només que s'atorgaran 38 valuoso.e; prPmis per l'ordre
següent:
Primer premi d'honor a la disírcEsa de més rica presentació; un
magnífic estoig de coberts per a. tau..
la compost de 98 peces.
Segon. Preznj d'honor, a la distressa més original; un bonic estoig
contenint paraigües, ombreRa 1 un
ventall, tot de gran xic.
Tercr.r. Premi d'honor, al millor
mantell de manila; un bonic estoig
amb un malE::t.i de Viatge complet.
Seran, a més concedits deu primers premis 1 25 accèssits de valor
molt estimable.
La nota més original de l'esmentat ball la donarà amb la seva.
assistènc:ia «Seran Pollastre,. 1 &COmp anyants a honor dels quals les renomenades orquestres cMelOCUa.n's
Orchestre», «Napoleons Band», «Hap
py-Jazz» tocaran oonjunte.ment un
dels més escollits ballables. Tot fa
esperar, doncs, que el Ball dels
Mercats ccnsUtuin\ un esdevenlrnent dels més populars.

•••

Les inscripcions rebudes Ultimar

ment a l'Oficina de Cerimonial de
l'Ajuntament per a prendre pe.rt
els Concursos de la Rua, són les selilents:
«Costa. Bravu; «.Fiesta Guajirat;
«Neu 1 Esport»; «Apicultors»; «Estudiantina; «.Ajedrez», «Tur e s lt,
«Progrés Crític», «Apatxes Negre3J,
&Camperoles russes», «Blanc 1 negre»
:JA,uto-gin, «I..e. Princesa. Blanca
~eus»,
«Drapaire»~
«Murciélagos),
'«Oriente», «La Marquesona», «<Ela
tècnicS», ~ls Mirons», «Cabaret Català>, cMlltrexs», «Punto Azul»,
cCaja de zapatoS», «Perlas Femi»,
CServus Kaol», IPl&mens», «Els
~lan cs», .:Cerd.itos», «Z1nc-Zinc--Pol1'Chinela», cDimotl.U¡ Moderns», «Banquet Infernal», «Apatxes cubist-es»,
«Presidlo», «Excursionista», cApat,..
xes de Montmartre», eLa Molina»,
eT. B. 0.1, «Tinta Sama», &Barrace.
de Flors», «Cruce.ro negroJ, cEscàn~
dalos romanos».
• • •
A mesura que s'aoosta el dia 9 de
març, augmenta l'entusiasme que
desperta la. festa dels funcionaris
de la Generalitat.
mtra els valuosos premis que han
ofert l'Ajuntament i la Generalitat,
l'han rebut ja magnl!lcs presents
cedits per les principals cases del
comerç be.rceloni: Pallarols, Blanco
B anyeres, Perfumeria La. Florida,
La Regènl"'a, casa Pulg, El Slglo,
etc., etc.
El ball que Ja Ml.ltua de l'Assoclae~ó de Funcionaris de la Generalitat
d c catalunya organltza el dJa 9 de
març, presenta, doncs, caràcter de
gran esdevenim~~ •

LLADREGOT DETINGUT

La policia ha procedit a la detenció de Julià Roig Rosell, per trobar-

se reclamat pel Jutjat nüm. 13, arosat d'ésser l'autor de la substracció
de joies a Eugènia Haunsa.k, valorades en unes 800 pessetes el qual fet
passA el dia 25 d'aquest mes.

VENDA I CLINICA
D'ENCENEDORS

ELS QUE MOREN

CASA SUBIROS

A l'edat de 39 anys, després d'uno.
breu 1 dolorosa. malaltia, ha mort,

Hospilai, 42 • Tel. 13651
'SD

CAMISERIA

Ferrer Batlles

MERCAT D'OCASIONS

36, Boqueria, 38

COMPRA I VENDA I CANVI

Especialitats - Garulses a
mlda - Adam I model RAGLAN <patentada)

DE MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAIXES DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DE COSIR, ~ES, DISCOS, ew.

MITGES <FERRO »

(de garantia)

PREUS BARATI SSIMS

LI eg,. u cada dia
LA HUMANITAT

CORTS

CATALANES,

l'-!"-!"-!"-!!!!'_""-~-.!!.!!.!!.!!.!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!''"!!!!!'!!!!'!!!!.!!!!!.!!'!!!!!!!.!!!!.!!!!!!'!!!!'!!!.!!!!!.!!!!!!'!!!.!!!!.!!!!.!!!!!!'!!!!'!!

ANUNCIS PER PARAULES
Les dues primeres ratlles 1'00 pesseta
Cada ratlla de més ._.... 0'30
))
HOSTES
i PENSIONS
PENSIO «LA COMER·
CIAL». - Sagristana, 7.

Abonaments set.mane.la 1

T1queta 30
coberts: 60 ptes. Telèfon 1 Bany.

DleWiuals.

ESTUDI AMOBLAT ...
Llogaria.. TEs.F'i~e .a LA
~~~~~t' con~~~

I

CRAN OCASIO, menJa-dor mOdern completa1 telèt. Consell de Cent, ment nou per :l85 ptes.
239, pral., 2a.
Balmes, 17 (Junt Dl~
eonal).
S'OFEREIX bonica ha.blt&ctó carrer Viladamat,
78, Ser., la.
perVI~T"ta~~uny~~t~~
DESITJO DISPESERS de tel:Dte i ¡:èueres de
· punt.
bany

Amb bones rela.Menéndez Pe 1 e.J o, iS. clons cllentela..
Eacr1upral .. la.
re a. LA HUMANITAT

I

DIVERSOS

núm. '""-

e A a A PARTICULAR. a preu molt redult per
Desitja 1 o ~ joves a tot traslladar-me
& tora. Esestar; lnUtti sense bones criure a. LA HUMANI·
re!er. Elisabet., 6, Ser., TAT nüm. 635.
:_P_rlm::-:ce::-ra::-.--::-==--=---::=
CASA PART. D. MAT.

MI.JTA

BOTIGA

c~n

o 2 alll.lca, tot est. Pe-- trlca. desitJo per a establir-me. Cond.lcions raoJayo, 46, Ser.
nables. Escrlure a LA
ESPLENDI DA HABITA- HUMANITAT nü.m. 639 .
CIO, balcó carrer, & tot
est.. per a dos amics.
ANQEL MARTI . Taller
Menjar sa, net, abund.., d'enquaderna.eló (Mart1a.cura.t. Borrell, 148, .,Prl· nez de la Rosa, 17. T~
mer, segona.
lé!on 76352 • Barcelona).
BONA FAMILIA, d.eslt.
MODES, confecció &CUJa jove tot erstar, prop rada. de vesttte 1 abrics
de la Flac& d.'E&pe.nya.. per & ~enyora 1 nena.. •
Tracte famllla.t. Esc. LA ·Preus modera.ta.
RocaHUMANITAT, núm. 79. fort, 164, pral,, la..
RETOLS I ETIQUETES

OFERTES
1- DEMANDES
MOSSO O COBRADOR,
desitja cococadó 45 anys

i bones
crture a

referències. Es..
LA HUMANITAT núm. 634,
MODISTA a'o!eret.x a

cua i a domtem. Preus
econòmics. Rocafort, 154
pral . l.a

40VE TAQUIMECANOC RAF, pràctlo treball8
otlelnes s'ofereix mla' <lla..
Esctlure a LA H'OMANITAT núm. 538.
JOVE DIBUIXANT de.
altJe. coY.aborar en revl..stea 1 ca.sea ed.ltorl&ll. Es-

criure

&

LA HUMANITAT

de tot.es menea per a DÚID. 640.
aparadors. Mercadera, 86.
CO MPRO màquina !o-

togràtiea per a placa 6 1
1/:;& per 9 1 accessoria. Es
crture preu 1 marca a LA
HOMA!iiTAT llúm, '111,

Telèfon 30422

INVERTIRIA

Sins a
16.000 ptes. r.mb neroet en ma.tu. lnúttl dlrlslr-ce aen.ae amplls de-talla. Eecrture Apartat
Oorn\18 1.140.

~e ferro nove~

ADORNAMENTS

BOLES DE NEU

(de confetti blanc, en CR.ixes
de 40 boles

VENEM

Des de 13'75 pessetes
El

Raurlo,

414

BARCELO NA

CARNA VAL
CARETES -

PENSIO FAMILIAR. -

Esplend. habltac .. c.

DEsPATx complet venc

nleS\ll'Q que van coneixent..se
detalls del ball que aquesta hUIOO~OVE A DORMIR, es
ristlca Penya organltza per al dl& 9
desitja.. Corders, u 1 16,
de març, al Teatre del Bosc. s'en· fart
., 1&.
c.levina. que l'esmentat ball serà el
final de !esta del Carnaval de la
REGOMIR, 13. • Babtnmtra ciutat, ja que tots els ]'!l()tiU& Qcló amb penltó o aenee,
A

Josep Martí Mur propietari d'una
fàbrica de calçat establerta al ca.rrer de Joaquim Costa, 62, fa dies
que denuncià a la policia haver estat estafat per cert individu. Aquest
U vengué una. partida de calçat per
valor d'unes 20.000 pessetes 1 en
trobar-se en possessió ctel gènere ja
no en sabé res més d 'ell ni de la
mercaderia.
Posteriorment. la policia inicià una
sèrJe de gestions per tal de trobar
l'e3mentat individu 1 ~rea la ma..
ne:a:a de recuperar el gènere. Es po.
gue donar amb una pista que ha
permès recuperar 2.329 parells de
sabates amb un equivalent de 11.000
pessetes, o sigui, la meitat de la
mercaderia estafada. Aquestes sa,..
bates havien estat venudes a un tal
Antoni Roma Boti per 5.000 pesetes.
L'esmentat Roma les havia revenut
altra vegada a un tercer anomenat
Joan Solà Franquet 1 que féu un
bonic negoci, Ja que en tragué la
quantitat de 11.000 pesetea. Aquest
darrer comprador té el seu estabHment a Sant Bol. lloc on la. policia
s'ha incautat dels esmentats parells
de sabates.
El Roma i el Solà, el mateix que
la me1·caderia ocupada 1 les dlUgèn~
cies instruïdes, han passat a la disposició del jutjat núm. 3, que té en
tramitació aquest sumari.

BARATES

a la nostra. ciutat, la bondadosa senyora. Laura Cartanyà., l'esposa del
nostre bon amic Ramon Fabregat.
Ahir a la tarda ting-o.lé lloc l'acte
del sepeli, i l'amic Fabregat tingué
ocasió de comprovar les moltes simpaties amb què compta. Amb aquest
motiu LA HUMANITAT s'associo. al
dolor del nostre amic 1 dels seus fo.m111ars, 1 els desi~Ja la resignació
necessària.

Les Arts
*

CONSTITUCIO DE LA ~UNTA DE MUSEUS
Sota la presidència. del governador
general 1 del senyor Ple i .Pon, s'ha
constlturt la nova. Junta de Museus,

en virtut dels recents decrets per
tal de designar les representacions
dintre la Junta.
Fou elegit per a. la presidència
efectiva el senyo¡· Alexandre Soler
1 March, que fins a la date. l'ha
exercida aecident.alment. Foren, a
més, designats per als càrrecs de
tresorer i comptador, respectivament, els senyors Santla.go Espona
1 Santiago Marco.
Per a representar la. Junta al Patronat del «Cau Ferrat», foren elegits els senyors Pere Casas Abarca
Miquel Farré i Manuel Rocamorà
1 per al Museu d'Arqueologia el senyor Joan Antoni de Güell.
EXPOSICIO DE PRIMAVE·
RA 1935

Enllestits ja els treballs preparatoel miler
Garcia i Vidal
ris per a portar a terme l'Exposició
de Primavera., es posa a coneixement
INGENIO
art ls~ ..:s membres dels Ss.lons
e. - Telèfon 15086
Clot, 1 aJ 9
Telèfon 64998 dels
de Barcelona i Montjuïc, respectivament, 1 dels artistes en general, que
la susdita Exposició es celebrarà
aquest any en un dels Palaus de
Montjulc pel nu~oig vinent.
El vernissatge tindrà lloc el dia
18 de l'esmentat mes.
Per la premsa segulrà donantrse
successivament els detalls comp~e
mentaris d'aquest magne certamen
que, com cada any, aplega els mà.PRISMATIGS • BINOCLES • CINEMES
xims valors artístics de Catalunya.
PEL•LICULES • PATHE • BABY • MAQUINES

j

APAR ELLS
FOTOGRAFICS
FONO GRAFS DE TOTES MENES· DISCOS, eto.

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

JOit: S- BRILL ANTS
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA I CANVI

CASA BAGUES
.....,

Carrer. de Sant Pau, 6
(prop Ramblea) TeL 14237

B AR C E L O NA

R. RIBAS RIUS, A LA SA·
LA GASPAR

Els bodegons I llgures a l'oU 1 a
la. guaixa que actualment té exposats Ramon Rlbas a la Bala Gaspar
han merescut el general elogi de
critica 1 públic, per la qual cosa
aquest pintor, que cada dla se'ns
mostra més complet, és molt felicitat per l'èxit de la seva exposició.
RAFAEL ESTRANY

Aquest prestigiós aquarelllsta està
selecclonant les obres, en la seva
majoria llgures que han de llgurar
en la seva pròxima expos1ci61 que és
esperada amb gran Interès, tota vegada que R. Estrany és un dels caJ>davanters d'aauest dlllc!l art.

ISales

d'Art

I

Galeries Laietanes
CORTS CATALANES, S13

M. Piseu, pintura
Ramon Calzlna, pintures l dibuixos
VIllalobos Mlnor, escultara
Del 2a de febrer al 8 de maro

SYRA
Diputació.

262

-

Telèfon

11110

AHT I ORNAMENTACl O
OBJECTES PER A PRESENT S

Màrius Vllatobà, pintures
&amil Fàbregues; Escultures
l dibuixos

Alarcon Reunió de la minoria
d'esquerra
hom acu.w. ex.cluslvamen* el senyor

L'expedient
AHIR, AL PARLAMENT DE LA REPUBLICA
La Música
•
La llei municipal, el projecte sobre al·
•
la
cohols I els arrenda ments rústics
foren
.,
base de la SeSSIO

La Cultura
*

.AzatU\.
Diuen que eatt. oompro~ q~.
sorprès el oontrab&n d'armea, hom
va veure que tott els que inter'l'enten en eU eren I!OCiali.Jtel l quo
les armea eren nacionals 1 embarcade.s al vaixell flurquesat a Oàd.lz
pel senyor Echevarrleta. Assenyalen
que aquest visità el sots-secretari de
Governació senyor Benzo 1 que ll
anunciA que si ea volia volia anar
contra ell tiraria de la manta tot
comprometent altes personalit ats de
la República. Diuen que en les relacions entre el senyor Echevarrteta
1 els emigrats portuguesos aquell no
volia entrar en l'assumpte perquè no
es podia íer sense comptar amb el
Govern 1 que els portuguesos 11 dl·
gueren que el Govern havia aprovat el moviment, segons havia. dlt
el senyor MarcelU Domtngo. El senyor Ecbevarrieta s'entrevistà amb
el senyor Azaña per a la compra d'Un
submarl 1 aleshores el senyor Azaf'la
li digué que 11 seria comprat al ajudava els revolucionaris portuguesos.
El trameté per tal que s'entrevistés
amb el tinent coronel Barbero, del
Consorci d 'Indústries Militars, i al.
tres del mateix organisme, 1 fou concertada. la compra, 1 després, en anar
a lliurar la. armes. com que Ecbevarrleta no compU amb els pagaments, h1 hagueren tntervenclons
per part del senyor Azafia per tal
de resoldre aquest extrem 1 que li
fossin lliurades lea arme.s sense els
requisits corrents.
Qualifiquen aquests actes del senyor Azafia no de mers indicis sinó
d'elements provatorts, com deis delictes que «poden comprometre la
pau o la Independència de l'Estat»
1 que defineixen els articles 134 1
136 del COdi Penal.
Per tot, demanen, d 'acord amb l'article 72 de la Constitució 1 el 77 de
la llei del 14 de Juny del 1933, que
el Congrés acordi querellar-se contra el senyor Azaña com a autor dels
delictes esmentats.

ASSOCIACIO MUS I O AL
DEL DISTRICTE IX

UNIVERSITAT
11 sessió de Teatre català Uni-

Aquesta entitat celebrarà el proper diumenge, dia 3 de març, a un
quart d'oru:e del mati, al teatre de
l'Orfeó «L'Eco de Catalunyalt, carrer de Ramon Batlle, 11} 1 21 (Sant
Andreu) la seva 34 audició.
El present concert ha estat confiat a l'Orquestra. Simfònica de
L'Associació. que dirigeix el mestre
Joan Ple 1 Santasusana. amb la collaboració de les notables artistes
Gall Marco!!, cantatriu russa, 1 Maria Carbonell, pianista.
El programa, que és molt interessantís...c;lm, consta d'obres de Gluck,
Mozart, Weber, Boleidieu, Schuqumn,
Chopin, Morera, Rubtnstein, Al·
xewsky, Rachmanlnoff, Borodine i
Stra.winsky.
Aquesta sessió 'és exclusivament
per als socis de dita Associació 1 es
reben noves tnscripclons tots els
dies, dc nou a. onze de la nit, al local social, carrer de Ramon Batlle,
19 i 21 (Sant Andreu).
Aquesta manifestació artí:;tica anirà. precedlda per uns comentaris a.
les cançons pel poeta. R. J. Sàlvia.

El ferrocarril de Lleida •
Saint Girons, el projecte so•1
bre els alcohols t el règim
autonòmic de Catalunya

versitari. - Dissabte es va celebrar
amb un èxit ben falaguer 1a n Sessió de Tea.tre català. Universitari,
organitzada per l'Associació ProfesMadrid, 28. - S'ha reunit la nu.
sional d'Estudian~"de Dret i amb
noria de l'Esquerra oint prlnclpU.
la coHaboracló de les Facultats de
ment els Informes dels senyors Ma.
'\o{edlclna, Farmàcia, Ciències 1 Fi·
rial 1 Mangrané sobre els proJectee
{osona. 1 Lletres.
de llei pendents de dlct8men de Iee
1 ' Es va posar en escena. l'obra en
Madrid, 28. - S 'obre la sessió ad dir també que no desvirtuen es- seguiré. El ctue no puo 6t dubtar
Comissions d'Hisenda i Obres ~
tres actes 1 en vers de Josep M.•
un quart de cinc de la tarda, sota . enclalment les finalitats de la llel d'una. coRectlvitat.
bligues.
de Segarra eLes llàgrimes d'Angela presidència del senyor Alba. Es- Amb aquesta llet, arrendataris i proEl senyor ALVAREZ MENDIZA·
Una» sota' el segUent ¡-eparttment:
Quant a les maniíesta.clons del ~
cons 1 t ribunes deserts. En el banc pietaris, tindran les suficients ga. BAL proposa com formula la suspen·
nyor Marial la mJnoria féu constar
An'gellna, Marta Dutrem; tia
d'Estat 1 Gover- ranties perquè no es cometin abusos. sló temporal de desnonaments, 1 él
ministres
els
blau,
la contrarietat que li produí le3 ma,.
Clàudia, Antònia Salellas; tia Rosa,
nació. Llegida 1 aprovada l'acta de Alxf s'ha arribat a aquest& llei de rebutjada.
nifestaclons del president del eon:.
An11a Valls; senyora Caterina, AD·
El senyor CASANUEVA diu que
anterior, s'entra en l'ordre tipus mlg.
sessió
la
na M.• Martí; Aurom. Concepció
sell sobre el ferrocarril de Lleida •
d'acord al text aprovat no és poss'censules
exageradea
Considera
en
preses
d'ésser
després
i
dia,
del
Saint Girons, no sols pel que suposi
Blasco· oncle Felip, Feliu Soler; onconsideracló dlv!lrses proposicions, res que es fan a. la llei 1 diu que ble el desnonament en aquesteS con·
un pacte signat amb França, sinó
cle HÓnorat, Antoni Anglas; C?ncle
dl clons.
les
'veuran
anys
uns
passin
quan
dicuns
discussió,
sense
s'aproven,
MiqueAutonell;
Bartomeu, Robert
per la paralització de les obres d'aEl senyor DIAZ PASTOR fa alguesquerres que el varen combatre amb
tàmens d'Hisenda.
quest ferrocarril. Per aquestes raons
ló Joan Cucurella; senyor Romeu,
nes observacions.
no
que
dretes
les
1
rigor
excessiu
projecte
el
sobre
debat
el
Contínua
el senyor Mnrlal havia aconsegul•
JÓsep M.• Gibernau; Berenguer, J.
El senyor ALBA suspèn la sessió
dc Llei Municipal. Es discuteixen varen saber apreciar bé les finalitats
que la construcció del ferrocarril en
Pujol Berga; doctor Alstna, ~n
per 15 minuts per tal que la. Comis·
complir
a
limitat
m'he
Jo
llei.
la
de
base
la
a
presentades
esmenes
les
els projectes d'Obres Públiques fot
dreu xandrl, 1 Agusti, Jaume Regas.
sló pugui redactar la fórmul& de la
deure.
meu
el
amb
els
debat
el
en
Intervenen
vuitena.
en primer terme.
El públic -molt nombrós- segui
seva aprovació. Són les 11'25.
l
RIO
DEL
senyor
el
Rectifica
Vega
Irujo,
Alonso,
Salazar
senyors
Quant als projectes d'Bisen " 'amb tot tnterès l'obra que fou ad·
A les 12'20 es reprèn la sessió.
'no
llet
la
que
bé
molt
sap
que
diu
a
1
Chavarrl
Rubio
Iglesla,
la
de
principalment en el rr. _.~
s'estimà
mirablement interpretada pels est-aEl senyor DIAZ PASTOR soRlcita
constitueix el pensament del mlnls- votació
la fi s'aprova la base vuitena.
als alcohols que el senyor M P t•
rent
dlants. La direcció escènica que anà
d!sposlcló
la
a
per
nominal
El senyor FERNANDEZ CASTI- tre. Insisteix en la seva creença que transitòria tercera.
grané defensés sense perdre de v1 -'
a càrrec de J. Pujol 1 Berga, molt
LLEJOS defensa una esmena a la lei> modificacions fetea al dictamen
els mteressos de l'economia naclo1 : ,1,
acurada, Igualment que l'organitzaconper
protesten
diputats
Molts
proel
essencialment
desvirtuat
han
no
Comissió
base novena, que la
els tnteressos vitivin!cols, donada .a
ció sota la direcció de Josep M.•
siderar que no ban demanat prou
accepta. Intervenen en el debat els jecte.
depressió que aquest producte :,oLa recaptació d'impostos senyors
MIÍ-ó. Tots els actes finalitzaren ennolnbre de diputatl! la votació noD'AGRICULTURA
MINISTRE
EI
Royo
i
Irujo
Iranzo,
Comin,
!relx al mercat.
minaL
mig de grans aplaudiments.
resamb
que,
diu
1
rect1flca,
també
rebutjada.
és
municipals
l'esmena
1
vwanova,
La mtnoria. ha fixat el seu cri teri
Assistiren a l'acte diversos cateEI PRESIDENT diu que no es pot
propiela
a
d'accés
projecte
al
pecte
altra
una
resusada
és
conttnuacló
A
vista dels &tropells de què és oben
els
recorde_m
quals
els
dràtiCS, entre
L'alcalde governatiu ha fet públic
els diputats e nuna votamolestar
'doctors Boix Ra~pall, Josep X1rau 1 un ban relatiu a la recaptació d'im- esmena del senyor Mondéjar. Es sus· tat, creu com el senyor del Rlo que ció, que no soRlclta el nombre suajecte el règim autonòmic de Catalu·
aquest projecte d'arrendament ha cient de diputats.
nya, 1 acordA intervenir quan et
Alga na.
postos municipals. EI sol rebut, en pèn el debat.
plantegi 111 lnterpeHacló del senyot
Després d'un altre breu debat so- d'anar acompanyat del d'accéa dels
la seva part dispositiva, diu:
El senyor DIAZ PASTOR diu que
Rahola.
«Vinc a disposar: Que s'obri a les bre el projecte de llei referent als aparcers a la propietat, o bé de qual- això ~s un atropellamentt 1 que en
ENSENYAMENT
de la Intervenció Munid- alcohols, es reprèn la discussió de sevol fórmula semblant. Crec que la vista d 'això, des de dema solllcltaUniversitaris de Parla a Barcelo- Olicines
que
EL QUE DIU EL SENYO R
el Compte Corrent dels Contri- la Llei d'Arrendaments i queda l'ar- Comtssió acceptarà una fórmula
ran votació nominal per a tot.
na. - Durant els propers mesos pal
SAN TALO
El senyor ALBA: La Presidència
buents, 1 que se'ls inviti a consti- ticle 50 pendent de r~cc!ó deftni· permeti l'accés dels aparcers a la
d'estiu, una cinquantena d'univer:si· tuir-lo
28. - El senyor Santaló
Madrid,
demostrar-ho
de
tal
per
i
pt·opietat,
l'arcontmuació
a
discuteix
Es
tiva.
no pot accedir a la petició.
mitjà dels oportuns bans
tariS de la. capital de França vm- 1 notes per
fou preguntat sobre la reunió de la
ticle 51. EI senyor RODRIGUES JU. diu quin és el seu criteri formal
InsJ.&.
PASTOR:
DIAZ
f~
senyor
aquest
El
Per
premsa.
la
a.
dran a Catalunya per tal de rela- serà facilitat a les Oficines d'Inter- RADO defensa una esmena que és en això 1 be de demanar al Prest- teix en demanar la votació nomiminoria d'Esquerra, i digué que el
clonar-oe amb els alumnes de fran- venció d'Ingressos al qui ho desitgi, refusada. El sen yor cmiL DEL RIO dent de la cambra que no es votl nal.
senyor Mari.:J.l Informà de la seva
cès dels Liceus Dalmau, amb fins
que
actuació com a vocal de la Comissió
El PRESIDENT: El que a 8. 8.
un model d'illstàncies per a deiXar- en defensa una altra. Explica la seva definitivament la llel, sense
d'intercanvi lingü!stic.
d'Obres Públiques.
la presentada, 1 s'atorgaran a aquells gestió al Ministeri d'Agricultura. abans no s'accepti la fórmula Indi- us interessa és que consti el nombre
Es canviaren impressions arran
que tlngutn compte corrent les boni- Recorda que l'actual ministre va cada o bé comenci la discussió del dels vots en contra.
del que ha manifestat el senyor
El senyor DIAZ PASTOR: I dels
MAGISTERI
ficacions esmentades en la part ex- prometre presentar el projecte sobre projecte de llei d'accés a la propleLerroux sobre la supressió de les
vots favorables. ¡Es que no bl ba
Habilitació del Magisteri Nacional positiva d'aquest decret, I organit- accés dels aparcers a la propietat, tat.
obres del ferrocarril de Lleida a
El senyor DEL RIO: Això ja és ningú que ens acompanyi a demanar
del Partit de Barcelona, Pagament zant el compte d'acol'd amb les bases pero el cert és que aquest projecte
quelcom.
concretar
votació!
la
Cambra,
la
de
passadissos
als
i
ve
no
LA SUSPENSIO DE «HERALDO DE Saint Girons per estimar que amb
d'havers.- L'habilitat del Magisteri que a continuació s'especifiquen:
S'aixequen alguns Independents,
El PRESIDENT DE LA CAMBRA:
allò no solament es manca al pacte
MADRID>>
Base L - Per tal de poder esta- s'afirma, precisament pels diputats
Nacional del Pal'tit de Barcelona
signat amb Franca, sinó que és caupagarA els havers de febrer 1 els blir els comptes corrents del con- de la majoria, que no prosperarà. Jo sempre estic a les ordres del Qo.. nacionalistes baSC06 i de la. Lliga
1 des d'un extrem el senyor Villasa greu dany a la provincia pel fet
adults de gener, al lloc de costum, tribuent, s 'aplicarà d'ara endavant Aquell projecte fou el principi fona- vern.
Afegeix el senyor Alba que la sessió lobos crida. Jo m'he adhereixo!
de onedar-se sense feina nombrosos
seva
la
immediata
creu
om
el model de crebut únic» establert. mental de la llei que avui t:s discuen la forma següent:
El senyor ALBA: Que sigut noobrers.
Base ll. - El Compte Corrent s'o- teix. Com que aquesta ale1 no es d'aquesta nit començarà a dos quarts
Dia 1, de cinc a vuit: perceptors
minal.
El senyor Mangrané féu una ex.(»
reapariCiÓ
dels Municipis llmitrofes i dels de brirà a petició de l'interessat, 1 hi porta, 1 la que s'està discutint es d'onze en punt, 1 la del mati, a les
A un quart de dues comença la
figuraran els conceptes pels quals desvirtua, crec necessari salvar la onze. per tal d'acabar a un quart
Madrid 2. - En arribar a la Carn- sicló dels projectes de llei pendents
Barcelona, de la A a la D.
disposició
la
votació nominal per a
de dictamen de la Comissió d'Hlser:b
Dia 2, d'onze a una.: de la E a. tributa i el domicili per al cobra- meva responsabWtat. Major que de dues.
da, i s'acordà que, pel que respech
El MINISTRE D'AGRICULTURA transitòria quarta i quede. aprovada, ra e1 ministre de la Governació se
aquesta llei, de la manera que està
ment.
~
la LI.
....
1 11
el
eapareixeria
r
quan
preguntà
li
15.
contra
vots
118
per
s'aixeca
1
llet
de
projecte
un
llegeix
del
Base lli. - En el Compte Corrent quedant, seria_ el règim comú
El mateix dia, de cinc a vult: de
diari «Heraldo de Madrid», 1 contestà a a el relativa al problema dels
per
nominal
votació
la
Comença
de
nou
de
quarts
dos
a
sessió
la
es produirà com a primer assenta- nostre Codi Civil.
que ell havm estat encarregat de alcohols unir els interessos conlaMa. laR.
S'ha perjudlcat als cultivadors, ja la nit.
a la d'<;po<:fci6 trin:::itòria. tercera.
Dia. 3, d'onze a una : tots els as- ment l'anotació del primer lliuramarcar la data., que resta supeditada traposats per estimar que, conjw1-'
permetran
es
llei
aquesta
amb
que
la
dt
votació
la
a
procedeix
Es
tament, aquests formen la part més
·
qual
el
una sèrl d
l'Interessat,
a
faci
que
ent
m
senyalaments anteriors.
circumstancies que valuo~a de l'economia nacional. •
e eràpidament.
disposició transitòria tercera dema- seran resoltes
A casa de l'habilitat els dies fei- no podrà mal ésser més petit que molts abusos dels propietaris. Vosal1
nada nominalment pel senyor Dlaz
ners que no tinguin assenyalament l'import de l'ingrés a fer en el pro- tres sosteniu que, aprovant aquesta
Em posaré en contacte amb el di- LA REFORMA DEL TRIBUNAL''
Pastor. Qu~ aprovada per 119 vots rector
per trimestre 1, per tant, el ròssec llei, sou més conservadors que nosfins el 15.
SPREM
per t-11 de veure la fonna
contra 4.
No han arribat les nòmines de mai no haurà de baixar del mateix altres en combatre-la, 1 jo, pel conté organitzat el treball.
EL PRESIDENT recorda que hi que
trari, crec que fem major labor conles professores especials al moment import.
z.
qutn
preguntà
li
P<'riod.ista
Un
Base IV. - El premi que obttn- servadora expressant-nos en contra. Continua la discussió de la h aurà sessió avui divendres, a les sultat havia nbt!ngut de la circular La posició de diversos grups
de redactar el present anuncL
onze del mati i prega als diputats dlr1gida als overnadors per tal que
Secció Administratiu da Lleida. drà el contribuent serà de tres per El temps dirà qul té la raó.
El senyor CASANUE vA • En la set- llei d'arrendaments rústics que acudeixin puntualment.
¡l
parlamentaris
- F.s tramet a la Direcció General cent o sigui que, en fer-se l'aplicareunissin ·s forces vives i contraSeguidament s'aixeca la sessió a es
de Primer Ensenyam ent certificat ció del seu compte a l'abonament mana vinent ens ocuparem del proaqueexaminar
a
per
d'obre.,
tistes
Madrid, 28. - Presidint el senyor dos
senyordiputat
El
28.
Madrid,
matinada.
la
de
quarts de dues
lles que pug. n realitzar-se.
de naixement legalit~t l full de de rebuts o altres quotes, el valor jecte de llet d'accés dels aparcers Alba es reprèn la sessió a les 10'35
Blasco Garzón, en nom de la minoserveis certificada de la mestressa d 'aquests serà rebaixat en l'esmen- a la propietat.
El senyor v.1quero digué que les ria de «Unión Rcpubllcana», dlguê
la nit. El banc blau està desert
de
SESSIO
LA
DE
DESPRES
El senyor FERNANDEZ CASTI- i gairebé desertes també les tribude Pedra i Coma, senyoreta Rosa. tat tres per cent, si els pagaments
contestes n 11des eren satisfactòries als periodistes.
i ha donat e npte d 'aquestes al Con~
els fa per trimestres. Quan ho si- LLEJOS: Per a dictaminar-la en nes I escons.
Badia.
- Tinc Interès a rectulcar Ulla\.
Es comunica a la direcció de l'es- guin per anys s'abonarà el sis per contra, tal com es fa amb tots els
Es posa a discussió el projecte L'actitud del ministre d' Agri· sell de mln . res d'aquest mati.
noticia oficiosa apareguda als dta..
ministre.
del
projectes
•
d'arrendaments rústics.
cola graduada de Balaguer el no- cent.
madrilenys en relació a la Coris
El l\1INISTRE D'AGRICULTURA·
Madrid 2¿¡ - L'assumpte de la missió
menament de mestre interi a favor
B<i.Se V. - Els Comptes Corrents
Es llegeixen els articles 43, 44, 45 cultura en relació al projecte
de Justicla. Segons l'aRudida
(Rumors.>
exacte.
és
part,
en
Això,
Madridt
de
«Heraldo
dt
reapariciÓ
Interla
en
redactats,
comptabilitzats
quedat
seran
han
Lócom
tal
48
1
Calabrulg
Salvador
del senyor
sobre constitució
d'arrendaments rústics, és depèn solament de la decisió del mi· nota, el dictamen
El senyor CASANUEVA: Rebutja 1 s'aproven.
pez.
venció Municipal, la qual curarà de
del Tribunal Suprem baTambé s'aproven els articles 49, objecte de molts comentaris n lstre de la Governació. La impres- 1viareforma
Es tramet a la secció Administra- la tramitació de les peticions fetes. l'esmena del senyor del Rlo.
estat aprovat per la Comtssló
El senyor DEL RIO rectifica i 50 1 51.
sió és optimista. Amb tot s'ignora
tiva de València nomenament extès
Base VI. - Els padrons o matriL'ACTITUD DEL SENYOR la data de la reaparició que igual per unanimitat. La minoria de cUEl senyor CRUZ GARCIA retira
a favor del senyor Salvador Cala- cules que serveixen de document diu que no vol aparèixer al pafs
JIMENEl
pot ésser demà, divendres, com dis- nlón Republicana» anuncià, en la
brut:; López per fer-ne lliurament inicial, per a fer el cobrament dels com un home al qu 11 ha semblat una esmena. que pl'Oposa un article
Madrid, 28. - La declaració que sabte
Comissió, que presentaria diversos
o dilluns.
a l'iateres.sat.
arbitris, una vegada estiguin aca- bé aquest projecte d'Arrendaments. addicional.
de
saló
al
fet
ha
hora
Ultima
a
vots particulars, els quals quedaran l
LA COMISSIO n'accepta una altra
Es tramet a la Direcció General bats i aprovats legalment. passa- Aíegeix que a ell també la Comissió
'Agricultura,
d
ministre
el
sessions
!ormalltzats; consul!llr
degudament
de Deute i Classfs Passives l'expe- ran a Intervenció, la qual curarà d'AgTicultura l'informà diversos pro- dels senyors Montes i Latnamié de demanant al president de la CamUn altre partit
un torn de la totaUtat, 1 tamb6
Clairac. També n'accepta part d 'una bra que no es posés a aprovació
dient de l'Ajuntament de Menar- dc l'expedició de talons, fent-ne efec- jectes en contra.
anunciaren la seva. oposició al proguel!S demanant subvenció per la tiva la part corresponen~ a CompMadrid, 28. - El diputat senyor Jecte els representant.<~ de la Lliga
El MINISTRE D'AGRICULTURA: altra del senyor Oorts, el qual es definitiva el projecte de llei d'Ar·
construcció d'escoles.
tes Corrents i, per wthn, produir Jo crec que és una mica exagerat conforma.
sap
se
com
c;¡ue
J.iménez
lzqtúerdo
s'ano
l de l'Esquerra, senyors Reig 1 Ferré.
EL MINISTRE D'AGRICULTURA rrendaments rústics mentre
Es concedeix canvi a les mestres- els càrrecs a recaptació de la resta. ':1 que s'ha dit respecte aquest proarticle addicional en el no està inscrit a. cap minoria, té el
vocal representant de l'Esquerque ell temé que es produls un provésesunresolgués
publicar un manifest raElcatalana,
de
propòsit
ses ~<:nyoreta Maria Peralta i Cal· de valors que quedin pendents.
JeCte que és perjudicial per als arreo diu
de
problema
el
qual
també manifestà, en
de camperols 1 per
un manifest contra la proposta,
publicar
de
propòsit
vete i a la senyoreta Enriqueta AzBase VII. - Serà precis que l'A· dataris. Això no és cert, com tam- desarrelament que
produit
ha
propietat,
la
a
l'accés
que, des del pri·
els dictàmens es
proposà
or~anltzant un partit al qual
politic
con, que l'havien demanat.
jU11tament, a partir del moment que poc ho seria el que jo digués que això
exCambra
la
de
passadissos
als
i d'acord amb el que
moment,
mer
ensems, o sia aquest i el
Clasenyoreta
la
s'mscriuria
sembla
Es tramet a la Direcció General quedi establert aquest sistema de estic plenament satisfet del projecte discutissin
enrenou.
va anunciar oportwlament el senyo:~
a la propietat. El ministre, traordinari
de · rimer Ensenyament l'expedient recaptació, assabenti ben clarament tal i com està quedant.
' d'accés
En sortir els diputats de la Ceda ra Campoamor.
Blasco Garzón, vocal de l'esmentada
quan se U donen aquestes garanties,
de ( J nvi dels me:::tres Francesc Fa- els contribuents que les quotes fixamonàrquics, han fet apasRecorda que ha tingut la sort de
Comissió per «Unlón Republieanu
té interès a mantenir aquesta o 1 alguns comentaris
REUNIO DE LA COMISSIO
los, Maria Alcolea i Joaquim For- des als padrons són Inalterables des coincidir amb elements de l'esquerra no
sobre l'actitud
requerí 1 féu constar la seva lllber!
fórmula, sinó que solament sionats
D'ESTAT
rade les.
del moment de la seva aprovació, per tal de guait~r. no a l'esquerra' altra
Un
Fernàndez.
Jiménez
senyor
del
tat d 'acció per a formular els vota
desitja la seguretat que es faci.
Es l'etorna a ¡·esmentat Centre o sigut que cap baixa no tindrà sinó al centre.
'
particulars que creguesstn conveEl senyor DIAZ PASTOR: Això no delis ha dit:
l'ex¡;:.)dient de llicència instruït pel efecte fins al padró del pròxim exer-Es senzillament !tolerable. La
Jo vull insistir que no cregui nin- bo pot garantir ningú.
nients sl la Comtssló, en el seu dia.
les
de
caps
els
assistiren
Ht
senyer Josep Alrol::c i B!osca, m estre cici, i les altres seran llquldades per gú que a ml em satisfà plenament
mlnistre
el
1
sobirana
és
Cambra
es trobés disposada a mantenir, al
EL MINISTRE D'AGRICULTURA
de lleida
accidental, fent-se el cobrament per aquesta llei. Han estat establertes El cridat a jutjar sl és suficient ga- en el seu afany de precipitar aquest
seu dictamen. els efectes retroactius
minories
qual
del
directe.
diverse~ modüicacions a. ella, les rantia, sóc jo 1 segons es compleixi problema, de la gravetat
que contenia el projecte del m!n~
Base VIll. - Les altes 1 baixes quals a ml no em plauen, però he o no seguiré en aquest banc o no no s'ha donat compte, ha fet això,
CURSETS
Madrid, 28. - A les sis de 1& tar- tre.
perquè ha dit més i el següent: que IU es reunl la Comissió d'Estat, preseran tramitades per les oficines
no seria sancionada la llei pel Pre- sidit pel senyor Rocha, 1 asistlnt el
Avui respectives fins a la seva aprovació,
At~neu Obrer r.. r.rtinenc, sident de la República si no s'apro- sots-secretari del seu departament i El senyor Lerroux ha estat
dive:1clrcs. dia 1 de març, a les deÚ però cap d'elles no tindrà efecte
vava el referent a l'accés a la pro- el representant d'Espanya a la Sode la mt, començarà un curset d'E- fins que, després de fer l'íngTés que
EL CONSELL DE MINISTRES D'AHIR
condecorat
pietat, i això que resultà fonamencono.nia Política a l'At~neu Obrer calgui no n'hagi pres raó la Interde Nacions, senyor Salvador
tal i pel qual venim lluitant, que cietat
Madrid. 28. - A dos cr.tarts de
Martinenc <carrer de Besalú, 14 al "'enció.
Madariaga.
de
del vespre el cap del Govern
constitueix bandera electoral, per a
20, :::;ant Mar tiJ. o¡ganitzat per la
Base IX. - La Intervenció curarà
Especialment invitats pel mtnlstre vult
totes les dretes, no pot ésser de cap assistiren
ba abandonat el despatx oficial del
Comtsslo d'Estudis Pollücs Econò- de fer tot el modelatge d'ordre Inminories.
de
cap
els
·
tots
manera. Es la Cambra sobirana 1
Els periodistes 11 han premics i Socials de la Secció' de Cul- tem. alld com de l'organització del
Els assumptes a tractar, segons Congrés.
demà s'ha d'aprovar de!inltlvament apareixia
guntat si els podia donar alguna notura de l'esmentat Ateneu.
servei. aquest últim d'acord amb
un
cada
que
citació
la
a
el projectt> pesi al ministre d'Agri- havia rebut, es referien a politlca ticia.
El curset anirà a càrrec del pro- Secretaria i Caixa.
Sl considereu com a. noticia fessor J. Oltra i P1có i constarà. de
Per tal de sollicitar el Compte
internacional en relació amb els in· ha- dlt
cult.ura
fet d'haver estat cond&o
vuit llkons. que es donnmn tots els Correat podran començar a presenteressos dESpanya. El senyor Ma- corat, -el
us diré que ha estat a 1&
dlVcn d~cs, do 11 a 11 dc la nit. sota tar-se instàncies des del dia 15 de
davant els reu- Presidència
Informaria
dariaga
1
d'Agricultuministre
del
l'actitud
Consell l'ambaixael S(·~ü ent anunciat:
març propvinent, per tal d'Iniciar
nits de qüestions interessants de dor de CUba,del
i que m'ha fet lliural. L'Economia en la hh;tòll& i en l'organització d'aquest servei des del
pol!tlca exterior.
de la Creu de
la Geografia. Fconòmics pre-capita- primer d'abril.»
En acabar la reunió, s'ha sabut ment de les ensenyes
listes.
l'Ordre Civil de Carles Manuel de
una
féu
Madariaga
senyor
el
que
rabie 1 no ens prestarem al fet que completa exposició de la polltica ln- Céspedes, amb la qual dlsttncló em
2:. Diverses tenct.:!ncies d'organitpro.-;perl de cap forma.
complagut.
zacw econòmica. Desenrotllament i
ternaclonal 1 de la posició d'Espa- trobo
Confirmà que demà tal com estA
creixença del capitalism(.'.
nya a Ginebra. El discurs del senyor anunciat,
Made
«Heraldo
de
suspensió
La
SENYOR
DEL
L'OPINIO
es celebrari., al Congré3_ '
3. Teoria marxlsla del valor.
Madariaga va merèixer l'elogi un~ la continuació
CASANUEVA
del Consell de Mi:!· Capttal: plus vàlua.
fiscals
de
nomenament
El
drid»
reunlt8.
dels
nlme
EL (<BUTLLETI OFICIAL»
Madrid, 28. - El vice-president Els senyors Rodriguez de Vigurt i nistres que s 'ha celebrat avui al Pa;,. SAlari : Interès i renda.
de la Cambra, senyor Casanueva en
lau Presidencial.
El «Butlletí OflclaiJI publica les semunicipals a Catalunya - Es dóna
6 .• Les ccn~radlcclons del sistema
sortir del saló de sessions, ha dit: Rodr!guez Pérez, fereu preguntes sot:conomtc c.apitalista. Crisis econòmi- güents disposicions:
Para1
Bolivia
entre
conflicte
el
bre
Comisal
permanència
de
caràcter
-Acaba de donar un tret al miques.
Ordre, acceptant la dimtssió pregual i sobre la poUtica tnternaciona!
nistre d'Agricultura.
'7. El m0de111 corporativisme: Ità- sentada pel doctor Agusti Escoda del
sari
Cata:unya
a
d'Ensenyament
En sortir el senyor au Rebles 1 a Rússia. El senyor Madariaga res- ANUNCIEU A
lln. Alemanya, Estats Units
seu càrrec de metge de la Lluita
oir els comentaris dels seus corre- pongué detalladament aquestes pre. a L·economia socialista. · Possibi- Antivenèria de Reus.
guntes.
llglonarls, ha dit:
AVUI TO~NARA A REUNIR-SE EL CONSELL
htats de realitzar-la .
Ordre reposant en el seu càrrec
El ministre d'EStat, els caps de mi- El fet no té importància. ~
La matricula per als obrers en atur l'ordenança de tercera senyor Manuel
Madrid, 28. - Des de dos quarts les dificultats burocràtiques que tam- tracta d'un home d'execessiva bona. nories i el senyor Madariaga, aixi
for~·ós serà grntuita.
Utge:; i Esteve, i cessant la suspensió d'onze
s'esmenaran.
bé
de
dues
les
a
fins
que
maU
del
parlamentària,
fe, sense picardia
com els membres de la. Comissió, es
de carrec 1 sou que li fou imposada la tarda ha estat reunit el Consell
El Consell de minlstres bo. cone- s'ha deixat portar de la seva ln~e negaren a donar cap referència a la Exposició Històrica Fotogrà·
- - - ....._
per l'Ordre del 21 de gener del 1935. a ~alau, primer ~ consellet i des- gut
la. instè.ncia de les Companyies nuïtat davant la maniobra d 'un rus- Premsa. Malgrat tot, sembla que en
Ordre donant publicitat al Decret
sota la prestdència del cap rJe del Nord 1 M. S. A. sobre la situació tic sense la més personalitat que la l'exposició !eta pel senyor Madaria- fica de la Catalunya actual
del Govern de la República del 23 p.res
de la seva. Tresoreria, i aquest serà que s'ha vist 1 que no ha aconse- ga quedà patentitzada clarament l'e'Estat.
Per al dta 30 de març ha esta'
~e~ mes. de març passat, prorrogant
En sortir el senyor Lerroux ha un dels temes que es tractarà en guit la finalitat que es proposava. levació del rang Internacional d'Es- assenyalada
la data de la. inaugu1 e:stat d alarma a tot Espanya menys dlt als periodistes que el senyor Ja- el Consell de demà. També ha coneUn altre diputat de la Ceda ha panya des de la Instauració de la ració de l'Exposició
Històrica Fotoa Catnlunya. 1 nis territoris que s'es- lon els facilitaria una relació dels gut una exposició del diputat senyor dit que en efecte s'havia de buscar República.
Catalunya actual, que
la
de
gràtica
~~nten, on subsistirà l'estat de guer- assumptes tractats i aprovats al Canet, feta al president del Con· una fórmula que no donés el triomf
Durant el règim monàrquic, la tindrà lloc en el Palau núm. 1 de
Consell, però els avançava lo. noti- sell, sobre la situació que ha deter- al senyor Cirill del Rio, evitant !a
Ordre adjudicant el Premi «Joa- cla que recordava en aquell mo- minat a alleugerir l'atur for 6s 1 dimissió del ministre d'Agricultura política tnternaclonal d'Espanya es Montjuïc, amb el concurs de Iee
PAGAMENTS PER A AVUI
circumscribelx a servir els interessos Agrupacions Fotogràfiques de CataFolgueru al senvor Josep Ma- ment de la. devolució al Parlament aquí acaba el tractat al conse~let
1 aconseguint que aquest sortls de
J osep Alberges, 76.897'77 pessetes· qutm
potències a canvi d'avan- lunya, de l'Associació de Revenedor•
na ~pez-Picó per la Seva obra «Va- del pro)ecte d'ascensos i recompenD'acord al Consell celebrat s<Ïta la situació difícil que ell mateix d'algunes protecció
Mam:el Alonso, 198.727'34; AngeÍ riactons
personaL Des de de Material Fotogràfic 1 sota ell
tatges 1
lirlques», en virtut de la ses militars. Ha afegit que amb en la presidència del cap de l'Estat s'havia creat.
Anton. 1.087: Elies Ale]andro pesl'adveniment de la República han auspicis 1 l'alt patronatge de lea
seies 2.815'83; Teòfil Arra!z lSOl'34 . ~~~~osta feta pe¡ Jurat dictamina- el consellet no h1 havia hagut temps s'ha acordat retornar a les CortS
de trac~ tots els assumptes. demà per a segona deliberació el projecte
EL QUE DIU EL MINISTRE canviat aquestes orientacions 1 es autoritats 1 Ajuntaments de tot caRamon Badia, 1.205'67; JÒse Ma~
orgaes reururan de nou en Consell a les d'ascensos i recompenses mJlltars
Madrid, 28. - cuan es retirava segueix a Ginebra una poUtlca de talunya 1 dels més d~tacats
ria C:,astellvl, 59.40l'aO· 19 TertO C
El ministre de la Governació ha. de la Cambra el ministre d'Agricul- lleial .-adhesió & la SOCietat de Na- nismes representatius d 'aquesta.
D'INTERES PER ALS QUE ~nze d~l mat~ al Oangrés per haver615.5.J4'83; Comandàn~m G C Pe,S.:
A aquesta Exposició hi figuraran
clons 1 d'interpretació objectiva. dels
estat facultat pel Consell perquè tura. tm periodista li ha dit:
~ó matinal.
A
OPOSITORS
FOREN
sete:; 258.081'25; Llorenç càbo5' pesles fotografies rebudes per al Conó
Un mformador ha preguntat al determini l'aixecament de s
-Acabeu de coRocar una bomba seus acords.
PLACES DE LA COMISSA·
sete:; 30?.721'87; France.'c R. CÓmenTambé es refer! el senyor Mada- curs Fotogràfic Històric «catalunya
del Govern s'hi s'havia acordat a l'cHeraldo de Madrid 1 ~e~~~e al snló de sessions.
RIA D'ORDRE PUBLIC
ges., .~~3 ; Ricard Casanovas
aiXecament de la suspensió de «He- aquest assumpte es realitzarà molt
-Res de bombes -ha contestat riaga al bloo dels neutrals format en el 1934• la vàlua documental 1 exRebem la següent nota :
43.6'~8 06. -!oau Delclós. 40.511'41; Ig~
per les potències escandinaves, Ho- traordinari mèrit de les susdites foRecollint una nota publicada en raldo de .Madrid». El senyor Lerroux aviat. Ha informat també el sen ·or el ministre--. La meva posició sobre landa
~~ .,oom~nec, 6.364'33; Josep GirI Suïssa, en el qual figura tos fou el cr..te va impulsar al Coque s'havia facultat al Vaquera sobre eLs treballs de >'la aquest problema és ja coneguda de
~!· 4.045 44 : Emili Garcia, pe~ se- un periòdic del ma tJ referent a la ~n~~ntestat
mitè crear a l'entorn d'elles la gran
de la Governació perquè Junta de l'atur, de la qual us valg tota la Cambra; l'be exposat diver- Espanya.
Pasqual Garcia, pes- (.ie\'olncló de les quantitats que per resolg~:s en
f""'> 1.809_ 36_;
assumpte, 1 creu parlar. que permeti suposa
ses vegades al saló 1 al sl del GoPer últim a'ha. acordat que sl la Exposició Històrica Fotogràfica de
diferents r r tant _queaquest
abonaren
d'exàmen
dret
pes.<;eG~rcia,
lpldefons
;:f.gJ~
Catalunya. Actual, que s1 bé nasla
aviat "tindrà el Goyern pro~~= vern. He dit diverses vegades que pregunta sobre polltica internacio1
• ere Garcta Góngora o~lt~rs a places dc l'extingida co- reu espai. seria resolt en molt concretes
de la situació als ll
14.s.:n'·
era indispensable evitar que entre nal anunciada pel senyor Figueroa 1 cuda al calor de dit Concurs. cons. 50;. Josep Jofré, 17.915'88· .r~ m:s."!'.rm d'Ordre Public el senyor
sendyor Jalon ha facilitat als què aquell problema presentfBm~~ l'aprovació d'una llei d'Arrenda- Torres es refereix a, la Med1terrà- tituirà una superba manifestació
sep Marta ~Jaw..à. 375; Eugeni' L6- governador general ha de manlfes- iniEl
orma ors 1a seguen t referència : angoixa.
ments 1 de la llei d'Accés a la pro- nla, el senyor Rocha s'excusi de do- completament Independent d'aquest.
Amadeu Llopart tar que procedeix que el!' esmentats
pez, 2.685 29;
Collaboren a aquesta Exposició la
Per últim en referir-se el sen or pietat, existeix un lapse de temps nar una contestació fins que se sot-El nunlstre d'Estat ha informat
la ~etició opor- copiosament
formulin
opositors
pes~
Mont..serra
Antoni
~-206'14;
Y
sobre assumptes del seu Jalon a la distribució dels !
quin sigui, 1 pel que acabo de meUn a la Comissió d'Estat les U- majoria d'Ajuntaments de cataluS s 34-042'05; Josep Marià, 7.820'46· tuna per tal qne els SLJuin retorna- Departament. S'ha aprovat l'infor- captats per a. la força publf~ he~ sigui
nya, Sindicats d'Iniciativa 1 Turisrepetir, no vull ni considero con'l'e- nies generals de la mateixa..
quantitats ..~tt'sf!"tes per l'es- me de la Comi.<>SJó espanyola sobre dit. que el Govern li ha semblat bé nlent
autlago Morera 402'08· Paul· ' des les
les entitats editores de diaris,
aquest lapse de temps per·'
t
Ino
'
Mont 7 108'03 'Ra
El senyor Rocha te la intenció me,
mon Marquès, men .a t concepte.
28.284.57 ; Llu!s
la ponència. és a dir. que el Govern què si s'establ's en aquest
ferrocarrils transp~rena!Cs.
i revistes de tot Cataels
exlsteixl una continuïtat abso- setmanarla
les Assocaclons Professlonalt
lunya,
Jo he mformat al Consell sobre s'inclina a acceptar l'escala gradual propietaris decents bo aguantarien que
- - - - - ~-tia ves, 17.959'60· Rez, 261; Francesc
internacional
polltlca
la
en
luta
obert Oms, pes, •
sew~ 162
de Premsa 1 les més destacades coruna. proposta de Palma de Mallorca proposada per la qual cosa es lliu
els poques-vergonyes s'aprofitarien d'ESpanya.
8
poracions clentiflques, turistiquea,
a vista de la causa contra corresponent a la constnu:cló d'una raran de '10.000 a 12.000 pessetes ~ id'ell,
82trzlf! 3~ t 2'lls: e Jaume Poch,
1 jo crec que ja és hora que
25
esportives, excursionistes, econòmi·
de Correus. cosa que em preo- les fam!lies dels morts sense distin no prevaleixin a Espanya aquests
Sentènct'a Casa
sep ftibot; ~ 1~~1.; ~t-w-· ; Jo- -Ramon Gum à ques, industrials, a¡ricoles, culturala
cupa per t~actar-se d'una ctutat de cló de categoria. 2.500 als ferir;; tipus de propietaris que no saben
Suplica_. ~de»eaa•
••
a 'l
a.:>jriero,
'168269'28; ~lUl'R 1\í u2 5811
ue
als
250
lleus,
als
1.000
greus,
resoljo
que
acordat
i artlstiques de la nostra regió.
ha
s
i
tunsme,
ni mereixen &3er-ho.
absolutor1a1q 1
1
11 Ro.vtra, 201'04· ~¡o, · i Etntde SUMadrld .e
gm aquest assumpte. d'acord amb la. prengt1eren part en fets d'armJ i
Bete.S so 74:r4o·' ·M.l"'lon ,sai!bi~·
pllcatcd ~ dliaear els
&fdtra Ra- Junta de coustrucc'!OllS. Relacionat 50 als mobllll.zats. Sobre aquest &sLa l·i¡¡tà d lA ca1
!!';!!T'~J.n' Josr,p' M_~rlant~rteT. 1 _1.;5
dliNt&ti:· Ílonrelatius ala
QUE PASSAt
mon G:Mmà, lllll>óSat autor de la amb aq~est assumpte s'ha tractat sumpte -lla acabat dient- demà
"
.......... v1 as 475 , Ma ....
llatlal pel suzon, Agulrre,
34.822"12; JÒsep ~t'litla.~el .~cl'!es;: morr de la seva promesa Rosa Ber- també d una pellc!ó del .Governador resoldrà el Consell.
Després ha facilitat la nota oficioposats delictes d8 dellacat l atemp.
~ '1.12'1 169: Robert 0an · PéS· tl!ln. ~ Sant Joan de Mediona, aca- ~.vil de Cuensa 1 del dtpulat senyor
terra. que s mteressen J>Cr aquella sa en la qual figuren el decret so- La Lliga anuncia que farà tat. Bunyol per rel:iel1ló; Gordon Orms, PC5Se- ba ahir cap a les nou del vespre
~J28.8k'tt7 .• lJ ,
muntclfiscals
de
nomenament
bre
cinc
fa
con:stnnda
Correus
dc
Casa
dàs, per tnduccló a la rebeWó; Sàtnz
El ju_rat aprecià en el ;;eu vei-eobstrucció
Catalunya i el projecte de
Rodríguez. Fernàndez Montes, Parla,
dicte l e:ustèncta del delicte, però o sis anys 1 que no s'ha pogut inau- pals de1·elatiu
al nomenament amb
Madrid, 28. - Els diputat.<~ de 1& BoU\'ar, Gonzàlea SuArez, Vàzquez
amb les eximents de transtorn men- gurar. El sub>tancial d ·r.quest as- decret
Detinguts en llibertat
es q!-le. JO presentaré la pe· caràcter de permanència, d'tÍn (Q- mtnorla de la Lliga digueren al Con- Ocafia, Margarida Nelken, Negrtn,
tal d'a<'ord amb la pdtció del de- Fópte
LLEGIU CADA DIA
caa
d'Ensenyança
general
mlssan
xe
cr~dit
ici a les COIts amb un
fen.<;or.
Ahir foren posats en llibertat dotgrés que probablement es veuran Bidarte, Gonzà.lez Peña, Looano, Rude 90 000 pessetes. que talunya: la creació de places d'lns- obligats a realitzar una. enèrgica 1 blo Herèdl&, Andreu Manso, Ara- ze detinguts procedents de 1& prea6
~ _'l 'r!buual de Dret. d1cta en con- trR{)rdinari
_la quantitat que calculen els ar- pectors de segona enseoya11ça 1 decidida obstrucció parlamentària & qulstatn. de Gràcia, HemAndes Za.n- CeRular. Passaren primerament pet .
se:quencta la lliure absolució del prc>- és
qwtectes necessàna _per tal d'aca- reorganització de la inspecció de partir d'una de les properes ses- cajo 1 Lamon~a per dellctde Prefectura, per tal d'enllestir 1& tracessa•
bar aquelles ohres; 1 hi hn tamb~ primera e,~~nyança.
sions.
prenl,!Ja.
mitació corresoonent.
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PER AlS AMICS EMPRESONATS

La nostra subscripció
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Pel ll&cedlr, de molt, el nomt>re de sut>s<;rtpwra a ue diariament ena
lliuren ui seu donatiu als Que a ca.ua. llista podem publicar. els noms d'aq uellS surten amt> el retard d'aLguns dies.
Ho advertim oe' a coneixement d'aqueus q ue s·estraoytn no llaver vist
encara relnclooa.Ues les <>eves aoortaclons Tots ela donatius figuraran en les
llistes oer rigorós ordre de lllurament
Ptes.
Josep Vallalta ... ... . .. . ••
1' Miquel Canals ... ... ... .. .
1'Suma a nterior ... 42.0 16 15 Josep Paltuv1 ... ... ...... . ..
0'60
BALSARJ!;NY :
M. D ..................... .
0'50
).1anuel Escalè . .. ... .. .
25'- Enric Llndó . .. .. . . .. .. . .. ,
1'Francesc Juncadella. ...
5'- x. x ...................
0'40
}l.amon Juncadella ... .. .
5'- Albert Vlllarubla. ... .. . , .•
1'Càndid Frebms .. . .. . .. .
2'- Mnrti Majó ... ... , ....... .
1'Llul.t! Badia ........... .
2'- Mart i Buch ......... ...... .,,
0'60
Miquel Puig .. . ... . .. . ..
2'- Lluls Umbert .. . ... ... .. . .. .
1'Francesc Corbella. .. . .. .
2'- Antoni March I famllla .. .
3'Fruncesc Mauri .. . .. . .. .
1'- Modest Soler .. . .. . .. . .. . .. .
2'Joan Rival ta .. . ... ...
1'- Antoni RI bas ... . .. .. . .. . . ..
1'~
,1osep Riera. . .. ... . ..
1'- Francesc Pera. ......... , .... ,
1'Wuls Pont ..... . .... ..
1'- Marti Torrent .............. ,
1'Antoni Rlvera ... .. ....
1'Mart! Cot ......... .... ..
0'50
Lluís Puig ........... .
2'- Josep Roura ......... , .... .
0'60
Cnslmlr Solà .. . . .. .. .
1'- Emlll Vlla ................. .
2'Josep Solà .. . .. . .. . .. .
1'- Joaquim Artigues ........ .
1' Manuel Prat .. . ... .. . ...
2'- Un Zomble ............. ..
0'50
Antoni Currcté . .. .. . .. .
2'- Antoni Soler .. . ... .. . .. . .. .
1':1. Rlvcra ........... .
1'Antoni Serra ...... ,., , ..
l ' - Un grup d esquerrans de Sta.
Baldomer Oraells •.. ...
2'Coloma de Cervelló:
Benet Obradors ... , ... ..
2'- Joan Novas ............. ..
1'Isidre Mollué .. . .. , .. .
l 'Lluls Oro ................. .
1'Joan Rota ... ........ .
l ' - Salvador Sala .. . .. . . .. ... . ..
1'Joan Pujols ... , ....... .
1'60 Miquel Santo.marla. ..... .
1'Josep Rlvera. ... ... .. .
l'Miquel Co:nellas ... .. . •..
1'Jaume Solé .. . ........ .
1' - Josep Oomellas ... , .. ..... .
1'Josep Masplà .. . .. . .. . .. .
l 'Salvador Vicenç ... , .. , .. . ..
1'Josep Pujols . .. ... ... .. .
1' - Antoni Pascual .. . . .. .. . .. ,
1'Joan Masplà ... ,.. .. . , ..
2'- Josep Rami sa .. . .. . .. . ...
1'R. S............. .
2'- Angel Bernat .. . .. . . .. .. . .. <
1'Ramon Rlvera ..... .
1'- Salvador Montserrat ..........
1'Ferran Plan as .. . . ..
0'50 Pere Noé ........ ... , ..... ,
1'AtUà Casadessús .. ,
0'50 Climent c;ortês ... .. . ... .. ,
1'E. Rogés ........ .
1'- Ramon Pons ... ........... .
1'Esteve Riera ... .. .
0'60 Ricard Pa.llarés ...... ..... ,
1'Josep ~caró ... ... .. .
2'- Ramon Row'l!. ... ... ...... .. ,
1'Pere Casasa. .. • .. • .. •
0"16 Narcls Carbó ... . .. . ..
1'Casl.lnlr Comlld .. • .. . .. .
2'- Pere Ventura. ... ... ... ...
1'Josep Feliu ........... .
1'- Joan Amlli ............
1'Josep Tlnedes ... .. . . ..
1'- Marlan Quintana. ... ... .. .
1'a1a1 Fite ... ........ .
0'50 Jaume Noya. ......... ..... ,
1'Josep Soler .. . .. . . .. .. .
1'- Frederic Oro .. . .. . .. . •..
1'Josep Codina .. . ... .. .
1'- Antònia Blasco ... ... ... .,,
1'Francesc Llimarques .. .
1' - Antoni Mat·gó, corresoonsal
2'Josep Obradors .. . ... ...
2'- Josepa. Vlntró .. . .. . ... .. .
0'50
)..Uquel PuvUJ .. . .. .
0'50 Maria Romagosa. .. . .. . .. . , ..
0'60
Claudi Escudé . .. .. .
1'- Ramon Oro ............ •·<
1'R . R ............ .
2'- Rosa Costa d'Oro ... ... .. .
0'50
Ramon Ribera. ..... .
1'- Anneta Oro ......... ... .. .
0'60
Lluís Ret!.é ........ .
1'- Francesc Juilà .. . .. . .. . .. .
0'50
LI A .... ........ .
1'- Carme Fulguet de Julià ...
0'25
Josep Pla ....... ..
1'- Maria. VIla Fu!guet .. . •.•
0'25
Marc Coimet .. . .. .
1'- Pau Bosch ........... .
1'Lluls Pulgmartl , ..
1'Jaume Cas:movas ..... .
1'Joan Serarols ... , ..
1'- VIcenç Martlnez .. . .. .
2'Francesc Mollué ...
2'- Martl Oro ........... .
1'~ngel u. Mollné .. . .. .
2'- Estanislau Flgueras .. .
1'Filomena Mollné ...
2'- Modest Gavà ........ .
1'Domènec Regi .. . .. .
2'- Joaquim RI bas ... .. . .. . .. .
1' Josep Casadessús .. .
2'- Ba!dom et· Costa ... ... .. . ...
1'Per Catalunya ........ .
1' - Aguat! Caro! .. . .. . .. . .. . .. •
1'Un nacionalista . .. .. . . ..
1'- Joana Ventura de Caro! ...
0'50
Per Catalunya ........... .
1'- J osep Carol .. . ... .. . ... ...
0'25
Un català de Palestra ...
3'- Ramon Caral .. . .. . . .. . ..
0'25
Josep Riera .. . .. . .. . .. .
1'Un catal& .......... ..
0'70 Maquinistes I !oga.luers del
Per Ja llibertat .. . , ..
1'Dipòsit de Girona M.S.A.
Josep CoU ...... ..... .
1'Emili Gultart ... ... . ..
1'Dolors Rossinyol .. . .. .
1'- Bona\•entura Espriu ...
1'Un de Palestra. .. . .. . .. .
1'- Lluls Sarrà .. • .. • ... •..
1'Jaume Casas .. . .. . .. .
l ' - Prudenci Baró .. . . .. .. •
1'Jaume Miró ............ , ..
1'A la memòria de l'Avi ...
3' - Gabriel Monerris ... •.. .. .
1'J osep Marcé, de Montcada.
1'- JOf;ep Feliu ... ... ,.. •.. .. ,
1'Remel Estany de Mercè ...
1'- Eduard Soler .............. ,
1'Carme Mercè de 2 anys ...
1'- Joan Casanovas ... ... . ..
1'Pau Planas ...... , ...... ..
2'- Francesc Espafta. ... ...
1'Josep Montmany ... .. .
1'- Ramon Sala. .. . ... ,.. ..<
1'Teresa Gutlérrez .. . •.. .. .
1'- Ramón Cebrià .. . . .. .. .
1'Rafael Terricobras ... . .. ..,
5'- Joaquim .Frl¡ola. ...
1'M . B. V .......... , . . . ..
6'- Bonaventura Ba:rtret
1'J . J . J .................. .
2'- Arnald Lloveras .. .
1'Un grup d'Esquerra. de PreJosep Vifias . .. .. .
1'mià de Mar (4a. vegada)
20'- Josep vua. ..... . .. .
1'Domènec Salis . .. .. . .. . . ..
5'Francesc Butltl.a. .. .
1 'Maria. Camps de Salis ...
1'- Miquel Sabench ,.. ...
1'Anna Lagresa Balls .. . , ..
6'Joan Vallès ... .. . . ..
1'A. V. P ....... ..... .
2'- Josep Bartrons ... .. • .. .
1'Rafael RI bas .. . ... .. .
2'- Josep Gri .. .... , .... .
1'Antoni Bofarull ... .. .
1'- Miquel Puig ...... , ..
1'Jaume Roms ...... ..... .
1'Jordi Reras ........... .
1'E. Avelló ... .. ....... ..
0'60 Miquel Albiol ... ... •..
1'VInt empleats de Ja LliCrestes Fonts ... ... .. .
1'breria Catalònia .. . . .. .. .
66'- Miquel Verdaguer .. . .. .
1'Francesca Mlcalet I tamflla
' '60 Pere Buades . .. .. . .. . , ..
1'Josep Malet Miralles (Un
Jaume Ferré . .. ... .. .
1'décim)
Francesc Sanz . .. ... .. .
1'S. E. T (aa. vegada) .. . . ..
7' - Bartomeu Marcet . .. . ..
1'Un grup de litògrafs de T.
Enric Bosch .. . .. • .. . . ..
1'G. Sol.... S. A. (6a. vegada)
8'60 Gulllermo ........... .
1' «Penya ul!lclls» del CataluEm111 Fulla .. . .. . .. . .. .
1'nya (7a. setmana) ... .. .
64'60 Ramon Barranco ... , ..
1'Dues admiradores de VenEnric Pruneda . .. . .. .. . .. •
1'tura 1 Gassol ... .. . .. .
1'- Emlll Gou ........... ... . ..
1'Joan Salla ... ... ... ... .. .
3'Camil Costa ... . .. ... .. . .. .
1 'Joaquim Bartra. Aritl.o ..... .
0'50 Francesc Monerris ... . .. .. .
1'J oaquim Roms .. . .. . ... .. .
2'- VIcenta. Feliu .. . ... .. . .. .
1'A . P. B .................. .
4'- Jacint Batlle .............. .
1'A. P..................... .
3'- VIcenç Nelra. ... ... . ..
1'Una que els espera, (2a. veJoan Creus ......... .... ..
1'gada) ................. .
1' - Joan Costa .............. .
1'Una esquerrana de fe, P. T.
Joan Bruguet ... ... ... ..,
1'(2a. vegada) ........... .
1'- Rafael Batllosera ... ... .. .
1'Una per als empresonats M.
Epldl Ramen tol ... ... .. . ...
1 'P. (3a. vegada) ... ... ...
1'- Un esquerrà, VIdiella. ... . ..
1'Uns metallurglcs d'esquerra.
8'60 Joan Solé .............. .
1'Penya del Bar «Ven y Ven»
Joa.qulm Planas ... .. . .. . . ..
1'del carrer Paris, 115 .. . .. .
16'Agustl Castellvi ... ... , ..
1'Miquel Gómez . .. •.. ... .. .
1'Un grup de catalans d'es.
Joaquim Colomé ........... .
1'querra del Districte IV:
Isidre Igleslas .. . ... •..
1'Cinta Ferrer .. . .. . .. . .. .
1'- Agustl López .. . , .. . ..
1'Camila. Gondam .. . . .. . ..
1'- Pere Cabré ........... .
1'Joan Creus ...... ......
2'Andreu Padrós .. . . .. .. .
1'Terr·sa Mateu ... ... .. .
1'- Frederic Carles .. . ... •..
1'M Puig .......... ... .
1'- Ferran Padrosa. . .. , .. .. •
l'J. Colom ... ........... .
1'El bacallaner ... ... ..:
0'50
Suma I segueix 42.693'85
La peixatera. . .. .. . ...
0'60
Antoni Ferrer .. . .. . . ..
1' UN PREC
Amadeu Ferrer .. . .. . .. . .. .
1' Frederic Esco!et, empresonat eJ. CasOdettc Vergara, a la memòtell
de
Santa
Caterina (Càdlz), per
ria. de Maclà (2a. vegada)
1'- ésser collecclonlsta de segelle de corJ osep Mateu Vltl.allonga .. .
1'- reus agrairà dels stmpatltzants que 11
Antoni Mateu Vlftal!onga .. .
1'- remetin els que pu¡ruin recollir entre
Rosa Vlfiallon¡a Vilella .. . .. <
1'- llurs amistats.
Josep Mateu Casanovas ...
2'•••
Francesc Torrents (2a. veDel sorteig d'avui ha.vlem rebut de
¡ada) ................. .
6'- Josep
Malet Miralles un dècim del
Dos nens catalans .. . .. . .. .
26'86741, I de •Una aue ba. cobrat
Enric Fàbregas de Telà .. .
1'60 mim.
del
Banc
de Catalunya» un décim del
Olimpla Pons de Telà .. .
1'50 núm. 2.911,
l'Import dels auala cas de
Magdalena Rosselló de Telà
1'50 sortir premiats
es destina a. la nostra
F erran Pérez .. . .. . .. . .. .
1' Maria Romeu .. . .. . . .. .. .
1' - subscripció.
També
hem
rebut
de la. senyoreta.
J aume Mart! .. . ... . .. ...
1'- Pulgdollers un dècim
del número
Anneta Mart! ... . .. , .. . ..
1'26.723
per
tal
que
en
cas de sortir
M:meleta Farrés .. . .. . . ..
1'premiat
sigui
destinat
a
engrossir Ja.
J osep Mart! . .. .. . .. . .. . .. .
1'Una catalanista. d'esquerra.
2'- nostra. subscripció.
ARENYS DE MUNT:
J osep Fontbono. .. . . ..
J oan Fontbona .. . .. . .. .
~ntònla Casas ... ... . ..
)daria Pascual Casas .. .
Ramon Andrés .. . .. . .. .
ll.amon cusncbs .. . . ..
J oan Cusacbs .. . . .. . ..
Joan Soler Pelegri . .. .. . ...
ntonl Jaurés .. . .. . ... . ..
mill Alsina. ......... ..... .
omènec Ballester .. . .. . .. .
J osep VIla ...... ... ... .. .
Joan March ...... , ..... , ..
J osep Batallé ............ .. .
Emili Antlus ...... , ..... .. .
Joan Bosch .. . ... ... •.. ,. <
fons Torrent ...... ... ... .,,
art! Puigduvi ......... .,,
ancesc Pulgduvi ... ... . ...
Mart! Mar tori . .. .. . ... .. .
Claudi I Daniel, a. la memòria de l'Avi .............. .
~ubi:~r~~.t~~. ~~T~~ :::

~

~

x. x............. ,.......,

'~oan

Fornaguera. .. . .. . .. . .. •
ere Arnau ............ .. .
osep Cnsellas ... ,.. ... .. .

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

J osc;p Marpons ............ "'
Artlgas ... ... ... .. .
toni Bordas ... , ..... .....,
an Mas ........• -·· , .• •. ,
ny a «El GloboJ ... .. . .. .
J oaquim Noguer ... , ...... ..
J osep Riera ... ......... , .•

10'60

0'60
0'50

0'60
0'50
0'50
0'80

0'50
0'50

2'1' -

Les suspensions de diaris

«El Pueblo» de Madrid ho ha estat indefinidament

0'50
0'60
0'50
Madrid, 28. - El periòdic «El Pue0'60 blo»,
de Madrid, h a estat suspès in0'50
0'60 definidament.

1'1'0'60

2'2'0'20
0'60
1'1'-

0'60
0'65

2'-

~ntonl

0'20

x. x. ............ ,....... .

0'70 pràctlcamente lrreallzable. Y aun1'que se intente llevar a la realidad
0'50 la a utorizaclón , laa consecuencias
1'seràn fat ales.»
1'I ens llmltem a copiar-bo.
:1.'-

~

;Mart! Soler .. . .. . .. · .. · .. · .. •
Vlcenç Prats ... ... .,., ,., , .•
J osep Soteras .. , ... ... •..
Jta.mon Roca ...••• , ••• ,. ~ ··
J oon Pa.scual . . • , •• ••• IU: D ..t

0'40
de Ma0'30 drid aut(lri.zando al set1or Portela
8'50
a suspender Ayuntamlentos y formar
1'0'50 Comlslones ¡estoras, se considera.

•
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EL PRESIDENT DEL «COMITE DELS TRES» QUE AHIR
PRENGUE POSS ESSIO DEL GOVERN, DE MANS DEL SE- L'obra del Patronat
NYOR KNOX, LLrURA EL TERRITORI DISPUTAT ALS RE- de la Universitat
PRESENTANTS DEL REICH
Autònoma
La veu dels estudiants

Es basa que s'havia crebantat el reEl Patronat de la Universitat Aucent decret del Govern austríac, el tònoma,
estat aferrissadament
qual prohibeix tota demostració re- combatutha.
pels seus contraris i eneferent a la tomada del Sarre a Alemics, 1 lloe.t pels seus amics 1 parmanya.
tidar.ls, també d'una manera massa
SET-CENTS MIL MARCS absoluta. La passió ba. falsejat el
PER ALS SARRENCS NE• criteri, tant d els detractors com dels
apologistes.
CESSITATS
Voldrtem que la nostra opinió, fos
Berlín, 28. - El comissari espe-- Imparcial i justa, i que tant els de
cial del Reich per al Barre, senyor l'un costat com els de l'altre, com el
Buerckel, ha rebut avui una comu- mateix Patronat, reconegués que vol
nicació del mlnlstre de Propagan- ésser reflex de la realitat.
da doctor Goebels, el qual 11 anuncia
El Patronat ha. fet coses bones,
cia la tramesa de la quantitat de regulars 1 equivocades. Anem
a po700.000 marcs cper als compatriotes sar
de manifest els encerts, i dessarrencs necessitats».
pres posarem de relleu tamLé el que
nosaltres creiem desencerts.
Concedim tota. la importància que
tenen les reformes materials dutes a
EL CONFLICTE !TALO-ABISSINI.
terme a. l'edi!icl del carrer de Corts.
En entrar, veleu la porta de fusta,
que semblava fer de la Universitat
un fort inexpugnable; per dins, totes les portes blindades de ferro,
per tal d'evitar les destroces en èpoques d'aldarulls, eren una constant
invitació a fer vagues l aixafar
bancs. Avui, totes les portes són
obertes de bat a bat, les portes blinda{!es substituïdes per vidrieres, 1 els
estudiants les han respectades, 1 no
L'encarregat de Negocis d'Abissínia, a
els ha vingut l'acudit d'esbotzar-les.
Roma, troba que la indemnització de
Le& parets dels claustres, !osques
1 plene3 de ninots, ban estat pindues-centes mil lliures és exagerada
tades de color de rosa., que alegra.
MANI FEST ACIONS DE L' EN· cque, no ara., sinó sempre, el Govern la vista, 1 ba fet canviar totalment
CARREGAT DE NEGOCIS abissini s'ba mostrat en bona dl.spo- la perspectiva dels patis, encara que
D'ET IOPIA
slcló vis a vis de l'italià, però els algú les ha trobades poc «acadèmiRoma, 28. - L'encarre¡at de Ne- fets han contradit les seves parau- ques»; el fet, però, és que a ningú
no se U ha acudit pintar-hi ninots,
gocis d'Abissinia a Roma, senyor Ye- les».
com pa&ava abans.
sus, ha declarat que 1& lndemnltzaHom
posa
de
relleu
a
dits
cercles
A la Universitat hi havia un jarció de 200.000 lliures que demana
Itàlia a Ablsslnla per l'Incident de que le exigències italianes són molt di... que els estudiants el vèiem a
modestes
si
hom
té
en
compte
els
través
d'unes retxes de ferro, a f1
Ual-Ual, la considera equivocada, 1
ja que foren sacriflcata molts d'evitar que el jardi fos l'arsenal
que el seu pafs té desigs d 'arran- tets,
d'ou els estudiants treguessin el m
jar el conflicte amb Itàlia de forma homes.
terial bélllc. Avui, el jardi està obert,
amistosa.
AB ISSIN IA NO VO L ABAN- el& estudianta s'hi passegen tranquilDONAR ELS DRETS QU E lament, 1 ni una. pedra. ha servit per
ELS ITALIANS, NO MASSA
LI CORR ESPONEN CO M A a fer de projectil.
SAT ISFETS DE L'ACT ITUD
AHIR VA ESSER JA TRAS·
MEMBRE DE LA S. DE N.
La reforma de la major part
D'ABISS IN lA
PASSADA LA POLICIA A
Ginebra, 28. - Als cercles inter- d'aules, fent-hi entrar la llum, poALE MANYA
Roma, 28. - La. nota del Govern
nacionals, hom comenta. les decla- sant-hi cadires còmodes en lloc dels
Saarbruck, 28 - Amb tot l que abissini, tan extremadament conci- racions de l'Emperador d'Etiopia fe-- clàssics bancs, reformant 1 millorant
liatòria,
no
ba
satisfet
els
cercles
laboratoris, fent armaris per a
el Enar no serà transferit a Alemaen les seves cartes al rei Victor el&
guardar la roba, llibres, etc., són alnya oficialment fins demà, dia pri- politlcs italians, en els qua.la es diu tes
Manuel
d'Itàlia
i
al
Duce,
le3
quals
Innovacions que el Pamer de març, avui ha estat traspass'interpreten en el sentit que són tres tantes
sat el servei de Policia a Alemanya,
té en el seu haver, com tamla demostració més palpable que el tronat
per tal que amb tota. responsabllitat
bé
la.
reforma
de la Biblioteca.
Govern abissini no vol abandonar la
pugui assegurar l'ordre públlc, ja
El magnific bar-restaurant, el saseva
resolució
de
fer
ús
de
tot.s
els
que l'afluència de milers de forasters
ló per a exposicions, estimulant a1xi
drets que ll confereix la seva quall- totes les manifestacions d 'art entre
d'arreu del Saar 1 Alemanya, fan
tat
de
membre
de
la
Societat
de
necessària l'adopció de mesures.
els estudiants, la. desaparició d'aNacions per a la solució del conruc- quells antihigiènics 1 antiestètics
El president del Comitè de Govern
te
amb
Itàlia.
del Saar, Mr. Knox Geo!frey, féu
excusats, i la substitució per uns allliurament dels serveis de policia al
tres de subterranis 1 amb wc., són
Contra dos paisans,
representant del Govern alemany,
MES FEIXI ST ES A L'A FR ICA també bons encerts del Patronat.
doctor Sachen, el qual, seguidament,
Tot això, 1 algune3 altres
de
per coaccions
Caserta <Itàlia), 28.- Aquest mati menor importància quant acoses
nomenà Prefecte de Policia el llder
reforde les tropes nazis d'assalt, Mr. CchAhir, a le3 deu del mati, al Saló ban sortit d'aquesta ciutat amb di· mes materials de le. Universitat.
melcher.
d'actes de Dependènclea Mllitars es recció a Nàpols 800 ccamlses negres»
va reunir el Consell de ¡uerra per 1 26 oficials que embarcaran a dlt
Quant a les reformes dels plans
EL MINISTR E DE L' INT E· a veure 1 fallar la causa instruïda port amb rumb a Eritrea.
d 'estudi, sl bé la pràctica no ha doHom
diu
que
són
lmminents nous nat el resultat que s'esperava en
RI OR ALE MANY ARRIBA pel comandant Jutge senyor RodriA S AAR BRUC K
guez Polanco contra ela paisans embarcaments de tropes i material teoria, són infinitament millor, soSaarbruck, 28.- Aquesta tarda ha Lhús Palos Ramos 1 Josep Solé Cu- bèllic.
bretot a Medlctna, que el pla d'enarribat a aquesta capital el ministre bells, pel suposat delicte de coacsenyament que regeix encara a les
de l'Interior del Reich, Mr. Frick, el clons. Presidi el Tribunal el coronel
Universitats d'Espanya, 1 prova d'aiqual representarà el Govern alemany senyor Lana Quintilla, actuà de poxò, és que alguna de le3 InnovaGovern General
a l'acte del lliurament del Saar al ne::1t l'Auditor de segona senyor
cions, han estat ja. incorporades a
Reich.
Martinez Lage 1 de defensor el llela Universitat de Madrid.
Mr. Frick era esperat, a l'estació, trat senyor Dídac Zamora.
L'examen d'ingrés per a matricuper una enorme multitud, la qual el
De l'apuntament e3 desprèn que
lar-se a la Universitat, fent una seféu objecte d\ma gran rebuda.
el dia 8 de novembre van deixar
lecció
prèvia, és cosa que ja feia
Els carrers de Saarbruck oferei- d'entrar al treball els obrers de la
temps que es trobava a mancar;
xen un aspecte animadissim, puix fàbrica Pedret, de vidre, del carrer
l'examen per grups d'assignatures,
que sumen centenars de milers ela de Galileu <Sants), i ela processats
més racional, suprimeix l'absurd
forasters que han vingut d 'arreu varen ésser denunciats com a auexamen per assignatura.
d'Alemanya per tal d'assistir als ac- tors de les coaccions per a impedir
El no obligar a l'alumne a simulHa acabat la re·
tes de demà.
l'entrada al treball.
tanejar mal més de dues assignatuCom que no ha pogut ésser proquisa d' autor.tòbils
res, representa un avantatge, el fa¿ASSISTI RA HITLE R A vada. la intervenció dels processats
tiga meny¡¡, 1 11 fa rendir més efiLA PRESA DE POSSES· e,n 8qUf?St fet el Fiscal ha. retirat
Els
nostres
desigs
exposats
en
el
ciència.
S l O?
1acusa01o. El defensor, senyor ZaTambé és un avantatge la durada,
mora, s'ha adherit a la petició del darrer número d'ésser rebuts més soSaarbruck, 28. - Aquesta tarda Ministeri Fiscal.
vint pel senyor Portela, sembla que més o menys llarga., de l'escolaritat,
ha circulat intensament el rumor de
hauran
tingut
re.ssò.
Celebrem
que
segons la importància de les assigReunit en sessió secreta el Tribusi Hitler personalment assistirà de- nal ho. absolt els processats, sentèn- les nostres raons -aquesta. vegada- natures. Aquestes es compten per
mà a les festes que es desenvolupa- cia, però, que no serà ferma fins no hagin passat desapercebudes pel dies d'escolaritat, de manera que si
ran a Saarbruck amb motiu del re- que l'aprovi l'Auditor.
governador general.
hi ha vagues, el curs s'allarga autotorn del territori del Saar al sl d'AAhir, doncs, el senyor Portela va màticament, Ja. que no es donen per
lemanya.
rebre els periodistes malgrat que els acabades les classes d'una matèria,
Als cercle3 nacional socialistes es
digué en principi que no tenia noti- fins que s'han acomplert els dies
diu «que això no és impossible».
eles. Això està molt bé. Però sl ell d'e3colaritat que té assenyalats.
no tenia. not1cie3, en canvi en tenien
Això de dividir les assignatures en
AMNISTIA GENf RAL
els periodistes, l sempre és bonic sa- Importants 1 secundàrie3, és una. de
ber
coses
o
bé
confirmar-les.
Si
m
és
les causes de discòrdia entre els
Berlin, 28. - Per tal de celebrar
la tomada del Sarre a Alemanya,
El senyor Salnz Rodríguez, en un no, convé donar !eina als Informa- professors, ja que tots estan condors
que
sovint
s'avorreixen
a
la
C')·
vençuts que la seva. és la fonamenel Führer ha decretat una amnistia. discurs qòle ha fet a San Sebastian,
tal 1 importantisslma.; aixi els que
general per als habitants d'aquella ha dit coses tan interessants com neralitat.
- No hi ha noticies, senyors -di- es creuen deixats de banda, no els
regió.
aquesta:
L'amnistia és donada. per a per«Agregó que en la C. E. D. A. gué el senyor Portela, just11lcant la perdonaran mal al Patronat l'haverdonar les ofenses de totes classes hay un equivoco monàrquica, pues poca freqüència amb què saluda els los condemnat a un paper secunfetes durant el període que el Saar en ella existen quienes se creen màs periodistes-. Ja veig les queixes que dari. La durada. de les classes a tres
monàrqulcos que los que profesau fan alguns diaris, però és que en rea- hores diàries, o sigui sis en total,
ha romàs sota un règim especial.
Totes les penes de presó menors estas ideas, y hay otro grupo que litat no tinc re3 per a comunicar- permet assistir a laboratoris, cllnld'un any són alliberades 1 tots està en aquel partldo porque son los. Jo sempre vull que la nostra re- ques, dispensaris, etc., però potser
aquells detinguts que esperen la vista conservadore3; por eso el equivoco lació sigui grata i al mateix temps són excessive3 i fatiguen l'alumne.
Innegablement, la. reforma. més
de la seva causa. l que no sigut pro- eu lo polltlco son los monàrqulcos, desitjo posar-me en contacte amb el
bable la seva condemna seran alll- y en lo social, los conservadores. La poble. Però no quan no tinc res per transcendental és la instauració del
C. E. D. A. es un partldo populis- a dir. Avtú, en canvi, els puc donar professorat lliure; el permetre a
berats immediatament.
L'amnistia no arriba. als que esti- ta católico, que en forma de gobier- una noticia. ...
l'alumne de triar el seu professor,
Havent a rribat més vehicles per a sense la coacció de l'examen, ja que
guin convictes dels seus delictes, alx1 no son monàrquicos, y de soclalismo
com tampoc els oue, pel seu caràc- crlstiano en lo social. El equivoco son la Policia, he determinat que acabi no sap qui l'examinarà al cap de
ter perillós, vulguin aprofitar-la per los viajeros monàrqulcos y conser- la requisa d 'automòbils. Això demos- dos o tres anys, no sols representa
tra -afegf- que tot té el seu f1 1 un gra.ndissim avantatge per a l'atal de cometre altres actes delictius. vadores.»
solució, per la qual cosa podeu te- lumne, ¡¡lnó que ho és extraordinanir la seguretat que quedarà solucio- ri per e. l'ensenyament, ja que renat tot el que està pendent. De la dueix el nombre d'alumnes per cada.
EL CARNAVAL FA LA SEVA
manera que s'ha acabat això, s'aca- professor i és un ntitjà automàtic
ENTRADA
A
NIÇA
baran altres coses. Amb dir-vos això, de selecció del professorat.
us estalvio moltes preguntes que suposo que pensàveu fer-me digué el '"uüa "d.~"lèS 'i;.¡i~ 'd.eï. Patron~t;
senyot· Portela, dirigint-se a deter- m és ben dit, precipitacions, fou la
minats periodistes que sens dubte supressió de l'ensenyament lliure
tenien a flor de llavi alguna insi- sEru¡e tenir resolta la qüestió dels
nuació referent a cAcclón Ciudada- e ~tndiants mancats de mitjans econa.».
nòmics.
-Les gestores, també? -preguntà
L'altre dia, en una magnifica conun periodista. .
ferència a l'Ateneu Barcelonès, l'ad- També; pero cal esperar el decret mirat doctor Pi 1 Sunyer tornava a
perquè fins ara només conec el poc \Insistir sobre aquest punt d'una maque sobre ell han publicat els diaris. nera equivocada, al nostre entendre,
La. part política és la més ingrata tractant amb cert menyspreu els esi la més difícil, 1 sembla en alguns tudiants lliure3. Es cert que alguns
moments insoluble perquè cal tenir d'elis eren pseudo estudiants lliures,
en compte que l'obra és de conjunt, 1 sols utilitzaven aquesta. mena. d'encosa que de vegades determina que senyament per a poder convertir-se
la solució d 'uns aspectes porti la més fàcoïlment en viatjants, anant
possibilitat de resoldre'n uns altre3. saltant de l'una a l'altra Universl- Us heu assabentat de la noticia tat, segon& quina era l'assignatura
de la destitució d'un Ajuntament a que es tractava de «passar». Però
Lleida, el de Fullola?
al costat d'aquests, n'hi havia. uns
- No; no en sé res. Però en això altres, dignes de tots els respectes,
imperarà el mateix criteri que opor- entre els quals tinc a. gran honor
tw1ament vaig exposar aleshores dels comptar-m'hi jo, que simultanejade Tarragona. De totes maneres, me ren el treball amb l'estudi, 1 que s1
n 'assabentaré. Per tot això convé bé amb sacrifici podien assistir a les
esperar el Decret 1 veure le3 facul- classes pràctiques impre3cind!bles,
tats que concedeix, que, naturalment, no el& era. possible, malgre.t el seu
seran al governador general 1 no als desig, l'assistència. a totes les clasdelegats. .
ses. I són aquests, precisament els
-Però vos podreu delegar aques- únics que han sortit perjudicats
tes facultats?
amb la supressió de l'ensenyament
- Naturalment. Totes le3 poques lliure, ja que els altres, els cexcurfacultats que jo tinc bo són de de- sionistes universitaris», continuen
ml¡ dt l'entUIIasme POPUlar I et faust habitual ha tit la seva entraaa legables.
fent «turisme» per les e.ltres Facultriomfal a l'alegre olutat de Nlça el Carnaval, que ha prea POssessió del
- Aixi els Comissaris les tindran? tats d'Espanya.
- Les tindran al jo les t raspaeso.
Jo ja sé que el Patronat va conseu tron a la Plaoa Massena. Heus aol els personatges del seu segulol
I sense dir més, el aenyor Portel.a cedir beques a alguns d'aquests es(Express - Foto.)
s'acomiadi'!. deia periociJatea.
tudiants que treballaven . .Pet·ò foren

· EL BAR O ALO ISI ARRIBA
A SAA RB RUCK
Saarbruck, 28. Aquesta. nit ha ar ribat a aquesta capital el baró Alotsi, president del Comitè dels Tres
de la Lliga de Nacions, amp diversos
dels seus mempres.
Immediatament després de la se-va arribada es dirigiren cap a la residència del president del Comitè de
Govern del Sarr, Mr. Oeofrey. El baró Aloisl donà les gràcies al senyor
Geofrey•. en nom de la Societat de
Nacions, per la seva encertada tasca
durant el temps que ha estat al
cap del Comitè del Saar. El senyor
Geoffrey féu llhrrament del Govern
al baró. Aquest demà el farà oficialment als representants del Govern
alemany.
A Saarbruck s'ha comentat molt
el fet que el president del Comitè,
Mr. Geoffrey, no assisteixi al lliurament oficial del Saar a Alemanya,
1 que ho faci, en canvi, el Baró Alotsi, d'una manera. no oficial.
El Municipi de Saarbruck ahir ce-lebrà la seva darrera se3sió d'acord
amb el règim de govern que acabarà
demà. No hl assistiren els socialistes, els quals abandonaren el Sarr
en conèixer el resultat de plebiscit
del gener.
El burgmestre de la ciutat, durant
la sessió, pronuncià un dlsC"..u-s, en
el transcurs del qual digué que el
canvi de règim de govern reportaria
algunes dltl.cultats; però que tenia
la seguretat que el Govern del Reich
estendria tot el possible el seu ajut
econòmic al Sarre, 1 que cooperaria
a alleujar el problema de l'atur, el
qual, en els darrers mesos, abastava
una tercera part de la població obre-ra. La reunió acabà amb el jurament
de lleialtat al FUhrer.
D'Alemanya arriben molts trens
especials, que condueixen persones
que desitgen as:istlr a la cerimònia
del lliurament del Saar al Reich,
que tindrà lloc demà.

LA POLIC IA DE VIENA
HA DETINGUT 200 ESTU·
DIANTS QUE CE LEBRA·
VEN EL RETORN DEL
SARRE A ALEMANYA
Viena, 28. - Aquesta tarda s'han
reunit a la gran sala d'actes de la
Universitat alguns centenars d 'e3tudlants per tal de celebrar un a cte
commemoratiu de la unió del Barre
a Alemanya.
Els estudiants començaren per can
tar himnes germànics quan ea presentà la policia, que havia estat cridada pels directors de la Universitat. La polla practicà 200 detencions,

L'EMPERADOR D'ABISSI NIA
ES MOSTRA CONCILIATORI

Els Consells de
Guerra

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

Declaracions del senyor Portela

I

L'equívoc monàrquic
de la Ceda

-

Gi~o Roble~

aeu'""'' el poder

'7;

~~ radicals quedin en segon ·ter ~

.Aques!a pretensió ha Jet molt:
ca gràc1a a certs senyors.
Es tan trist atxò d'haver de a¡...,
tiri
'"~

•••

Els rad.icals es riuen del gest "·•
sen¡¡or Ntcolau d'Olwer.
...,
llo comprenem perfectament
Quil saben ells d'aquestes coses¡

• ••
Llegim a La Nación de Bue
.Aires. un divertit elogt' dels PT(}j~
t es del senyor Pic i Pon.
Certes coses es poden dir se~Ut
/er riure, només en terres 'nunya.
nes.

I

•••

-Quines ventades/ Són genera11¡
-Potser que no en varlés6tm. ·

•••

Els de la Ceda ia no s'acontent~?~~
en tenir un diari a Barcelona
.Ara volen tenir-lo amb una edicf6
catalana t una castellana.
Una manera com una altra de
molestar La Veu...

•••
Ha dit el senyor Cirera f Vo1t4
que a la Junta de l'Institut d.e Sani
I sidre hi són r epresentats tots eU
partits catalans: els tradicionaliste3
«Renovación Española», Lliga, oiO:
cfó Popular, .Agraris...
Naturalment que de l'Esquerra
AccUS Catalana, Unió DemocràticS
no hi ha representació.

• ••

Després de molts treballs els cin.
condicionals¡¡ h4n aconseguit que
Guerra del Rto no parlés
Qui! tindrà per dir el ·diputat ca.
n~ri que el sol. anunci que pensr&
parlar esvera tant els «lerrouxirtu
purs-.?

• ••

El sen¡¡or Sangents ha dit, a Va.
lladolid, que parlava en nom cde la
verdadera Catalufía, la tradiciona.
lista.,.»
I, com és de suposar, el varen
aplaudir.
.A Valladolid es poden dir impu·
nement certes coses.

•• •
El senyor Cirera ha guanyat.
Sospitem que ara aiXò de la C().
missió gestora serà 1oc de poquu
taules.

•••

La. Lliga demana diners per a !u

esglésies.
M entr estant, els hospitals h4n ~
reduir els llits per manca de recursos.

•••

La. Federació de Municipis Cata.

lans ha quedat oonstituïda G ba.se
de regidors governatius f gestor•
nolU de trinca.
Els quals parlaran, segurament, en
nom de la vida municipal de Cata.
lunya.

•••

Segons el sen¡¡or Cirera, ht ha 11
Catalun¡¡a 200.000 propietaris nísticl.
L'Institut de Sant Isidre compt4
amb 31.000 IOCZs.
No n'hi ha per engrescar-se tant,
francament.
Ni per esperar guanyar unes eleccions.

•••

La Lliga ha fet el ridícul.
Per afxò ara diu que ella no hi U
res a veure.
Com sempre.

•••
El sots-cap de la Ceda a Catalu.
nua, sen¡¡or Jover Nonell, ha dit que
de6itja un moviment espiritual ~
reacció religiosa.
Ho suposdvem.

Xina en un lloc permanent de
la Societat de Nacions1
Ginebra, 28. - Als medis interna·
clonals es dóna com a molt proba.·
ble que Xina sigui reelegida per a
un lloc permanent de la Societat de
Nacions. acupant la vacant que dei·
xarla el JapO.
EL GOVERN JAPON ES DIU
QU E NO ES CERT QUe
VUL GUI N FE R SEPA RAR
XINA DE L'ORG ANIS Me
DE GIN EBRA
Toquio, 28. - El ministre de Ne:gocls Estrangers del JapóÍi parlant
amb els periodistes ha qua ficat de
fantàstics l absurds els rumors que
circulen que el Japó està fent esfor·
ços per tal de tractar que Xina es
separi de la Societat de Nacions.
més els que es qu ~:iaren sense re&
Direu q ue sols es protegia els que
s'ho mereixien pels seus mèrits d'in·
teHigència, però jo us he de dir que
no són els estudiants <<Savisl> els qu~
resulten demà els home3 que sobresurten.
Al Patronat se l'ha combatut
molt, 1 se U ha dit que obrava. dl~
tatorlalment. Jo, a això, dic que en•.
cara hi va obrar poc. Si tots els pro-,
fessors haguessin esW.t treballadors,.
1 entusiastes, Idonis amb la. Refor•,
ma, en una paraula, sinó haguesslil
oposat una resistència. activa
passiva d'altres, si haguessin esta
eliminats els cervells fòssils, anqui¡•
losats, el Patronat no hauria tingu
necessitat d 'ésser dictatorial ni baU·
ria hagut d 'existir. Potser no va tenir prou dip!omàcia per a tracta~ el
professorat, endut pel seu entuSlasme renovador i accelerat? No ho sé.
El que sl sé és que el va perjud!Cll! •
la polltlca partidista, quan la s~Va
tasca. no en tenia res. L'haver·bl
la Generalitat un Govern d'esquper·
res, 1 haver estat nomenat el atronat quan també era d'esquerres
el Govern d e Madrid, el va fer s~
blar als ulls de les dretes, un
•
tronat «d'e:;querre3», quan sols ~·
W1a. reUnió d'universitaris castell rel catalans amarats d 'entUSiasme
novador, 1 amb gran esperit de ell':'
talanitat, que haurien actuat elC~
tament igual, en cas d'haver-hi a
Generalitat un govern de ~es· ~
Però, com deia el doctor P1 i 5él
nyer, el gran mèrit del Patronat la
l'haver fet interessar, trelent-la a la
discussió pública, la qüestió desolS
Universitat Catalana, que abans ent
interessa.va a ls més directaill
afectats, i a quatre inteHectua~;..
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